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WYCENA AKTYWÓW I PASYWÓW 
Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne wycenia się w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Ro¬ślin Uprawnych na dzień przyjęcia do używania w zależności od sposobu ich nabycia lub ujawnienia, według następujących zasad:
1) zakup - według ceny nabycia,
2) wytworzenie we własnym zakresie - według kosztów wytworzenia,
3) przyjęcie w formie leasingu finansowego - według wartości godziwej lub aktualnej wartości minimalnych opłat leasingowych, jeżeli są one niższe od wartości godziwej,
4) nieodpłatne przejęcie na mocy ustawy - według wartości księgowej,
5) nieodpłatne otrzymanie w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób według wartości godziwej, chyba że umowa darowizny albo inna umowa o nieodpłat¬nym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości,
6) ujawnienie na podstawie inwentaryzacji - według wartości godziwej.
W Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych przyjęto zasadę, zgodnie z którą nie zalicza się do ceny nabycia wartości niematerialnych i prawnych, kosztów szkolenia i instruktażu - nawet jeżeli szkolenie poprzedziło oddanie programów do użyt¬kowania. Obciążają one bezpośrednio koszty okresu. Wartości niematerialne i prawne 
nie podlegają ulepszeniu.
Zakup dodatkowych stanowisk dostępowych do użytkowanych już programów, powoduje powstanie nowego, odrębnego składnika wartości niematerialnych i prawnych, który pod¬lega amortyzacji (umorzeniom) zgodnie z przyjętymi w Centralnym Ośrodku Badania Od¬mian Roślin Uprawnych zasadami. Wydatki poniesione na aktualizację 
oprogramowania, polegające m.in. na:
1) przystosowaniu oprogramowania do nowych przepisów prawa,
2) dostosowaniu oprogramowania do potrzeb jednostki,
- obciążają bezpośrednio koszty okresu (stanowią koszt w dacie poniesienia).
Od 1 stycznia 2018 roku Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych przyjął wprost zapisy art. 16d ustawy o podatku dochodo¬wym od osób prawnych i wprowadził następującą zasadę dokonywania odpisów amortyzacyjnych: wydatki poniesione na wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 000,00 zł, po przyjęciu 
wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania (OT) nie podlegają amortyzacji tylko stanowią jednorazowy koszt amortyzacji. Natomiast w przy¬padku wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa w dniu przyję¬cia do użytkowania przekracza kwotę określoną 10 000,00 zł, odpisów umorzeniowych dokonuje się:
1) drogą systematycznego, planowego rozłożenia wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji, stosując metodę liniową, która polega na stosowaniu jednej stawki amor-tyzacyjnej przez cały okres użytkowania wartości niematerialnych i prawnych oraz od-pisywaniu stałej raty umorzenia (nie stosuje się wartości rezydualnej),
2) w okresach miesięcznych, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po mie¬siącu, w którym wartości niematerialne i prawne oddano do użytkowania,
3) do chwili zrównania wartości umorzeń (amortyzacji) z wartością początkową wartości niematerialnych i prawnych lub przeznaczenia do sprzedaży, likwidacji bądź stwier¬dzenia niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidzianej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałej wartości składnika wartości niematerialnych i prawnych.
Wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa w dniu przyjęcia do użytkowania nie przekracza kwoty 10 000,00 zł, odpisów umorzeniowych dokonuje się w sposób uproszczony, przez dokonanie jednorazowego odpisu całej wartości początko¬wej.
Wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy i prezentuje w sprawoz¬daniu finansowym według wartości brutto (wartości początkowej) pomniejszonej o odpi¬sy umorzeniowe oraz odpisy aktualizujące.
Rzeczowe aktywa trwałe
Środki trwałe wycenia się w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych na dzień przyjęcia do używania w zależności od sposobu ich nabycia lub ujawnienia, według następujących zasad:
1) zakup - według ceny nabycia,
2) wytworzenie we własnym zakresie - według kosztów wytworzenia,
3) przyjęcie w formie leasingu finansowego - według wartości godziwej lub aktualnej wartości minimalnych opłat leasingowych, jeżeli są one niższe od wartości godziwej,
4) nieodpłatne przejęcie na mocy ustawy - według wartości księgowej (budynki i budow¬le) oraz wartości godziwej (grunty),
5) nieodpłatne otrzymanie w drodze spadku, darowizny lub inny nieodpłatny sposób - według wartości godziwej, chyba że umowa darowizny albo inna umowa o nieodpłat¬nym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości,
6) ujawnienie na podstawie inwentaryzacji - według wartości godziwej,
7) nabycie w drodze wymiany - według wartości godziwej, która jest równa wartości go¬dziwej przekazanego środka trwałego, skorygowanej o przekazane środki pieniężne lub ich ekwiwalenty; w przypadku wymiany środka trwałego na podobny środek trwa¬ły, mający podobne zastosowanie w tym samym rodzaju działalności oraz podobną 
wartość godziwą, wycena następuje według wartości księgowej przekazanego środka trwałego.
W Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych obowiązuje zasada ulepszania środków trwałych, zgodnie z którą, jeżeli poniesione nakłady (wydatki) na przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację danego środka trwałego, w trakcie jednego roku obrotowego, nie przekraczają kwoty określonej 10 000,00 zł, 
wydatki te stanowią koszt w dacie poniesienia (nie zwiększają wartości początkowej środka trwałego). Ulepszenie w obcym środku trwałym, pomimo rzeczywistego (fizycznego) zwiększenia je¬go wartości, powoduje powstanie odrębnej, księgowej kategorii majątkowej, która jest rozliczana na zasadach przewidzianych dla własnego środka 
trwałego, w tym w zakresie stosowanych odpisów umorzeniowych (amortyzacyjnych) oraz uproszczeń.
Od 1 stycznia 2018 roku Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych przyjął wprost zapisy art. 16d ustawy o podatku dochodo¬wym od osób prawnych i wprowadził następującą zasadę dokonywania odpisów amortyzacyjnych: wydatki poniesione na zakup środków trwałych o wartości początkowej do 10 000,00 zł, po przyjęciu środka
trwałego do użytkowania (OT) nie podlegają amortyzacji tylko stanowią jednorazowy koszt amortyzacji. W przypadku środków trwałych, których wartość początkowa w dniu przyjęcia do użytkowania jest wyższa od kwoty 10 000,00 zł, odpisów umorzeniowych dokonuje się:
1) drogą systematycznego, planowego rozłożenia wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji, stosując metodę liniową, która polega na stosowaniu jednej stawki amor-tyzacyjnej przez cały okres użytkowania środka trwałego i odpisywaniu stałej raty umorzenia (nie stosuje się wartości rezydualnej),
2) w okresach miesięcznych, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po mie¬siącu, w którym środek trwały oddano do użytkowania,
3) do chwili zrównania wartości umorzeń (amortyzacji) z wartością początkową danego środka trwałego lub przeznaczenia go do sprzedaży, likwidacji bądź stwierdzenia nie¬doboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidzianej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego.
