
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W SŁUPSKU
76-200 SŁUPSK
AL. SIENKIEWICZA 7 25
0000057134

2) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony
Czas trwania Regionalnego Centrum Wolontariatu w Słupsku  jest nieograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

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
Nie wystąpiły zdarzenia mogące mieć wpływ na kontynuowanie działalności przez Regionalne Centrum 
Wolontariatu w Słupsku.
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
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Sporządzono dnia:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku 
obrotowym. 
Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny 
wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne ewidencjonowane są według cen nabycia lub kosztu 
wytworzenia. Wartość początkowa może być zwiększona 
z tytułu ulepszenia oraz urzędowej aktualizacji wyceny. 
Na dzień bilansowy wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonej o odpisy 
amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500 zł amortyzowane są metodą liniową. 
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się według stawek przewidzianych 
w załączniku do ustawy z dnia 15.02.1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U.1993, nr 106
 z późń.  zm.).

2.Materiały ewidencjonowane są ilościowo - wartościowo wg rzeczywistych cen nabycia, a na dzień bilansowy 
wg ceny nabycia nie wyższej od cen ich sprzedaży netto. 

3. Należności i udzielone pożyczki ewidencjonowane są wg wartości nominalnej, 
a na dzień bilansowy wg kwoty wymagającej zapłaty z zachowaniem ostrożności.
Rozliczenia międzyokresowe ewidencjonowane są wg wartości nominalnej, a na dzień bilansowy wyceniane są 
wg kwoty wymagającej zapłaty z zachowaniem 
ostrożności.

4. Zobowiązania ewidencjonowane są wg wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wyceniane są wg kwoty 
wymagającej zapłaty. 

5. Wycenę bieżącą rezerw na dzień wprowadzenia do ksiąg dokonuje się 
wg wiarygodnie oszacowanej wartości i na dzień bilansowy również 
wg uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości.

6. Fundusze ewidencjonowane są wg wartości nominalnej i tak też są wyceniane na dzień bilansowy. Fundusz 
własny może być zwiększony o nadwyżkę przychodów nad kosztami za poprzedni rok obrotowy.

7.Ustalanie wyniku finansowego netto
Przychód z działalności statutowej stanowią wpłaty na cele statutowe, składki członkowskie, 1 % OPP, 
darowizny   i inne przychody określone statutem Regionalnego Centrum Wolontariatu w Słupsku. Przychód 
może być też stanowiony przez nadwyżkę przychodów nad kosztami działalności za poprzedni rok obrotowy, 
jeżeli nie powiększył on funduszu statutowego. 
Koszty w Regionalnym Centrum Wolontariatu  w Słupsku  ewidencjonowane są w układzie rodzajowym.
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