Wprolv'adzenie do sprawozdania finansowego za 2t115 rok

1.

Nazvu4 siedziba i adres

orgrizacji

:

Polskie Towarzystwo Chor6l, Nerwowo-Mig5nlovych
Warszawa 02-914, ul. Sw. Bonifacego l0

2.

Podstawowy przedmiot dzialalnoSci wg PKD 94.99.2 - rlzialalno36 pozostalych
organizacji czlonkowskich , gdzie indziej ni'esklasy.dkowana .

3.

wlaSciwy s4d prowadz4cy rejestr

:

S4d Rejonoury dla M.St. Warszawy w \Uarszanrie , XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru S4dowego , data n'pisu do rejestnr : 26.06.200 t pod rn 0000021207 .

Numer statysqiczny REGON : 0IA697A74

4.

Dane dotycz4ce czlonkdw zarzqdu (inrig i nazwisko oraz flrrkcja)

Katar4ma Jadwiga Kozlowska przewodniczqca Zarz4du Gl6wnego
Malgorzata Marta Podgumiak - wiceprzewodnicz4ca Zarz4du C'i6rvnego
Anna Helena Sitorik - skarbnik Zaz4du Gl6wnego
Michal Remigiusz Rataj - czionek Zarz4du Gl6wnego
Ewa Agata Glqb Jabtonska - czlonek Zarz4du Gldwnegc
Elzbieta Jolanta Walczak - seketarz Zarz4du Gl6umego
Joama Krystl'na Zielinska - czlonek Zarz4du Gl6wnego

5.

Celem statuto$T.rn organizacji jest otoczenie chorych efektywnE pomocq
a przede wszystkim ulatwienie ich integracji ze spoleczeistwem

6.

Olaes hwania dzialalnoSci stowar4,.szenia -iest nieomaczony

7.

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy 2015

i

opiek4

8.

Rocme spralvozdanie sporz4dzono puy zalozenln kontlnruowania dzialalnoSci przez
organizacjg, co najmniej | 2 miesiEcy i dhwej.
Nie s4 nam anane okolicmo6ci, ktore wskazl'walyby na istnienie powaznych zagro2en dla
konlmuorvania przez orgarizaclg dzialalno6ci.

9.

Omdwienie przyjgsch zasad (poliffki) rachunkoworici.

Sprawozdarfe zostalo sporz4dzone zgodnie z zasadami rachffikowoic! oke6lonyrni w
Ustawie z drna 29 wrzeinia 1994 r- o rachuntowoSci (Dz. LI. Nr 121 poz. 591 z dnia i9
listopada 1994 t. z p6in. nnianami)

la

\/, b

Przy Nrycenie aktyw6w

i pasy.w6w, a takZe ustaleniu wf.rriku finansowego przyjEto,

2e Towarzystwo bgdzie kontl'nuowalo w daj4cej siq przewidziee przyszloSci fuialalno36
w me mniejsz.vrn istotnie zalcresie, bez postawienia go w stan likwidacji 1ub upadlo6ci.

Aktywa i pasywa wyceniono wedlug zasad oiaeSlonych w ustawie o rachunkowoSci
zrymZe:

a) Srodki pienigine wycenia sig wedlug warto3ci nominalnej ,
b) zobowi4zania i naleino6ci wycenia sig wedlug kwoty w1'maganej aptaty

.

Towar4rstwo spotz4dza rachunek wynikdw w wariancie por6wnawczl.rn, ujawniajqc w nim
wszelkie informacje wlmagane ustaw4 o rachrmkowoSci.
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