
Uchwała Nr 2188/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 17 czerwca 2016 r. 

 

 

 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2015 Wielkopolskiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. 

 

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 486), w związku z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 22 października 2004 r.  

o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2016 r., poz. 356), art. 53 ust. 1 ustawy  

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2013 r., poz. 330 ze zm.), § 7 ust. 3 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia 

gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1506) oraz opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za rok 2015 Wielkopolskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Poznaniu stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

 

§ 3 

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

do uchwały Nr 2188/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 17 czerwca 2016 r. 

 

 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2015 Wielkopolskiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  

(Dz. U. 2013 r., poz. 330 ze zm.) roczne sprawozdanie finansowe jednostki, podlega 

zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. 

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wskazuje, że  

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zamknął rok 2015 stratą netto  

w wysokości 846 114,61 zł. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., po stronie aktywów  

i pasywów zamknął się sumą 17 613 781,16 zł. 

W opinii niezależnego biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych 

aspektach przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej  

i finansowej Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na dzień  

31.12.2015 r., jak również wynik finansowy za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami 

(polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych  

i jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa, a także 

postanowieniami statutu ww. Jednostki. 

W ocenie Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu 

sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

gospodarczej przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w dającej się 

przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzania ww. sprawozdania Dyrektor nie stwierdził 

istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Jednostkę  

Roczne sprawozdanie finansowego za rok 2015 Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Poznaniu stanowi załącznik do uchwały przedkładanej do zatwierdzenia 

Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

  

 


