
 

ZARZĄDZENIE  NR OR.0152-16/08 

BURMISTRZA BIAŁEJ 

z dnia 9 czerwca 2008 r. 

 

 
w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu. 

 

 
 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z rozdziałem  6 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) oraz § 15 pkt 4, § 

16 ust. 1, § 17 ust. 1, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w 

sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych 

(Dz. U. Nr 142, poz. 1020 ze zm.) zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Konsolidacja to łączenie sprawozdań finansowych jednostek tworzących grupę 

kapitałową przez sumowanie odpowiednich pozycji sprawozdań finansowych, 

jednostki dominującej, jednostek zależnych i nie będących spółkami handlowymi 

jednostek współzależnych, z uwzględnieniem wyłączeń i korekt. 

2. W skład grupy kapitałowej, jako jednostki powiązanej wchodzą: 

1) jednostka dominująca, 

2) samorządowe jednostki organizacyjne będące jednostkami współzależnymi: 

jednostki budżetowe, w tym gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych 

i zakłady budżetowe, 

3) samorządowe jednostki należące do sektora publicznego będące jednostkami 

współzależnymi: fundusze celowe, zakłady opieki zdrowotnej, instytucje 

kultury, 

4) spółki kapitałowe jako jednostki zależne lub jednostki współzależne w 

zależności od sprawowanej kontroli. 

3. Jednostką dominującą jest Gmina Biała. 

 

§ 2 

 

Dniem bilansowym jest ostatni dzień roku kalendarzowego. 

 

§ 3 

 

1. Konsolidację jednostek współzależnych dokonuje się metodą proporcjonalną, która 

polega na sumowaniu poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych jednostki 

dominującej i jednostek współzależnych. 

2. Po dokonaniu konsolidacji jednostek współzależnych dokonuje się konsolidacji 

sprawozdania, o którym mowa w pkt 1, ze sprawozdaniem jednostek zależnych. 

Konsolidacji dokonuje się metodą praw własności, o której mowa w art. 62 ustawy o 

rachunkowości. 
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3. Przy dokonaniu konsolidacji sprawozdań należy dokonać korekt i wyłączeń w celu 

wyeliminowania skutków finansowych wzajemnych zdarzeń gospodarczych                         

( zobowiązań i należności ) oraz innych aktywów i pasywów ( środki trwałe, zapasy, 

materiały itp. ), stosując zasady rozdziału 6 ustawy o rachunkowości.  

4. W wyniku konsolidacji sprawozdań powstaje skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe. 

   

§ 4  

 

1. Bilans skonsolidowany sporządza się na drukach określonych w załączniku nr 7 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych 

zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych 

(Dz. U. Nr 142, poz. 1020 ze zm. ). 

2. Termin sporządzenia bilansu skonsolidowanego – skonsolidowany bilans Gminy Biała 

jako jednostki samorządu terytorialnego jest sporządzany w złotych i groszach w 

terminie 3 m-cy od otrzymania ostatniego sprawozdania podlegającego konsolidacji. 

3. Bilans skonsolidowany podpisuje kierownik jednostki dominującej oraz Skarbnik 

Gminy. 

 

§ 5  

 

Traci moc zarządzenie nr 12/2002 Burmistrza Białej z dnia 20.12.2002 r. w sprawie zasad 

sporządzania skonsolidowanego bilansu gminy. 

 

§ 6 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

 

        Burmistrz Białej 

        Arnold Hindera 


