
OPINIA NIEZALEzNEGO BIEGIEGO RE1IVIDENTA

Dta zsromadzenia Akclonariuszy Trasrntur spl ka Akcyjn. z 5i6dzib4 w Inow.ocl.wiu
,ul Marcinkdskieso 151t

Pdeprowadzi iamy, badanie zarqeonego sprawozdania rnansowego jednostki TRAS_ INTUR

sp6lka Akcyjna z siedzibEwSs-ioo Indrcclaw ul. MarcnkNskiego 154,na kt6re sklada sie:

l) wp.ow:dze.ie do sprawozdan a finansoweso

2) bilans spozqdzony na dzie{ 31.12.20a71,, kt6ry po sl.onie aKylv6w i pasvt6w

amykasasumq 115 509 7s4,06 :l

3) rachunek zyskow i slral a rok obrotowy od 01.01.2007r do 31.12 2407t. wykz\r)4cv

zysu netto w wysokoSci 15921f0.41 zl

4) zeolawenie zmi5n w kapiteles,lasnym a.ok obrctosy od 01.01.2007 r. rcku do

31.12.2007 tokv vrtkdrjq@ w.ost kapitatu $iasneso o kwotQ. 87 553 094,44 zl

5) rachunek pEeptwdw pienienych za rok obrolowy od 01.01.2007t. do 31.12.2007r

wykazujecy M.osr sranu 5rcdk6w pienieznych o kwoie 3 013 311,54 zl

6) d od atkowe infomacje i obja3nie nia

Za spoz4dzenle tego sprawozdania f naisowego odpowiada kierownik jednosikL.

Naszym zadaniem byro zbadane iwyrarenie opini o uelelno6ci prawldlowoSci ijasnosci

iego sprawozdana tinansowego oraz p€widlowoSc k6e! rachunkowych stanoMqcych

Podstawe le9o sPozAdzenLa

Badanie spBwozdania iinansorego pzeprowadzllsmy slosoM e do postanowieii:

1) tozdzialu 7 ustawy z dnla 29 wze6nia 1994 rcku o rachunkowoscl

(Oz.U. z 2002.. N.76, poz 694)
2) nom wyko.yw:nia zaMdu biegtego .6wdenla, wydanych pt€z

K@jowA Rade Biegtch Rwidentow w Pols@,

3) Badanie spEwozdania fnansowego zaplanowalismy pzeprowadzllismy w takl

spos6b, aby uzyskac raqonaln4 pewno6i pozwalajace na wyra2enie opinii o

spra@zdaniu. W qczes6hoici badanie obejmsalo sprawdz€nie popdwnoscl

zastosoMnych p€ez jednostke zas.d (polilyki) raohu.kowosci i znaczqcych

szacunk6w sprawdzenie w pzewazajacej mieze w spos6b wyrywkosry -

dowod6w zapis6w ksiQsowych z kldrych qnikajq li@by i infomacie zawane w

sprawozdanlu linansowym, jak i carosciow4ocene sp€wozdania iinansoweso.

Uwatamy, ze badanie dostardylo vlyslarczajq@j podslawy do wyra2enia mlaodajnej opini.

Naeym zdanlem, zbadane spEw@danie linansowe, obejmujece dane liczbowe

01,t



a) ppedslawia kerehie ijasno wszystk e infomacje istohe dta oceny syluacji
maj4lkowej i fnansowej badanej jednoslki na dzien 31.12.2007r., jak le jej wyniku
linansowecoza rok ob.olowy od O1.O1.2OO7r. do 3l.j2.2OO7r,

b) 6pouqdzone zoslaro we wszystkich islolnych aspektach, zqod.ie z okrestonymi w
poworanej wyzet ustawie zasadami (potilykd rachunkowogci oraz na podstawie
prawidrowo prowadzonych ks qg rachunkowych,

O jesi zgodne z wpvwajacyhi na rregi sprawoz&ni: lhansoweso pEep sami pr.wa i
postanowieniami umowy/statut! jednostkt.

spBwozda.ie z dzialarno6cijednosrkijesr kompterne w rozumeniu ad 49 ust 2 usbwy o
Echunkowosci o.az rozpozedzenia Minist.a Fifans6w z dnia j9.10.2005 f. w sprawie
intormacj biezed/ch okresowych pzekazFvanych pzez emited6w papiedw
wa.losciowych ,a zawarle w nim inromacje, pochod2ace ze zbadaneso sp€wozdania
rnanso@go, 642 nrmzgodne.

3 egt rewidenl badaj4cy / kierujqcy
Nr ewidencyjnyl 0s4l5441
ldgr Maianna crabowska


