
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
Przedmiotem działalności organizacji jest działanie na rzecz pożytku publicznego w zakresie humanitarnego 
traktowania zwierząt, objęcia ich ochroną i otoczenia opieką oraz przeciwdziałania wszelkim formom 
stosowania okrucieństwa, przemocy i bestialstwa wobec zwierząt.
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 działalności jest nieograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
1 stycznia 31 grudnia 2014

6) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
Sprawozdanie 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 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w 
dającej się przewidzieć przyszłości
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
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Rzeczowe aktywa trwałe – wykazuje się zaliczone do aktywów trwałych: środki trwałe, środki trwałe w budowie 
wycenione wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z 
tytułu trwałej utraty wartości.
Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych – wykazuje się materiały i towary wycenione wg cen zakupu nie 
wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Należności krótkoterminowe – wykazuje się należności z tytułu dostaw i usług bez względu na termin ich 
zapłaty oraz pozostałe należności wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Należności wycenione 
są w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.
Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Obejmują one środki pieniężne w kasie, na rachunkach 
bankowych oraz tzw. środki pieniężne w drodze.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – wykazuje się czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 
trwające nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Fundusz statutowy – wykazuje się w wysokości określonej w statucie.
Wynik finansowy netto za rok obrotowy – wykazuje się różnicą pomiędzy przychodami a kosztami za dany rok 
obrotowy.
Inne zobowiązania – wykazuje się zobowiązania z tytułu dostaw i usług bez względu na termin płatności oraz 
pozostałe zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, rozrachunków z pracownikami i rozrachunków 
publicznoprawnych o okresie wymagalności do 12 miesięcy. Zobowiązania te wycenia się w kwocie wymaganej 
zapłaty.
Inne rozliczenia międzyokresowe – wykazuje się stan biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w 
wysokości kosztów dotyczących roku obrotowego, a zafakturowanych w roku następnym.
Wycena transakcji w walutach obcych
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich 
przeprowadzenia odpowiednio po kursie: kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług 
korzysta jednostka – w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub 
zobowiązań, średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub 
innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs, w przypadku pozostałych operacji.
Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym:
Nie dokonano zmian zasad rachunkowości.
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