W przypadku środków trwałych, których wartość początkowa w dniu przyjęcia do użyt¬kowania nie przekracza kwoty określonej 10 000,00 zł, odpisów umorzeniowych dokonuje się w sposób uproszczo¬ny, przez dokonanie jednorazowego odpisu całej wartości początkowej tych środków trwałych.
Środki trwałe wycenia się na dzień bilansowy i prezentuje w sprawozdaniu finansowym według wartości brutto (wartości początkowej) pomniejszonej o odpisy umorzeniowe oraz odpisy aktualizujące.
Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy i prezentuje w sprawozdaniu fi¬nansowym według kosztów bezpośrednich i uzasadnionej części kosztów pośrednich po¬wstałych w związku z budową, montażem lub ulepszeniem środków trwałych, pomniej¬szonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (np. na skutek zmiany profilu 
produkcji lub zdarzeń losowych).
Wpłacone zaliczki na dostawę środków trwałych wycenia się i prezentuje w sprawozdaniu finansowym na dzień bilansowy według wartości nominalnej.
Rzeczowe aktywa obrotowe (zapasy)
W Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych obowiązują następujące zasa¬dy wyceny rzeczowych aktywów obrotowych:
1) zapasy wycenia się wyłącznie według rzeczywistych cen zakupu lub kosztów wytwo¬rzenia (nie stosuje się cen ewidencyjnych oraz odchyleń od cen ewidencyjnych),
2) obrót wyrobami gotowymi w trakcie roku odbywa się wyłącznie w układzie ilościo¬wym, z tym że na koniec każdego kwartału dokonywana jest wycena stanów magazy¬nowych wyrobów gotowych (według zasad przyjętych do wyceny na dzień bilansowy),
3) wycena rozchodu zapasów materiałów z magazynu odbywa się w układzie ilościowo- wartościowym przy zastosowaniu metody FIFO (pierwsze weszło - pierwsze wyszło).
W Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych materiały wycenia się na dzień przyjęcia do ksiąg według rzeczywistej ceny zakupu (art. 28 ust. 11 pkt 1 oraz art. 34 ust. 1 ustawy o rachunkowości), bez uwzględniania ewentualnych kosztów zakupu, tj. m.in. załadunku, transportu, obciążeń powstających przy imporcie, jak na przykład cło 
i podatek akcyzowy. W Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych obowiązu¬je zasada, zgodnie z którą w cenie zakupu materiałów nie uwzględnia się nieodliczonego podatku od towarów i usług, który odnoszony jest w koszty w momencie zakupu. Przyjęta kategoria bieżącej wyceny materiałów dotyczy materiałów przyjętych na stan 
magazyno¬wy oraz przeznaczonych do zużycia w momencie zakupu.
Na dzień bilansowy materiały wycenia się i prezentuje w sprawozdaniu finansowym we¬dług cen zakupu nie wyższych od cen sprzedaży netto tych składników.
W Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych przyjęto uproszczenie w za¬kresie bieżącej wyceny wyrobów gotowych, polegające na dokonywaniu kwartalnej wyce¬ny stanów magazynowych produktów (bieżąca ewidencja wyrobów gotowych prowadzo¬na jest wyłącznie w układzie ilościowym). Przyjęte uproszczenia wynikają z:
1) cech oraz właściwości wytwarzanych wyrobów - poziom oraz jakość wytwarzanych produktów uzależniona jest w dużym stopniu od czynników zewnętrznych (warunków klimatycznych oraz warunków glebowych), które w ograniczonym zakresie znajdują się pod bezpośrednią kontrolą jednostki,
2) niestabilnej/zmiennej sytuacji na rynku produktów roślinnych (duża elastyczność cen),
3) szerokiego asortymentu i rozdrobnienia wytwarzanych produktów,
4) rozbudowanej struktury organizacyjnej jednostki (produkcja roślinna prowadzona jest na ponad 2 tys. działek - w 50 punktach na terenie całego kraju).
