
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

BIOTECHNOLOGICZNE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE "BIOMED-LUBLIN" UL. UNIWERSYTECKA 10 20-029 LUBLIN
LUBLIN LUBELSKIE KRS 0000550170

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania jednostki jest nieograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2018 - 31.12.2018

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę, nie istnieją okoliczności wskazujące
na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

1. Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że:
a) wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe składniki majątku trwałego wycenione są w bilansie według cen nabycia pomniejszonych o
dokonane odpisy amortyzacyjne,
b) środki trwałe o wartości wyższej niż 3.500,00 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych.
c) podstawą dokonania odpisów amortyzacyjnych jest tabela amortyzacyjna określająca stawki oraz kwoty rocznych i miesięcznych odpisów
amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
2. Należności krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagalnej do zapłaty.
3. Zobowiązania krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagalnej do zapłaty.
4. Koszty działalności statutowej ewidencjonuje się na kontach zespołu 4 ”Koszty wg rodzaju i ich rozliczenie” oraz na kontach zespołu 5 „
Koszty według typów działalności i ich rozliczenie”.
5. Przychody i koszty ustala się zgodnie z art.6 ust.1 i 2 ustawy o rachunkowości.

Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi
przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
Sprawozdanie finansowe: Rachunek wyników i bilans sprządzony jest zgodnie ze wzorem dla Jednostek organizacji pozarządowych (zgodnie z
załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 r. Dz. U. 137 poz. 1539).

Data sporządzenia: 2019-03-31

Data zatwierdzenia: 2019-06-30

Agnieszka Kolibska Kamila Frankiewicz, Anna Duma, Jarosław Hunek, Aleksandra
Stryjek

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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