
OPINIA NTEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDtrNTA
DLA WALNEGOZGROMADZI]NIAAKCJONARIUSZY

SPOLKI TRAS TYCHY S.A.

Pueprowadzilismy badanie zhcmrcgo sprawozdmia skonsolidol,aego
s.upy kapitalowej, w kdrej dominuj4c4 jedDos&a jest sp6lka TIUS
TYCHY S.A. z siedziba w Sbwinie, ul. Krakowska 87, na k16re sklada sie:

I ) r"rowadzenie do skonsolidowanego sprawozdmia finansoweEo,

2) skonsolidowany bila$ spoizqdzony na dzien 3l grudnia 2004 rokx,
kt6ry po stronie akbN/6w i pasywow zanyka sig sumq ?3.413 rys.zl ,

3) skonsolidowmy rachunek z)€k6w i strat za okes od I srycaia 2004
roku do 3 I gudria 2004 roku {ykzujqcy stat€ ,€tto w Rysokosci
17.600 b,s zI,

4) restawienie zmian w skonsolidowanym kapitale wlasnym za rok
obrotowy od I stycznia 2004 roku do 31 gudnia 2004 roku
wykazujece zmriejszenie staru kapitalu wlasnego q kwotQ

5) skonsolidowmy rachuek pu€plywow pienieznych za rok obrotowy
od I stycaia 2004 roku do 31 gludnia 2004 roku $rykazul4cy
zmdeiszenie statru Srodk6w pied€znycl o kwot€ 1.138 tys. zi,

6) dodatkowe infoimacje i obja{nienia.

Spnwozdmie zostalo spozqalzone netodq peln+
Za spotz4dzenie tego spmwozdania skonsolidowanego odpowiada Z{z4n
jednostli domirujqcej.
Naszlrn zadanien bylo zbadani. i wyrtenie opin;i o zetelm3ci,
pmwidlowosci i jasDosci teso sprawozdania.
Baddi€ sprawozdsia skolsoiido!'?arego przep.oMdzilisny stosownie do

l, ro?nzialv 1 ust1}y z dnia 29 l^m6nia 1994 .oku o ra.hutkowosc'
(Dz.U.22002 | Nt 16, poz.694),

2) no{m wykonlvania awodu bieslego tewideNa, $rydanych przez
KJajowq Rade Biegtych Rewident6w w Polscc



Badade sprawozdania
oeevo\aadz isdy w taki spos6b, aby uzyskac raojonalna pewnor5a'
po*"l4qc? na *]-ten'" opinir o spmqozdmiu. w srzegolnosci badanie
;beimowalo splawdanie poprrwnoscr zasroso*anyclr p?e/ jednosrle zsad
rooiiwki) mchunkowosci i mczqc)ch sacuntow. spnwdzenre s

ir*""z,ia*l r"* " sposdb w}f'*fto\'Y - podslls. / kldry.h wikalq
iiczbv i informacje zawade w spmwozdanitr skonsolidowanvm, jak i
calosciolvq oceug spmwozdania skonsclidowanego
Uwazmy, ze badanie dostarczylo wystaJcajqc€.j podstawv do sYraunia

Naszyn zda.niell! zbadare spmwozdrde skoisolidowane, obejmujqce dane
liczbowe i objasni€nia slolwe:

a) pu edstawia rzelel e i jdno trszys&ie infornacje istotne dla ocenv
sl'ruacji najqtkowej i fmnsowej badanej srupy kapitalowej na dzien
31.12.2004 roku. jak tez je.j wFiku finansowego za rok obrotowy od
01.01.2004 .ol-u do 3l .12.2004 roku,

b) sporzqdzone zostalo, we wszystkich istotDycl aspektach, zgodnie z
okeslonlmi w powolrnej wlz€j ustawe, a w szczeg6lnosci w
rcz iale h. u.adani) u)olirykqJ rachnnl<owos., ote P@piteai
qyddeso na jej podstawie rozpoz4dzeda Mnistra Fhans6w z dnia
12 erudnia 2001 r. w sprawje szczeg6lo\rych zasad spozqdzania przez
jednostki ime niz banki i zaklady ubezpieczen sprawozdanra
fDansoweso Jednostek powiqzeycl ( Dz.U. Nr 152, poz 1729),

c) jest zsodne z wp1]ryajacyni na tre(6 sprawozddia skonsolidowaneso
prepisami pw,a obowiq.zujqcymi gupe kapitalowq.

Sprawozdanie z dzialalnodcj $upy kapitatowej ,iest kompletne w rozumieniu
an 49 ust 2 ustawy o mchurkowosci. a zswdte w nim infomacje
finansowe, pochodz4ce ze zbad"nego sprawozdmia skonsolidowuego, s4 z
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