
Sprawozdanie fiiansowe za 2018 rok 

CzeSC I. 
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

1.1. Nazwa jednostki 
U r q d  Miasta i Gminy Serock 

1.2. Siedziba jednostki 
ul. Rynek 21,05-140 Serock 

1.3. Adres jednostki : 
ul. Rynek 2 1,05-140 Serock 

1.4. Podstawowy przedmiot dzialalnoSci jednostki 
Unqd  Miasta i Gminy Serock jest jednostkq sarnorz$du terytorialnego posiadajqq 
osobowoSC prawn% powdanq w celu organizacji Qcia publicmego na swoim terytorium, 
dla jej mieszkahc6w. Ustr6j gminy, zakres jej kompetencji oraz uprawnienia podstawowych 
wtadz okreila ustawa o samorzqdzie gminnym oraz statut gminy. Zadania s-ce 
zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wsp6lnoty samorqdowej gmina wykonuje we wlasnym 
imieniu i na wlasnq odpowiedzialnoSC. 

2. Wskazanie okresu objqtego sprawozdaniem 
01.01.2018-31.12.2018 

3. Wskazanie, te  sprawozdanie finansowe zawiera dane Iqczne 
Nie dotyczy 

4. Om6wienie przyjqtych zasad (polityki rachunkowoici), w tym metod wyceny aktyw6w 
i pasyw6w ( t a b  amortyzacji). 
W jednostce stosuje siq Rozpoqdzenie Ministra Rozwoju i Finandw z dnia 13.09.2017r. 
w sprawie rachunkowoici oraz plan6w kont dla budzetu pdstwa, bud2et6w jednostek samo- 
q d u  terytorialnego, jednostek budtetowych, sarnorzqdowych zaldad6w budzetowych, pah- 
stwowych funduszy celowych oraz pahstwowych jednostek budketowych majqcych siedzibq 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (D2.U. z 2017r., poz. 191 1). 
Ksiqgi rachunkowe Urqdu Miasta i Gminy Serock sq zgodne z zasadq memoriah, wszystkie 
osiqgniqte, przychody i obci@ajqce koszty zwipane z tymi przychodami ujqto w roku obroto- 
wym kt6rego dotyczyly, niezaletnie od terminu ich zaptaty. Rokiem obrotowym jest rok kalen- 
darzowy, zai okresem sprawozdawczym miesiqc. Podstawq zapidw w ksiqgach rachunkowych 
sq dowody ksiqgowe stwierdzajqce dokonanie operacji gospodarczej (art. 20 ust. 2 uor). Ksiqgi 
rachunkowe sq prowadzone rzetelnie, bezMqdnie, sprawdzalnie i na bieiqco zgodnie z art. 24 
ust. 1 uor. 
Metody wyceny aktywow i pasyw6w w jednostce okreSlajq wprowadzone przez kierownika 
jednostki przepisy wewnqtrzne okreilajqce zasady el i tykq)  rachunkowoici, z uwzglqdnie- 
niem zasad okreSlonych w rozdziale 4 ustawy o rachunkowoici oraz przepidw rozporqdzenia 
Ministra Finans6w w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowo4ci z dnia 13 wrzeinia 2017r. 
Skladniki majr)tkowe w chwili ich ujmowania w ksiegacb rachunkowych wyceniane sq wedtug 
ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. ~rodki  trwale stanowigce wlasnoSC Skarbu P h t w a  lub 
jednostki samorzqdu terytorialnego otrzymane nieodplatnie, na podstawie decyzji wlaSciwego 
organu mogq byC wycenione w wartoici okreilonej w tej decyzji lub w przypadku braku war- 



toSci w decyzji oraz otrzymanego w drodze darowizny od innych jednostek w cenie sprzedaky 
takiego samego lub podobnego Srodka trwatego. 
W pnypadku darowizny wedhg wartoici rynkowej z dnia nabycia, z uwzglqdnieniem stopnia 
dotychczasowego z w c i a  lub w wartoSci nitszej okreilonej w umowie o nieodplatnym 
przekazaniu. W przypadku nieodplatnego otrzymania-wedlug wartoSci okreSlonej w 
dokumencie przekazania, pny czym ujmuje siq tet dotychczasowe umorzenia. 
Natomiast na dzien bilansowy Srodki trwale oraz wartoSci niematerialne i prawne wycenia siq 
wedtug powytszych zasad pomniejszonych o odpisy umorzeniowe i odpisy z tytutu trwdej 
utraty wartoki. 
W bilansie nie ujmujemy N ~ N C ~ O ~ O $ C ~  Skarbu Pahstwa, kt6rymi jednostka zarqdza. 
Na dzieh bilansowy Srodki m a l e  wycenia siq wedhg wartoSci netto tj. z uwzglwenie 
odpis6w umorzeniowych ustalonych na dzieli bilansowy. Nie dotyczy to grunt6w i d6br 
kultury, kt6re nie podlegajq umorzeniu. 
4.1. Inwestycje Srodki m a l e  w budowie wycenione byly wedhg og& koszt6w 

pozostajqcych w bezpoSrednim zwit)zku z nabyciem lub wytworzeniem. 
4.2. Udzialy w innych jednostkach i inne trwde aktywa finansowe wycenione byly 

wedhg ceny nabycia; 
4.3. Srodki Wale o m  wartoici niematerialne i prawne wycenione byly wedlug ceny nabycia 

lub kosztu wytworzenia w chwili ujmowania w ksiqgach; 
4.4. Zapasy rzeczowych skladnik6w majqtku obrotowego oraz kr6tkoterminowe papiery 

wartoSciowe wycenione byly wedhg ceny nabycia; 
4.5. Srodki pieniqine wycenione byly wedhg wartoSci nominalnej; 
4.6. NaleinoSci zostaly wycenione w wartoSci nominalnej w chwili ujmowania w ksiqgach a 

na dzied bilansowy wycenia siq w kwocie wymaganej zaplaty tj. doliczeniem odsetek 
naleinych na koniec roku z zachowaniem zasady ostroinoSci (w bilansie wykmjemy 
naletnoki po pomniejszeniu o odpisy aktualizujqce; 

4.7. Zobowiqzania zostaly wycenione na dzieri bilansowy w kwocie wymagajqcej zapiaty; 
4.8. Odpis aktualizujqcy naleino6ci: wartog naleknolci aktualizuje siq uwzglqdniajqc stopien 

prawdopodobiehstwa ich zaplaty; 
4.9. Odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe Srodk6w trwdych i warto6ci niematerialnych 

i prawnych dokonywane byty za okresy miesiqcme; 
W jednostce stosuje siq stawki amortyzacyjne zgodne z Ustawq z dnia 15 lutego 1992r. 
o podatku dochodowym od os6b prawnych (Dz. U. z 2018r. poz.1036). 

4.10. Jednorazowo, poprzez spisanie w koszty w miesiqcu pnyjecia do m a n i a ,  sq 
umanane:- pozostale wartoici trwale i wartoSci niematerialne i prawne poni2ej 10.000 zl, 

4.11. Wynik finansowy zostal ustalony metodq por6wnawcq rachunku zysk6w i strat na 
koncie 860 - Wynik finansowy. 

Anna Walczak 

I A S T A  I G I Y E~~L 
Z-ca Skarbnika MiG Burmistrz MiG 
































