
m Ernst & Young Audit sp. z 0.0. 

Rondo ONZ 1 
00-1 24 Warszawd 

+ TeC. 44% (tM 32 557 70 f3D 
Faks +4D CO) 22 657 70 E31 
w ~ t S Z Z W d p l . ~ . ~ ~ f t l  
w . e y . c d p l  

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA 

Dla Rady Nadzorczej Sp6lki Polish Energy Partners S.A. 

1. PrzeprowadziliSmy badanie zalqczonego sprawozdania finansowego za rok zakonczony dnia 
31 grudnia 2005 roku Polish Energy Partners S.A. (,,Sp&ki7') z siedzibq w Warszawie, 
ul. Wiertnicza 169, obejmujqcego: 

bilans sporzqdzony na dzien 31 grudnia 2005 roku, kt6ry po stronie aktywow i pasyw6w 
wykazuje sumq 133.025 tysiqcy zlotych, 

rachunek zyskbw i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 3 1 grudnia 2005 roku 
wykazujqcy stratq netto w wysokoici 41 7 tysiqcy zlotych, 

sprawozdanie ze zmian w kapitalach wlasnych za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 
31 grudnia 2005 roku wykazujqce zmniejszenie stanu kapitaiu wlasnego o kwotq 
740 tysiqcy zlotych, 

rachunek przeplywbw pieni~znych za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 
31 grudnia 2005 roku wykazujqcy zmniejszenie stanu Srodkbw pieniqznych netto o kwotq 
1 1.774 tysiqcy zlotych oraz 

dodatkowe informacje i objainienia (,,zalqczone sprawozdanie finansowe"). 

2. Za rzetelnoSC, prawidtowoSC i jasnoSC zalqczonego sprawozdania finansowego, jak r6wniez za 
prawidlowoSC ksitg rachunkowych odpowiada Zarzqd Sp&ki. Naszym zadaniem bylo zbadanie 
zalqczonego sprawozdania finansowego i wyraienie, na podstawie badania, opinii o tym, czy 
sprawozdanie finansowe jest, we wszystkich istotnych aspektach, rzetelne, prawidlowe i jasne oraz 
czy ksiqgi rachunkowe stanowiqce podstawq jego sporzqdzenia sq prowadzone, we wszystkich 
istotnych 

3. Badanie przeprowadziliSmy stosownie do obowiqzujqcych 
w Polsce postanowien: 

rozdziah 7 ustawy z dnia 29 wrzeSnia 1994 roku o rachunkowoSci (,,ustawa 
o rachunkowoSci"), 

norm wykonywania zawodu bieglego rewidenta wydanych przez Krajowq Radq Bieglych 
Rewidentbw, 

w taki sposob, aby uzyskaC racjonalnq pewnoid, czy sprawozdanie to nie zawiera istotnych 
nieprawidlowofci. W szczeg6lnoSci, badanie obejmowalo sprawdzenie - w duzej mierze metodq 
wyrywkowq - dokumentacji, z kt6rej wynikajq kwoty i informacje zawarte w zaiqczonym 
sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowalo r6wniez ocenq poprawnoSci przyjqtych 
i stosowanych przez Zarzqd zasad rachunkowoSci i znaczqcych szacunkbw dokonanych przez 
Zarzqd, jak i ogolnej prezentacji zalqczonego sprawozdania finansowego. Uwaiamy, 
ze przeprowadzone przez nas badanie dostarczyio nam wystarczajqcych podstaw do wyraienia 
opinii o zalqczonym sprawozdaniu finansowym traktowanym jako caloSC. 
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4. Sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy zakonczony dnia 3 1 grudnia 2004 roku bylo 
przedmiotem naszego badania i w dniu 24 lutego 2005 roku wydaliimy opiniq o tym sprawozdaniu 
finansowym z objainieniem dotyczqcym rozwiqjzania odpis6w aktualizujqcych i rezerw 
na skutek poprawy sytuacji finansowej jednego z gl6wnych kontrahentow Spbiki. 

5. Naszym zdaniem zalqczone sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach: 

przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego 
dzialalnoSci gospodarczej za okres od dnia 1 stycnia 2005 roku do dnia 3 1 grudnia 2005 roku, 
jak tez sytuacji majqtkowej i finansowej badanej Spbiki na dzien 3 1 grudnia 2005 roku, 

zostalo sporzqdzone prawidlowo, to jest zgodnie z Mi~dzynarodowymi Standardami 
SprawozdawczoSci Finansowej, kt6re zostaiy zatwierdzone przez UE oraz na podstawie 
prawidlowo prowadzonych ksiqg rachunkowych, 

jest zgodne z wpiywajqcymi na formg i treSC sprawozdania finansowego przepisami prawa 
regulujqcymi przygotowanie sprawozdan finansowych oraz postanowieniami statutu Spolki. 

6. Nie zglaszajqc zastrzeien, zwracamy uwagq na nastqpujqcq kwestiq. Spbika wykazala 
w zalqczonym sprawozdaniu finansowym udzialy w jednostkach zaleznych i stowarzyszonych 
wedhg ceny nabycia. Zgodnie z zasadami (polityksl) rachunkowoSci wynikajqcymi 
z Miqdzynarodowych Standardow SprawozdawczoSci Finansowej Grupa Kapitalowa Polish 
Energy Partners (,,Grupa Kapitaiowa"), w kt6rej Spbika jest jednostkq dominujqcq, sporzqdzila 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe datowane na dzien 1 marca 2006 roku. Skonsolidowany 
zysk netto Grupy Kapitalowej za rok zakor'iczony dnia 3 1 grudnia 2005 roku wynosil9.341 tysiqcy 
zlotych, skonsolidowany kapital wlasny 11 1.621 tysiqcy zlotych, a skonsolidowane aktywa 
378.739 tysiqcy zlotych. 

7. ZapoznaliSmy siq ze sprawozdaniem Zarzqdu na temat dziaialnoSci Spgki w okresie od dnia 
1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku oraz zasad sporzqdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego (,,sprawozdanie z dzia4alnoSci") i uznaliSmy, ze informacje pochodzqce 
z zalqczonego sprawozdania finansowego sq z nim zgodne. Informacje zawarte w sprawozdaniu z 
dzialalnoSci uwzglqdniajq odpowiednie postanowienia rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnia 
19 paidziernika 2005 roku w sprawie informacji biezqcych i okresowych przekazywanych przez 
emitentow papier6w wartoiciowych (Dz. U. nr 209, poz. 1744). 
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