
Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Nr BR.0050.116.2020 

Burmistrza Miasta Kluczborka 

z dnia 29 czerwca 2020 r.  

 

 

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Kluczbork 

 

1. Gmina Kluczbork jako jednostka samorządu terytorialnego jest jednostką dominującą, 

która sporządza skonsolidowany bilans na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa. 

2. Dniem bilansowym jest ostatni dzień roku kalendarzowego.  

3. Skonsolidowany bilans Gminy Kluczbork jest sporządzany w złotych i groszach,  

w terminie do dnia 30 czerwca roku następnego. 

4. Konsolidacji podlegają bilanse sporządzone na dzień kończący rok obrotowy tj. na 

dzień 31 grudnia każdego roku.  

5. Przez bilans jednostki dominującej rozumie się bilans, który obejmuje dane finansowe 

bilansu z wykonania budżetu Gminy Kluczbork, łącznego bilansu jednostek 

budżetowych oraz bilansów instytucji kultury. 

6. Konsolidacją obejmuje się bilans jednostki dominującej oraz bilanse jednostek 

zależnych, w których Gmina Kluczbork posiada ponad 50% akcji/udziałów. 

7. Bilans jednostek, o których mowa w punkcie 6 konsoliduje się metodą pełną. Metoda 

ta polega na sumowaniu, w pełnej wartości, poszczególnych pozycji odpowiednich 

sprawozdań finansowych oraz dokonaniu wyłączeń i korekt w zakresie wzajemnych 

należności i zobowiązań oraz powiązań kapitałowych pomiędzy jednostkami objętymi 

konsolidacja.   

8. Jednostki sektora finansów publicznych, których dane są objęte bilansem 

skonsolidowanym powinny stosować jednakowe metody wyceny aktywów  

i pasywów oraz zobowiązane są do sporządzania sprawozdań finansowych, zgodnie  

z przyjętymi zasadami (polityka rachunkowości) jednostki dominującej.  

9. Dokumentacja konsolidacyjna obejmuje w szczególności: 

a) bilanse jednostek objętych skonsolidowanym bilansem Gminy Kluczbork, 

b) wszelkie korekty i wyłączenia dokonywane w celu konsolidacji, niezbędne do 

sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Kluczbork.  

10. Etapy sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Kluczbork:  

a) sporządzenie bilansu jednostki dominującej j.s.t. przez połączenie pozycji 

bilansu 

 z wykonania budżetu, łącznego bilansu jednostek budżetowych oraz połączenia 

bilansów instytucji kultury,  

b) sporządzenie łącznego zestawienia skonsolidowanego bilansu Gminy 

Kluczbork skorygowanego o eliminacje udziałów.  

11. W przypadku konieczności rozszerzenia zakresu informacji prezentowanych danych 

 w skonsolidowanym bilansie Gminy Kluczbork, decyzje o sporządzeniu dokumentacji 

dodatkowej podejmuje Skarbnik Gminy.   

12. Skonsolidowany bilans gminy Kluczbork podpisuje Burmistrz Miasta Kluczborka oraz 

Skarbnik Gminy.  
 


