
Zarządzenie Nr 24/08
Starosty Pułtuskiego 

z dnia 4 czerwca 2008 r.

               w sprawie: zasad sporządzania rocznego skonsolidowanego 
                                sprawozdania finansowego

Na  podstawie  art.  10  oraz  art.  55,  58,  59,  60  i  63b  ustawy  z  dnia
29  września  1994  r.  o  rachunkowości  (j.t.  z  2002  r.  Dz.  U.  nr  76,  poz.  694
ze zmianami) oraz  § 14,  §  15,  § 16,  §  17  i  §  19  ust.  5  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 z 2006 r. ze zmianami)

zarządzam, co następuje: 

§ 1

1. Skonsolidowane  sprawozdanie  finansowe  obejmuje  skonsolidowany  bilans
powiatu.

2. Skonsolidowany bilans sporządza się na dzień 31 grudnia każdego roku.
3. Skonsolidowany bilans obejmuje konsolidację grupy kapitałowej w skład której

wchodzą: jednostka dominująca i jednostki zależne zgodnie z załącznikiem nr 1.
4. Konsolidacją  nie  obejmuje  się  jednostki  zależnej  lub  współzależnej,

jeżeli  jednostka  rozpoczęła  lub  zakończyła  działalność  w  ciągu  roku,
objętego konsolidacją.

5. Skonsolidowany bilans sporządza się w złotych i groszach zgodnie z załącznikiem
nr 2.

§ 2

1. Ustalam Powiat  Pułtuski  oraz  starostwo  powiatowe jako  jednostkę  dominującą
w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

2. Ustalam pozostałe jednostki organizacyjne powiatu oraz SP ZOZ jako jednostki
zależne w rozumieniu ustawy o rachunkowości.



§ 3

1. Skonsolidowane  sprawozdanie  finansowe  sporządza  się  metodą  konsolidacji
pełnej.

2. W  pierwszej  kolejności  konsolidacji  podlega  jednostka  dominująca
przy uwzględnieniu jej bilansu z wykonania budżetu i bilansu jednostki – Urzędu
Starostwa, zgodnie z arkuszem roboczym nr 1.

3. Następnie  ustala  się  konsolidacyjne  bilanse  poszczególnych  jednostek
budżetowych  z  uwzględnieniem  gospodarstw  pomocniczych  funkcjonujących
przy tych jednostkach zgodnie z arkuszem roboczym nr 2.

4. Sporządza  się  zestawienie  bilansów  jednostek  budżetowych  z  wyłączeniem
jednostki dominującej w układzie konsolidacyjnym zgodnie z arkuszem roboczym
nr 3.

5. Sporządza  się  zestawienie  konsolidacyjne  bilansów  jednostki  dominującej
i jednostek zależnych zgodnie z arkuszem roboczym nr 4.

6. Sporządza  się  zestawienie  konsolidacji  metodą  pełną  zgodnie  z  arkuszem
roboczym nr 5.

7. Sporządza  się  zestawienie  wzajemnych  rozrachunków  w  grupie  kapitałowej
podlegających konsolidacji zgodnie z arkuszem roboczym nr 6.

8. Sporządza  się  korekty  konsolidacyjne  obejmujące  wszystkie  jednostki  zgodnie
z arkuszem roboczym nr 7.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do sporządzenia
bilansu skonsolidowanego za rok 2007.

§ 6 

Traci moc Zarządzenie Nr 22/03 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 czerwca 2003 roku
w  sprawie:  zasad  sporządzania  rocznego  skonsolidowanego  sprawozdania  grupy
kapitałowej.

STAROSTA
/-/ inż. Andrzej 