Na dzień bilansowy wyroby gotowe wycenia się i prezentuje w sprawozdaniu finanso¬wym, z uwzględnieniem zasady ostrożnej wyceny, według kosztów wytworzenia nie wyż¬szych od ceny ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Ze względu na brak możliwości ustalenia kosztów wytworzenia wyroby gotowe na dzień bilansowy wycenia się według 
cen sprzedaży netto, ustalanych w formie decyzji dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych , na podstawie informacji uzyskanych z Głównego Urzędu Sta-tystycznego (dane nie starsze niż z 3 miesięcy poprzedzających dzień bilansowy), cen na rynku krajowym oraz rynkach lokalnych. Ustalone ceny sprzedaży netto 
produktów ro¬ślinnych, korygowane są do możliwie rzeczywistych cen sprzedaży (w ramach ustalonych granic) - biorąc pod uwagę ich jakość oraz przeznaczenie.
Produkcję w toku wycenia się i prezentuje w sprawozdaniu finansowym w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia. W Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych, ze względu na specyficzny charakter wytwarzanych wyrobów, przyjmuje się uproszczenie polegające na całkowitym zaniechaniu wyceny produkcji w toku 
(zasiewów) na dzień bilansowy.
Wpłacone zaliczki na dostawy rzeczowych aktywów obrotowych wycenia się i prezentuje w sprawozdaniu finansowym na dzień bilansowy według wartości nominalnej.
Należności
Bieżącą wycenę należności prowadzi się w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych według następujących zasad:
1) w przypadku należności wyrażonych w walucie polskiej - według wartości nominalnej (wykazanej na dowodzie źródłowym),
2) w przypadku należności wyrażonych w walucie obcej - po średnim kursie, ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu cel¬nym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs. 
Operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych stanowiące uregulowanie należności, ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie faktycznie zastosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka (Bank Gospodarstwa Kra¬jowego). W przypadku, gdy nie jest zasadne zastosowanie kursu faktycznego, 
dokonaną operację gospodarczą należy zaewidencjonować po kursie średnim ogłaszanym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dokonanie operacji gospo¬darczej.
Na dzień bilansowy należności wycenia się i prezentuje w sprawozdaniu finansowym w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, po uwzględnie¬niu odpisów aktualizujących ich wartość. Należności wyrażone w walutach obcych wyce¬nia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie 
ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapła¬ty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do:
1) należności wymagalnych od dłużników postawionych w stan likwi¬dacji lub w stan upadłości - do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym,
2) należności wymagalnych od dłużników w przypadku oddania wnio¬sku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosz¬tów postępowania upadłościowego - w pełnej wysokości należności, należności kwestionowanych przez dłużników (wraz z kwotami podwyższającymi te należności) oraz z których zapłatą 
dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna - do wysokości należności niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem,
3) należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu praw¬dopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzo¬nej działalności lub strukturą odbiorców - w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwo¬ty odpisu.
W Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych obowiązują następujące, szczegółowe zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość należności:

1) odpisów aktualizujących wartość należności nie dokonuje się od należności stanowią¬cych dochody budżetu państwa, w tym należności z tytułu opłat rejestrowych,
2) analiza dotycząca oceny ryzyka ściągalności należności powinna uwzględniać, m.in.:
a) wyniki indywidualnych monitów,
b) sytuację płatniczą kontrahenta,
c) przyczyny zwłoki w zapłacie,
d) czas zalegania kontrahenta z zapłatą,
e) posiadane gwarancje i inne zabezpieczenia,
3) analiza dotycząca oceny ryzyka ściągalności należności dokonywana jest przez kierow¬nika działu księgowości centrali (w zakresie należności dotyczących centrali) oraz głównego księgowego oddziału terenowego (w zakresie należności dotyczących od¬działu terenowego),
4) ostateczną decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego należności podejmuje dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (w zakresie należności doty¬czących centrali), dyrektor oddziału terenowego (w zakresie należności dotyczących oddziału terenowego),
5) odpisu aktualizacyjnego należności dokonuje się na bieżąco, po ujawnieniu zdarzeń powodujących częściową lub całkowitą nieściągalność należności, nie wcześniej niż po 90-tym dniu od ustalonego terminu zapłaty i nie później niż na dzień bilansowy,
6) odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosz¬tów operacyjnych (w zakresie dotyczącym należności głównej, powiększonej o zasą¬dzone koszty postępowania sądowego).
Odpisy aktualizujące wartość należności są rozwiązywane w momencie:
1)     uregulowania należności - powodując zwiększenie odpowiednio pozostałych przycho¬dów operacyjnych i/lub przychodów finansowych,
2) umorzenia lub przedawnienia się należności, a także uznania jej za nieściągalną - po¬wodując skompensowanie uprzednio dokonanego odpisu aktualizacyjnego z wartością należności.
Inwestycje
Inwestycje wycenia się na dzień przyjęcia do ksiąg oraz na dzień bilansowy, w przypadku:
1) długoterminowych aktywów niefinansowych - według zasad, stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
2) środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych - według wartości nominalnej.
Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie dla danej waluty ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski.
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wycenia się na dzień ujęcia w księgach oraz na dzień bilansowy w kwocie rzeczywiście poniesionych kosztów, a odpisy rozliczeń mię¬dzyokresowych w koszty danego okresu sprawozdawczego powinny być dokonywane stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń podlegających rozliczeniu w
czasie.
Fundusze
Fundusz własny Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych tworzą:
1) fundusz statutowy,
2) fundusz z aktualizacji wyceny majątku trwałego,
3) fundusz rezerwowy,
4) zysk (strata) netto z lat ubiegłych,
5) zysk (strata) netto roku bieżącego.
Fundusze wchodzące w skład funduszu własnego wycenia się nie rzadziej niż na dzień bi¬lansowy w wartości nominalnej, ujmując je w księgach rachunkowych według zasad okre¬ślonych przepisami prawa.
Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej war¬tości.
Zobowiązania
Bieżącą wycenę zobowiązań prowadzi się w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych według następujących zasad:
1) w przypadku zobowiązań wyrażonych w walucie polskiej - według wartości nominal¬nej (wskazanej na dowodzie źródłowym),
2) w przypadku zobowiązań wyrażonych w walucie obcej - po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu cel¬nym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs.
Operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych stanowiące uregulowanie zobowią¬zania, ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie fak¬tycznie zastosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka (Bank Gospodar¬stwa Krajowego). W przypadku, gdy nie jest zasadne zastosowanie kursu 
faktycznego, do¬konaną operację gospodarczą należy zaewidencjonować po kursie średnim ogłaszanym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dokonanie operacji gospodarczej. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się i prezentuje w sprawozdaniu finansowym w kwocie wymagalnej zapłaty. Zobowiązania 
wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej wa¬luty przez Narodowy Bank Polski.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w Centralnym Ośrodku Badania Od¬mian Roślin Uprawnych zalicza się w szczególności:
1) rezerwy na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, rentowe i nagrody jubileuszowe),
2) pozostałe rezerwy,
3) na koniec roku obrotowego:
a) wartość podatku VAT należnego, która zgodnie z obowiązującymi przepisami podle¬ga rozliczeniu w kolejnym okresie (obowiązek podatkowy przypada w kolejnym ro¬ku obrotowym),
b) wartość składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień (wy¬płacanych w kolejnym roku obrotowym).
W Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych przyjęto następujące uprosz¬czenia w zakresie dokonywania biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów:
1) nie tworzy się rezerw na świadczenia pracownicze inne niż odprawy emerytalne i ren¬towe, świadczenia urlopowe oraz nagrody jubileuszowe,
2) nie tworzy się rezerw na koszty badania sprawozdania finansowego; koszty związane z badaniem sprawozdania finansowego jednostki ujmowane są w kosztach okresu, w którym zakończono badanie (wydano opinię).
