INFORMACJA DODATKOWA
l.

Wprowadzenie do sprawozdania finan§owego, obejmuje w szczególności:

1

1,1

nazlvęjednostki

GMlNA SIERADZ
1,2

sicdzibę

j

ednostki

UL. ARMII KRAJOWEJ 5,98-200 S|ERADZ
adresjednoslki

UL. ARMll KRAJOWEJ 5,98-200 S|ERADZ
1,4

podstalvorly przedmiot działalności iednoslki

JEDNOSTKA SAMORZĄDOWA; do zakresu działania należą wszystkie sprawy publiczne o
znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustaWami na rzecz innych podmiotów,
2.

wskazanię okresu obiętego Sprawozdanięm

01.01.20l8- 31.12.2018
rvskazanie. że spralvozdanie t'inansolve zawiera dane łączne

SPRAWOZDANIE ł,AczNE
.l,

omówienie przyjętyclr zasad (politvki) rachunkowości. w tym metod wyceny akt}ałóW i pas},wów (takze
amonyzacji)
1.Srodki trwąlę omz rvartości niematerialne i prarł,ne. w zaleźnościod tęgo, $,jaki sposób zostały pfz},jęte
(nabyte, \łytu,otzonę, otl,Zymane \ł,tbrn1ie darou,izny), rrycenia się według:
1) cen nabycia)kosztóW \v).-two|Zen i a,
3)cęny splzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.
Wyceny rvedług cenv spźedałtakiego samego lub podobnego plzędmiotu dokonuje się, jeżeli nie jest
możli\\,e ustalęnie ceny nalrycia składnika aktyrł,óu,, w szczególności przyjętego nieodpłatnie. \ł,tym §,dlodze
darorvizny.
Slodki |N,ałe stanowiące \ł,lasnośćSkalbu Państu,a lubjędnostki Samorządu teryto alnego otl,Zymanę na
podstalvie decyzji rvlaścirvego organu są Ęceniane Ń,\\,altości oklcślonej w t§j decyzji.
Na dzieli bilansowy, zgodnie z art. 28 ust. l pkt l usta\ły o raclrunkowości środkitnvąłe olaz waltości
niematelialne i plawne $),cęnia się u,edług cen nabycia lub kosztóW \łytłorzenia, ]ub Waltościprzeszaco\lanej
(po aktualiZacji \łyceny śi,odkóW trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także
2

odpis) / t)tulu tnralej utral; rłartości,
2.Umarza sięjednorazowo i w ca]ości zalicza w koszty \\,momencie przyjęcia do eksploatacji takie składniki
maiątkowe iak:
l )Książki i inne zbioly biblioteczne.
2)Srodki dydaktycznę służące proceso\\,i dvdaktyczno- wvchowawczemu ręalizo\łanemu w szkołach i
pl

acóu,kach ośrviator,v.vch,

3)Odzież i umundulowanie,
4)Meble i dywany5)InWęntalZ żY§y.
6)Pozostałe środkitrwale oraz wartościniemalerialne iplaw,ne o wartościnieprzekraczającej wielkości
ustalonej łv przcpisach o podatku dochodolym od osób pravl]ych. dla których odpisy amonyzaqjne są
uzna\ł,ane za koszt uzyskania ptzlchodu lv l00% ich lvartości rł,miesiącu oddania do używania,
3,Wattośćpoczątkowa ś1,odków ttwałych i dotychczas dokonaDe odpisy umolzeniowe podlegają aktualizacji
wyceny zgodnie z zasadami określonytrli rł,odrębnych przepisach. a lyniki aktualizacji są odnoszone na
fundusZ.
4,Księgi inrł,cntarzolr,e, z zasLi,zeżeniem ust. 5. plowadzi się dla pozostalych środków tr$,ałycl] orcz waftości
niematelialnych i prarł,n"vch umarzanych w l00 %. których waftośćjęst nie niższa niż 500zł .
5.Bez §,zględu na rrartośćksięgi ill\ł,entażowe pro\ł,adzi się dla następujących pozostałych środkórł,tlllałych:
l )Meble,
2)Komputery,

3)Maszyny do liczenia,
4)Sprzęt audiowiZualny.
5)Aparaty fotograliczne,
6)Elektlonarzędzia.

