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do zarządzenia nr SP.0050.1.37.2015
Prezydenta Miasta Ruda Śląska
z dnia 3 kwietnia 2015 r.

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANEGO BILANSU
MIASTA RUDA ŚLĄSKA

1. Miasto Ruda Śląska jest jednostką samorządu terytorialnego, która jako grupa kapitałowa
sporządza skonsolidowany bilans Miasta Ruda Śląska na podstawie obowiązujących przepisów
ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.
330) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu
terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowy
funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 289)
2. Jednostką dominująca jest Miasto Ruda Śląska.
3. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy.
4. Skonsolidowany bilans miasta Ruda Śląska sporządzany jest na druku stanowiącym załącznik
nr 10 do ww. Rozporządzenia na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia każdego roku budżetowego,
w złotych i groszach. Przekazywany jest do właściwej Regionalnej Izby Obrachunkowej
w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym
Prezydenta Miasta oraz Skarbnika Miasta w terminie do 30 czerwca roku następującego
po roku budżetowym.
5. Skonsolidowany Miasta Ruda Śląska sporządzany jest w Wydziale Budżetu Miasta poprzez
połączenie przekształconych bilansów – czyli przekształconego sprawozdania finansowego –
bilansu jednostek budżetowych i zakładów budżetowych oraz pozostałych bilansów
jednostek objętych bilansem skonsolidowanym po dokonaniu odpowiednich wyłączeń.
6. Konsolidacją objęte są jednostkowe bilanse:
a) z wykonania budżetu Miasta Ruda Śląska
b) Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz pozostałych samorządowych jednostek budżetowych
c) Samorządowych zakładów budżetowych
d) Miejskich instytucji kultury
e) Samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
f)

Jednoosobowych spółek Miasta Ruda Śląska oraz Spółek, w których Miasto Ruda Śląska
posiada udziały powyżej 20% kapitału zakładowego.

7. Podstawę do sporządzenia skonsolidowanego bilansu stanowią przekształcone bilanse
jednostek podlegających konsolidacji.

8.

Metody konsolidacji należy dostosować do sposobu sprawowania kontroli przez Miasto Ruda
Śląska.

9. Konsolidacja metodą pełną polega na sumowaniu, w pełnej wartości, poszczególnych
wartości bilansu jednostki dominującej, Urzędu Miasta Ruda Śląska, pozostałych jednostek
budżetowych, samorządowych

zakładów

budżetowych, miejskich instytucji

kultury,

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz spółek, w których jednostka
dominująca posiada ponad 50% udziałów/akcji oraz na dokonaniu wzajemnych wyłączeń
i korekt stosownie do przepisów art. 60 ustawy o rachunkowości.
10. Dane spółek, w których jednostka dominująca posiada do 50% udziałów/akcji wykazuje się
w bilansie skonsolidowanym przy zastosowaniu metody praw własności. Konsolidacja metodą
praw własności stosownie do art. 63 ustawy o rachunkowości polega na wykazywaniu
udziałów w cenach nabycia skorygowanych o różnicę pomiędzy ceną nabycia udziałów
a wartością udziałów w kapitale własnym tych jednostek
11. Konsolidacją nie obejmuje się bilansów spółek, w których Miasto Ruda Śląska posiada mniej
niż 20% udziałów.
12. Nie

dokonuje

się

wzajemnych

wyłączeń,

jeżeli

zgodnie

z

art.4

ust

1

ustawy

o rachunkowości, nie wywierają istotnego wpływu na przedstawienie sytuacji majątkowej
i finansowej oraz wyniku finansowego.
13. Na podstawie art.60 ust.7 ustawy o rachunkowości ustala się próg istotności przy
sporządzaniu bilansu skonsolidowanego na poziomie 1% sumy bilansowej.

PREZYDENT MIASTA
Grażyna Dziedzic
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Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu

Lp.

Nazwa i adres

Tytuł

kontrahenta

Lp.

Nazwa i adres

Pozycja bilansu

Kwota

skonsolidowanego

Tytuł

kontrahenta

…………………………………………..
Data, podpis i pieczęć gł. księgowego

Pozycja bilansu

Kwota

skonsolidowanego

…………………………………………..
data, podpis i pieczęć dyrektora
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