ПРИЛОЖЕНИЕ 
/за малки предприятия, съгл.СС 1/ 
 към годишния финансов отчет  на .Сдружение „Клуб Екзюпери“- гр. В.Търново, ЕИК/БУЛСТАТ 176410679 
За 2015 г.


	Сдружение „Клуб Екзюпери“ е Юридическо лице с нестопанска цел в частна полза, със седалище в гр. В.Търново, адрес на управление В.Търново, ул. „Бяла Бона“ №20, вх. В, ап. 1, ЕИК/БУЛСТАТ 176410679 и предмет на дейност популяризиране на Българската и световна култура, история, етноси и оказване на помощ и съдействие на членовете на сдружението и на творци, интелектуалци и изпаднали в затруднение граждани; отстояване пред институциите на техните права, оказване на помощ за морално и материално подобрение чрез интелектуалното и социално усъвършенстване на обществото и на отделни нуждаещи се негови членове, организиране на национални и международни научни, културни и социални прояви
	Отчетите на дружеството за 2015 г. са съставени на базата на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия /НСФОМСП/ при прилагане облекченията за малки предприятия, съгласно СС 1, включително към датата на съставяне на настоящите отчети. При съставянето на отчетите не са допускани отклонения от счетоводното законодателство и обединение на суми по статии с цел по-голяма яснота.
	Информацията от предходни периоди е сравнима с тази от текущия период без да са правени корекции на информацията за предходните периоди.
	Отчетният период, за който се отнасят отчетите е  от 01.01.2015 г до 31.12.2015  г. включително.
	През отчетния период не е променяна формата на отчета за приходите и разходите.
	В представените отчети няма активи и пасиви, които да са свързани с повече от една статия в баланса.
Няма промяна в прилаганата счетоводна политика, включително базите за оценяване във финансовите отчети, принципите, изходните предположения, концепциите, правилата, базите и процедурите, както и предимствата на един счетоводен принцип пред друг.
	Финансовите отчети са съставени при спазване на принципите на текущо начисляване, действащо предприятие, предпазливост, съпоставимост на приходите и разходите и предимство на съдържанието пред формата.
	Първоначалното признаване на активите и пасивите, собствения капитал, приходите и разходите става по метода на историческата цена. 
	Предприятие не притежава 20% или повече от капитала на други предприятия. 
	Предприятието не е неограничено отговорен съдружник в други предприятия. 
	През отчетния период не са предоставяни аванси и кредити на административния  персонал и членовете на органите на управление, както и не са поемани задължения в полза на тези лица чрез каквито и да са гаранции.
	Предприятието не е част от група. 
	През отчетния период не са  записвани нови дялове в капитала на дружеството. 
	На упавляващите органи на дружеството не са известни данни за несигурност относно възможността на предприятието да продължи дейността си.	Предприятието няма  задължения, които да стават дължими и изискуеми след повече от 5 години
	През отчетния период предприятието не е придобило собствени акции. 

Отчитане на стоково-материални запаси
 	 
	През отчетния периот сдружението не е осъществявало стопанска дейност и не се е налагало отчитане на стоково-материални запаси.  



Отчети за паричните потоци

	Сдружението притежава парични средства в български лева в размер на 588.36 лв., от които 249.50 лв. в срочен депозит със срок един месец и автоматично подновяване след изтичане на всеки период и 338.86 лв. касова наличност.
	


 	
Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет

	Липсват коригиращи събития след датата на съставяне на отчета. Годишният финансов отчет е одобрен от общото събрание на сдружението на 26.01.2013 г.


Данъци от печалбата
 
	Поради неизвършване на стопанска дейност такива не са дължими.




Приходи

	Приходите от нестопанска дейност се признават съгласно националните счетоводни стандарти. Приходите от членски внос и дарение без условия са признати в периода.


Правителствени дарения и правителствена помощ

В отчетния период няма получени дарения.


04.03.2015 г.                                       Съставител:.........................
									Иван Върбанов