7)Lodówki,
8)Odkurzacze.
9

)K

li matyZatoI}-..

lo)Apalaty tęlęlbniczne cyti,orł,e i bezprzewodowe.
l 1)SpIZęt elektroniczny.

6,Slodki h,wałe olaz Wartości nicmaterialne ipra\Ą,ne umalza się oraz amo yzuje przy zastosotaniu stawek
określonych u.plzepisach o podatku dochodowm od osób pra\łnych,
7,Slodki tnvałe ot,az wal,tości nięllaterialne i pra\ł,ne umalza się i amoltyzuj e.iednolazowo, w grudniu, za okfęs
całego roku.
8.Nowo przvjęte ślodkitfwałe oraz Rartości niematerialne i prawnę umarza się oraz amoltyzuje począWszy od
miesiąca po miesiącu. W któl}m pżyjęto je do użył,ania,
9.Nabyta aktualizacja lub modylikacja oprogramoŃ,ania przepro\,!,adzona przez osoby trzecie, niezwiąZana z
nor,vej Jicencji ani przeniesieniem praw autorskich. zaliczanajest bezpośrednio \ł,ko§zty.
oprogramowania. która rviąze się z udzieleniem nowej licencji lub przeniesięnięm praw autorskich,
.anov,i samodzielny tytuł $,artości niematelialnych i prawnych.
lO.Srodki trwale rł,budorlie. zgodnie z alt. 28 ust.l pkt 2 ustaty o rachunkorł,ości. §ycenia się na dzień
bilansouy u,lrl,sokości ogółu kosztó\ł, pozostających \\,bezpośrednim związku z ich nabyciem lub
pomniejszonvcl,t o odpisy Z tytulu trwalęj uttaty $,aftości.
1 |,Na dzień nabycia lub pou.stania inrł,estycje dłu8oterminou,c (alt, 35 ust. l usta§y o rachunko\^,ości) ujmuic
się rł,księgach mchunkołych rł cenach nabycia.
l2,Na dzieli bilalrsow_v. na podstarvie po§tano\\,ień aft, 28 ust, l pkt 3 usta$} o rachunkou,ości. udziały w
innych jędnostkach oraz inne inrł,estycje zaliczone do akty\\,ów tl,\Ą,ałych \ycenia się:
l )W cenie nabycia pomniejsz,onej o odpisy z lytuły trwalej utlaty \\,artości.cą,li u,cęnie nabycia netto.
2)W cenie nabycia przeszacorvanej do \\yższęj od niej ceny q,nkorvej - do czasu sprzedazy lub utraty \ł,altości
przez aktl,u,a tnvale l,óżnicę z plzeszacowania odnosi się na kapital (fundusz) z aktua]izacj i \\,yceny.
3)W lvaltości godzir,r,ej, a rvięc w klrocie, zajaką dany składnik akty$ó§ mógłby być \rymieniony, a
zobou,iązanie ulegulorvane na r\arunkach transakcji rynkoB,ej nliędzy zaintereso\\,anymi i dobrze
poinformorvanl,mi. nieporliązanymi ze sobą stlonami.
4)W skolygolvancj cenie nab\,cia. jeżeli został dla nich okleślot,]y telmin \\}magalności,
13.Na dzieri nabl,cia lub porvstania inrłestvcje krótkotermirror.r,ę (ąI1,35 ust. l ustały o rachunkorł,ości) ujmuje
się rl cenaclr nabycia lub zakupu. jeżeli koszty ptzeprowadzenia lub rozliczenia ttansakcj i nie są istotne.
In$,estycje krótkoterminorłe, zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 5 usta\\), o rachunkowości \ł},cęnia się aie rzadziej niż
na dzień bilansolr,1:
1)Według ceny (Nartości) q nkorvej.
2)Według cen_v nabycia lub ceny (rvartości) rynkolł,ej. zaleznie od tego, która z nich jes| niższa,
3)W skorrgolvanej cenie nabycia..ieżeli został dla nich okleślony termin \łTmagalności,
|4,Akty\ł,a pieniężne na dzicń bilansoly. na podsla\!ię at,l,28 ust, I pkt |0 ustawy o rachunkowości \\ycenia
się w u,artości nominalnej. tj. łącznie ze skapi[alizou,an),mi. Zal,achorł,anymi odsetkami.
l 5.Na dzień porvstan ia zgodn ie z art. 28 ust. 1 l pkt 2 usta\łT o rac1]unkol|ości, należnościuj muje się rv
księgach rł,edlug wallości nominalnej.
Nie lzadziej niż na dzień bilansorł.v. na podstawie alt, 28 ust. l pkt 7 usla\q o fachunkowości, na]eźności
wycenia się lv krł,ocie rłrymaganej zapłaty. z zachowanięm zasady osuożności^z tym, że odsetki ujmuje Się w
nie później niż na koncie każdego kwal|alu,
l6.Na dzień powstania. zgodnię Z ań, 28 ust. 1 l pkt 2 usta\ły o rachunkowości, zobowiązania ujmuje się rł,
u,edlug *,altości norninajnej.
l7.Rezerly na zoborł,iązania. zgodnie z art.28 ust. l pkt 9 ustalry o rachunkowości \ĄTcenja się nie rzadzięj niż
dzieri bilansorły rł, uzasadnionej. r.viarygodnie oszacowanej rvartości.
18.Nalężnościi zoborł,iązania olaz inne składniki aktywórv i pasywów \ł}raźonew \\,alutach obcych \\Ycenia
się nie później niż na koniec krvartalu. u,cdług zasad obou.iązu.jącyclr na dzień bilansorvi, Zgodnie z art.30 ust. l
l ustawy o lachunkorł,ościna dzień bilansowy składniki akt),wów i pa§y\\,ów w},rażone w walucie obcej
się po kursie śrcdninr ustalonvm dla danej walutv plzez Narodor.v.v Banko Polski na rcn dzień.
Różnice kursowe powstałe ptzry zapłacie naleźnościi zobowiązań w u,alutach obcych oraz sprzedaż \^,alut
zalicza się odpov,iednio do przychodów lub kosztów finanso\\ych, a w uzasadnionycb przypadkach - do kosźu
ptoduktórv ]ub ceny nabycia tou,aróW, a także do ceny nabycia lub kosztu wyt\łorzenia ś1,odkórł,
trwalych. środkóW trrłalych u,budowie bądź Nartoścj niematerialnych i prawnych i rozlicza się na koncie
każdego miesiąca.

