
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzono dnia:2014-06-29

1) nazwa i siedziba organizacji

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

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony
Fundacja powołana została na czas nieoznaczony.

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01 stycznia 31 grudnia 2013

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

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 zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć 
przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności Fundacji.
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 z inną jednostką.

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

Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, pomiary wyniku 
finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie w jakim ustawa pozostawia 
jednostce prawo wyboru:

a) Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o 
Rachunkowości z dnia 29 września 2004 roku z późniejszymi zmianami. 
b) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego.
c) rachunek wyników został sporządzony w wariancie porównawczym.

Środki trwałe, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne:

a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia, kosztów wytworzenia, 
lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy 
amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
b) Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z 
ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
c) Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiących nabyte 
prawa dokonywane są na podstawie planu amortyzacji zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów. 
Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową poczynając od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do 
użytku środka trwałego. Stosowane są stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych zgodnie 
z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.

Druk: MPiPS


