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Opinia niezaleznego bieglego rewidenta 

I. 

Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarzqdu Platinum Properties Group S.A. 

II. 

Przeprowadzilismy badanie zalqczonego sprawozdania finansowego Platinum 
Properties Group S.A. z siedzibq w Warszawie, przy AI. Niepodleglosci 58, na kt6re 
sklada si~: 

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

2. roczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporzqdzone na dzien 
31 grudnia 2012 roku, kt6ry po stronie aktyw6w i pasyw6w zamyka si~ sumq 
404.917 tys. zlotych, 

3. roczne jednostkowe sprawozdanie z calkowitych dochod6w sporzqdzone za okres 
od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujqce zysk netto 
w wysokosci 3.510 tys. zlotych, 

4. zestawienie zmian w kapitale wlasnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku 
do 31 grudnia 2012 roku wykazujqce zwi~kszenie kapitalu wlasnego 0 kwot~ 3.516 
tys. zlotych, 

5. sprawozdanie z przeplyw6w pieni~znych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku 
do 31 grudnia 2012 roku wykazujqcy zmniejszenie stanu srodk6w pieni~znych 
o kwot~ 592 tys. zlotych, 

4. dodatkowe informacje i objasnienia. 

Za sporzqdzenie zgodnego z Mi~dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczosci 
Finansowej sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z dzialalnosci 
odpowiedzialny jest kierownik jednostki. 

Kierownik jednostki oraz czlonkowie rady nadzorczej jednostki Sq zobowiqzani do 
zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z dzialalnosci 
spelnialy wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 
o rachunkowosci (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z p6in. zm.), zwanej dalej 
"ustawq 0 rachunkowosci" . 
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Naszym zadaniem byIo zbadanie i wyrazenie opinii 0 zgodnosci z wymagajqcymi 
zastosowania zasadami (politykq) rachunkowosci tego sprawozdania finansowego 
oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, 
sytuacj~ majqtkowq i finansowq, jak tez wynik finansowy jednostki oraz 
o prawidlowosci ksiqg rachunkowych stanowiqcych podstaw~ jego sporzqdzenia. 

III. 

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzilismy stosownie do: 

• postanowien rozdzialu 7 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci 
(tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223) 

• krajowych standard6w rewizji finansowej, wydanych przez Krajowq Rad~ 

Bieglych Rewident6w w Polsce. 

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowalismy i przeprowadzilismy w taki 
spos6b, aby uzyskac racjonalnq pewnosc, pozwalajqcq na wyrazenie opinii 
o sprawozdaniu. 

W szczeg6lnosci badanie obejmowalo sprawdzenie poprawnosci zastosowanych 
przez jednostk~ zasad (polityki) rachunkowosci i znaczqcych szacunk6w, 
sprawdzenie - w przewazajqcej mierze w spos6b wyrywkowy - dowod6w i zapis6w 
ksi~gowych, z kt6rych wynikajq liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu 
finansowym, jak i calosciowq ocen~ sprawozdania finansowego. 

Uwazamy, ze badanie dostarczylo wystarczajqcej podstawy do wyrazenia opinii. 

IVa. 

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych 
aspektach: 

a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji 
majqtkowej i finansowej badanej jednostki na dzien 31 grudnia 2012 roku, jak tez jej 
wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 
2012 roku, 

b) zostalo sporzqdzone zgodnie z wymagajqcymi zastosowania zasadami (politykq) 
rachunkowosci oraz na podstawie prawidlowo prowadzonych ksiqg rachunkowych, 

c) jest zgodne z wpIywajqcymi na tresc sprawozdania finansowego przepisami 
prawa i postanowieniami statutu jednostki. 
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IVb. 

Nie zglaszaj'lc zastrzezen do prawidlowosci i rzetelnosci zbadanego sprawozdania 
finansowego zwracamy uwag~, ze do dnia zakonczenia badania jednostka nie 
dopelnila wynikaj'lcego z art. 70 ustawy 0 rachunkowosci obowi'lzku zlozenia 
sprawozdania finansowego za rok 2011 do ogloszenia w Monitorze Polskim B. 

v. 

Sprawozdanie z dzialalnosci jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 
ustawy 0 rachunkowosci, a zawarte w nim informacje S'l zgodne ze zbadanym 
sprawozdaniem finansowym. 

PawelDUS 

Kluczowy Biegly Rewident 

Nr 10634 

Przeprowadzaj'lcy badanie w imieniu 

Global Audit Partner Sp. z 0.0. Nr 3106 

Warszawa, ul. Zurawia 45 

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2013 roku 
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