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OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGTEGO REWIDENTA

Dla AkcjonadGzy i Rady Naderczej T.as- htur S.A.

PEepr@sdzilismy, badanio z.l4eoneso skonsolidMn6go sprawdanla finanwgo
ctupy Kepilalo@j, dla kt6Ej podmiolem dominujqcym jesi T6- Intur S.A. z sledrb4 w

Inowoclawiuul. MaEinkMkiego 154,obejnui4@go:

l) Skon&lid@any bilans sporz4dzony na dzien 3l.12.2005r, ki6ry po d@nie aklw6w
I
I
I
a
I

i pasrr6w amyka 6ie 6um4
2) Skonel:dMny €chunek zysl6w i sl€l z rok obolowy od 01.01.2005r do

31.12.2005r sykaj4ct zysk netto w ayekosd 15 054 tys, zl

3) Zestawienie aian w skonsolid@anyn kepilale wlasoyn a bk obblowy od
01.01.2005 6ku do 31.12.2005 Dku wyt@jq€ ani.j@nie kapiiatu wlasrego o
ksoQ 9 aoa rya. ,

4) SkonsdidoMry Echuek p.&plA'6w pGnie2nych a rok obbtowy od 01.01-2005r

do 31.12.2005i slkazuj4cy aniej*nE.slanu abdk6w pieni-.2ny6h o leoie

5) dodau(M infomacje i obidnienia.

Za spou 4dzenie trrymienioneso skon6oliddanego spraw@dania linansorego
odpowtdzialnosC ponGi zaz4d Sp6lki TEs lntur S.A, podmiotu dominuje@go Gtupy
Kdpit.lorej. N.szym zadaniem bylo zladanie iwyra2Enio opinii o z€t€lnGci, praidlilosci
i j.sno6ci teso spEezlani4

PoeaGzy od oku 2005, na moct an. 45 uslawy o €chonkMsci jodno5tka 6poz4dza
skonsolidflan€ spEwdania linansM wedtug zsd wynikaj4cych z Miedzynaiodowych
stand.rd6w sprszdMsoi FinansMj, w k3iarcie aMefttzonym pEe Unie
Europejska

Skonsolid@ane spMzd.nie linanffi zostalo spoz4dzone retod{ p€tnq w odni*ieniu
do 2 jedno6tek ale2nych. Spraaudania tua6M 1 jednostki alelnej byL pzedmiotem
badania p@z Biurc RachunkM msr Madanna GEbMka. Spwozd.nie linensre
poestalei jednoslki aleznej ni€ bylo pzedmiotem badania pEe biegioso @identa. Dane
a spEwden nnsnsosych jednostek aletny.tr, kt66 ni€ podlegat badaniu bieg,lego
@ided€ stanwia 26,44% , 1.73% odpowjednio sko.$lidoMnych aktyw6w i
skonao'idNanych pzychod6w a spEeda4 pzed koreldami konsotidac-yjnyni.
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p@p@adnlamystosMiedoposran@ien:
'1) @dzi^t 7 ustawy z dnia 29 wesni5 1994 @ku o Echunkowosci

{D2.U. z 2002 i Nr 76, poz. 69it),
2) nom llkonyyhia Bwodu bieglego Md6nl4 wldany€h Dzez

K€josq Rade Biegtdr R@ident6w w potse,
w takispos6b, aby uzyskaa Edonatna lysiaEajqca podstawe do *lrrenia opinii, e!
skonsolidoMne sp€Mzdanie finansowe nie awieE istotnych Ued6w. Badanje obejmoMlo
w w696lnosci spErdzenie dokumonbcji konsotiddcyjnej, z K6ej wy.ikajq kwory i
antomade tu.le w skonsotidoMnym lpEwdaniu rnanewym, a brqe ocene asd
6chunkowo6ci, zastosownych do spozadzenia skonetidowanego spE@zdania
finsnsowego o@ istolnych ai4anych 2 tym ea@nk6w o@ og6h4 oene peentacji
skon&lidMn€o spEwudaniannansowEgo.

pzq nas badanie apeMlro nam rlstarc2ajece
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Badanie 6konsotid@aneqo spMdania

Bleot wldEnt ba.tajecy mgr fiananna GEbwska
Nr ewidencyjny los/Vs:r/'l
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lnowcraw, d.ia 31_05.2006 i

Jeslesmy pzekonani, Ze puep.oMdzone
podstaw do a!€teda opi.ii.

w na*ej opinii- w opa.ciu o wyniki prepbwadzonego badanra _ zbadan6 skonsotidoMne
spErczdanie fneneore crupy Kaphato@j TEs- Inrur S.A. a Dk obrotolt 2005, zostalo
spozqdzone re wszyslkich istotnych aspektach na podsrawre p@Md2onej zsodnie z
uslawq z dni. 29 w@snb 1ss4 bku o EchunkM6ci dokumeotaqi konsotidacyinej i
pzodsrawia zetelnie i j4no szystkie infomacje isrorne dla o@ny srruaqi maj4korej i
rnan6orej or4 wyniku rnansowego crupy kapit4orej na dzief i a ok@ 12 nisiec,
zakoneony 31 grudnia 2OO5 rcku zgodni6 z Miedzynaodowymi Stan&rdami
Sprawda@oscj F naBMj s ksaatcie zar|i6dzonym pEd Unie Eu.opejska
Sp6wozdanie z d2iaratn6ci ctupy KapitaloEj a &k oDEtory zoo5 jesr kompt€tne w
mzumieniu ad, 49 usi 2 ustawy o EchunkMsci a awarre w nim infomaqe, aeerpniele
bezposEdnio a zbadanego skoNotidoMnego sprawdan€ finansowego, sa z nim
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