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1 . И зв ър ши х о ди т н а пр и ло жен и я с че т ов о де н ба лан с н а
„Многопрофилна болница за активно лечение - Стара Загора" ЕАД към
31.12.2005 година и свързаните с него отчет за доходите, отчет за паричните
потоци и отчет за промените в собствения капитал за годината, завършваща
тогава. 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.
2.0дитът бе проведен в съответствие със Закона за независимия
финансов одит и професионалните изисквания на Международните
одиторски стандарти. Тези стандарти налагат одитът да бъде планиран и
проведен така, че да се уверя 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 на финансовия отчет.
Считам, че извършения от мен одит предоставя достатъчно разумна база за
изразеното от мен одиторско мнение.
З.В резултат на това удостоверявам, че финансовия отчет представя
достоверно във всички аспекти на същественост, имущественото и
финансово състояние на дружеството към 31.12.2005 година, както и
резултатите от неговата дейност, паричните потоци и промените в
собствения му капитал за годината, в съответствие с Международните
счетоводни стандарти, приложими за Република България.
4.Без да изразявам резерви, обръщам внимание на факта, че текущата
загуба за годината приключваща на 31.12.2005 и непокритите натрупани
загуби от предходни години, изложени в Приложение б, показват тенденция
на декапитализация на дружеството.
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