ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ДЗУ ” АД

ОДИТОРСКИ ДОКЛАД
Ние извършихме одит на финансовия отчет на “ДЗУ” АД към
31.12.2004 година. Отговорността за изготвянето на този финансов отчет се
носи от ръководството на дружеството. Нашата отговорност се свежда до
изразяване на одиторско мнение, основаващо се единствено на извършения
от нас одит.
Нашият одит бе проведен в съответствие с професионалните
изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти
налагат одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим 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 ръководството, както и на цялостното
представяне във финансовия отчет. Считаме, че извършеният от нас одит
предоставя достатъчно разумна база за изразеното от нас одиторско
мнение.
В резултат на това удостоверяваме, че финансовият отчет
представя достоверно, във всички съществени аспекти, имущественото и
финансово състояние на дружеството към 31.12.2004 година, както и
резултатите от неговата дейност и паричните му потоци за годината, в
съответствие с Националното счетоводно законодателство.
Без да изразяваме резерви, обръщаме внимание върху следните
обстоятелства, изложени от ръководството в пояснителните сведения към
годишния финансов отчет:
* В състава на дълготрайните материални активи са включени
недвижими имоти на обща стойност 69 хил. лева, върху които е наложена
възбрана по повод на водени съдебни спорове за правото на собственост.
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* В баланса на Дружеството се водят земя и сгради с балансова
стойност 781 хил.лева, за които няма надлежни документи, доказващи по
безспорен начин собствеността.
* Към 31.12.2004 г. краткосрочните пасиви на Дружеството
превишават краткотрайните активи с 4,623 хиляди лева. За да продължава
Дружеството нормалната си стопанска дейност в съответствие с принципа
за действащо предприятие, то се нуждае от финансовата подкрепа на
мажоритарния собственик. Това се обуславя и от факта, че над 51 % от
посоченото превишение на краткосрочните задълженията са дължими към
компанията – майка.

01.03.2005 г.

Специализирано одиторско предприятие
“ДЕСТО” ООД, гр. София

Регистрирани дипломирани експерт-счетоводители:………………….
( Т.Конакчиева )
………………………
( Т.Тотев )
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ДО
РЪКОВОДСТВОТО НА
“ ВИДЕОТОН БЪЛГЕРИАН ХОЛДИНГС ” ЕООД

ОДИТОРСКИ ДОКЛАД
Ние извършихме одит на финансовия отчет на “ВИДЕОТОН
БЪЛГЕРИАН ХОЛДИНГС” ЕООД към 31.12.2004 година. Отговорността за
изготвянето на този финансов отчет се носи от ръководството на
дружеството. Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско
мнение, основаващо се единствено на извършения от нас одит.
Нашият одит бе проведен в съответствие с професионалните
изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти
налагат одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим 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 ръководството, както и на цялостното
представяне във финансовия отчет. Считаме, че извършеният от нас одит
предоставя достатъчно разумна база за изразеното от нас одиторско
мнение.
В резултат на това удостоверяваме, че финансовият отчет
представя достоверно, във всички съществени аспекти, имущественото и
финансово състояние на дружеството към 31.12.2004 год., както и
резултатите от неговата дейност и паричните му потоци за годината, в
съответствие с Националното счетоводно законодателство.
01.03.2005 г.

Специализирано одиторско предприятие
“ДЕСТО” ООД, гр. София
Регистрирани дипломирани експерт-счетоводители:………………….
( Т.Конакчиева )
.....................
( Т.Тотев )
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TO THE MANAGEMENT OF
VIDEOTON BULGARIAN HOLDINGS Ltd.

AUDITOR’S REPORT

We have audited the accompanying balance sheet of VIDEOTON
BULGARIAN HOLDINGS Ltd. as of December 31, 2004 and the related
statements of income, and cash flows for the year then ended. These
financial statements are the responsibility of the Company’s
management. Our responsibility is to express an opinion on these
financial statements based on our audit.
We conducted our audit in accordance with the International Standards on
Auditing. Those standards require that we plan and perform the audit in the way
necessary to obtain reasonable assurance about whether the financial
statements are free of material misstatements. An audit includes examining, on a
test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial
statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and
significant estimates made by management, as well as evaluating the overall
financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable
basis for our opinion.
In our opinion, the financial statements present fairly, in all material
respects the financial position of the Company as of December 31,
2004 and of the results of its operations and its cash flows for the year
then ended in accordance with the National Accounting Standards.
01.03.2005
AUDITING COMPANY: D E S T O Ltd.
Sofia, Industrialna str. 11
Bulgaria
c.p.a. T.Konakchieva
c.p.a. T.Totev
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TO THE SHAREHOLDERS OF
DZU AD

AUDITOR’S REPORT

We have audited the accompanying balance sheet of DZU AD as of
December 31, 2004 and the related statements of income, and cash
flows for the year then ended. These financial statements are the
responsibility of the Company’s management. Our responsibility is to
express an opinion on these financial statements based on our audit.
We conducted our audit in accordance with the International Standards on
Auditing. Those standards require that we plan and perform the audit in the way
necessary to obtain reasonable assurance about whether the financial
statements are free of material misstatements. An audit includes examining, on a
test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial
statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and
significant estimates made by management, as well as evaluating the overall
financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable
basis for our opinion.
In our opinion, the financial statements present fairly, in all material
respects the financial position of the Company as of December 31,
2004 and of the results of its operations and its cash flows for the year
then ended in accordance with the National Accounting Standards.
Without qualifying our opinion we draw attention to the following circumstances
in the Notes to the financial statements:
* Some of the immovables at the amount of 69 TSD leva have been mortgaged
because of legal proceedings.
* As fixed assets in the balance of the Company are shown some buildings and
land at the amount of 781 TSD leva, for wich the Company doesn’t possess the
appropriate ownership documents.

6

* As of December 31,2004 the current liabilities of the Company
exceed the current assets with 4,623 TSD leva. The management is
aware that the Company’s ability to continue as a going concern
depends on the future finansing and supporting from the parent
company. This is determined by the fact that more than 51 % of the
excess is due to the current liabilities to the parent.

01.03.2005

AUDITING COMPANY: D E S T O Ltd.
Sofia, Industrialna str. 11
Bulgaria
c.p.a. T.Konakchieva
c.p.a. T.Totev

