
1. Aktywa i pasywa wyceniane s^ przy uwzgl^dnieniu nadrz^dnych zasad rachunkowosci, w sposob

przewidziany ustawa o rachunkowosci, z uwzgl^dnieniem przepisow ustawy o finansach publicznych

i rozporz^dzenia Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 13 wrzesnia 2017 r. w sprawie rachunkowosci oraz

planow kont dla budzetu pahstwa, budzetow jednostek samorz^du terytorialnego, jednostek budzetowych,

samorz^dowych zakladow budzetowych, pahstwowych funduszy celowych oraz pahstwowych jednostek

budzetowych maj^cych siedzib^ poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla potrzeb ujmowania w ksi^gach srodkow trwatych oraz wartosci niematerialnych i prawnych jednostki

przyj^ty nast^puj^ce ustalenia:

a)    srodki trwaie o wartosci pocz^tkowej ponizej 1.000 zt zaliczane s^ bezposrednio w koszty,

b)   sktadniki maj^tku o wartosci pocz^tkowej od 1.000 zt do 10.000 zt o przewidywanych okresie

uzytkowania dtuzszym niz 1 rok wprowadzane s^ do ewidencji bilansowej aktywow i ksi^gowane

bezposrednio w cizar kosztow w dniu zakupu; jednoczesnie dokonuj^c odpisow amortyzacyjnych lub

umorzeniowych,

c)   jednorazowo przez spisanie w koszty w miesi^cu przyjcia do uzywania, umarzaj^ rowniez:

- ksi^zki i inne zbiory biblioteczne;

- srodki dydaktyczne stuz^ce procesowi dydaktyczno - wychowawczemu realizowanemu w szkotach

i placdwkach oswiatowych;

Omowienie przyj^tych zasad (polityki) rachunkowosci, w tym metod wyceny aktywow i pasywow (takze amortyzacji)

Sprawozdanie t^czne

Wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane

Sprawozdanie za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Wskazanie okresu obj^tego sprawozdaniem

Kierowanie podstawowymi rodzajami dziafalnosci publicznej

podstawowy przedmiot dzialalnosci jednostki

Nysa, ul. Kolejowa 15,48-300 Nysa

adresjednostki

Nysa, ul. Kolejowa 15,48-300 Nysa

siedzibajednostki

Gmina Nysa

nazwajednostki

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczegolnosci:
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Zmiany stanu wartosci pocz^tkowej wartosci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywow trwatych
(wartosc brutto)

szczegolowy zakres zmian wartosci grup rodzajowych srodkow trwalych, wartosci niematerialnych i prawnych, zawierajepy stan tych
aktywow na poczqtek roku obrotowego, zwi^kszenia i zmniejszenia z tytulu: aktualizacji wartosci, nabycia, rozchodu, przemieszczenia
wewnqtrznego oraz stan kohcowy, a dla mafatku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanbw i tytulow zmian dotychczasowej
amortyzacji lub umorzenia

Dodatkowe informacje i objasnienia obejmujqwszczegolnosci:

Inne informacje

- odziez i umundurowanie;

- meble i dywany;

- inwentarz zywy;

d)   srodki trwale oraz warto^ci niematerialne i prawne o wartosci pocz^tkowej powyzej 10.000 zt

wprowadzaj^ do ewidencji aktywow i dokonuj^ od nich odpisow amortyzacyjnych lub umorzeniowych

(za wyj^tkiem gruntow). Odpisow umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuj^ wedlug stawek

okreslonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osdb prawnych. Nowo

przyj^te srodki trwate i wartosci niematerialne i prawne jednostki umarzaj^ pocz^wszy od miesi^ca

nast^ puj^cego po miesiqcu oddania skiadnika do uzywania.

3. Roczna kwota odpisu amortyzacji srodkow trwalych i wartosci niematerialnych i prawnych dokonywane jest

jednorazowo na dzieh 31 grudnia.

4. Materialy objfte s^ ewidencj^ ilosciowo - wartosciow^ jednostka wycenia wedlug cen zakupu przy

zastosowaniu metody np. FIFO do wyceny zapasu.

5. Zapasywycenianesci-wg cen zakupu.

6. Aktywa pieni^zne jednostki wyceniaj^ wedlug wartosci nominalnej.

7. Wynik finansowy ustalany jest wg wariantu porownawczego.

8. Przypis z tytulu oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jednostka - Urz^d Miejski dokonuje

jednorazowo z gory za caty rok.

1.1.

1.

II.



Zmiany stanu wartosci pocz^tkowej wartosci niematerialnych i prawnych rzeczowych aktywow trwatych
(umorzenie)
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wartotc nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkg srodkow trwalych, uzywanych na podstawie umow najmu, dzierzawy i
innych umow, w tym z tytulu umdw leasingu

1.5.

Wartosc • 59.740.967,27 zt

wartosc gruntow uzytkowanych wieczyscie1.4.