l9.Zapasy zeczorłych składnikórł, aktyrł,ó\Ą, obroto\łTch na dzi€ń nabycia lub powstania, Zgodnię z art. 28 ust,
l pkt l usta\\y o rachunkorvości. ujmuje się \,! księgach rachunko\\),ch \\,edług cetl nabycia lub kosztów
$rytworzęnia. Mat§fiały (towary) \\ycęnia się \\,cenach zakupu (cenach nab)-cia).
Na dzień bilansoły cetry nabycia albo zakupu bądź planolvane koszLy \ryt§orzenia t,zeczolłych składnikórr'
obrotowych nie mogą być \^}ższe od cen sprzedaży netto tych składnikórł,.
20.Fundusze rłlasne oraz pozosta]e akty$a i pasyu,a r,v_vcenia się na dziell bilansorły lł,Nartościnominalnej,
21.Stanu plodukcji w toku na koniec okresu nie wycenia się.
22,Przyjmuje się następuiące nletody prolładzenia ervidencji analit_v-'czncj rzeczo\\ych akty\łó\ł' obrotowych:
Dla zakupionych materiałów (to\\,alów) prowadzi się ewidencję ilościowo- wartościorł,ą.w której dla kaZdego
skladnika ujmuje się obroty i Stany \\,jedr]ostkach naturalnych i pieniężnych (art. l7 ust.2 pkt l usta\łJ o
l

