ZARZl\DZENIE NR 4112015
WOJTA GMINY SOCHOCIN
z dnia 22 maja 2015r.

w sprawie

sporz~dzania

bilansu skonsolidowanego jednostki
terytorialnego

samorz~du

Na podstawie § 21-23, § 25 ust. 3 i § 26 ust. 5 i 6 Rozporz'tdzenia Ministra Finans6w
z 5 lipca 2010 roku w sprawie szczeg61nych zasad rachWlkowosci oraz plan6w kont dla budzetu
terytorialnego, jednostek
budzetowych,
panstwa,
budzet6w jednostek samorz'tdu
samorz'tdowych zaklad6w budzetowych, panstwowych funduszy celowych oraz panstwowych
jednostek budzetowych maj'tcych siedzib~ poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U.
z 2013 r., poz. 289) oraz przepis6w rozdzialu 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o rachunkowosci (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z p6Zn. zm.) zarz'tdza si~, co nast~puje:

§ 1. Wprowadza si~

instrukcj~

sporz'tdzania skonsolidowanego bilansu gminy Sochocin
stanowi'tc't zal'tcznik nr 1 do zarz'tdzenia.

§ 2. Wprowadza si~ wykaz jednostek obj~tych skonsolidowanym bilansem gminy
Sochocin stanowi'tcy zal'tcznik nr 2 do zarz'tdzenia.
§ 3. Wprowadza si~ wykaz druk6w stanowi'tcych dokumentacj~ konsolidacyjn't
stanowi'tcy zal'tcznik nr 3 do zarz'tdzenia.

§ 4. Zobowi'tzuje si~ jednostki organizacyjne gminy Sochocin, U rz'td Gminy Sochocin,
sp6lki prawa handlowego, w kt6rych gmina Sochocin posiada 100 % udzial6w lub akcji do:
- dokonania na dzien bilansowy inwentaryzacji wszystkich said nalemosci i zobowi'tzan
wyst~puj'tcych pomi~dzy jednostkami obj~tymi bilansem skonsolidowanym.
- sporz'tdzania informacji dodatkowej 0 wzajernnych naleznosciach i zobowi'tzaniach oraz
innych rozrachunkach 0 podobnym charakterze wyst~puj'tcych pomi~dzy jednostkami obj~tymi
skonsolidowanym bilansem, zgodnie z zal'tcznikiem nr 4 do zarz'tdzenia.
- sporz'tdzania informacji dodatkowej 0 wzajernnych nalemosciach i zobowi'tzaniach oraz
innych rozrachunkach 0 podobnym charakterze wyst~puj'tcych pomi~dzy budzetem 1ST a
urz~dem 1ST, zgodnie z zal'tcznikiem nr 5 do zarz'tdzenia.
§ 5. Zarz'tdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania .

)Y;fJ
Andrz~i Vrnatowski

Zahtcznik Nr I
do ZARZJ\DZENJA nr 4112015
WOJTA GMINY SOCHOCIN
z dnia 22 maja 2015 r.

INSTRUKCJA SPORZl\DZANIA
SKONSOLIDOW ANEGO BILANSU GMINY SOCHOCIN

1. Gmina Sochocin jako jednostka samorzqdu terytorialnego sporz'ldza skonsolidowany
bilans na podstawie obowi'lzuj'lcych przepisow prawa.
2. Gmina Sochocin jest jednostk'l dominuj'lc'l w rOZUlmemu przepisow rozporz'ldzenia
Ministra Finansow z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegolowych zasad rachunkowosci
oraz planow kont dla budzetu panstwa, budzetow jednostek samorz'ldu terytorialnego, jednostek
budzetowych, samorz'ldowych zakladow budzetowych, panstwowych funduszy celowych oraz
panstwowych jednostek budzetowych maj'lcych

siedzib~

poza granicami Rzeczypospolitej

Polskiej (tekstjednolity Dz. U. z 2013 r., poz.289), zwanego dalej "rozporz'ldzeniem".
3. Dniem bilansowym jest ostatni dzien roku kalendarzowego.
4. Konsolidacja polega na pol'lczeniu sprawozdan finansowych gmmy Sochocin jako
jednostki samorz'ldu terytorialnego oraz sprawozdan finansowych

gminnych jednostek

budzetowych oraz innych osob prawnych (spolek, instytucji kultury) przez sumowanie
odpowiednich

pozycji

z uwzgl~dnieniem

sprawozdan

niezb~dnych

5. Konsolidacji

jednostki

dominuj'lcej

jednostek

zaleznych,

wyl'lczeil i korekt.

