
OPINIA NIEZALEZNEGOBIEGLEGO REWIDENTA

Dlazsromrdzenia Akcjonariusry TEs- InturS.A. z stedzib4w tnowroclawiu,
ul. llrarch'<ows*lego 154

Pzeprcwad2iligny, badania zar4donego spr.rczdania tinansoweso sp6tki TIiA9. INTuR
Spolka Akcyjna z siedzibq e 88-100 rnowclawiu ut. Utarcinkowskiego 154,na kr6rc

lJ wp@dzenie do spEMzdani. f nansorEso;
2) bilans spozqdzony na dzjen 31.12.2006i, kt6ry po srronie.kw6k i pasyw6w

42 890 23599 zl
3) €chunek 4sk6w i slrat za rok obotey od 01.01.2006i do 31,12.2006.. etkduj4cy

:ysk netlo e wy.okosd 1 550 9E0,93 zl
4) zestaMenie alan w t€pitate vt$nym za rok obrotdvy od j.Ot2OO6 rol(! do

31.12.2006 roku eykajee s?rost kapiblu $tasnego o koblg Aj2t.121,g4'l
5) Echunet pzepb{6w ptenie2.ych za rok obbtory od 01,01.2006r. do 31.12.2006i

rvykeuj4cl ztnnieJeenF sianu Srodk6w ptenieznych o krcrv t2.583,3521
6) dodalkM hfomacJe I objasnrenia.

Za spoz4dzenle lego sphwozdania tnanso@Eo odpowiada kieroMik jednos&i.

Neszym zadaniem bylo 2badaniE j wy.a2enie opinii o petetnosi, pEqtdlowosci I l.snosci
tego spaMzdania linansowego o@ pEwidt4osci ksiqg Echhkowych st..owi4qrh
Podsbq! jego spozadzenia.

Badanie sprawozd.nia fhansorego pzeprcMdziri6my stosoMiedo posran@ieri:
1) @dzla^! 7 ustawy z dnia 29 wesda 1S94 rcko o rachlnk@os.i

(Dz,U, z 2002 i Nr76, p@. 694),
2) nom wykon'%nia awldu breghgo wrOenra, wyianycl pze

Krajow4 Rade Biegtych Rqldeo$w w polsce,

aadanie sprarczdanb inansNego zaptanowatiSmy i p@prdaddi6my w taki spos6b, aby
u4skae Edonah4 pewDSa, pozMtaj4cq na wy626nie opinii o spram2d.ni{j, W
qe€6lno6d badanis obejnMlo spawdzente pop6Moscl zaslosoMnvch Dzez
iednodke asad polityki €cnlnkowosci i znaeqcych *atunk6w. sp6wd2eni6 _w
pEwazajAej miez€ w spos6b wyrt*owy - dowod6w i apls6w ksiegowyctl z K6rych
wynikaj4li@by j inlomaqe zMrt6 w sp€wozdantu finansowym, jak i @to6cjowq o@nQ
spBddania iinansMgo.
uwa:amy, te badanie dosta.czylo sf6raEaj4@j podslawy do wyEzenia miaiodajngj
W rynfl<u pzepMdronego badania motmy naslepuj4e zasru e,renia:



w Sp6lce $ystQpuj4 pMtne trudnoGct tinansM dztatalnosci oracy;neJ I finai$wej ,
kl6re wynikajq z anat zy pEeplyw6w plenie2nych o@ sprawozd.i finansowycn ,
Jednak aKualna wga 9oh tudnogcj nie lpowarnla do eksponowanta poM2nego
z.grolenia kontynuowanta dzlatatnosd Sp6lkl.

Naeym zdaniem, zbadane sprawqdante

a) pzedstawia uetetnio I Jasno l4szystki€ infomacje Frotn€ dta oceny syluacji
majqtkorej I liianswel badanej jednoslka na dzje6 31.i2.2006r., jak ret lej $yniku
fhaFor!€Eo za rok obrotosy od 01.o1.2OO6i do 31.12.2006..,

b) 5poz4d&ne eslalo, se qEysnich tsrorrrych aspeKach, zgodnie z otrcstonymtw
powbl.nej sy2ej ustasto politytq Echunkdls.i o.a na podstawie pra$dlow
powadzonych t€iqg.achuntorych,

c) jest zqodne z |llt{al4qlni na rece spBqozdanla finanso$so pzepGam| plM I
posran@iqiamt umowy/staMu iednoslki.

SpErczdanle z ddahlnosd j'€dnos&i jst kompletne w mzumrenfi arr 49 Llst 2 usla{y o
r.chunkcitDsci oraz rozlou4dzenta Minislra Finans6w z rtnia i9.10.2005 i w spEwie
inronnadi bje24cych i okesavych p@kazywnych pEq ehnent6w DaDier6w
wanoscjostch, a zaMde w nim infomaqe, pochod4@ ze zbadaneso sp6$lzdania
tnansoweoo, sqz.im zgodne.

tinansowe. obejmuj4ce dene riczbowe I

mgrllad.nna GEbG*a

B I U N O  R A C B U N R O , E

;ffiffi,:f":;#,
,d roi4 rssrrts---'"

h4bdawt dnta 05.o6too7 i

'J!orkI/"o-