Nie dotyczy

kwoty dokonanych w trakde roku obrotowego odpisow aktualizujqcych wartosc aktywow trwalych odrqbnie dla dlugoterminowych
aktywow niefinansowych oraz dlugoterminowych aktywow finansowych

1.3.

Jednostka nie dysponuje informacjq o aktualnej wartosci rynkowej srodkow trwatych w tym dobr
kultury.

aktualnq wartosc rynkowq srodkow trwatych, w tym dobr kultury - o ilejednostka dysponuje takimi informacjami1.2.

151961006,013643981,422805924,27838057,1521377631,34265008,57186777,0020925845,77134227356,09Razem rzeczowe aktywa
trwate (2+3+4)

ZaOczki na Srodki ^wale w
.- budowie (iiwesVcje)
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(inwestycje)

151 921 031,013643981,422805924,27838057,1521362256,34249633,57186777,0020925845,77134202756,09Razemsrodkitrwale

6090362,84137536,11124694,6912841,421027622,52220678,3076777,00730167,225200276,43Inne Srodki (gr.8KST)25.
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dane o stanie rezerw wedlug celu ich utworzenia na poczqtek roku obrotowego, zwi^kszeniach, wykorzystaniu, rozwiqzaniu i stanie
koncowym

1.8.
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-
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Z tytulu podatkow i optat lokalnych

Wyszczegolnienie (grupa naleznosci)
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dane o odpisach aktualizujqcych wartosc naleznosci, ze wskazaniem stanu na poczqtek roku obrotowego, zwi^kszeniach,
wykorzystaniu, rozwiqzaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzglqdnieniem naleznosci finansowych jednostek samorzqdu
terytonalnego(stan pozyczek zagrozonych)

1.7.

Liczba udzialow 306.937 szt. na kwot^ 231.681.500 zt

liczb^ oraz wartosc posiadanych papierdw wartosciowych, w tym akcji i udzialow oraz diuznych papierow wartosciowych1.6.
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wysokosc odpisow aktualizujqcych wartosc zapasow

inne informacje

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop -111.170,30 zt

Odprawy emerytalno - rentowe • 717.334,33 zt

Nagrody jubileuszowe- 856.196,04 zt

kwotq wypiaconych srodkow pienigznych na swiadczenia pracownicze

Kwota -3.051.368,72 zt [gwarancje nalezytego wykonania umowy]

Iqcznq kwotq otrzymanych przez jednostkq gwarancji i porqczeh niewykazanych w bilansie

Kwota • 3.760,26 zt

wykaz istotnych pozycji czynnych i biemych rozliczeh miqdzyokresowych, w tym kwotq czynnych rozliczeh miqdzyokresowych kosztow
stanowiqcych roznicq miqdzy wartosdq otrzymanych finansowych skladnikow aktywow a zobowiqzaniem zaplaty za nie

Uchwata Nr XV/201/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie por^czenia pozyczki
zaci^gni?tej w Wojewodzkim Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu pizez Wodoci^gi i
Kanalizacja ,,AKWA" Sp. z o.o. w Nysie - na dzieh 31.12.2018 r. kwota 805.477,91 zt

Iqcznq kwotq zobowiqzah warunkowych, w tym rowniez udzielonych przez jednostkq gwarancji i porqczeh, takze wekslowych,
niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiqzah zabezpieczonych na majqtku jednostki oraz charakteni i formy tych
zabezpieczeh

Nie dotyczy

Iqcznq kwotq zobowiqzah zabezpieczonych na majqtku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeh

Nie dotyczy

kwotq zobowiqzah w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a
wedlug przepisow o rachunkowosci bylby to leasing finansowy tub zwrotny z podzialem na kwotq zobowiqzah z tytulu leasingu
finansowego tub leasingu zwrotnego

Kwota • 59.200.000 zt

powyzej 5 lat

Kwota- 14.600.000 zt

powyzej 3 do 5 lat

Kwota- 14.800.000 zt

powyzej 1 roku do 3 lat

podzial zobowiqzah dfugoterminowych wedlug o pozostalym od dnia bilansowego, przewidywanym umowq tub wynikajqcym z innego
tytulu prawnego, okresie splaty:

Nie dotyczy
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Inne informacje niz wymienione powyzej, jezeli mogiyby w istotny sposob wptyn^c na ocen^ sytuacji maj^tkowej
i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

inne informacje

Nie dotyczy

informacj^ o kwocie naleznosd z tytulu podatkow realizowanych przez organy podatkowe podlegte ministrowi wlasciwemu do spraw
fmansow publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodow budzetowych

Nie dotyczy

kwotq i charakter poszczegdlnych pozycji przychodow lub kosztow o nadzwyczajne] warto^ci lub ktore wyst^pily incydentalnie

Kwota • 38.833.023,50 zt

koszt wytworzenia srodkow trwalych w budowie, w tym odsetki oraz roznice kursowe, ktore pov/iqkszyly koszt wytworzenia srodkow
trwalych w budowie w roku obrotowym

Nie dotyczy
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