
 

 

Доклад на одиторите на Фондация “Ресурсен център” 
 
 

Предмет  
 
Извършихме одит на финансовите отчети на Фондация “Ресурсен център” към 31 декември 2001 г., 
изложен на страници 1-15, 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 от,  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 Забележка 1 (b) към финансовите отчети, не са представени сравнителни стойности за 
паричните потоци в отчетите за 2001 г. Това се дължи на факта, че финансовите отчети са 
изготвени за първи път по Международните счетоводни стандарти през предходната финансова 
година и в тях не са представени сравнителни стойности за отчетния период, приключил на 31 
декември 1999 г. и отчет за паричните потоци за 2000 г.   Поради това, нашето одиторско 
становище се базира на финансовите отчети за тази година.    

По наше мнение, освен влиянието на гореспоменатите въпроси върху финансовите отчети, 
последните дават вярна и точна представа за финансовото състояние на Фондация “Ресурсен 
център” към 31 декември 2001 г.  и за резултатите от нейната дейност и нейните парични потоци за 
този отчетен период в съответствие с Международните счетоводни стандарти и в съответствие с 
изискванията на българските закони.   
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