ANEKS NR 3 Z DNIA 05.02.2007
do Polityki Rachunkowości
Wprowadzonej Zarządzeniem Dyrektora nr 21 z dnia 01.09.2006

I . Zmianie ulega pkt. 6 , który otrzymuje brzmienie:
Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy:
1.Zasady wyceny środków trwałych
Środki trwałe pochodzące z zakupu wycenia się w cenie nabycia, na którą składa się cena zakupu
powiększona o koszty zakupu (koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia, opłat notarialnych) oraz
koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do używania. Cenę zakupu stanowi cena należna
dostawcy za dany składnik aktywów.
Ujawnione w toku inwentaryzacji środki trwałe wycenia się w wartości wynikającej z posiadanych
dokumentów, a w przypadku ich braku - według wyceny eksperta.
Środki trwałe na dzień bilansowy wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane
odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe.
Pozostałe środki trwałe ewidencjonuje się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, a otrzymane od
innej jednostki - w wartości określonej w decyzji właściwego organu.
Pozostałe środki trwałe otrzymane w formie darowizny wycenia się w wartości ustalonej na poziomie
aktualnych cen nabycia, chyba że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości.
Dla środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.
Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji .

2. Zasady wyceny wartości niematerialnych i prawnych
Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości początkowej
pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne.

3. Zobowiązania
Wszystkie zobowiązania w zakładzie budżetowym mają charakter krótkoterminowy, czyli dotyczą
danego roku budżetowego. Samorządowa jednostka budżetowa nie ma uprawnień do zaciągania zobowiązań
długoterminowych, gdyż to może stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Na dzień bilansowy
zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli uwzględniając także odsetki naliczone przez
kontrahenta.

4.Środki pieniężne
Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym ujmuje się w księgach rachunkowych
w wartości nominalnej.

II. Zmianie ulega pkt. 9 , który otrzymuje brzmienie:
9.Zasady sporządzania sprawozdania finansowego oraz metoda ustalania wyniku
finansowego :
A. Sprawozdania finansowe
a) bilans sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
niniejszego zarządzenia,
b) rachunek zysków i strat sporządza się w wariancie porównawczym.
c) RB 30 sporządza się według wzoru przesyłanego w okresie sprawozdawczym
przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rybnika.
B. Wynik finansowy
Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku
zysków i strat.
Na wynik finansowy netto składa się z :
- wynik ze sprzedaży produktów i usług -przychody
- wynik z poniesionych kosztów