W Centralnym Ośrodku rezerwy na świadczenia pracownicze tworzy się raz w roku (na dzień bilansowy), stosując metodę aktuarialną przy wykorzystaniu arkusza obliczeniowe¬go.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilan¬sowy w wysokości prawdopodobnych zobowiązań, których kwotę można oszacować w sposób wiarygodny.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności:
równowartość planowanych od odbiorców należnych środków (głównie finanso¬wych) z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawoz¬dawczych,
1) środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwa¬łych, w tym środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do odrębnych przepisów nie zwiększają one kapitałów własnych,
2) przejęte nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny, środki trwałe, środki trwałe w bu¬dowie oraz wartości niematerialne i prawne, jeżeli stosownie do odrębnych przepisów nie zwiększają one kapitałów własnych,
3) ujemną wartość firmy.
W Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności;
1) otrzymane zaliczki i przedpłaty na świadczone usługi badawczo-doświadczalne,
2) otrzymane dotacje na wydatki majątkowe, w tym na zakup i wytworzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy:
1) według wartości nominalnej - dotyczy otrzymanych i należnych środków od kontra¬hentów na poczet przyszłych świadczeń, a w przypadku świadczeń wyrażonych w wa¬lutach obcych - przy zachowaniu odpowiednich kursów,
2) według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu - dotyczy nieod¬płatnie otrzymanych niefinansowych aktywów trwałych.
Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
W związku z ograniczonym zakresem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych nie tworzy się na dzień bilansowy aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
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Ze względu na przyjęty układ kosztów, wynik finansowy w Centralnym Ośrodku Badania 
Odmian Roślin Uprawnych ustalany jest w wariancie porównawczym.
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Sprawozdanie finansowe sporządzono według następujących metod i wariantów:
1) bilans,
2) rachunek zysków i strat - wariant porównawczy,
3) rachunek przepływów pieniężnych - metoda pośrednia,
4) zestawienie zmian w kapitale/funduszu własnym.
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1. INFORMACJE OGÓLNE
Nazwa: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU)
Siedziba: Słupia Wielka 34, 63-022 Słupia Wielka 
REGON: 301631408 NIP: PL7861697911
Podstawa prawna działalności:
1) Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych jest agencją wykonawczą 
(pań¬stwową osobą prawną), o której mowa w art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
fi¬nansach publicznych, powołaną z dniem 1 stycznia 2011 r. na mocy ustawy z dnia 25 
listopada 2010 r. o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych, zwanej dalej 
ustawą o COBORU.
2) Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych powstał na bazie zlikwidowanej z 
dniem 31 grudnia 2010 r. jednostki budżetowej (Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin 
Uprawnych) oraz 28 gospodarstw pomocniczych jednostki budżetowej (Stacji 
Doświadczalnych Oceny Odmian).
3) Statut Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych został wprowadzony 
rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie 
nadania statutu Centralnemu Ośrodkowi Badania Odmian Roślin Uprawnych.
Podstawowy przedmiot działalności:
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych realizuje zadania państwa, o których 
mowa w art. 4 ustawy o COBORU oraz art. 55 ustawy o nasiennictwie, w zakresie:
1) badania i rejestracji odmian roślin,
2) porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego,
3) ochrony prawnej odmian roślin,
4) oceny tożsamości i czystości odmianowej,  
- na zasadach określonych w ustawie o nasiennictwie i w ustawie o ochronie prawnej odmian 
roślin.
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych na płodozmianie doświadczalnym 
prowadzi działalność rolniczą oraz usługową działalność badawczo-doświadczalną.
Skład kadry kierowniczej na dzień 31.12.2020 r.:
1) prof. dr hab. Edward S. Gacek - p.o. Dyrektor,
2) mgr Marcin Behnke - zastępca Dyrektora ds. badawczo-doświadczalnych,
3) mgr Jarosław Zimniak - zastępca Dyrektora ds. finansowych - główny księgowy,
4) mgr Arkadiusz Sokołowski - zastępca Dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych.
Kompetencje w zakresie powoływania, odwoływania dyrektora Centralnego Ośrodka Badania 
Odmian Roślin Uprawnych należą do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2. INFORMACJE O PODSTAWIE SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Roczne sprawozdanie finansowe Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych 
zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości. 
Podstawą sporządzenia sprawozdania finansowego jednostki są dane finansowe ujęte w 
księgach rachunkowych, prowadzonych przez COBORU. Dane gromadzone są i przetwarzane 
na serwerach zlokalizowanych w centrali COBORU.
3. INFORMACJE O CZASIE TRWANIA DZIAŁALNOŚCI 
Czas trwania działalności COBORU jest na czas nieoznaczony.
4. INFORMACJE O KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności oraz braku 
okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuacji tej działalności. 
5. OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI
Obowiązująca od roku 2014 polityka (zasady) rachunkowości wprowadzona została 
Zarządzeniem nr 32/2014 Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych 
z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wdrożenia jednolitego tekstu polityki (zasad) 
rachunkowości Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych.



Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
v 1646.2909.1.9

Określenie specyfiki jednostki COBORU
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych jest agencją wykonawczą (państwową 
osobą prawną), o której mowa w art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych, powołaną z dniem 1 stycznia 2011 r. na mocy ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o 
Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych, z późniejszymi zmianami, zwanej 
dalej ustawą o COBORU.
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31.12.2020

2020 2019

68 695 774,95 67 915 803,30
49 809,11 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

49 809,11 0,00
0,00 0,00

68 589 867,27 67 850 369,77
66 314 352,22 66 548 116,59
44 987 082,09 44 234 600,73

5 920 672,41 6 455 043,69
9 320 137,23 9 435 585,18
5 573 135,11 5 691 906,67

513 325,38 730 980,32
2 275 515,05 1 302 253,18

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

zł

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA 
ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH 

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

56 098,57 65 433,53
0,00 0,00

56 098,57 65 433,53

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
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32 489 383,14
15 276 235,80

3 317 247,52
0,00

11 936 307,00
0,00

22 681,28
9 368 143,99

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

9 368 143,99
4 170 562,29
4 110 955,77

59 606,52

28 596 938,29
13 674 692,78

3 267 798,21
0,00

10 162 914,14
0,00

243 980,43
8 851 572,61

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

8 851 572,61
3 391 788,85
3 320 056,45

71 732,40

5 118 373,19

31 021,09
48 187,42

6 938 826,27
6 938 826,27

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6 938 826,27
199 920,55

6 738 905,72
0,00
0,00

906 177,08
0,00
0,00

101 185 158,09

5 296 747,83

114 848,51
48 187,42

5 290 797,22
5 290 797,22

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5 290 797,22
225 187,79

5 065 609,43
0,00
0,00

779 875,68
0,00
0,00

96 512 741,59

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
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2020 2019

78 886 832,65 73 962 653,78
65 213 240,43

0,00

0,00

0,00
0,00

9 505 659,35
9 505 659,35

0,00
0,00

4 167 932,87
0,00

22 298 325,44
9 629 221,29

0,00
7 873 430,70
5 156 674,97
2 716 755,73
1 755 790,59

0,00
1 755 790,59

87 981,05
0,00

0,00

87 981,05
0,00
0,00

87 981,05
0,00
0,00

5 041 194,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

4 831 731,72
0,00
0,00

91 568,62
1 489 819,65
1 489 819,65

0,00

64 456 994,43
0,00

0,00

0,00
0,00

8 769 702,95
8 769 702,95

0,00
0,00

735 956,40
0,00

22 550 087,81
8 632 716,87

0,00
6 787 880,24
4 232 366,37
2 555 513,87
1 844 836,63

0,00
1 844 836,63

197 629,34
0,00

0,00

197 629,34
0,00
0,00

197 629,34
0,00
0,00

4 969 882,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

4 808 753,41
0,00
0,00

107 565,38
1 134 076,57
1 134 076,57

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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0,00
0,00

