
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

ZESPÓŁ REGIONALNY KOALICJI NA RZECZ ZDROWIA PSYCHICZNEGO NOWOLIPKI 6A 00-153 WARSZAWA
WARSZAWA MAZOWIECKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

czas działania - nieograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2020  -  31.12.2020

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załozeniu kontynuowania działalności  w dającej się przewidzieć przyszłości.  Nie istnieją
okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania  działalności.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994
roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub
miejsce sprawowania Zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Księgi prowadzone są przy użyciu programu FK Symfonia

WYCENA AKTYWÓW

Rzeczowe Aktywa Trwałe oraz Wartości Niematerialne i Prawne
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenione są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszone o amortyzację.
Środki trwałe w budowie amortyzowane są w momencie oddania ich do użytkowania.
Przedmioty niskocenne o wartości do 10.000,00 PLN amortyzowane są jednorazowo.
Amortyzacji podlegają wszystkie użytkowane środki trwałe z pominięciem gruntów.
Stowarzyszenie stosuje metodę liniową dla potrzeb rozliczenia amortyzacji.

Towary handlowe i materiały 
zakupione towary handlowe i materiały wycenia się wg cen zakupu

Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia
Należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty. Należności przedawnione spisywane są w ciężar kosztów operacyjnych.
Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe 
Zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty. 
Inwestycje krótkoterminowe (aktywa pieniężne)
Inwestycje krótkoterminowe obejmują aktywa finansowe, w tym środki pieniężne .
Wykazywane są w wartościach nominalnych, a środki pieniężne w walutach wyceniane są wg kursu średniego NBP na dzień bilansowy
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Rozliczenia międzyokresowe wykazano wg rzeczywistych nakładów poniesionych w okresie objętym sprawozdaniem, a dotyczących okresów
przyszłych

Data sporządzenia: 2021-06-30

Data zatwierdzenia: 2021-09-22

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-15
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Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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