До
Общото събрание на акционерите на
„НАСЛАДА" АД
град Стара Загора
О Д И Т О Р С К И

ДОКЛАД

Извърших odum на приложения счетоводен баланс на
„НАСЛАДА" АД - град Стара Загора към 31.12.2006 година и
на свързаните с него отчет за приходите и разходите и
отчет за паричните потоци з% годината , завършваща
тогава. Отговорността за изготвянето на този финансов
отчет се носи от ръководството на дружеството. Моята
отговорност се свежда до изразяване на мнение, основаващо
се на извършения от мен одит.
О д и т ъ т б е п ро в е д ен в съ о т в е т с т в и е 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
ръководството, както и на цялостното представяне във
финансовия отчет. Считам, че извършения от мен одит
предоставя достатъчно разумна база за изразеното от мен
мнение.
В резултат на това удостоверявам, че финансовият
отчет представя достоверно във всички съществени
аспекти имущественото и финансовото състояние на
дружеството към 31 декември 2006 година, както и за
резултатите от неговата дейност и паричните му потоци
за годината, в съответствие с Националните стандарти за
финансови
отчети
за
малки
и
средни
предприятия.Съдържанието на отчета на управлението
съответства на резултатите, отразени във финансовия
отчет.

Без да квалифицирам моето мнение , обръщам внимание
на Пояснителното приложение №18 към финансовия отчет,
което показва , че дружеството има непокрита загуба в
размер на 178 х.ле. към 31.12.2006г. и че към тази дата
текущите пасиви на дружеството надвишават сумата на
активите на му със 64 х.ле.
Тези условия , наред с въпросите изложени в
Пояснителното приложение № 18 , показват съществуването на несигурност, която може да породи съществено
съмнение относно възможността на дружеството да
продължи да функционира като действащо предприятие.

