До
Ръководството
на “Инохем” АД,
град Стара Загора
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД
Извърших одит на финансовия отчет на “Инохем” АД, град
Стара Загора към 31.12.2003 година. Отговорността за изготвянето
на този финансов отчет се носи от ръководството на дружеството.
Моята отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение,
основаващо се единствено на извършения от мен одит.
Одитът бе проведен в съответствие с професионалните
изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези
стандарти налагат одита да бъде планиран и проведен така, че да се
убедя в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не
съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия.
Одитът включва проверка на базата на тестове на доказателствата
относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия
отчет. Одитът също така включва оценка на прилаганите счетоводни
принципи и съществените приблизителни оценки, направени от
ръководтвото, както и на цялостното представяне във финансовия
отчет. Считам, че извършения от мен одит предоставя достатъчно
разумна база за изразеното от мен одиторско мнение.
Дружеството има значителна кредиторска задлъжнялост,
отлагане на падеж, разсрочване на плащания, преоформяне на
кредит. Направени са особени залози за обезпечение на получените
кредити и е учредена ипотека на дълготрайни активи. Има
значителна задлъжнялост и към персонала, бюджета и НОИ.
Значително е намален обема на произвежданата продукция и
извършваните услуги. Всичко това поражда сериозни съмнения, че
предприятието ще може да продължи своята нормална дейност и в
бъдеще, спазвайки принципа на действащо предприятие. Възможно е
да настъпят допълнителни корекций в класифицирането и оценката
на активите и пасивите на дружеството, както и различия по някои
разчети.

Като се изключи ефектът от възможните промени в резултат на
резерва изложен по-горе удостоверявам, че годишният финансов
отчет представя достоверно във всички съществени аспекти
имущественото и финансовото състояние на дружеството към 31
декември 2003 година, както и за резултатите от неговата дейност и
паричните му потоци за годината, в съответствие с Националното
счетоводно законодателство. Съдържанието на отчета на
управлението съответства на резултатите, отразени във финансовия
отчет.
град Стара Загора
07.04.2004 година.
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