752 699,14

2 236 336,55
261 307,76
209 462,78

7 539 928,60
0,00

7 539 928,60
5 793 272,91
1 746 655,69

101 185 158,09

0,00
0,00

1 051 317,30

2 197 896,65
317 897,51
161 129,58

8 749 858,61
0,00

8 749 858,61
6 722 917,62
2 026 940,99

96 512 741,59

0,00

0,00

0,00



Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
v 1589.2844.4.2

01.01.2020 - 31.12.2020

2020
73 690 104,12

0,00
35 058 030,19

1 773 392,86

611 681,07
0,00

78 796 116,61
5 278 569,99

17 176 499,20
6 803 442,80
3 378 161,66

0,00
37 348 137,33

7 955 811,57

855 494,06
0,00

-5 106 012,49
10 894 880,84

133 985,08
0,00
0,00

1 571 180,05
0,00
0,00

1 571 180,05
4 217 688,30

20 769,71
0,00
0,00

20 769,71
0,00
0,00

0,00
0,00

50 152,14
12 492,86

0,00
0,00

0,00
37 659,28

0,00

0,00

4 188 305,87
20 373,00

0,00
4 167 932,87

2019
66 430 705,04

0,00
29 084 383,10

2 027 445,71

525 429,08
447,15

76 922 432,73
5 129 499,46

17 131 118,08
7 589 982,70
3 408 422,98

0,00
35 251 181,53

7 478 608,13

933 509,85
110,00

-10 491 727,69
12 078 353,97

1 092 477,73
5 770 128,38

0,00

819 863,09
0,00
0,00

819 863,09
766 763,19

32 300,68
0,00
0,00

32 300,68
0,00
0,00

0,00
0,00

45 416,47
19 610,43

0,00
0,00

0,00
25 806,04

0,00

0,00

753 647,40
17 691,00

0,00
735 956,40

zł

V Dotacje zaliczane do przychodów ze sprzedaży 36 247 000,00 34 793 000,00

CENTRALNY OŚRODEK 
BADANIA ODMIAN 
ROŚLIN UPRAWNYCH 

3 318 655,78 3 614 604,94

10 760 895,76 5 215 747,86

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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01.01.2020 - 31.12.2020

2020

73 962 653,78
0,00
0,00

73 962 653,78
64 456 994,43

756 246,00
756 246,00

Art 24 a Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa doposażenie państwowej osoby prawnej COBORU 756 246,00

0,00

65 213 240,43
8 769 702,95

735 956,40
735 956,40

0,00

9 505 659,35

0,00
735 956,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zł

0,00

2019

66 336 027,38
0,00
0,00

66 336 027,38
57 566 324,43

6 890 670,00
6 890 670,00

6 890 670,00

0,00

64 456 994,43
9 706 030,17
-936 327,22

0,00

936 327,22

8 769 702,95

0,00
0,00
0,00

936 327,22

0,00

0,00

0,00

0,00

CENTRALNY OŚRODEK 
BADANIA ODMIAN 
ROŚLIN UPRAWNYCH 

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
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0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
pokrycie straty z kapitału zapasowego 0,00

0,00
0,00

4 167 932,87
4 167 932,87

0,00
0,00

78 886 832,65

78 886 832,65

0,00

0,00
-936 327,22

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
-936 327,22

-936 327,22
0,00

936 327,22
936 327,22

0,00
0,00

735 956,40
735 956,40

0,00
0,00

73 962 653,78

73 962 653,78

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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2020 2019

4 167 932,87
1 686 564,88
5 278 569,99

0,00
-20 769,71

-133 985,08
996 504,42

-1 601 543,02
-516 571,38

72 781,71

-2 388 422,05
0,00

5 854 497,75

1 689 841,87

169 202,27

0,00
20 769,71

0,00
20 769,71

0,00
0,00
0,00

20 769,71
0,00

1 499 869,89
5 757 603,06

5 757 603,06

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-4 067 761,19

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

138 707,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

126 214,65
12 492,86

0,00
-138 707,51

1 648 029,05
1 648 029,05

0,00
5 290 797,22
6 938 826,27

191 653,61

735 956,40
766 862,06

5 129 499,46
0,00

-32 300,68
-1 092 477,73

181 211,20
-1 905 903,80

-6 577,97

335 958,90

-1 842 547,32
0,00

1 502 818,46

3 387 610,15

1 858 769,12

0,00
32 300,68

0,00
32 300,68

0,00
0,00
0,00

32 300,68
0,00

1 496 540,35
4 890 804,70

4 890 804,70

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-1 503 194,55

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

180 527,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

160 917,48
19 610,43

0,00
-180 527,91
-180 904,00
-180 904,00

0,00
5 471 701,22
5 290 797,22

179 258,85

01.01.2020 - 31.12.2020
CENTRALNY OŚRODEK 
BADANIA ODMIAN 
ROŚLIN UPRAWNYCH 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00


