
Sprawozdanie fmansowe za 2018 rok 

CzqSf I. 
1. Wprowadzenie do sprawozdania fmansowego 

1.1. Nazwa jednostki 
Miasto i Gmina Serock 

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

1.3. Adres jednostki : 
ul. Rynek 21,OS-140 Serock 

1.4. Podstawowy przedmiot dzialalnobi jednostki 
Miasto i Gmina Serock posiada osobowoSC prawnq. W celu realizacji zadafi wynikajqcych 
z ustawy o samorzapzie gminnym powolano jednostki organizacyjne kt6re majq za 
zadanie, m.in.: 
- zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspdlnoty samorzqdowej gmina oraz organizowanie 

@cia publicmego, 
- udostcpnianie mieszkaticom obiekt6w i urzqixn kulturalnych, rekreacyjnych, 

lecmiczych i innych, 
- dbanie o gospodarczy i spoleczny rozw6j p i n y ,  
- ochrone Srodowiska naturalnego ze szczeg6lnyrn uwzglednieniem walor6w 

klimatycznych, krajobrazowych i przyrodniczych oraz Mturalnych. 
Zadania s-ce zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wsp6lnoty wykonuje we wtasnyrn 
imieniu i na wtasnq odpowiedzialnoSC. 

2. Wskazanie okresu objqego sprawozdaniem 
01.01.2018 - 31.12.2018 

3. Wskazanie, ie sprawozdanie finansowe zawiera dane l w e  
Sprawozdanie finansowe zawiera dane podleglych jednostek organizacyjnych: 

- U@u Miasta i Gminy w Serocku, 
- Miejsko Gminnego Zakladu Gospodarki Komunalnej w Serocku, 
- OSrodka Pomocy Spdecznej w Serocku, 
- OSrodka Sportu i Rekreacji w Serocku, 
- Szkdy Podstawowej im. Mikdaja Kopemika w Serocku, 
- Szkdy Podstawowej im.Wojska Polskiego w Zegrzu, 
- Szkdy Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie, 
- Samon.+dowego Przedszkola w Serocku im. Krasnala Halabaty, 
- S a m o ~ o w e g o  Przedszkola w Zegrzu. 
- Miejsko Gminnego Zakladu Wodociqgowego w Serocku. 

4. Omdwienie przyjetych zasad (polityki rachunkowoSci), w tym metod wyceny aktyw6w 
i pasywdw (&e amortyzacji). 
W jednostce stosuje siq Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju i Fians6w z dnia 13.09.2017r. 
w sprawie rachunkowoSci oraz plan6w kont dla bud2etu patistwa, b u h t 6 w  jednostek samo- 
rzqdu terytorialnego, jednostek budAetowych, samorzqdowych zaktad6w budtetowych, pah- 



