
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzono dnia:2017-05-30

1) nazwa i siedziba organizacji

STOWARZYSZENIE "BOKSERY NICZYJE"
44-230 STANOWICE
KOŚCIELNA 35 
0000472037

2) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2016 - 31.12.2016

4) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

5) 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 sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności 
gospodarczej przez Stowarzyszenie przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, 
które wskazywałyby na istnienie  poważnych  zagrożeń dla kontynuowania przez Stowarzyszenie działalności.
6) 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)

7) 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

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie 
o rachunkowości  z dnia 29.09.1994r., z tym że :

1. 1. Podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych stanowi aktualny plan amortyzacji określający stawki i 
kwoty rocznych odpisów poszczególnych środków trwałych.
Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych dla celów podatkowych wynikają 
z zastosowania  metody liniowej przy zastosowaniu stawek określonych w wykazie stanowiącym załącznik do 
Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15.02.1992 (Dz.U. z 2000r. nr 54 z późn. zm.). 
2. Odpisy umorzeniowe od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych powyżej 3.500 zł 
dokonywane są metodą liniową od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do używania Środki trwałe oraz 
wartości niematerialne 
o wartości od 500,00 do 3.500,00 zł. amortyzowane są jednorazowo po wydaniu ich do użytkowania.
3. Stany i rozchody materiałów i towarów wycenia się według cen zakupu. 
4. Należności wycenia w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem ostrożności. Na bieżąco dokonuje się 
odpisów aktualizujących wartość należności. 
5. Rezerwy wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. 
Nie salduje się ze sobą rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
6. Przyjęte przez Stowarzyszenie zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły.

Druk: MPiPS


