Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
FUNDACJA NUTRICIA UL. BOBROWIECKA 8 00-728 WARSZAWA WARSZAWA MAZOWIECKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
FUNDACJA powołana jest na czas nieograniczony.
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie jest sporządzone za okres od 01/01/2021 do 31/12/2021
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 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.
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
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 31ust.1 o
rachunkowości
Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztu wytworzenia zgodnie z postanowieniami 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.
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 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.
Wynik finansowy ustala się według następujących zasad:
Wynik finansowy ogółem obejmuje wynik na działalności statutowej (różnica między przychodami statutowymi a kosztami związanymi z
realizacją zadań statutowych), powiększony o pozostałe przychody i przychody finansowe, pomniejszony o pozostałe koszty operacyjne
i koszty finansowe. Dodatni lub ujemny wynik finansowy jest odnoszony na wynik z lat ubiegłych w dniu zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego.
Do przychodów Fundacji zalicza się należne środki pieniężne i inne aktywa ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa i
statutem, w tym nieodpłatnie otrzymane składniki majątku, a także kwoty należne ze sprzedaży składników majątku oraz przychody
finansowe, dotacje i subwencje.
Przychody i koszty statutowej działalności celowej związane z otrzymanymi w drodze darowizny środkami pieniężnymi i innymi aktywami
przeznaczonymi na określony cel, uznawane są w rachunku zysków i strat w momencie wydatkowania darowizn pieniężnych bądź
Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:

sfinansowania usług oraz zakupu sprzętu (po otrzymaniu faktury potwierdzającej wykonanie usługi, zakupu).
Przychody związane z pozostałą działalnością statutową uznawane są w momencie powstania prawdopodobnych korzyści powstałych w
okresie sprawozdawczym, o wiarygodnie ustalonej wartości (art. 1 pkt 30 Ustawy o rachunkowości), natomiast koszty dotyczące tych
przychodów rozpoznawane są w rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia.

Data sporządzenia: 2022-06-30
Data zatwierdzenia:2022-09-30
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przez podmiot
Advantim sp. z o.o. Accounting sp.k., w imieniu którego zostało
podpisane przez Katarzynę Kurus

Anna Cywińska
Mariola Urbanowska-Jęcek
Agnieszka Tomasiak

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:
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Aktywa obrotowe
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495 515,81

I.

Zapasy

9 717,24

34 856,97

II.
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20 000,00

25 666,93

III.

Inwestycje krótkoterminowe
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637 564,91
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Rachunek zysków i strat
5DFKXQHN]\VNyZLVWUDWQDSRGVWDZLH]DáąF]QLNDQUXVWDZ\R
UDFKXQNRZRĞFL

za okres od 2021-01-01 do 2021-12-31
Stan za
Pozycja

Wyszczególnienie

poprzedni rok

ELHĪąF\URN

1

2

3

4

A.
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5 119 124,46

4 840 527,11
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II.
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III.
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4 788 317,27
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III.
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C.
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0,00
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0,00

0,00

K.

Przychody finansowe

338,91

0,00

L.

Koszty finansowe

0,00

1 068,79

M.

Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)

337 943,50

-22 231,19

N.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

O.

Zysk (strata) netto (M-N)

337 943,50

-22 231,19
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Informacja dodatkowa
1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo
Zarówno na dzień 31 grudnia 2021 roku jak i na dzień 31 grudnia 2020 roku Fundacja nie posiadała istotnych zobowiązań finansowych,
zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych gwarancji i poręczeń, łącznie z wekslowymi.
2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii
W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku oraz 31 grudnia 2020 roku nie wypłacano zaliczek i nie udzielano kredytów członkom
organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.
W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku oraz 31 grudnia 2020 roku nie wystąpiły zobowiązania z tytułu gwarancji i poręczeń
wszelkiego rodzaju.
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

(w złotych)
Na dzień 31 grudnia 2021 Na dzień 31 grudnia 2020
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartość brutto na początek okresu
35 335,44
35 335,44
Zwiększenia, w tym:
236 310,30
- Nabycie
236 310,30
Wartość brutto na koniec okresu
271 645,74
35 335,44
Umorzenie na początek okresu
Zwiększenia, w tym:
- Amortyzacja
Umorzenie na koniec okresu
Wartość netto

35 335,44
94 261,20
94 261,20
129 596,64
142 049,10

35 335,44
35 335,44
-

(w złotych)
Na dzień 31 grudnia 2021 Na dzień 31 grudnia 2020
Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne
a. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:
40 943,18
- inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
40 943,18
b. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:
265 684,48
271 837,12
- inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
265 684,48
271 837,12
Razem
265 684,48
312 780,30

(w złotych)
Na dzień 31 grudnia 2021 Na dzień 31 grudnia 2020
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:
- dostaw i usług
5 214,00
- podatków
372,00
1 466,00
Razem
372,00
6 680,00
4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
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przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

(w złotych)
Na dzień 31 grudnia 2021 Na dzień 31 grudnia 2020
Struktura przychodów - źródła i wysokość
a. Przychody z działalności statutowej
4 840 527,11
5 119 124,46
- w tym składki brutto określone statutem
- przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego
4 833 177,11
5 113 424,46
- darowizny
4 830 734,11
5 107 995,26
- wpłaty - 1% podatku
2 443,00
29,20
- przychody z tytułu umowy użyczenia
5 400,00
- przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego
5 700,00
- darowizny od osób fizycznych
5 700,00
- pozostałe przychody określone statutem
7 350,00
- darowizny od osób fizycznych
7 350,00
- przychody z tytułu umowy użyczenia
-

(w złotych)
Na dzień 31 grudnia 2021 Na dzień 31 grudnia 2020
b. Pozostałe przychody
-