podlegaj'l bilanse sporz'ldzone na dzien koilcz'lcy rok obrotowy,

tj. na dzieil 31 grudnia kazdego roku .
6. Konsolidacj'l obj~te S'l:
a) bilans z wykonania budzetu gminy Sochocin,
b) bilanse jednostek budzetowych,
c) bilanse instytucji kultury,
d) bilanse spolek prawa handlowego, w ktorym gmina Sochocin posiada 100% udzia16w lub
akcji.
7. Wykaz jednostek,

0

ktorych mowa w pkt. 6, okresla zal'lcznik nr 2 do zarz'ldzenia

w sprawie sporz'ldzania skonsolidowanego bilansu.
8.

Jednostki,

do 10 czerwca

0

ktorych mowa w zal'lczniku nr 2 do zarz'ldzenia, w terminie

nast~pnego

roku przekazuj'l do

Urz~du

okreslonym w zal'lczniku nr 4 i 5 do zarz'ldzenia.

Gminy Sochocin informacje w zakresie

9. Bilanse jednostek,

kt6rych mowa w pkt. 6, konsoliduje

0

si~

metod'l. konsolidacji pelnej,

polegaj'l.cej na sumowaniu, w pelnej wartosci, poszczeg6lnych pozycji bilans6w jednostek
obj~tych

konsolidacj'l. oraz dokonaniu wyl'l.czen i korekt konsolidacyjnych.

10. Bilans

jednostki

dominuj'l.cej

sporz'l.dzony

jest

na

arkuszu

konsolidacyjnym

("Zestawienie dotycz'l.ce pol'l.czenia danych z bilansu z wykonania budzetu gminy Sochocin
bilansu

Urz~du

Gminy

Sochocin

stworzenie

bilansu

jednostki

dominuj'l.cej")

poprzez pol'l.czenie pozycji bilansu z wykonania budzetu gminy Sochocin oraz bilansu
sporz'l.dzonego dla

Urz~du

Gminy Sochocin Uako jednostki budzetowej) oraz dokonaniu

wyl'l.czen i korekt konsolidacyjnych.
11. Podstaw~ sporz'l.dzenia skonsolidowanego bilansu stanowi'l. bilanse jednostek

obj~tych

konsolidacj'l. oraz dokumentacja konsolidacyjna.
12. W procesie konsolidacji wyl'l.czeniu podlegaj'l.: wzajemne nalemosci i zobowi'l.zania oraz
inne rozrachunki

0

podobnym charakterze jednostek

13. Skonsolidowany bilans sporZ'l.dza

si~

obj~tych

konsolidacj'l..

na druku wedrug wzoru stanowi'l.cego zal'l.cznik

OJ

10 do rozporz'l.dzenia.
14. Skonsolidowany

bilans

gminy

Sochocin jest

sporz'l.dzany

w

j~zyku

polskim

i w walucie polskiej , w zlotych i groszach i przekazywany Regionalnej Izbie Obrachunkowej w
formie elektronicznej, w terminie do dnia 30 czerwca roku

nast~puj'l.cego

po dniu bilansowym.

15. Bilans skonsolidowany podpisuje kierownik jednostki dominuj'l.cej - W6jt Gminy
Sochocin oraz Skarbnik Gminy.

Zahtcznik Nr 2
do ZARZ1\DZENIA nr 41/2015
WOJT A GMINY SOCHOCIN
z dnia 22 maja 2015 r.

WYKAZ JEDNOSTEK

OBJ~TYCH

SKONSOLIDOWANYM BILANSEM GMINY
SOCHOCIN

1. UrzC\:d Gminy Soehoein
2. Gminny Osrodek Pomoey Spoleeznej w Soehoeinie
3. Publiezny Zesp61 Szk61 i Przedszkoli w Soehoeinie
4. Szko1a Podstawowa w Koloz~biu
5. Szkola Podstawowa w Smardzewie
6.Gminny Osrodek Kultury w Soehoeinie
7. Gminna Biblioteka Publiezna w Soehoeinie
8. Gminny Zaklad Komunalny w Soehoeinie

Zat'l.cznik Nr 3
do ZARZI\DZENIA nr 41 /2015
WOJT A GMfNY SOCHOCIN
z dnia 22 maja 2015 r.

