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OPINIANIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

pzepoladzllismy stosoMie do poslanowien:

rl mzdzialu 7 ustawy z dnia 29 wzeSnia 1994 rcku o Echunk
(Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz.694),

Dla Akc,onariuszy I Rady Nadzorczej Tras- InturS.A.

PzeproMdzilismy, badanie zalq*oneso skonsolidowanego sprawozdania linansorego
Grupy Kapitalo@j, dla kl6ej podmiotem dominujacym jesl Tras- Inlur S.A. z siedzibq w

Inowrcclawiu !1. lvarclnkomkiego 154, obejmujq€go:

1) Skon5olidowafy bilans spoe4dzony na dzieh 31.12.2006t., ktory po slronio 5kqd6w

i pasyw6w zamyka sie suna 44 135 tF. zl

2) Skonsolidowany Echunek zysk6w i slEt a rok obolowy od 01.01.2006r do
31 .12.2006r. {ykauj4cy zysk netlo w sysokosi 954 tys. zl

3) Zeslawienie zmian w skonsolidoMnym kapiiale wlasnym a rok obrotory od
01.01.2006 roku do 31.12,2006 oku wykauja@ eiakszenie kapilalu wlasnego o

kwot? 2 557 ty!. zl
4) Skonsolidowany rachunek pzeplystw pionieznych za tuk obrolowy od 01.01.2006r.

do 31.12.2006r. wykazujqcy zmniejeenie slanu Srodk6o pieniQznych o kwote

5) dodalkM inrormacje i obja3nienia.

Za spoz4dzenie $ymienionego skonsoidowanego sprawozdania iinansowego

odp@iedzialno6a ponosi Zauqd Sp6ki TEs- Intur S.A., podmiolu dominuj4cego Grupy
K.pltalorej. Na*ym zadaniem bylo zbadania i wyBtenie opinii o zelelnosoi, p.tuidL.eosci

i ]asnosci lego spEmzdania.

Pocz4wszy od oku 2004, na mocy ed. 45 usl.wy o rach! nkowosci iedn oslka spoEadza

skonsolidowane spEw@dania nnansowe wedlug zasad {ynlkajacy6h z Miedzynarodowych
Standard6w Sprawozdawo6ci Finan5o@i, w kslalde ztwierdzonym pzez UniQ

Skof5olidowane .pEwdanie linansowe zostalo spoE4dzone metoda peln4 w
odniesieniu do 1 jednoslki zaletnej, ki6rej to jednostki spEw@dania tinansowe bylo
pEedmiolem pzeqlqdu pzez Biuro Rachunko@ mgr iranarm Grabo$ka. Dane ze
spra@zdania ii.ansowego jodnostki zletnej, ki6re nie podlggaly badaniu biegl€go
rewidenta sfanowi4 4,4Vo i 1O,7% odpowiednio.konsolidManych akbr6w i

skonsolidow.nych pzychod6wze spEedazy pzed koEktami konsolidacyjnymi.
Badanie skonsolldowanego sp€wozdenia finansowego zaplanoMlismy i

c',r



2) nom wykonywania zawodu bieslego rdldenla wvdanvch pzez

Kaiowa Rada Bieglych Rewidenl6w w Polsc6,

w laki sposdb , aby uzyskad racjonalnq, lvsla@aj4cq podstawa do wvE enia opinii' *v

skonsolidoMne sp€wozdanie linan€o@ nie zawiora islotnvch bled6w Badanie obejdowalo

w szczes6hosd spEwdzenie doklmenl.cji konsolidacvjiej, z ki6€j wvnikajq kwolv i

inlomacie zaw.fte w skonoolidowanym spramzd.niu finansowvm, a t.kle oenQ zasad

rachunkowo3ci zastoso@nych do sporzedzBnia skonslidowaneqo spr ozd'nra

linansoweso o@ istotnych zwi4zanych z tym vacunk6w oraz og6lna o@ne prezentacjl

skonsolidowanego sp Ewozd af ia Rnansorego.

Jesiesmv pzekonani, ze pzeprowadzono pdez nas badanie zapewniro nan

wyslardaiqc4 podsiawe do wy62enia opinii

W synlk! pEeprowadzonego badania Mosimv naslQpuj4ce zastze2enial

W Sp6ltach lvystepuj4 powane ltudnoici nnensowe dzialslnoaci operacvjnej i finansowej,

kl6re wynikaj4 z an.lizy pzeplyw6w pienle2nvch ord spawozdan iinansowvch Jednak

sktua na wasa tych lrudnosci nie upow4nis do eksponowania pda2nego zagrozenE

konlnuowania dzialalnoscl sp6l€k.

w naszei opinii- w oparclu o svnlkj paepr@adzonego badania _ zbadane

skonsolldowane sp.a@zdanie linanewe Grupy Kapilalowej Tras- l.lur SA za rok

obrcnovq 2006, zoslalo spozqdzo.e we wszvsl\ich Elohych sspehaci Tgodne z

iliedzynarodowymi standardami Sprawzdawdoaci Finansorei w ksaabiB zat{ierdzonvm

pzez Unie Europeiske i pu edslaw a Eele nie i jasno wzvslkie infomacje istotn€ dla ocenv

syruacji maj4lkowej i linanso@l oEz wynlku nnansowego Grupv kapit.tosej na dzien i za

okes l2 miesiecy zakoneony 31 grudnia 2006 oku

Sprawozdanie ZaE4du z dzialalnosci Grupv Kapii.lo@j za rok obrolow! 2006 jesl

kompletne izsodnez pEepisami RozpoE4dzenia Minlslra Finans6w z dnia 19 pa:dzienlka

2OOs r. w spr6wie infomacji bie2q6ych i okesowvch pzekazwanvch pzez em enlow

Daoier6w wadosciotrych (Dz.U. Nr 209, p@ 1744) i jesl zgodne z inlomacjami awa'tvmi w

sko nsolidryanym sprawozd an iu n nansowym.

Inowdclfl, dnia 0s.06.2007 i

ngr f/lari.nna Grabdska

Inowrocl.w, KasztanoM 26

!- -..8,"