(w złotych)
Na dzień 31 grudnia 2021 Na dzień 31 grudnia 2020
c. Przychody finansowe
338,91
- odsetki od lokat, wkładów bankowych
338,91
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

(w złotych)
Na dzień 31 grudnia 2021 Na dzień 31 grudnia 2020
Strukturze kosztów
a. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego
4 693 979,45
4 602 020,94
- badana naukowe i działania edukacyjne w dziedzinie żywienia
2 189 444,84
2 275 397,12
- inne - usługi PR i koordynacji projektów
2 170 354,91
2 033 363,28
- sympozja, szkolenia, konsutacje
68 968,08
- darowizny pieniężne
- Rada Naukowa
- świadczenia niepieniężne:
- darowizny rzeczowe

63 367,70
67 000,00
203 812,00
203 812,00

25 543,80
59 000,00
139 748,66
139 748,66

(w złotych)
Na dzień 31 grudnia 2021 Na dzień 31 grudnia 2020
b. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego
5 700,00
- świadczenia pieniężne:
5 700,00
- sympozja, szkolenia, konsutacje
5 700,00
- świadczenia niepieniężne:
-
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(w złotych)
c. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych
- świadczenia pieniężne:
- sympozja, szkolenia, konsutacje
- świadczenia niepieniężne:

Na dzień 31 grudnia 2021 Na dzień 31 grudnia 2020
73 372,24
73 372,24
73 372,24
-

(w złotych)

-

Na dzień 31 grudnia
2021

Na dzień 31 grudnia
2020

167 710,06

173 798,93

94 261,20
67 033,98
6 414,88

3 900,88
123 994,93
45 903,12

d. Koszty administracyjne (wykazane w ramach nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego)
- amortyzacja
- zużycie materiałów i energii
- usługi obce
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

(w złotych)
Na dzień 31 grudnia 2021 Na dzień 31 grudnia 2020
e. Pozostałe koszty
Razem
-

(w złotych)
Na dzień 31 grudnia 2021 Na dzień 31 grudnia 2020
f. Koszty finansowe
- inne koszty finansowe
1 068,79
Razem
1 068,79
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

(w złotych)
Na dzień 31 grudnia 2021 Na dzień 31 grudnia 2020
Stan na początek roku obrotowego
50 000,00
50 000,00
a. zwiększenia
b. zmniejszenia
Stan na koniec okresu obrotowego
50 000,00
50 000,00

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

(w złotych)
Na dzień 31 grudnia 2021 Na dzień 31 grudnia 2020
Przychody z tytułu 1% podatku od osób fizycznych
- Przychody z tytułu 1% podatku od osób fizycznych
2 443,00
29,20
Razem
2 443,00
29,20
Fundacja nie wydatkowała w 2021 roku przychodów z tytułu 1% podatku od osób fizycznych. Fundacja planuje wydtkować je na działalność
statutową w kolejnym roku.
Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce
8a. ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA
Grupa zatrudnionych Rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 Rok zakończony dnia 31 grudnia 2020
Pracownicy księgowości
1
Razem
1
8b. INFORMACJA O WYPŁACONYCH WYNAGRODZENIACH POWYŻEJ OKREŚLONEGO POZIOMIE W ART. 9 UST. 1
PKT 2 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ.U. NR 96 POZ. 873 Z PÓŹN.
ZM.)
Nie dotyczy.
8c. INFORMACJE O POŻYCZKACH I ŚWIADCZENIACH O PODOBNYM CHARAKTERZE UDZIELONYCH OSOBOM
WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH
Zarówno w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2021 roku jak i w roku poprzednim Fundacja nie udzieliła osobom wchodzącym
w skład organów zarządzających i nadzorujących oraz osobom z ich rodzin żadnych pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze.
8d. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU
FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO
Nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które powinny być ujęte w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy
zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.
8e. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM
NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO
Na początku marca 2020 roku wybuchła epidemia wirusa COVID-19 w Polsce. Zarząd przeprowadził analizę aktualnej i potencjalnej sytuacji
i jej wpływu na działalność Fundacji. W wyniku dokonanej analizy Zarząd uważa sytuację związaną z epidemią COVID-19 za zdarzenie po
dacie bilansowej nie wymagające korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2021.
24 lutego 2022 roku rozpoczęła się inwazja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Na moment sporządzania sprawozdania finansowego za 2021
rok precyzyjna ocena wpływu wojny w Ukrainie na sytuację gospodarczą firm prowadzących działalność w Polsce jest utrudniona. Niemniej
jednak zauważalne jest gwałtowne osłabienie złotego, a w najbliższej przyszłości spodziewany jest dalszy wzrost poziomu inflacji oraz większa
skala wzrostu stóp procentowych. W ocenie Fundacji, skutki gospodarcze inwazji na Ukrainę nie mają bezpośredniego negatywnego wpływu
na działalność Fundacji oraz na jej sytuację finansową. Fundacja stale monitoruje potencjalny wpływ wojny w Ukrainie na jej działalność i
będzie na bieżąco podejmować działania zmierzające do neutralizacji jej negatywnych skutków na funkcjonowanie Fundacji.
8f. PRZEDSTAWIENIE DOKONANYCH W ROKU OBROTOWYM ZMIAN ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI
W roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku, nie dokonano żadnych znaczących zmian zasad (polityki) rachunkowości.

Data sporządzenia: 2022-06-30
Data zatwierdzenia:2022-09-30
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przez podmiot
Advantim sp. z o.o. Accounting sp.k., w imieniu którego zostało
podpisane przez Katarzynę Kurus

Anna Cywińska
Mariola Urbanowska-Jęcek
Agnieszka Tomasiak

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:

