
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

STOWARZYSZENIE "CENTRUM WOLONTARIATU"
00-151 WARSZAWA
NOWOLIPKI 9B 
0000235808

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ 
NIESKLASYFIKOWANA (PKD 2007)

3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU 
SĄDOWEGO
4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
1.01.2014 - 31.12.2014

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

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 za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku przy 
założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie. Nie są znane okoliczności, wskazujące na 
zagrożenie kontynuowania działalności.
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)

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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Porównywalność danych
Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zawiera dane finansowe za ubiegły i bieżący okres obrotowy 
prezentowane w sposób zachowujący porównywalność danych za oba okresy sprawozdawcze.
Stosowane metody wyceny i zasady rachunkowości
W sprawozdaniu finansowym Stowarzyszenie wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią 
ekonomiczną.
Wynik finansowy Stowarzyszenia za danych rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na 
jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadami memoriału, 
współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
Aktywa i pasywa wycenia się w następujący sposób.
1)z chwilą wprowadzenia do ksiąg rachunkowych:
Środki trwałe 
Według ceny nabycia stanowiącej wartość początkową zakupu środka trwałego. Wszystkie koszty związane z 
nabyciem środka trwałego zalicza się do jego ceny nabycia nawet, jeśli nie zostały jeszcze zapłacone. Środki 
trwałe otrzymane w drodze darowizny ujmuje się w ewidencji księgowej według ceny wynikającej z umowy 
darowizny.
Wartości niematerialne i prawne
Według ceny nabycia stanowiącej wartość podatkową zakupu wartości niematerialnych i prawnych. Dodatkowo 
cenę tą zwiększają koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych na zakup wartości niematerialnych i prawnych do 
czasu oddania ich do użytkowania tj. prowizje, odsetki od kredytów i pożyczek. Natomiast otrzymane w drodze 
darowizny ujmuje się w ewidencji księgowej według ceny wynikającej z umowy darowizny.
Środki trwałe w budowie
W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z nabyciem środków trwałych lub wartości 
niematerialnych i prawnych.
Udziały i akcje oraz inne inwestycje należące do aktywów trwałych 
Według ceny nabycia. 
Udzielone pożyczki i należności 
W kwocie wymaganej zapłaty
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych 
Według ceny nabycia, w przypadku nieodpłatnego otrzymania według wartości wynikającej z umowy 
darowizny.
Środki pieniężne i inne aktywa finansowe
Krajowe środki pieniężne mające postać gotówki i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 
wykazuje się w księgach rachunkowych w ich wartości nominalnej z tym, że w przypadku środków pieniężnych 
na rachunkach bankowych wartość nominalna obejmuje również odsetki dopisywane do stanu rachunku przez 
bank, wykazywane drugostronnie jako przychody finansowe.
Krótkoterminowe aktywa finansowe nabyte w ciągu roku obrotowego ujmuje się w księgach rachunkowych 
według ceny nabycia.
Aktywa finansowe nabyteza waluty obce ujmuje się w księgach pod datą ich zakupu, po kursie średnim 
ustalonym przez NBP na ten dzień. 
Kredyty bankowe w walucie polskiej ujmuje się w księgach rachunkowych w wysokości zadłużenia, według 
wartości nominalnej (jak środki pieniężne na rachunkach bankowych).

Zobowiązania
W kwocie wymagającej zapłaty.
2) na dzień bilansowy:
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
Według ceny nabycia, albo w wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), według ceny 
wynikającej z umowy darowizny, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości, jeśli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia środka trwałego (np. otrzymanego w formie darowizny) 
ich wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży netto takiego samego lub podobnego przedmiotu. W 
przypadku niemożności ustalenia ceny sprzedaży netto –wg wartości godziwej. Przeszacowania środków 
trwałych można dokonać jedynie na podstawie odrębnych obligatoryjnie obowiązujących przepisów, tj. 
określonych przez Ministra Finansów
Wartości niematerialne i prawne
Według ceny nabycia, według ceny wynikającej z umowy darowizny pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a 
także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
Środki trwałe w budowie
Według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości w 
wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem, pomniejszonych o odpisy z 
tytułu trwałej utraty wartości, względnie ceny sprzedaży netto takiego samego lub podobnego przedmiotu.

Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie wystąpiły.
Przychody finansowe i koszty finansowe z tytułu różnic kursowych wykazywane są w rachunku wyników per 
saldo.
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