Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
STOWARZYSZENIE IM.O.PIO W RADOMIU UL. BOLESŁAWA LIMANOWSKIEGO 29A 26-600 RADOM RADOM
MAZOWIECKIE
Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Miasta St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS w Warszawie, ul.
Czerniakowska 100
numer KRS: 0000197078, data wpisu 26.02.2004r.
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
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 sporządzoneprzy założeniu kontynuowania działalnościprzez jednostkę w dajacej się przewidzieć przyszłości.
Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią 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
Składniki majatkowe o przewidywanym okresie uzytkowania dłuzszym niz 1 roki wartości początkowej równej lub nizszej niż 2.500 zł. są
zaliczane bezposrednio do kosztów zużycia materiałów. kontrola i ewidencja tych składników jest prowadzona pozaksięgowo w sposób
umozliwiający identyfikację.
- Otrzymane darowizny rzeczowe przyjmowane są na magazyn i ewidencjonowane w cenach rynkowych lub wyceny darczyńców.
- Inwestycje rozpoczęte wyceniane wedlug cen nabycia.
- Udziały według cen nabycia (objecia).
- Środki pieniężne wyceniono w wartości nominalnej.
- Zobowiązania krótkoterminowe w wartości nominalnej.
- Kapitały wyceniono w wartości nominalnej.
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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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