
  
  
 

 
 Доклад на одиторите на Фондация “Ресурсен център” 

  

 Предмет 
 
Извършихме одит на финансовите отчети на  Фондация “Ресурсен център” 
 към 31 декември 2002 г., изложен на страници 1-14, в съответствие с международните одиторски 
стандарти. Финансовите отчети са изготвени в съответствие с Международните стандарти за
финансова отчетност.    
 
Отговорност на ръководството и на одиторите 
 
Финансовите отчети са изготвени и за тях изцяло носи отговорност ръководството на Фондация
“Ресурсен център”. Нашата отговорност се изразява в представяне на становище по тези финансови
отчети въз основа на нашия одит.  
 
Основания  
 
Извършихме одит на финансовите отчети в съответствие с международните одиторски стандарти.
Съгласно тези стандарти  одитът трябва да бъде планиран и проведен така, че да се получат 
достатъчно доказателства за липсата на значителни несъответствия във финансовите отчети. Одитът
включва изследване, на база проверка, на първичните документи, доказващи сумите и  вписванията
във финансовите отчети. Одитът включва също оценка на използваните счетоводни принципи и на
основните прогнози, направени от ръководството, както и оценка на общото финансово представяне.
Считаме, че проведеният одит дава достатъчно основание за изразяване на становище.   
 
Становище 
 
По наше мнение, финансовите отчети дават вярна и точна представа за финансовото състояние на
Фондация “Ресурсен център” към 31 декември 2002 г. и за резултатите от нейната дейност и нейните
парични потоци в съответствие с Международните стандарти за финансова отчетност, приети от 
Комитета по международни счетоводни стандарти.    
 
Без квалифициране на нашето становище, обръщаме внимание на следното:     
 
Разходите по грантове, приноси и проекти превишават приходите от грантове, приноси и проекти с
Eur 72,042 за 2002 г.  Освен това, фондацията е направила административни разходи в размер на  Eur
128,824.  Ръководството на фондацията счита, че тъй като договорите обхващат период по-дълъг от 
12 месеца, в срока на проектите оперативните разходи няма да превишават бюджетните разходи за 
проекта или в противен случай донорите в последствие ще възстановят тези разходи.  В случай, че
донорите не възстановят тези разходи, може да възникне риск фондацията да не бъде в състояние да
продължи дейността си в предвидимо бъдеще.    (виж точки (d) и (n)).   
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