rachunkorł,ości)
23.Gdy ceny zakupu (nabycia) jędnakow_vch albo uznanych zajednakorł,e rzeczorłych składników aktywórł
obloto\rych ze \\,zględu na podobieństrvo ich l odzaj u i pl,ZęZnaczęnię są fóżnę, waftośó stanu końco$'ego tych
skladników rłycenia się w zależnościod przyjętej metody ustalania rł,artościich rozchodu.
Przl,jmując. że lozchód składnika aktywów rłycenia się kolejno po cenach tl,ch składników aktywów, któr,e
jednostka nab,vla naj\rcżeśnie.j ( afi.34 ust.4 pkt 3 usta\ł,v o rachunkoNości).
24,Ustala się następujące zasad),ewidencji i rozliczania kosztów,
Ponoszone koszty ujmo\\,ane są na kontach zespoIu 4,.Koszty r.vedlug rodzajórv i ich t,ozliczenie".
25.W plzypadku postau,ienia.icdnostki \ł,stan likrł,idacji akq,\,a zostają W),cenione rłedług zasad okteŚJonych
dlajednoslek kontynuującl,ch działalnośćchyba, ze przepisy o likrlidacj i j ednostki stanowią inaczej,
5,

inne intbrmacię

Blak
Il.

Dodatkow€ informacje i objaśnienia ob€jmują w szczególnościi

I

1,1

szczególo\\y zakles żmian wat,tości grup rodzajowych ślodków tll\,aIych. vartości niematęrialnych i prarvnych,
Zawierający stan tych aktFvów na początek roku obrotowego. z§iększenia iznrniejszenia z tytułu: aktualizacji
wartoŚci, nab},cia. rozchod , pźenliesżcżęniawewnęlrznego oraz stan końco\!y. a dJa rnajątku amońyzowanego
podobne przedstawienie stanów i t}tułóW znlian dotychczasowej anrortyzacji lub unrorzenia

wartośćna początek roku obrotowego - 75 554 732,28Zł w rym:
Grupa 0- 6 295 612,80zł
Grlpa 1- 26 224 278,10zl
Grupa 2- 31 353 796,82zl
Crupa 3- 36 8ż2,23zł
Gr]upa 4- 307 317 ,46Zł
Grupa 5- 1 132 708,66zł
Qrttpa 6- 2 426 556,33zł
Glupa 7- l 639 368,28 zł
Grupa 8- 138 21 l,60zł
zwiększenie waltości wskutek nabycia 5 919 236.|7Zł w lym:

Grupa 0- 38 l68,00
Grupa 1- 50 000,00

Grupa 2- 5 7'73 647,11
Grupa 3_ 20 000,00
Grupa 4- 0,00
Grupa 5- 23 900,00
Grupa 6- l3 521,00
Grupa 7- 0,00
Grupa 8- 0,00
zntniejszenie waftości wskutek plzemieszczenia wewnętrznego tj. plzeniesienia środków
tl,wałych do waftości 10 000,00zł na wyposażenie w użytkowaniu- 967 3 l0,77zł w tym:
Grupa 0- 0,00
Grupa I- 126 915,34
Grupa 2- 33 517,50
Grupa 3- 0,00
Grupa 4- 132193,65

Grupa 5, 84 863,66
Grupa 6- 446 914,02
Grupa 7- 4 035,00

}

}

}

}

ż

Grupa 8_ l38 2l l,60
zmniejszenie wartościwskutek likwidacji, przekazaniu darowizny- 15 971,żlzłwtym:
Grupa 0- 22 1,00
Grupa l- 5 253,82
Grupa 2- 0,00
Grupa 3- 0,00
Grupa 4_ l5 80l,80
Grupa 5- 0,00
Grupa ó- 54 694,59
Grupa 7- 0,00
Grupa 8- 0,00
stan na koniec roku obrotowego- 80 430 686,47zł, w tym:
Grupa 0_ 6 333 559.80
Grupa l - 26 142 048,94
Grupa 2- 43 093 9ż6,49
Crupa3- 56 8ż2,23
Grupa 4- l58 782,01
Grupa 5- l 07l 745,00
Grupa ó- l 938 468,72
Grupa 7- l 635 333,28
Grupa 8- 0,00
umorzenie wg stanu na początek roku obrotowego 19 7 |9 155,762l" w lym
Grupa 0- 0.00
Grupa I- 7 996 163,18
Grupa 2- 8 378 663,08
Grupa3- 36 822,23
Grupa 4- 233 032,84
Grupa 5- 893 505,09

