ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

ДО ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК
НА " СВЕ-ФЛЕКС БЪЛГАРИЯ " ЕООД
гр.Стара Загора

Доклад върху финансовия отчет

Аз извърших одит на приложения финансов отчет на "СВЕФЛЕКС БЪЛГАРИЯ" ЕООД гр.Стара Загора, включващ счетовод
ния баланс към 31 декември 2007 г.,отчет за приходите и разходи
те, отчет за промените в собствения капитал и отчет за паричните
потоци за годината, завършваща на тази дата, както и обобщено
то оповестяване на съществените счетоводни политики и другите
пояснителни приложения.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет
Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на
този финансов отчет в съответствие с в съответствие с Национал
ните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприя
тия, в сила към 31.12.2007 год., се носи от ръководството.Тази
отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на
система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достовер
ното представяне на финансови отчети, които да не съдържат
съществени неточности, отклонения и несъответствия, независи
мо дали те се дължат на измама или на грешка; подбор и прило
жение на подходящи счетоводни политики; и изготвяне на при
близителни счетоводни оценки, които да са разумни при кон
кретните обстоятелства.

Отговорност на одитора
Моята отговорност се свежда до изразяване на одиторско
мнение върху този финансов отчет, основаващо се на извърше
ния от мен одит. Моят одит бе проведен в съответствие със Зако-

на за независимия финансов одит и професионалните изисквания
на Международните одиторски стандарти.Тези стандарти налагат
спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде плани
ран и проведен така, че да се убедя в разумна степен на сигур
ност доколко финансовият отчет не съдържа съществени неточ
ности, отклонения и несъответствия.
Одитът включва изпълнението на процедури с цел получава
не на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури за
висят от преценката на одитора, включително оценката на риско
вете от съществени неточности, отклонения и несъответствия във
финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или
на грешка.При извършването на тези оценки на риска одиторът
взема под внимание системата за вътрешен контрол,свързана с
изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от
страна на предприятието, за да разработи одиторски процедури,
които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразява
не на мнение относно ефективността на системата за вътрешен
контрол на предприятието.Одитът също така включва оценка на
уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността
на приблизителните счетоводни оценки,направени от ръковод
ството, както и оценка на цялостното представяне във финансо
вия отчет.
Считам, че извършеният от мен одит предоставя достатъчна
и подходяща база за изразеното от мен одиторско мнение.

Мнение
В резултат на това удостоверявам, че финансовият отчет
представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансо
вото състояние на "СВЕ-ФЛЕКС БЪЛГАРИЯ" ЕООД гр.Стара Заго
ра към 31 декември 2007 г., както и за неговите финансови резул
тати от дейността и паричните му потоци за годината, завършва
ща тогава, в съответствие с Националните стандарти за финансо
ви отчети за малки и средни предприятия, в сила към 31.12.2007
год.
Без да изразявам резерви обръщам внимание, че не са начис
лени дългосрочните задължения към персонала съгласно
НСФОМСП 19 - ДОХОДИ НА ПЕРСОНАЛА.

Доклад върху други правни и регулаторни изисквания
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Годишен доклад на "СВЕ-ФЛЕКС БЪЛГАРИЯ" ЕООД гр.Стара Загора по изискванията на Закона за счетоводството (чл.ЗЗ)
Във връзка с изискванията на българския Закон за счетовод
ството (чл.38, пар.4), аз съм се запознал с годишния доклад на ръ
ководството за дейността на "СВЕ-ФЛЕКС БЪЛГАРИЯ " ЕООД гр.
Стара Загора за отчетната 2007 год.Този доклад не представлява
част от годишния му финансов отчет за същия период.Отговорно
стта за изготвянето на този годишен доклад за дейността с дата
25.02.2008 год. се носи от ръководството на "СВЕ-ФЛЕКС БЪЛГА
РИЯ" гр.Стара Загора.Историческата финансова информация,
пред-ставена в годишния доклад за дейността съответства във
всички съществени аспекти на информацията, представена и опо
вестена във финансовия отчет на "СВЕ-ФЛЕКС БЪЛГАРИЯ"
ЕООД гр.Стара Загора към 31 декември 2007 год.изготвен в съ
ответствие с Националните стандарти за финансови отчети за
малки и средни предприятия, в сила към 31.12.2007 год.

Регистриран ДЕС, отговорен за

26.март.2008 год.
ул."Л.Каравелов" № 83
6000 гр.Ст.Загора, България

