
ZARZ4DZENIE NR 27/13 
BURMISTRZA MIASTA C H O J N O W A 

z dnia 18 marca 2013 r. 

w sprawie: wzajemnych wylaczen rozliczen mi^dzy jednostkami przy 
sporz^dzaniu lacznych sprawozdan finansowych 

Na podstawie art. 4, art. 10 ust. 1 i 2 w zwi^zku z art. 45-54 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 
r. 0 rachunkowosci (tekst jednolity Dz.U z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z poz. zm.), § 1 i nast^pne 
rozporz^dzenia Ministra Finansow z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegolowych zasad 
rachunkowosci ora planow kont dla budzetu panstwa, budzetow jednostek samorz^du 
terytorialnego, jednostek budztowych, samorz^dowych zakladow budzetowych, panstwowych 
funduszy celowych oraz panstwowych jednostek budzetowych maj^cych siedzib? poza 
graniacami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2010 r. Nr 128, poz. 861 z poz. zm.) § 1 pkt. 7 
Rozporz^dzenia Ministra Finansow z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniaj^ce rozporz^dzenie w 
sprawie szczegotowych zasad rachunkowosci oraz planow kont dla budzetu panstwa, budzetow 
jednostek samorzc^du terytorialnego, jednostek budzetowych, samorzq.dowych zakladow 
budzetowych, panstwowych funduszy celowych oraz panstwowych jednostek budzetowych 
maj^cych siedzib? paza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. 2012.121) § 1 rozporzadzenia 
Ministra Finansow z dnia 25 pazdziernika 2010 r. w sprawie zasad rachunkowosci oraz planow 
kont dla organow podatkowyxbn jednostek samorz^du terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 208, 
poz. 1375), § 4 pkt. 3 rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie 
sprawozdawczosci budzetowej (Dz.U z 2010 r. Nr 20 , poz. 103) Burmistrz Miasta zarzadza, 
CO nast^puje: 

§ 1. 1.Sprawozdanie finansowe jednostki samorz^du terytorialnego sklada si? z: 
- bilansu z wykonania budzetu jednostki samorz^du terytorialnego, 
- l^cznego bilansu obejmuj^cego dane wynikaj^^ce z bilansow samorz^dowych 

jednostek budzetowych, 

- lacznego rachunku zyskow i strat obejmuj^cych dane wynikaj^ce z rachunkow 
zyskow i strat samorz^dowych jednostek budzetowych, 

- lacznego zestawienia zmian w funduszu obejmuj^cego dane wynikaj^ce 
z zestawieh zmian w funduszu samorzctdovvych jednostek budzetowych 

2. Sprawozdanie finansowe jednostki samorz^du terytorialnego sporz^dza kierownik 
jednostki. 

3. L^czne sprawozdanie finansowe obejmuje dane wynikaj^ce ze sprawozdan finansowych 
samorz^dowych jednostek budzetowych, 



§ 2. Przy sporz^dzaniu iacznego sprawozdania finansowego jednostek budzetowych nalezy 
dokonac korekty i wylaczen w celu wyeliminowania wzajemnych zdarzen gospodarczych, w 
szcegolnosci w zakresie rozrachunkow (zobowi^zah i naleznosci) i innych aktywow i 
pasywow, oraz w zakresie wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonywanych 
pomi^dzy jednostkami ( zgodnie z zat^cznikami 1-3). 

§ 3. 1. Jednostki budzetowe do rocznego sprawozdania finansowego dol^czaj^ arkusz 
wylaczen sporz^dzony na podstawie ewidencji ksi^gowej, w ktorej wykazuj^informacje 
potrzebne do sporz^dzenia lacznego sprawozdania finansowego, zgodnie z wzorem 
okreslonym w zt^czniku Nr 4 do niniejszego zarzadzenia, 

2. W arkuszu wylaczen kazda jednostka organizacyjna powirma przedstawic informacj? o 
operacjach gospodarczych zawartych z jednostkami wchodz^cymi w skiad grupy obj?tej 
t^cznym sprawozdaniem tj. szczegolnosci informacje o: 

- sprzedazy na rzecz innych jednostek, w tym: sprzedazy sktadnikow maj^tku trwalego, z 
podaniem zysku operacyjnego na sprzedazy skladnikow majatku trwalego, 

- nabytych swiadczeniach i ustugach od innych jednostek, 
- naleznosci od innych jednostek, 
- zobowi^zaniach wobec innych jednostek. 
§ 4. Sprawozdanie finansowe nalezy przedlozyc wraz z arkuszami wylaczen w terminie 
zakreslonym rozporz^dzeniem Ministra Finansow. 
§ 5. ZarzE^̂ dzenie ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdah finansowych za rok 2012. 
§ 6. Wykonanie zarzadzenia powierza si? skarbnikowi miasta. 
§ 7. Zarzq^dzenie wchodzi w zycie z dniem podj^cia. 

Burmistrz Miasta Chojnowa 

Jan Serkies 



Zal^cznik Nr 1 
do Zarzadzenia Nr 27/13 
zdnia 18 marca 2013 r. 
Burmistrza Miasta Chojnowa 

SpraAvozdania finansowe jednostki samorzqdu terytorialnego - bilans 

Pozycja 

sprawozdania 

Waitosc 

pized 

wylaczeniem 

Nazwa 

jednostki 

Kwota 

wylaczenia 

Nazwa 

jednostki 

Kwota 

wylaczenia 

Razem po 

wylaczenich 

Burmistrz Miasta 

Jan Serkies 



Zal^cznik Nr 2 
do Zarzadzenia Nr 27/13 
z dnia 18 marca 2013 r. 
Burmistrza Miasta Chojnowa 

Sprawozdania finansowe jednostki sainorzadu terytorialnego - rachunek zyskow i 
strat 

Pozycja 

sprawozdania 

Wartosc 

przed 

wylaczeniem 

Nazwa 

jednoatki 

Kwota 

wyhjczenia 

Nazwa 

jednoatki 

Kwota 

wylaczenia 

Razem po 

wylqczniach 

Burmistrz Miasta 

Jan Serkies 



Zalqcznik Nr 3 
do Zarzadzenia Nr 27/13 
z dnia 18 marca 2013 r. 
Burmistrza Miasta Chojnowa 

Sprawozdania finansowe jednostki samorzqdu terytorialnego - zestawienie zmian 
w funduszu 

Pozycja 

sprawozadania 

Wartosc przed 

wylqczenim 

N a z « a 

jednostki 

Kwota 

wylaczenia 

Nazwa 

jednostki 

Razem po 

wylgczeniach 

Burmistrz Miasta 

Jan Serkies 



Zalacznik Nr 4 
piecz?c jednostki sporz^dzaĵ cej specyflkacj? do zarzadzenia nr 27/13 

Burmistrza Miasta Chojnowa 
z dnia 18 marca 2013 r. 

Arkusz eliminacji do sprawozdania finansowego za ...rok - bilans jednostki/ 
rachunkow zyskow i strat/ zestaA> ienie zmian w funduszu * 

Pozycja sprawozdania 
Kwota Jednostka ktorej 

dotyczy wyl̂ czenie 

Suma 

1- niepotrzebne skreslic 

Data 

Glowny ksi?govvy Dyrektor 
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\ 


