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OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA 

Dla Rady Nadzorczej Spdlki Polish Energy Partners S.A. 

1. PrzeprowadziliSmy badanie zalqczonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy 
kapitalowej Polish Energy Partners (,,Grupy"), w ktorej jednostkq dominujqcq jest Polish Energy 
Partners S.A. (,,Spd#ka") z siedzibq w Warszawie, ul. Wiertnicza 169, za rok zakonczony dnia 
3 1 grudnia 2005 roku, obejmujqcego: 

skonsolidowany bilans sporzqdzony na dzien 31 grudnia 2005 roku, ktdry po stronie aktyw6w 
i pasywdw wykazuje sumq 378.739 tysiqcy zlotych, 

skonsolidowany rachunek zysk6w i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 
3 1 grudnia 2005 roku wykazujqcy zysk netto w wysokoici 9.34 1 tysiqcy zlotych, 

skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitalach wlasnych za okres od dnia 1 stycznia 
2005 roku do dnia 3 1 grudnia 2005 roku wykazujqce zwiqkszenie stanu kapitalu wlasnego 
o kwotq 10.497 tysiqcy zlotych, 

skonsolidowany rachunek przeplyw6w pieniqinych za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do 
dnia 3 1 grudnia 2005 roku wykazujqcy zwiekszenie stanu Srodkdw pieniqznych netto o kwotq 
5 .015 tysiqcy zlotych oraz . informacjq dodatkowq (,,za+qczone skonsolidowane sprawozdanie finansowe"). 

2. Za rzetelnoiC, prawidlowoik i jasnoik zalqczonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 
jak r6wniez za prawidlowoik dokumentacji konsolidacyjnej odpowiada Zarzqd Spdlki. 
Naszym zadaniem bylo zbadanie zalqczonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
i wyraienie, na podstawie badania, opinii o tym, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 
we wszystkich istotnych aspektach, prawidlowo, rzetelnie i jasno przedstawia sytuacjq majqtkowq 
i finansowq oraz wynik finansowy Grupy. 

3. Badanie zalqczonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliimy stosownie 
do obowiqujqcych w Polsce postanowieli: 

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

norm wykonywania zawodu bieglego rewidenta wydanych przez Krajowq Radq Bieg'lych 
Rewidentdw, 

w taki sposob, aby uzyskaC racjonalnq pewnoSC, czy sprawozdanie to nie zawiera istotnych 
nieprawidlowoici. W szczegdlnoSci, badanie obejmowalo sprawdzenie - w duiej mierze metodq 
wyrywkowq - dokumentacji, z kt6rej wynikajq kwoty i informacje zawarte w zalqczonym 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowalo r6wniei ocenq poprawnoici 
przyjqtych i stosowanych przez Grupq zasad rachunkowoici i znaczqcych szacunkdw dokonanych 
przez Zarwd Spblki, jak i ogdlnej prezentacji zalqczonego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego. Uwaiamy, i e  przeprowadzone przez nas badanie dostarczylo nam wystarczajqcych 
podstaw do wyraienia opinii o zalqczonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
traktowanym jako catoi6. 



4. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy zakoliczony dnia 3 1 grudnia 
2004 roku bylo przedmiotem naszego badania i w dniu 24 lutego 2005 roku wydaliimy opiniq 
o tym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym z objainieniem dotycacym rozwiqzania 
odpis6w aktualizujqcych i rezenv na skutek poprawy sytuacji finansowej jednego 
z gl6wnych kontrahentbw Sp6lki. 

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

przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego 
dzialalnoSci gospodarczej za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 3 1 grudnia 2005 roku, 
jak tei  sytuacji majqtkowej i finansowej Grupy na dzien 3 1 grudnia 2005 roku, . zostalo spoqdzone, we wszystkich istotnych aspektach prawidlowo, to jest zgodnie 
z Miqdzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo4ci Finansowej, kt6re zostaly zatwierdzone 
przez UE, 

jest zgodne z wp'rywajqcymi na forme i trei6 sprawozdania finansowego przepisami prawa 
regulujqcymi przygotowanie sp rawozd~  finansowych. 

6. ZapoznaliSmy siq ze sprawozdaniem Zarqdu Sp6lki na temat dzialalnoici Grupy w okresie od 
dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku oraz zasad spoqdzenia rocznego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego (,,sprawozdanie z dzialalnoici") i uznaliimy, i e  
informacje pochodzqce z zalqczonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sq z nim 
zgodne. Informacje zawarte w sprawozdaniu z dzialalno4ci uwzglqdniajq odpowiednie 
postanowienia rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 19 paidziernika 2005 roku w sprawie 
informacji bieiqcych i okresowych przekazywanych przez emitent6w papier6w wartoiciowych 
(Dz. U. nr 209, poz. 1744). 

I 
7. Do dnia wydania niniejszej opinii skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakonczony 

dnia 31 grudnia 2004 roku nie zostalo zloione do ogloszenia w Monitorze Polskim B, jak 
wymagajq tego przepisy ustawy o rachunkowoici. 
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