Grupa 6_ 1 315 l85,06
Grupa 7_ 78l 34l,l0
Grupa 8- 84 443,l8

znniejszenie umorzenia wskutek przemieszczenia wewnętźnego i w skutek likwidacji634 379,53zł w tym:
Grupa 0- 0,00
Grupa I- l20 468,35
Grupa 2- 7 288,09
Grupa 3- 0,00
Grupa 4- 124 624,3l
Crupa 5- 53 883.43
Grrya 6- 243 554,41
Grupa 7_ l l7,70

Grupa 8- 84 443, l8
amorlyzaĄa za rok obrotowy- 2 650 686,20zł, w tym:
Grupa 0- 0,00
Grupa 1_ 649 865,1 l
Grupa 2-

1

607 622,41

Grupa 3- l l6,67

}

Grupa 4- 18 880,28
Grupa 5_ 99 931,98
clllpa 6- I47 219,20
Grupa 7- 127 050,55
Grupa 8- 0,00
stan umorzeń na koniec roku oblotowego- 2I735 462,43zł, w t!m:

Grupa 0- 0,00
Grupa l- 8 525 559,94

Grupa2- 9 918 997,40

Grupa 3- 36 938,9
Grupa 4- l27 288,8l
Grupa 5_ 939 553,64
Grupa 6- l 2l8 849,79
GrLlpa 7- 908 273,95
Grupa 8- 0,00
wartośćnetto środków trwałych ogółem na początek roku obrotowego- 55 835 516,52zł,w tym:.
Grupa 0- 6 295 6l2,80

Grupa

l-

|8 228 114,92

Grupa 2- 28 975 133,74
Grupa 3- 0,00
Grqa 4- 74 344,62
CrLtpa 5- 239 203,57
Grupa 6- l
371,27
Grupa 7- 858 027,l8
Grupa 8- 53 768,42
\łartośćnetto środkólv trwałych ogółem na koniec roku obrotowego_ 58 695 224,04zł,w tym:.
Grupa 0_ 6 333 559,80
Grupa l - l7 616 489,00
Grupa 2- 33 l 14 929,09
Grupa 3- l9 883,33
Grupa 4- 31 493,20
Grupa 5- l32 191,36
Grupa 6- 7l9 6l8,93
Grupa1- 721 059,33
Grupa 8- 0,00

lll

1-2,

aktualną waftośćrynko\\,ą środkó\v tnvałych, lv tym dóbr kultury

-

o ilę jednostka dysponuje takimi informac.iami

Nie dysponqjemy takimi informacjami
l,

j.

krvotg dokonanych \\,tlakcie loku obroto\lego odpisólt, aktualizLrjących wartośćaktywów ttwałych odrębnie dla
dlugoternrinollyclr akty\\óW nieflnansowych orM długotemlinolłych aktFvów f'inansowyclr

Nie dotyczy
1,4.

Nartośćgruntów użytkowanvclr wieczyście

Nie dotyczy
1,5.

§,artość niealnońyzowanych lub nieullarzanych przez jednostkę środków tnvałych. uż}ĄłMych na pod§tawie

umów najmu.

dzięźawy i innych

unrór,v. rv tym z

tytułu unló\ lęasingu

1 348,49 zl
l,ó.

liczbę olaz wartość posiadanych papietoll wartościowych. §, t),m

wartościowych

akcj

i i

udzialów olaz dłuZnyclr papierów

l4009 udziałów na kwotę 7 004 500,00 zł w MPWiK sp z o.o, w Sieradzu
] 0 udziałów na kwotę l0 000,00 zł w Spółce z o,o. Wafta w Sieradzu

danę o odpisaclr aktualizuiących 1vaftość należności_Ze wskazanien stanu na początek roku obrotowę8o,
zwiększeniach, wykorżystaniu. rozwiązaniu i stanie na koniec roku oblotowego, z uwzględnienienr należlrości
t'inansoWych jednostek samoźądu terYtorialnego (stan pożyczek zagloźot1),ch)

l.,7.

Nie dotyczy
dane o stanie rezenr \.vedlug cęlu ich utrvorzenia na początck loku obrotoNego. zwiększeniach, Wykotzystaniu.
rozwiąZaniu i §tanie kolicowyn

1,1t,

Nie dotyczy
1,9.

podział zobolviązati dhgotęImjnowych o pozostałyrn od dnia bilansowego, pzelvidyvanym umową lub wynikaiący-m
z iltnego t;tultt prau nego. oklesie splat1,

a)

po1\,yżej l roku do 3 lat

771 860.00 zł

1

po$_-vżej3do5lat

b)

1

powyżej 5 lat

c)

4

l,l0.

040 620.00 zł

3l0 000.00 zł

kwotę zoborviązań \\, sytuacii gdy jednostka ktvalifikujc umou,y- leasingu zgodnie z przepisarni podatkowymi
(leasing opemcy.jny), a rred]ug pIzepisórv o lachurrkorvości bylb) 1o leasing f'inansowy lub zu,romy z podzialem
na kwotę Zobowiążań z §{u]u leasingu finalrsowego lub leasingu zwrotlrego

Nie dotyczy
1,1 l

lączlą kwotę zobowiązań żabężpieczonych na najątku jędno§tki ze wskazaniem charaktęru

zabezpieczeń

i

fbrmy tych

Nie dotyczy
1.1ż.

Iącżną k\rotę zoborviązań lł,arunkorłlch. w tym również rrdzielonych przez jednostkę grvarancji i poręczeń.
także \łekslowych, nie\ł}kazanych rv bilansie. ze u,skazanicin zobowiązali zabezpieczonych na majątku
jednostki oraż charakteru ifolmy tych zabezpieczeń

3mina Sieradz w 2008 r,oku udzieliła poręczenia Miejskiemu Plzedsiębiorstwu Wodociągół
Kanalizacji Sp. z o.o. w Sieradzu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zgodnie z umową poręczenia Gmina poręcza za wszystkie zobowiązania
Dlu,l nika do kwot1 7 2 l l 405.] ]

].l3,

zl

.

wykaż istotn),ch pozycji czynnych i bienrych tozliczeli międż,\okresowych. w tym kwotę czynnych rozliczeń
międzyokresoul,ch kosztów stanowiących różnicę międZ_,- wańością otrz.vmanych finansowyclr skladnikórv
aktywów a zobowiązaniem zapIaty za nie

Nie dotyczy
1.14,

łączną kwotę otrzylnanych przezjednostkę gwarancji i poręczeń nierłlkazanych

536
]

,15.

1.16,

3'7 4

rł bilansie

,22 zł

I§!,otę Wypłaconych środkór.v pieniężnych tra śrviadczeniaptacorlnicze

}
}
}
}
}
}
}

świadczeniawynikające z przepisów dotyczące bezpieczeństwa i higięny pracy- 26 632,03zł
lłynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 15 2'12 468,97zł
dodatek wiejski- 310 617,89ń
badania okresowę- 12 496,00ń

szkolenia pracowników- 69 333,8lzł
podróże służbowe- 38 548,21zł

świadczeniarłrypłacanez funduszu socialneso- 509 034,37zł

inne infbtmacię

Brak

2.

wysokośćodpi§óW aktualiżując),ch Wamość zapasów

2.1.

Nie dotyczy
koszt rvytlvorzenia środków trwabch w budowie, w tym odsętki oraz róźnice kursowe, które powiększyły koszt
\łytworzenia środków tnvĄch rl budorł,ie w roku obtotowym

2.2.

Nie dotyczy
ż.3.

k\ł,otę icharakter poszczególnych

incvdentalnie

pozycji ptzychodów lub kosztów o nadzrł,yczajnej watości lub któIe \rystąpily

Nie dotyczy
2.4.

informację o k-\ł,ocie należnościz tytułu podatkólv realizolvanyclr przęz otiany podatkowe podległe ministrowi
\łłaściwemudo sprarv finansów publicznych rvykazyrvanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodórv
budżetowyclr

Nie dotyczy
2.5

-

inne infbnnacie

Brak
].

Inne infbt,lnacje niż wynrienione poĘ,żej, jeżeli mogłyby W istotny sposób rvpłynąć na ocenę syuacji majątkowej

i linansorvej oraz Wynik tinansowyjędnostki

Brak

(główny księgolly)

2019-04-29
(rok, n]iesiąc. dzień)

(kierownikjcdnostki)

