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OPINIA NIEZALE¿NEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Dla Rady Nadzorczej Spólki Polish Energy Partners S.A.

l. Przeplowadziliómy badanie zal4czonego sprawozdania finansowego za rok zakoñczony dnia
31 grudnia 2008 roku Polish Energy Partners S.A. (,,Spólki") z siedzibq w \üarszawie,

ul. Wiertnicza 169, obejmuj4cego:

. bilans sporz4dzony na dzieñ 3l grudnia 2008 roku, który po strcnie aktywów i pasywów
wykazuje sumç I 82 7 19 tysiçcy zlotych;

. rachunek zysków i strat za okres od dnia I stycznia 2008 roku do dnia 3l gludnia 2008 roku
wykazuj4cy zysk netto w wysoko5ci 36 352 tysiçcy zlotych,

. sprawozdanie ze zlnialr w kapitalach wlasnych za okres od dnia I styczrria 2008 roku do dnia
3l grudnia 2008 roku wykazuj4ce zrviçkszenie stanu kapitalu rvlasnego o kwotç
40 199 tysiçcy zlotych,

. rachunek przepþwów pieniç2nych z.a okres od drria I stycznia 2008 roku do dnia
3l grudnia 2008 roku wykazuj4cy zmniejszenie stanu Srodków pieniçZnych netto o kwotç
33 781tysiçcy zlotyclt, oraz

. infonnaciç dodatkow4

(,,zatqczone sprawozdanie fi nansowe").

Za vetelnoió, prawidlowoéó i jasnoió zal4czonego sprarvozdania finansorvego, jak rórvnie2
za prawidlolvoéó ksi4g rachunkowych odpowiadaZanqd Spólki. Nasz-ym zadaniem bylo zbadanie
zalqczonego sprawozdania finansorvego i lvyra2enie, na podstawie badania, opinii o tym, czy
sprawozdanie to jest, we wszystkich istotnych aspektach, rzetelne, prawidlowe i jasne oraz czy
ksiçgi rachunkowe stanowiqce podstawç jego sporz4dzenia s4 prowadzone, rve wszystkiclr
istotnych aspektach, w sposób prawidlotvy.

Badanie zal4czonego sprawozdania firransorvego pnepro\\,adziliÉnry stosownie do obowiqzujqcych
w Polsce postanowieli:

. rozclziaht 7 ustawy z dnia29 rvrze6nia 1994 roku o raclrunkowo$ci (,.ustarva o rachunkorvoSci"),

. norln rvykonywania zarvodu bieglego rervidenta wydanych przez l(rajow4 Radç Bieglyclr
Rer.videntów,

w taki sposób, aby trzyskaó racjonaln4 pervnoió, czry sprawozdanie to nie zawiera istotnych
nieplawidlorvoéci. W szczególtroéci, badanie obejmowalo splarvclzenie - w duZej rniel'ze nretodq
rvyrywkow4 - dokunrentacji, z której wynikaj4 krvoty i inforrnacje zawatte r,v zal4czonym
sprawozdaniu finausorvym. Badanie obejrnorvalo rórvnie2 ocenQ poplawnoSci przyjçtych
i stosorvanych przez Zarzqd zasad rachunkowoSci i ztaczqcych szacunkórv dokonanych przez
Zarzqd, jak i ogólnej prezentacji zalqczonego splawozdania finarrsowego. Urva2anry,
Ze przeprowadzone przez nas badanie dostarczylo narn rvystarrzaj4cych podstarv clo wyra2enia
o¡rinii o zal1czonyrn sprarvozclaniu finansowyrn traktorvanym jako caloÉó.

4. Sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotorvy zakoriczony dnia 3l gludnia 2007 roku bylo
pzednriotem Iìaszego baclania i z dniem 28 lutego 2008 roku rvydaliérny opiniç z zastrz.eileniem
o tym sprawozdaniu fiuatrsorvynr dotyczqcyrn braku aktualizacji szacunkólv odpisórv
aktualizuj4cych nienrchomo:íci inrvestycyjne zr.vi4zanyrch bezpoéreclrrio z produkcjq energii dla
jednego z glównych kontrahentów Spólki, nale2noSci z tytulu dostaw do tego kontrahenta, jak
równieZ utrvorzonej rezerwy na wartoSó udzialórv w podmiocie zalehnym zrviqzanym z ty:m
kontmhentem' 
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przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie inforrnacje istotne dla oceny wyniku finansowego
dzialalnoóci gospodarczej za okres od dnia l stycznia 2008 roku do dnia 3 I grudnia 2008 roku,
jaktez sytuacji nraj4tkowej ifinansowej badanej Spólki nadziefi 3l grudnia 2008 roku,

zostalo sporz4dzone plawidlowo, to jest zgodnie z Miçdzynarodowymi Standardami
SprawozdawczoSci Finansowej, które zostaly zatwierdzone przez IJE oraz na podstawie
prawidlowo prowadzonych ksi4g rachunkowych,

jest zgodne z lvptywaj4cymi na formç i treóó sprarvozdania finansorvego przepisami prawa

regulrrjqcymi przygotowanie sprawozdaú finansowych orazpostanowieniami statutu Spótki.

Nie zglaszajqc zaslrzeheh, zwraaamy uwagç na nastçpujqc4 kwestiç. Spótka wykazala
w zalqczonyrn sprawozdaniu finansowym udziaþ w jednostkach zaleilnyclr i stowarzyszonych
rvedlug ceny nabycia. Zgodnie z zasadatni (politykq) rachunkowoÉci wynikaj4cyrni
z Míçdzynaroclowych Standardów Sprawozdawczoéci Finansowej Glupa Kapitalowa Polish
Energy Partnels (,,Grupa Kapitalowa"), w której Spólka jest jedrrostk4 dominuj4c4
sporzqdzila skonsolidowane sprawozdanie finansowe datowane na dzieú l0 lutego 2009 roku.
Skonsofidowany zysk netto Grupy Kapitalowej za rok zakoírczony dnia 3l grudnia 2008 roku
wynosil 33 509 tysiçcy zlotych, skonsolidowany kapital wlasny l8l 354 tysiçcy zlotych,
a skonsolidowane aktywa 564220 tysiçcy ztotych.

ZapoznafiSrny siç ze sprawozdaniem Zan4du na temat dzialalnoSci Spólki w okresie ocl dnia
I stycznia 2008 roku clo dnia 31 grudnia 2008 roku oraz zasad sporz4dzenia rocznego
sprawozdania finausolvego (,,sprawozdanie z dzialalnoéci") i uznalismy, Ze infonnacje pochodz4ce

z zalqczonego spt'awozdauia finansowego se z nim zgodtre. lnfonnacje zawatle w splawozdaniu
z dzialalnoíci uwzglçdniaj4 odpowiednie postanowienia rozporzqdzenia Ministra Finansórv z dnia
l9 paådziernika 2005 roku rv sprawie informacji bieZ4cych i okresorvych przekazywanych przez

emitentów papierów waftoÉciowych (Dz. ÍJ. nr 209, poz. 1744).
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