stwowych funduszy celowych oraz pahstwowych jednostek budketowych majqcych siedzibq 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (D2.U. z 2017r., poz. 191 1). 
Ksiqgi rachunkowe podlegbch jednostek sq zgodne z zasadq memoriah, wszystkie osiqgniqte, 
przychody i obci@ajqce koszty zwiqzane z tymi przychodami ujqto w wku obrotowym kt6rego 
dotyczyly, niezaleaie od terminu ich zaplaty. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, zaS 
okresem sprawozdawczym miesiqc. Podstawq zapis6w w ksiegach rachunkowych q dowody 
ksiqgowe stwierdzajqce dokonanie operacji gospodarczej (art. 20 ust. 2 uor). Ksiqgi rachunko- 
we sq prowadzone rzetelnie, bezbidnie, sprawdzalnie i na biekqco zgodnie z art. 24 ust. 1 uor. 
Metody wyceny aktyw6w i pasyw6w w jednostce okreSlajq wprowadzone p m z  kierownika 
jednostki przepisy wewqhzne ok~eSlajqce zasady (politykq) rachunkowoSci, z uwzglqdnie- 
niem zasad okreSlonych w rozdziale 4 ustawy o rachunkowoSci oraz przepis6w rozpodzenia  
Ministra Finans6w w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowoSci z dnia 13 wrzeSnia 2017r. 
Skladniki majqtkowe w chwili ich ujmowania w ksiqgach rachunkowych wyceniane sq wedlug 
ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Srodki trwale s tanowip wlasnoSC Skarbu Paristwa lub 
jednostki samoqdu terytorialnego otrzymane nieodplatnie, na podstawie decyzji wlaSciwego 
organu mogq by6 wycenione w wartoSci okreilonej w tej decyzji lub w przypadku braku war- 
toSci w decyzji oraz otnymanego w drodze darowizny od innych jednostek w cenie sprzedaky 
takiego samego lub podobnego Srodka trwalego. 
W przypadku darowizny wedhg wartoici rynkowej z dnia nabycia, z uwzglweniem stopnia 
dotychczasowego zuiycia lub w wartoici n i k e j  okreilonej w umowie o nieodplatnym 
przekazaniu. W przypadku nieodplatnego otrzymania-w&g wartoSci okreilonej w 
dokumencie przekazania, przy czym ujmuje siq tek dotychczasowe umorzenia. 
Natomiast na dzien bilansowy Srodki myale oraz wartoSci niematerialne i prawne wycenia siq 
wedlug powykszych zasad pomniejszonych o odpisy umorzeniowe i odpisy z tytulu trwalej 
utraty wartoici. 
W bilansie nie ujmujemy nieruchomoSci Skarbu Pahstwa, kt6rymi jednostka -dm. 
Na dzien bilansowy Srodki trwate wycenia siq wedhg wartoSci netto tj. z uwzglwenie 
odpis6w umorzeniowych ustalonych na dzien bilansowy. Nie dotyczy to grunt6w i d6br 
kultury, kt6re nie podlegajq umorzeniu. 
4.1. Inwestycje Srodki trwale w budowie wycenione byly wedhg o g h  koszt6w 

pozostajqcych w bezpoirednim z w i e u  z nabyciem lub wytworzeniem. 
4.2. Udzialy w innych jednostkach i inne trwaie aktywa finansowe wycenione byty 

wedlug ceny nabycia; 
4.3. Srodki trwale oraz wartoici niematerialne i prawne wycenione byly wedhg ceny nabycia 

lub kosztu wytworzenia w chwili ujmowania w ksiqgach; 
4.4. Zapasy rzeczowych skladnik6w majqtku obrotowego oraz kr6tkotenninowe papiery 

wartoSciowe wycenione byiy wediug ceny nabycia; 
4.5. Srodki pieniqhe wycenione byb wedtug wartoSci nominalnej; 
4.6. NaleinoSci zostaly wycenione w wartoSci nominalnej w chwili ujmowania w ksiqgach a 

na d i e 6  bilansowy wycenia siq w kwocie wymaganej zaplaty tj. doliczeniem odsetek 
naleinych na koniec roku z zachowaniem zasady ostroboici (w bilansie wykazujemy 
nalehogci po pomniejszeniu o odpisy aktualizujqce; 

4.7. Zobowiqzania zostaly wycenione na dzien bilansowy w kwocie wymagajqcej zaplaty; 
4.8. Odpis aktualizujqcy naleaoici: wartoSC naleinobi aktualizuje siq uwzgl@niajqc stopien 

prawdopodobieristwa ich zaplaty; 
4.9. Odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe Srodk6w trwalych i wartoSci niematerialnych 

i prawnych dokonywane byly za okresy miesiqczne; 
w jednostce stosuje siq stawki amortyzacyjne zgodne z Ustawq z dnia 15 lutego 1992r. 
o mdatku dochodowvm od os6b ~rawnvch IDz. U. z 201 8r. DOZ. 1036). . . 

4.10. Jednorazowo, poprzez spisanie w koszty w miesiqcu przyjqcia do &aywania, sq 
umarzane:- pozostate wartoici m a l e  i wartoSci niematerialne i prawne ponikej 10.000 &, 












































