Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW, NAUCZYCIELI I PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH IM. PROF.
KAZIMIERZA DREWNOWSKIEGO W LUBLINIE DŁUGA 6 20-346 LUBLIN LUBLIN LUBELSKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Czas trwania działalności jest nieograniczony
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
1.01.2019 - 31.12.2019

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
Roczne sprawodanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie
wystepują okoliczności, które wskazywałyby na istnienie powaznych zagrożeń dla kontynuowania działalności Stowarzyszenia.
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
Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzona jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spólkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospdarczej
(Dz. U. Nr 137, poz 1539; zm. Dz. U. z. 2003 r. Nr 11, poz.117). przyjte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w
kolejnych latach obrotowyh jednakowego grupowania operacji gospodarczych i jednakowej wyceny aktywow i pasywów. Sprawozsanie
finansowe sporządza się tak , aby za kolejne lata informacje wnich zawarte były porównywalne. Stowarzyszenie nie prowadzi działlności
gospodarczej.
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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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