
Uchwała nr 270/2015 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 27 maja 2015 r. 

w sprawie: zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu za rok 2014 

Na podstawie art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 15 i § 102  

ust. 9 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w związku z art. 45 ust. 2 i art. 53 

ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. 2013 r., poz. 

330, z późn. zm.), uchwala się co następuje: 

 

Zatwierdza się łączne sprawozdanie finansowe Uczelni za rok 2014, obejmujące: 

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., wykazujący po stronie aktywów  

i pasywów sumy bilansowe wysokości: 625.197.442,13 zł, 

3. rachunek zysków i strat za rok 2014 wykazujący zysk netto w kwocie 4.953.918,72 zł. 

Jest on sumą wyników finansowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 

rolniczych i leśnych zakładów doświadczalnych oraz Technikum Inżynierii Środowiska 

 i Agrobiznesu, tj.  

 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – 480.748,37 zł zysku netto, 

 Zakład Doświadczalno-Dydaktyczny Arboretum Leśne w Zielonce – 93.451,91 zł zysku 

netto, 

 Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Dłoń – (-)296.244,95 zł straty netto, 

 Rolniczo-Sadownicze Gospodarstwo Doświadczalne Przybroda – 427.226,38 zł zysku 

netto, 

 Zakład Doświadczalno-Dydaktyczny Uprawy Roli i Roślin Gorzyń – 735.166,25 zł 

zysku netto,  

 Zakład Doświadczalny Technologii Produkcji Pasz i Akwakultury w Muchocinie – 

76.237,52 zł zysku netto, 

 Zakład Doświadczalny Żywienia Zwierząt w Gorzyniu – 31.244,43 zł zysku netto, 

 Leśny Zakład Doświadczalny Murowana Goślina – 698.115,78 zł zysku netto, 

 Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Swadzim – 98.089,19 zł zysku netto, 

 Leśny Zakład Doświadczalny Siemianice – 1.301.676,49 zł zysku netto, 

 Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Brody – 1.183.241,67 zł zysku netto, 

 Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu – 124.965,68 zł zysku netto. 

4. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie funduszu 

własnego o kwotę 8.018.948,90 zł, 

5. rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych 

o kwotę 1.116.016,43 zł, 

6. informacje dodatkowe i objaśnienia. 

   

Przewodniczący obradom 

 

 

prof. dr hab. Michał Sznajder 