WYKAZ DRUKOW STANOWlf\CYCH DOKUMENTAC1~ KONSOLIDACYJNA
I. Zestawienie dotyczqCe pohlcCzenia danych z bilansu z wykonania budzetu gminy Sochocin i
bilansu Urz~du Gminy Sochocin - stworzenie bilansujednostki dominujqcej.
2. Zestawienie dotyczqce polqczenia danych z bilansu jednostki dominujqcej z bilansami
jednostek zaleznych - metoda pelna.
3. Infonnacja dodatkowa 0 wzajemnych nalemosciach i zobowiqzaniach oraz innych
rozrachunkach 0 podobnym charakterze wyst~puj<tcych pomi~dzy budzetem 1ST a Urz~dem
1ST.
4. Infonnacja dodatkowa 0 wzajemnych naleznosciach i zobowi<tzaniach oraz innych
rozrachunkach 0 podobnym charakterze wyst~puj<tcych pomi~dzy jednostkami obj~tymi
skonsolidowanym bilansem.
5. Wykaz wzajemnych naleznosci wyst~puj<tcych mi~dzy jednostkami obj~tymi konsolidacj<t.
6. Wykaz wzajemnych zobowiqzan wyst~puj<tcych mi~dzy jednostkami obj~tymi konsolidacj<t.
7. Wykaz korekt i wyl<tczen do skonsolidowanego bilansu Gminy Sochocin.
8. Wykaz jednostek obj~tych konsolidacj<t.
9. Skonsolidowany bilans jednostki samorz<tdu terytorialnego.

Zahtcznik Nr 4
do ZARZf\DZENIA nr41 /2015
WOJTA GMrNY SOCHOCrN

z dnia 22 maja 2015 r.

(piecz~6

jednostki)

Infonnacja dodatkowa 0 wzajemnych naleznosciach i zobowiqzaniach oraz innych
rozrachunkach 0 podobnym charakterze wyst~pujqcych pomi~dzy jednostkami obj~tymi
skonsolidowanym bilansem
'
stan na 31 12 .......... r.
Wk
ryl az wzaJemnyc hnaIeznOSCILp.

Nazwa jednostki
podlegaj<\.cej
konsolidacji

Nalemosci z
tyt. dostaw i
uslug

Nalemosci
od budzetu

Pozostale
nalemosci

Inne
rozrachunki

Pozycja
bilansu

Uwagi

Inne
rozrachunki

Pozycja
bilansu

Uwagi

l.
2.
3.
4.
5.

Razem

Wk
y az wzaJemnyc h zo bOWlqZan- stan na 31 12 ......... . r.
Lp.

Nazwa jednostki
podlegaj<\.cej
konsolidacji

Nalemosci z
tyt. dostaw i
uslug

Nalemosci
od budZetu

Pozostale
naleznosci

l.
2.

3.
4.
5.

Razem

(podpis glownego

ksi~gowego)

(podpis kierownika jednostki)

Zahl.cznik Nr 5
do ZARZI\DZENIA nr 41/2015
WOlT A GMINY SOCHOCIN
z dnia 22 maja 2015 r.

(piecz~6

jednostki)

Infonnacja dodatkowa 0 wzajemnych naleznosciach i zobowictzaniach oraz innych
rozrachunkach 0 podobnym charakterze wyst~pujetcych pomi~dzy budzetem JST a urz~dem JST
Wk
naIeznOSCl'
sta n na 31 12 .......... r.
y az wzaJemnych
Lp.

Nazwa jednostki
podlegaj'l.cej
konso1idacji

Nalemosci z
tyt. dostaw i
uslug

Nalemosci
od budzetu

Pozostale
naleznosci

Inne
rozrachW1ki

Pozycja
bilansu

Uwagi

lone
rozrachunki

Pozycja
bilansu

Uwagi

1.
2.

3.
4.

5.

Razem

Wk
y az wzaJemnyc h zo bOWIC\Zan- stan na 31 12 .......... r.
Lp.

Nazwajednostki
podlegaj'l.cej
konsolidacji

Naleznosci z
tyt. dostaw i

Nalemosci
od budzetu

Pozostale
naJeznosci

uslug

1.
2.
3.
4.
5.

Razem

(pod pis pracownika sporzetdzajetcego)

(pod pis Skarbnika Gminy)

