Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2019 rok

1. FUNDACJA Nutricia z siedzibą w 00-728 Warszawa ul. Bobrowiecka nr 8.
2. FUNDACJA Nutricia nie posiada żadnych jednostek organizacyjnych (zarówno sporządzających
samodzielne sprawozdania finansowe, jak też niesporządzających takich sprawozdań)
3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD to 9499Z Działalność Pozostałych Organizacji
Członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych.
4. Sąd prowadzący rejestr dla FUNDACJI Nutricia: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Data wpisu zmiany w Krajowym
Rejestrze Sądowym to 21.05.2004 r. FUNDACJA Nutricia, w dniu tym otrzymała status organizacji
pożytku publicznego. Numer w KRS: 0000124180, oraz statystyczny numer identyfikacyjny
w systemie REGON: 011957577
5. Członkami Zarządu na dzień 23 marca 2020 roku są:
 Anna Cywińska
 Mariola Urbanowska Jęcek
 Agnieszka Dolna
 Michał Szkatuła
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- Prezes Zarządu
- Członek Zarządu
- Członek Zarządu
- Członek Zarządu

6. Celem FUNDACJI jest wyłącznie prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa
w zakresie:
a) ochrony i promocji zdrowia,
b) nauki w zakresie projektów naukowych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia oraz żywienia,
c) edukacji – w zakresie związanym z ochroną i promocją zdrowia oraz żywieniem,
d) działalności wspomagającej finansowo organizacje pozarządowe w zakresie określonym w pkt
a) i b) i c).
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) udzielanie wsparcia finansowego oraz rzeczowego podmiotom działającym w sferze ochrony
i promocji zdrowia oraz podmiotom prowadzącym działalność naukową w zakresie projektów
naukowych w dziedzinie żywienia,

b) zlecanie i subsydiowanie (finansowanie) projektów naukowych i naukowo-badawczych
w zakresie ochrony zdrowia i promocji zdrowia oraz nauki o żywieniu – w Polsce i za granicą,
c) organizowanie w Polsce i za granicą szkoleń i kursów dotyczących ochrony i promocji zdrowia
oraz z zakresu nauk żywieniowych,
d) fundowanie stypendiów naukowych,
e) organizowanie sympozjów i konferencji naukowych związanych z ochroną i promocją zdrowia
oraz wiedzą z zakresu żywienia.
7. FUNDACJA powołana jest na czas nieograniczony.
8. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone jest za okres od 01/01/2019 do 31/12/2019. Roczne
sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację,
co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie
poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.
9. Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych
latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny
aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych),
ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje
z nich wynikające były porównywalne.
Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:







Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztu wytworzenia
zgodnie z postanowieniami art.31ust.1 o rachunkowości
Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztu wytworzenia zgodnie
z postanowieniami art. 31ust.1 o rachunkowości
Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się
stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik
do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, amortyzację metodą liniową
stosuje się do wszystkich środków trwałych z grupy 1-8 za wyjątkiem fabrycznie nowych
środków trwałych po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji z grupy 3-6, do których
stosuje się stawki w pierwszym roku 30%
Pozostałe składniki aktywów i pasywów wycenia się następująco:
 Środki pieniężne w gotówce i na rachunkach bankowych wycenia się w ich
wartości nominalnej – odsetki od środków na rachunkach bankowych
dopisuje się do stanu rachunku a drugostronnie jako przychody
finansowe.
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Operacje gospodarcze rozrachunkowe wycenia się w kwocie wymagającej
zapłaty z uwzględnieniem zasady ostrożności. Zasadę tę stosuje
się do wyceny rozrachunków również w ciągu roku.
Zakup usług zagranicznych następuje według średniego kursu NBP
dla danej waluty obcej z dnia operacji. Operacje sprzedaży i kupna walut
obcych oraz wpływy i rozchody walut obcych w wyniku spłaty należności
lub zobowiązań w ciągu roku wycenia się odpowiednio według kursu
kupna lub sprzedaży walut stosowanego przez bank, z którego korzysta
jednostka.
Na dzień bilansowy zobowiązania i należności wycenia się według
średniego kursu NBP ustalonego dla danej waluty na 31 grudnia a różnice
kursowe odnosi się na przychody lub koszty finansowe.
Materiały towary w ciągu roku wycenia się według cen nabycia
Na dzień bilansowy materiały i towary wycena się według cen nabycia
lub kosztu wytworzenia, nie wyższych niż ceny sprzedaży netto.

Zatwierdził:
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Anna Cywińska

……………………….

Mariola Urbanowska Jęcek

..……………………..

Agnieszka Dolna

……………………….

Michał Szkatuła

……………………….

