
OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 

 

 

Dla  

Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki TRAS- INTUR S.A. w Inowrocławiu, przy                       

ul. Marcinkowskiego nr 154 

 

Przeprowadziliśmy, przegląd załączonego sprawozdania finansowego jednostki           

TRAS-INTUR Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu,  na które składa się: 

1) bilans sporządzony na dzień 30.06.2006r., który po stronie aktywów i pasywów 

zamyka się sumą       36.118.638,32      zł 

2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2006r do 30.06.2006r. wykazujący 

zysk netto w wysokości                                                                     1.065.001,96     zł 

3) zestawienie zmian w kapitale  własnym za okres od 01.01.2006 roku do30.06.2006  

roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę                         1.065.001,96     zł 

4) rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01.01.2006r. do 

30.06.2006r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 

 706.977,11    zł 

. 

Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki. 

Naszym zadaniem było dokonanie przeglądu tego sprawozdania. 

Przegląd sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: 

1) rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694), 

2) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez 

Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce, 

Przegląd sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki 

sposób, aby uzyskać umiarkowaną pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera 

istotnych nieprawidłowości.  

 

W szczególności przegląd obejmował sprawdzenie poprawności zastosowanych 

przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie -w 

przeważającej mierze w sposób wyrywkowy — dowodów i zapisów księgowych, z 

których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i 

całościową ocenę sprawozdania finansowego. 

 



 Zakres i metoda przeglądu sprawozdania finansowego istotnie różni się od badań 

leżących u podstaw opinii wyrażonej o rzetelności, prawidłowości i jasności półrocznego 

sprawozdania finansowego, dlatego nie możemy wydać takiej opinii o załączonym 

sprawozdaniu. 

Dokonany przez nas przegląd nie wykazał potrzeby dokonania istotnych zmian w 

załączonym sprawozdaniu finansowym, aby przedstawiało ono prawidłowo, rzetelnie i jasno 

sytuację majątkową i finansową jednostki na dzień 30.06.2006 r. oraz jej wynik finansowy od 

01.01.2006 do 30.06.2006 r. zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z 

dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694) i wydanymi na jej 

podstawie przepisami, jak również z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra 

Finansów  z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych 

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. 

 

 

Biegły rewident badający  

 
Mgr Marianna Grabowska 

Nr ewidencyjny 1054/5441 

 

 

 

Inowrocław, dnia  04.09.2006 r. 


