
W'prmdzrnie do spraww&niafinansowgo a 2014 rok

l. Nam4 siednbaiadres wgarizacji :

Polskie Towarzystwo Chor6b NerwowoMigfniowych
Warszawa 02-9 l|ul.Sw- Bonifacego I 0

2. Podstawowy prze&niot dziatalno$ci wg PKD 94.99.2 - rlzialahroiid pozostalych
organizacji czlonkowskich, gdzie mdziej niesklasyfiliowana .

3. wlaiciwys4dprowadz4cy rejesb :

S4d Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie , XIil Wydaal Gospodarczy Krajowego
Rejestru S4dowego ,datarvpisu do rejestru : 26.06.2001 podru 0000021207 .

Numer statys[icany RECTON : 010697074

4. Dane dotyczqce czlonkdw zarz4&t {imig inazwisko oraz fimkcja}

Katarzyna J adwiga Kozlowska - przewodni az4ct Zarz4du Gl6wnego
Malgorzata Marta Podgumiak - wiceprzewodnicz4c a ZanqiltGl6wnego
Anna Helena Sitorik- skarbnik Zarz4du Glduinqgo
Michal Remigrusz Rataj - czlonek Zaff4dtrGdwnego
EwaAgata Glqb Jablorska- czlonek Zarz4du Gl6wnego
Elzbieta Jolanta Walczak - selaetarz Zarz4du Gldwnego
Joarna Krystyna Zielinska - czlonek Zarz4du Gldwnego

5. Celem statutawym organizacji jest otoczenie chorych efekffina porrnc4 i opieka
aprzede ulatwierrie ich integracjize spdeczeristwem

6. Olaes trwania dzialalno$ci jestnieomaczony

7. Roczre qtawozdarie finansowe obejnnrje rok obrotowy 2014

8. Roczne sprawozdanie sporz4dzona pr'zy zaloheriu kontyrnrowania dziatalnoSci przlz
organizacjg" co najmniej 12 miesiqcy i dhrzej.

Nie sq nam anane okoliczno$ci, Hdre wskarywatybyna ishrienie powainychagrozen dla
przez organizacjg dzialalnodci.

9. Omdwienie pnyjEtych za*ad(polityki) rachunkowo$ci-

Sprawozdanie zostalo sporz4dzone z,godnie z zasadani rachunkowo5ci" okreSlonymi w
Ustawie z dnia 29 wrzeinna 1994 r. o rachunkawo$ci (Dz. U. Nr l2l poz. 591 z dnia 19
listopada 1S4 r. z p6zn. zrnianami)



Przy wycenie aktywdw i pasywdq a takZe ustaleniu wynikil finansowego przyjgto,
2e Towarrystwo b$zie kontyrnronrato w daj4cej siq przewidzied prryszlosci rlzjntalnosd
wnie mniejszym istatnie zahesie, bezpostawierria go w sbn lub rrya&oaci-
Aktywa i pasywa wyceniono wedfug zasad clae$lonych w ustaurie o rachunkowo$ci
ztym ile:-
a) Srodki pieniEzne wycenia siE wedug warto$ci norninalnej ,
b) zabowtazan:n i naleznodci vt-ycennsig wedhrg kwoty wymaganej zlipl^ty .

TowarzSrstwo sporz4dza rachrnrek w warianeie pordvrnawczJfin" ujawniajqc w nirn
wsaelkie informcje wymagnfie ustanr4 o rachrnkouraicl

P R Z F W
Tarzqdu


