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Jednostka:

Fundacja Nutricia

NIP:

1132126885

KRS:

0000124180

Miejscowość:

Warszawa

Sprawozdanie za okres od:

2020-01-01 do 2020-12-31

Sporządzono dnia:

2020-06-08

Rozmiar pliku:

1.41 MB

Lista podpisów:
1. PZ {KATARZYNAKURUS790527 (4593097) KATARZYNA KURUS [79052716069]} C=PL, OID.2.5.4.97=VATPL-5261645000, CN=Minister do spraw informatyzacji pieczec podpisu zaufanego, O=Kancelaria Prezesa Rady Ministrow
2. PZ {AgnieszkaTomasiak (7669183) Agnieszka Laura Tomasiak [74011200869]} C=PL, OID.2.5.4.97=VATPL-5261645000, CN=Minister do spraw informatyzacji pieczec podpisu zaufanego, O=Kancelaria Prezesa Rady Ministrow
3. PZ {ANNACYWINSKA800125 (5706820) ANNA CYWIŃSKA [80012508424]} C=PL, OID.2.5.4.97=VATPL-5261645000, CN=Minister do spraw informatyzacji pieczec podpisu zaufanego, O=Kancelaria Prezesa Rady Ministrow
4. PZ {Danone2019Mariola (8141978) MARIOLA URBANOWSKA-JĘCEK [65042912023]} C=PL, OID.2.5.4.97=VATPL-5261645000, CN=Minister do spraw
informatyzacji - pieczec podpisu zaufanego, O=Kancelaria Prezesa Rady Ministrow

Dokument jest prezentacją danych i nie jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu przepisów

Nagłówek sprawozdania �nansowego
Data początkowa okresu, za który sporządzono
sprawozdanie

2020-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono
sprawozdanie

2020-12-31

Data sporządzenia sprawozdania �nansowego

2020-06-08

Kod Sprawozdania: SprFinOpWZlotych
Kod Systemowy

SFJOPZ (1)

Wersja Schemy

1-2

Wariant Sprawozdania
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Wprowadzenie do sprawozdania �nansowego zgodnie z Załącznikiem
Nr 6 do ustawy o rachunkowości
Dane identy�kujące jednostkę
Nazwa i siedziba
Nazwa Firmy

Fundacja Nutricia

Siedziba podmiotu
Województwo

Mazowieckie

Powiat

M. St. Warszawa

Gmina

Warszawa

Miejscowość

Warszawa

Adres
Adres
Kraj

PL

Województwo

Mazowieckie

Powiat

M. St. Warszawa

Gmina

Warszawa

Nazwa ulicy

Bobrowiecka

Numer budynku

8

Nazwa miejscowości

Warszawa

Kod pocztowy

00-728

Nazwa urzędu pocztowego

Warszawa

Identy�kator podatkowy NIP

1132126885

Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych
do Krajowego Rejestru Sądowego.

0000124180

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem �nansowym
Data od

2020-01-01

Data do

2020-12-31

Założenie kontynuacji działalności
Wskazanie, czy sprawozdanie �nansowe zostało
sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości: "Tak" - sprawozdanie sporządzone przy
założeniu kontynuowania działalności, "Nie" sprawozdanie zostało sporzadzone przy zalożeniu, że
działalność nie będzie kontynuowana

Tak

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: "Tak" Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie
kontynuowania działalności; "Nie" - Wystąpiły
okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania

Tak
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działalności

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru,
w tym:
metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Zasady (politykę) rachunkowości załączono jako załącznik
do sprawozdania �nansowego.

ustalenia wyniku �nansowego

Zasady (politykę) rachunkowości załączono jako załącznik
do sprawozdania �nansowego.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania
�nansowego

Zasady (politykę) rachunkowości załączono jako załącznik
do sprawozdania �nansowego.

Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
Opis lub nazwa pozycji

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni rok
obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok obrotowy

Aktywa razem

672256.74

331267.55

331267.55

• Aktywa obrotowe

672256.74

331267.55

331267.55

• • Zapasy

9717.24

0.00

0.00

• • Należności
krótkoterminowe

20000.00

36000.00

36000.00

• • Inwestycje
krótkoterminowe

601596.32

292270.72

292270.72

• • Krótkoterminowe
rozliczenia
międzyokresowe

40943.18

2996.83

2996.83

Opis lub nazwa pozycji

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni rok
obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok obrotowy

