
 
 
 
 

Доклад на независимите одитори 
 
 
 
До акционерите  на 
“Индустриален холдинг България” АД  
 

София, 23 март  2006 година 
 
 

Ние извършихме одит на приложения счетоводен баланс на “Индустриален холдинг България” АД 
(“Дружеството”) към 31 декември 2005 година, и на свързаните с него отчет за доходите, отчет за 
паричните потоци и отчет за промените в собствения капитал за годината, завършваща тогава.  
Oтговорността за изготвянето на този неконсолидиран финансов отчет се носи от ръководството на 
Дружеството.  Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение, основаващо се на 
извършения от нас одит. 

Нашият одит бе проведен в съответствие с  изискванията на Международните одиторски стандарти.  
Тези стандарти  изискват одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим с разумна 
степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени неточности.  Одитът 
включва проверка, на базата на извадкови тестове, на доказателствата относно сумите и 
оповестяванията, представени във неконсолидирания 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.  Считаме, че извършеният 
от нас одит дава достатъчно разумна база за изразяване на одиторско мнение. 

По наше мнение, неконсолидирания финансов отчет дава вярна и честна представа за финансовото 
състояние на Дружеството към 31 декември 2005 година,  както и за резултатите от неговата 
дейност, паричните потоци и промените в собствения капитал за годината, в съответствие с 
Международните стандарти за финансова отчетност, приети от Комисията на Европейския съюз, 
така като е оповестено в  Значими счетоводни политики, бележка  (а) .  

Обръщаме внимание, че „Индустриален Холдинг България”АД следва да изготви консолидиран 
финансов отчет в съответствие с Международните стандарти за финансова отчетност до 30 юни 
2006 година. Този индивидуален финансов отчет представлява неразделна част от консолидирания 
финансов отчет, така както е описано в бележка “б” от значимите счетоводни политики, към 
бележките на неконсолидирания финансов отчет на Дружеството. 

 
Стийв Натли 
Управител 
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Добрина Калоянова 
Регистриран одитор 
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