Фондация Ресурсен Център
Финансови отчети на организацията към 31 декември 2000 г. и
доклад на независим одитор по тях
Отчет за приходите и разходите към 31.12.2000
В USD
Приходи от дарения, принос и
проекти
Разходи за дарения, принос и
проекти
Бруто превишение на приходите
над разходите
Административни разходи
Приходи от обмен на валута – нето
Приходи от лихви
Други финансови разходи
Превишение на приходите над
разходите за годината

Заб.

2000 г.

2

764,507

3

(690,022)
74,485

4
5

(73,657)
7,881
1,714
(2,636)
_______
7,787

Пренесено превишение на приходите над
разходите

1,885

Неограничено парично салдо към 31 декември 2000 г.

9,672

Настоящият отчет на приходите и разходите следва да се разглежда
заедно със забележките към него на стр. 4 до 11, които са неразделна част
от финансовите отчети.

Баланс към 31 декември 2000 г.
В USD
АКТИВИ
Сгради, машини и съоръжения
Нематериални активи
Не-текущи(дългосрочни) вземания
Общо дълготрайни активи
Вземания
Парични средства и еквиваленти
Общо краткотрайни активи

Заб.

2000 г.

6
7
8

77,589
1,811
3,882
83,282

8
9

9,189
419,071
428,260

Всичко активи
ПАСИВИ
Дългосрочни заеми
Отложени вземания
Дължими социални осигуровки
Дължими плащания към бюджета
Други плащания

511,542
10
11

85,000
409,669
1,894
1,607
3,700

Всичко пасиви
Неограничено парично салдо към 31 декември 2000 г.

507,870
12

9,672

Настоящият баланс следва да се разглежда заедно със забележките към
него на стр. 4 до 11, които са неразделна част от финансовите отчети.
Финансовите отчети са одобрени от името на Фондация “Ресурсен
център” на 14 септември 2001 г. от г-н Стелиан Стойчев, изпълнителен
директор

Доклад на одиторите на Фондация “Ресурсен център”
Предмет
Извършихме одит на финансовите отчети на Фондация “Ресурсен център”
към 31 декември 2000 г., изложен на страници 1-11, в съответствие с
международните одиторски стандарти. Финансовите отчети са изготвени
в съответствие с Международните счетоводни стандарти.
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
1. Съгласно МСС 1 “Представяне на финансови отчети” (изменен),
финансовите отчети трябва да съдържат сравнителни стойности за
предходния период. Тъй като финансовите отчети се изготвят за първи
път по Международните счетоводни стандарти, сравнителни
стойности не са представени.
2. Сумите в началния баланс към 1 януари 2000 г. дават възможност за
определяне на приходите, разходи и паричните потоци за периода от
12 месеца до 31 декември 2000 г. Тъй като към 1 януари 2000 г. не е
изготвен баланс по Международните счетоводни стандарти, не сме в
състояние да изразим и не изразяваме становище по Отчета за
приходите и разходите. Отчет за паричните потоци не е представен.
По наше мнение, освен влиянието на въпросите, упоменати в т.1 и т. 2,
върху финансовите отчети, балансът дава вярна и точна представа за
финансовото състояние на Фондация “Ресурсен център” към 31 декември
2000 г. в съответствие с Международните счетоводни стандарти.
KPMG България ООД
14 септември 2001 г.