Pasywa razem

672256.74

331267.55

331267.55

• Fundusz własny

393739.62

55796.12

55796.12

• • Fundusz statutowy

50000.00

50000.00

50000.00

• • Zysk (strata) z lat
ubiegłych

5796.12

0.00

268349.90

• • Zysk (strata) netto

337943.50

5796.12

-262553.78

• Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania

278517.12

275471.43

275471.43

• • Zobowiązania
krótkoterminowe

6680.00

207468.86

207468.86

• • Rozliczenia
międzyokresowe

271837.12

68002.57

68002.57

Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości
Opis lub nazwa pozycji

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni rok
obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok obrotowy
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Przychody z działalności
statutowej

5119124.46

3684954.00

3416604.10

• Przychody z nieodpłatnej
działalności pożytku
publicznego

5113424.46

3678954.00

3410604.10

• Przychody z odpłatnej
działalności pożytku
publicznego

5700.00

6000.00

6000.00

Opis lub nazwa pozycji

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni rok
obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok obrotowy

Koszty działalności
statutowej

4781519.87

3680348.44

3680348.44

• Koszty nieodpłatnej
działalności pożytku
publicznego

4775819.87

3674348.44

3674348.44

• Koszty odpłatnej
działalności pożytku
publicznego

5700.00

6000.00

6000.00

Opis lub nazwa pozycji

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni rok
obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok obrotowy

Zysk (strata) z działalności
statutowej (A - B)

337604.59

4605.56

-263744.34

Opis lub nazwa pozycji

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni rok
obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok obrotowy

Przychody �nansowe

338.91

1685.56

1685.56

Opis lub nazwa pozycji

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni rok
obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok obrotowy

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

337943.50

6291.12

-262058.78

Opis lub nazwa pozycji

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni rok
obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok obrotowy

Podatek dochodowy

0.00

495.00

495.00

Opis lub nazwa pozycji

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni rok
obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok obrotowy

Zysk (strata) netto (M - N)

337943.50

5796.12

-262553.78

Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości

Strona główna

09.07.2021, 13:24

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2020 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 podpisania sprawozdania finansowego roku są:
 Anna Cywińska
- Prezes Zarządu
 Mariola Urbanowska Jęcek
- Członek Zarządu
 Agnieszka Tomasik
- 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,
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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 01/01/2020 do 31/12/2020.
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.

3

FUNDACJA NUTRICIA w Warszawie ul. Bobrowiecka 8

Informacja dodatkowa za 2020 r.
1

1

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów
Wyszczególnienie

Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
Środki pieniężne w gotówce i na rachunkach bankowych
Zobowiązania i należnści

Według cen nabycia lub kosztu wytworzenia zgodnie z ustawą o rachunkowości
W wartościach nominalnych
Wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik
Wyszczególnienie zmiany

Zmiana prezentacji nadwyżki przychodów
nad kosztami z roku poprzedniego

1

Przyczyny zmiany
Zgodnie z zał. nr 6 do ustawy o rachunkowości nadwyżka przychodów nad
kosztami z roku poprzedniego jest prezentowana w bilansie w pozycji "Zysk z
lat ubiegłych". W latach poprzednich prezentowana była w przychodach roku
bieżącego.
W celu uzyskania porówywalności danch przekształcono odpowiednio dane
za 2019 rok i zaprezenowano nadwyżkę z 2018 roku jako zysk z lat ubiegłych.
W wyniku zmiany prezentacji Fundacja zanotowała stratę za 2019 rok w
kwocie 262.553,78 zł.

-

268 349,90

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych
Wyszczególnienie zdarzeń
nie dotyczy
nie dotyczy

2

Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami

Kwota w złotych
-

Bilansie
-

Nie uwzględniono w
Rachunku wyników
-

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe
Nazwa grupy składników majątku trwałego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i
wodnej
3. urządzenia techniczne i maszyny
4. środki transportu
5. inne środki trwałe
Razem

Stan na początek roku
obrotowego

Aktualizacja

Przychody

Przemieszczenia

Stan na koniec
roku obrotowego

Rozchody

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego

2

Inne zwiększenia

Zmniejszenie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Razem

-

-

-

-

-

-

-

-

c. Grunty użytkowane wieczyście
Stan na początek roku
obrotowego
-

Zmiany w ciągu roku
Zwiększenia
Zmniejszenia
-

Stan na koniec roku obrotowego
-

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy
Stan na początek roku
obrotowego

Zmiany w ciągu roku
Zwiększenia
Zmniejszenia

Stan na koniec roku obrotowego

-

-

-

-

-

-

-

-

e. Wartości niematerialne i prawne
Nazwa grupy składników majątku trwałego
1. Inne wartości niematerialne i prawne
Razem

2

Aktualizacja

Stan na koniec
roku obrotowego
(netto)

-

1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i
wodnej
3. urządzenia techniczne i maszyny
4. środki transportu
5. inne środki trwałe
Razem

2

Amortyzacja za
rok

1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i
wodnej
3. urządzenia techniczne i maszyny
4. środki transportu
5. inne środki trwałe

Powierzchnia m2
Wartość

2

Stan na początek roku
obrotowego

Stan na
początek roku
Stan na koniec obrotowego
roku obrotowego (netto)

Stan na początek roku
obrotowego
-

Przychody
-

Rozchody
-

Stan na koniec roku obrotowego
-

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego
1. Inne wartości niematerialne i prawne
Razem

Stan na początek roku
obrotowego
-

Amortyzacja za rok
-

Inne zwiększenia
-
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Zmniejszenie
-

Stan na koniec
roku obrotowego
-

Stan na
początek roku
obrotowego
(netto)
-

Stan na koniec
roku obrotowego
(netto)
-

2

g. Inwestycje długoterminowe
Stan na początek roku
obrotowego

2

2

Zmiany w ciągu roku
Zwiększenia
Zmniejszenia
-

1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe
a. udziały i akcje
b. inne papiery wartościowe
c. udzielone pożyczki

-

d. inne długoterminowe aktywa finansowe

-

-

-

4. Inne długoterminowe inwestycje
Razem

-

-

-

-

-

Stan na koniec roku obrotowego
-

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty
okres wymagalności
do 1 roku
powyżej 1 roku
stan na
początek roku
Należności z tytułu
początek roku obrotowego
koniec roku obrotowego
obrotowego
koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług
2. podatków
3. środków od ZUS
4. wynagrodzeń
5. dochodzone na drodze sądowej
6. innych należności
36 000,00
20 000,00
Razem
36 000,00
20 000,00
-

-

Razem

-

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty
okres wymagalności
do 1 roku
powyżej 1 roku
stan na
początek roku
Zobowiązania z tytułu
początek roku obrotowego
koniec roku obrotowego
obrotowego
koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek
2. dostaw i usług
205 571,58
5 214,00
3. podatków
655,00
1 466,00
4. ubezpieczeń społecznych
1 126,08
5. wynagrodzeń
6. zobowiązań wekslowych
7. innych zobowiązań
116,20
Razem
207 468,86
6 680,00
-
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początek roku
obrotowego
36 000,00
36 000,00

koniec roku
obrotowego
20 000,00
20 000,00

Razem
początek roku
obrotowego
205 571,58
655,00
1 126,08
116,20
207 468,86

koniec roku
obrotowego
5 214,00
1 466,00
6 680,00

2

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne
Tytuły
1.Ogółem czynne rozliczenia
międzyokresowe kosztów wg tytułów:
a. opłacone z góry czynsze z tytułu
wynajmowania pomieszczeń
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i
innych publikacji
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe
i osobowe
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe
kosztów
2.Ogółem bierne rozliczenia
międzyokresowe kosztów wg tytułów:
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe
kosztów

2

2

3

2 996,83

40 943,18

-

-

-

-

-

-

2 996,83

40 943,18

68 002,57

271 837,12

68 002,57

271 837,12

stan na
początek roku obrotowego
koniec roku obrotowego
-

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych
Wyszczególnienie
Rok bieżący
Zyski nadzwyczajne - losowe
Zyski nadzwyczajne - pozostałe
Suma
Straty nadzwyczajne - losowe
Straty nadzwyczajne - pozostałe
Suma

-

Rok ubiegły
-

-

M. Zatrudnienie i wynagrodzenia
Wyszczególnienie
pracownicy ksiegowości
koordynator badań naukowych
Ogółem

2

stan na
koniec roku obrotowego

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Tytuły
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów
(wyszczególnienie wg tytułów)

2

początek roku obrotowego

Przeciętne zatrudnienie w
roku bieżącym
1,00
1,00

Przeciętne zatrudnienie w
roku ubiegłym
1,00
1,00
2,00

N. 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.)
Wyszczególnienie
Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie
n/d

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość
Wyszczególnienie
Rok bieżący
a. Przychody z działalności statutowej
5 119 124,46
Składki brutto określone statutem
Przychody z działalności statutowej
nieodpłatnej pożytku publicznego
-

Rok ubiegły
3 416 604,10

-
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Przychody z działalności statutowej
odpłatnej pożytku publicznego
darowizny od osób fizycznych
Pozostałe przychody określone statutem
darowizny
wpłaty - 1% podatku
przychody z tytułu umowy użyczenia

3

3

5 700,00
5 700,00

6 000,00
6 000,00

5 113 424,46
5 107 995,26
29,20
5 400,00

3 410 604,10
3 410 000,00
604,10
-

Wyszczególnienie
b. Pozostałe przychody
Przychody ze sprzedaży środków trwałych,
środków trwałych w budowie oraz wartości
niematerialnych i prawnych
Przychody z likwidacji środków trwałych
Inne

Rok bieżący

Rok ubiegły

Wyszczególnienie
c. Przychody finansowe
Cena sprzedaży akcji i udziałów
Odsetki od lokat, wkładów bankowych
Odsetki od pożyczek
Odsetki od posiadanych papierów
wartościowych
Otrzymane dywidendy od akcji obcych
Inne przychody finansowe

Rok bieżący
338,91
338,91
-

-

-

-

-

-

Rok ubiegły
1 685,56
1 685,56
-
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a. Informacje o strukturze kosztów
Wyszczególnienie
Koszty realizacji działalności statutowej
nieodpłatnej pożytku publicznego
świadczenia pieniężne:
badana naukowe i działania edukacyjne w
dziedzinie żywienia
sympozja, szkolenia, konsutacje
inne - usługi PR i koordynacji projektów
świadczenia niepieniężne:

Koszty realizacji działalności statutowej
odpłatnej pożytku publicznego
świadczenia pieniężne:

świadczenia niepieniężne:
(wyszczególnienie)

Rok bieżący

Rok ubiegły

4 377 728,48
4 377 728,48

3 415 482,97
3 415 482,97

2 275 397,12
68 968,08
2 033 363,28
-

2 161 647,00
79 857,76
1 173 978,21
-

5 700,00
5 700,00
5 700,00

6 000,00
6 000,00
6 000,00

-

-

Pozostałe koszty realizacji zadań
statutowych
świadczenia pieniężne
darowizny pieniężne, Rada Naukowa

224 292,46
84 543,80
84 543,80

świadczenia niepieniężne
darowizny rzeczowe

139 748,66
139 748,66

Koszty administracyjne:
- zużycie materiałów i energii
- usługi obce
- podatki i opłaty
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia
społeczne i inne świadczenia
- amortyzacja
- pozostałe koszty

173 798,93
3 900,88
123 994,93
-

162 609,00
22 607,45
115 378,28
-

45 903,12
-

24 623,27
-

96 256,47
96 256,47
96 256,47

-
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Wyszczególnienie
b. Pozostałe koszty
wartość netto sprzedanych środków trwałych,
środków trwałych w budowie oraz wartości
niematerialnych i prawnych

Rok bieżący

wartość netto z likwidacji środków trwałych,
wartości niematerialnych i prawnych w wyniku
zdarzeń mieszczących się w granicach
ogólnego ryzyka gospodarczego
Inne

4

5

Wyszczególnienie
c. Koszty finansowe
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i
akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe
aktywa finansowe
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz
odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie
realizacji inwestycji
Opłacone prowizje od zaciągniętych
kredytów, oprócz prowizji od kredytów
inwestycyjnych
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację
zobowiązań
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków
trwałych przejętych w leasing finansowy
Inne koszty finansowe

Rok ubiegły
-

-

-

-

-

-

Rok bieżący

Rok ubiegły
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie
1. Stan na początek roku obrotowego
a. zwiększenia
- z zysku
- inne
b. zmniejszenia
- pokrycie straty
- inne
2. Stan na koniec okresu obrotowego

Fundusz
statutowy
z aktualizacji wyceny
50 000,00
-

-

50 000,00

-

-
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b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej
Wyszczególnienie
Wynik na działalności statutowej
w tym:
Przychody statutowe
badania naukowe i działania edukacyjne w
dziedzinie żywienia
darowizny
sympozja, szkolenia , konferencje
stypendia
konsultacje
usługi promocji, reklamy, usługi PR i
koordynacji projektów
koszty administacyjne
pozostałe koszty
podatek dochodowy

6

Rok bieżący
337 943,50

-

5 119 463,37
-

Rok ubiegły
262 553,78
3 418 289,66

2 275 397,12
165 292,46
74 668,08
59 000,00

-

2 033 363,28
173 798,93
-

-

-

-

2 161 647,00
23 256,47
85 857,76
73 000,00
1 173 978,21
162 609,00
495,00

Zobowiązania związane z działalnością statutową:
Tytuły
1. gwarancje
2. poręczenia
3. kaucje i wadia
4. inne zobowiązania
Razem

stan na
początek roku obrotowego
koniec roku obrotowego
207 468,86
6 680,00
207 468,86
6 680,00
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