
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

BOKSERY W POTRZEBIE
01-875 WARSZAWA
ZGRUPOWANIA ŻMIJA 25 49
0000288972

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
Charytatywna pomoc zwierzętom bezdomnym krzywdzonym przez ludzi oraz zapobieganie i zwalczanie źródeł 
takich zjawisk

3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony
Czas trwania organizacji jest nieograniczony.

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
1 stycznia - 31 grudnia 2012

6) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

7) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności, nie istnieją okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuowania dotychczasowych działań.
8) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło 
połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, 
oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)
W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie.

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

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku 
obrotowym zgodnie z obowiązującą Polityka rachunkowości. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w 
sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, 
jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i 
umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata 
informacje z nich wynikające były porównywalne. 
Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny 
wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:
a) środki trwałe: według cen nabycia (zakupu) pomniejszonych o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne), 
b) środki trwałe w budowie: według cen nabycia (zakupu) pomniejszone o odpisy umorzeniowe 
(amortyzacyjne),
c) wartości niematerialne i prawne: według cen nabycia (zakupu) pomniejszonych o odpisy umorzeniowe 
(amortyzacyjne), 
d) do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w 
wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych, amortyzacji metodą degresywną nie stosuje się, obowiązuje jedynie metoda liniowa, jeżeli wartość 
netto nabywanego środka trwałego była większa od 3500 zł, w pozostałych przypadkach w wartości netto po 
100% umorzeniu,
e) inwestycje długoterminowe: według ceny nabycia,
f) należności: w kwotach wymaganej zapłaty bez zachowania zasady ostrożnej wyceny,
g) inwestycje krótkoterminowe: według ceny rynkowej, brak środków pieniężnych w walutach obcych,
h) fundusze własne : w wartości nominalnej,
i) zobowiązania: w kwocie wymagającej zapłaty, brak zobowiązań wyrażonych w walutach obcych.
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