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31.12.2021
Sprawozdanie finansowe za okres

do01.01.2021od



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.    Dane jednostki

Nazwa:

Siedziba:

RADA OGRODÓW BOTANICZNYCH I ARBORETÓW W POLSCE

SOSNOWA 5/, 43-190 MIKOŁÓW

Numer identyfikacji podatkowej:
NIP:  6351830227 

KRS:  0000405119 
Numer we właściwym rejestrze sądowym:

2.    Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony
Nie dotyczy

3.    Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

5.    Polityka rachunkowości
Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Ustalenia wyniku finansowego:

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami  
wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:
a) Należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności,
b) Zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty,
c) Inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne w wartości nominalnej,
d) Kapitały własne – wg wartości nominalnej.

Rachunek zysków i strat (wyników) sporządzany jest w wariancie kalkulacyjnym, na podstawie załącznika nr  
6 do Ustawy o Rachunkowości.
Na wynik finansowy netto w Jednostce składa się:
a) wynik z działalności statutowej,
b) wynik z działalności gospodarczej,
c) wynik z działalności operacyjnej
d) wynik brutto
e) podatek dochodowy
f) wynik netto.

Sprawozdanie sporządzane jest zgodnie z zał. 6 do Ustawy o Rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku  
obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do  

4.    Założenie kontynuowania działalności gospodarczej
Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez 
jednostkę.
Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.
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Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości

RADA OGRODÓW BOTANICZNYCH I ARBORETÓW W POLSCE
za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021



stosowania postanowieniami Uchwały nr 3/IV/13 z dnia 10.04.2013 r. z późn. zm.:
  zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
  zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
  zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
  system ochrony danych i ich zbiorów,
w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 4, 10 i 50 oraz rozdziałów 2, 4 i 8 ustawy o 
rachunkowości. Zakładowe zasady oraz metody wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i  
dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

6.    Dodatkowe informacje uszczegóławiające
Nie dotyczy.

3/9

Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości

RADA OGRODÓW BOTANICZNYCH I ARBORETÓW W POLSCE
za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021



Kwota na dzień 
kończący poprzedni 

rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący bieżący 

rok obrotowy

Aktywa Dane w PLN

BILANS

5 980,11 4 442,67 A. Aktywa trwałe

I. Wartości niematerialne i prawne

5 980,11 4 442,67 II. Rzeczowe aktywa trwałe

III. Należności długoterminowe

IV. Inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

14 003,37 16 972,68 B. Aktywa obrotowe

I. Zapasy

II. Należności krótkoterminowe

14 003,37 16 849,68 III. Inwestycje krótkoterminowe

123,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy

19 983,48 21 415,35 AKTYWA RAZEM
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BILANS

Pasywa Dane w PLN Kwota na dzień 
kończący bieżący 

rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący poprzedni 

rok obrotowy

20 786,24 19 501,57 A. Fundusz własny

I. Fundusz statutowy

II. Pozostałe fundusze

19 501,57 24 688,94 III. Zysk (strata) z lat ubiegłych

1 284,67 -5 187,37 IV. Zysk (strata) netto

629,11 481,91 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

I. Rezerwy na zobowiązania

II. Zobowiązania długoterminowe

629,11 481,91 III. Zobowiązania krótkoterminowe

IV. Rozliczenia międzyokresowe

21 415,35 19 983,48 PASYWA RAZEM
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Kwota za bieżący 
rok obrotowy

Kwota za poprzedni 
rok obrotowy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Dane w PLN

58 643,20 14 948,90 A. Przychody z działalności statutowej

58 643,20 14 948,90I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej

43 477,44 1 537,44 B. Koszty działalności statutowej

43 477,44 1 537,44I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

III. Koszty pozostałej działalności statutowej

15 165,76 13 411,46 C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A – B)

D. Przychody z działalności gospodarczej

E. Koszty działalności gospodarczej

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D – E)

13 881,22 18 600,53G. Koszty ogólnego zarządu

1 284,54 -5 189,07 H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F – G)

I. Pozostałe przychody operacyjne

J. Pozostałe koszty operacyjne

0,13 1,70K. Przychody finansowe

L. Koszty finansowe

1 284,67 -5 187,37 M. Zysk (strata) brutto (H + I – J + K – L)

N. Podatek dochodowy

1 284,67 -5 187,37 O. Zysk (strata) netto (M – N)
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Kwota za poprzedni 
rok obrotowy

Kwota za bieżący 
rok obrotowy

KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO

Dane w PLN

-5 187,37 1 284,67 A. Zysk (strata) brutto za dany rok

14 950,6058 643,33B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice 
pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a  
dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:

14 950,6058 643,33Pozostałe

C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w 
tym:

Pozostałe

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte  
w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:

Pozostałe

20 137,9757 358,66E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe 
różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a  
dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:

20 137,9757 358,66Pozostałe

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w 
bieżącym roku, w tym:

Pozostałe

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku 
bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:

Pozostałe

H. Strata z lat ubiegłych, w tym:

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:

Pozostałe

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

K. Podatek dochodowy
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PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM
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INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN
Informacja_dodatkowa_2021

Informacja_dodatkowa_2021.pdf
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