
INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWIE MAZOWIECKIEJ

ZA ROK 2018

Szkoła Podstawowa nr 4 z siedzibą w Rawie Mazowieckiej ul. Kazimierza Wielkiego 28
województwo łódzkie, powiat rawski, gmina Rawa Mazowiecka

Foma  prawna:   jednostka  organizacyjna  sektora  finansów  publicznych  nieposiadająca  osobowości
prawnej, działająca w formie jednostki budżetowej. Szkoła Podstawowa nr 4 działa na podstawie statutu
określającego jego nazwę, siedzibę oraz przedmiot działalności.

Rokiem obrotowym w Szkole jest rok kalendarzowy. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc. Zgodnie z 
ustawą o rachunkowości  Szkoła przyjęła następujące zasady wyceny, w zakresie których ustawa pozwala
na wybór, a mianowicie:

1) środki trwałe amortyzuje się metodą liniową, przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych 
wykorzystano przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

2) środki trwałe do wartości 10.000 amortyzuje się jednorazowo w miesiącu wydania ich do 
użytkowania,

3) materiały wycenia się po cenach nabycia,
4) materiały ewidencjonuje się ilościowo – wartościowo, zaliczając je w koszty w momencie ich 

zużycia,
5) materiały biurowe, paliwo zalicza się w koszty w momencie ich zakupu,
6) wynik finansowy jest różnicą między przychodami netto a kosztami uzyskania przychodów.



I. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych , wartości niematerialnych i 
prawnych , zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu:
aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla 
majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji 
lub umorzenia
1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych za okres 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018

Lp. Wyszczególnienie Wartość początkowa- stan 
na początek okresu 
sprawozdawczego

Zwiększenia Zmniejszenia Wartość początkowa - stan 
na koniec okresu 
sprawozdawczego

1 2 3 4 5 6

I.
Razem wartości
niematerialne i

prawne

58.559,78 8.473,70 50.086,08

1.1 Licencje i prawa
autorskie dotyczące

oprogramowania
komputerowego

58.559,78 8.473,70 50.086,08

1.2 Pozostałe wartości
niematerialne i

prawne
II. Razem rzeczowe

aktywa trwałe
7.403.049,27 109.326,86 171.153,66 7.341.222,47

2.1 Grunty, w tym:
2.1.1 Grunty stanowiące 

własność jednostki 
samorządu 
terytorialnego 
przekazane w 
użytkowanie 
wieczyste innym 
podmiotom

2.2 Budynki, lokale i 
obiekty inżynierii 
lądowej

7.262.545,20 59.876,82 135.486,84 7.186.935,18

2.3 Środki transportu

2.4 Inne  środki trwałe
140.504,07 49.450,04 35.666,82            154.287,29

3. Środki trwałe w 
budowie (inwestycje)



1.2.Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych za okres 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018

Lp. Wyszczególnienie Umorzenie -stan 
na początek 
okresu 
sprawozdaw.

Zwiększenia Zmniejszenia

Amortyzacja/um
orzenie  za okres 
sprawozdawczy

Inne 
zwiększenia

Zwiększenia
ogółem

Inne 
zmniejszenia

Zmniejszeni
a
ogółem

Wartość początkowa - 
stan na koniec okresu 
sprawozdawczego

1 2 3 4 5 6 7 8

I.
Razem wartości
niematerialne i

prawne

58.559,78 8.473,70 8.473,70 50.086,08

1.1 Licencje i prawa
autorskie
dotyczące

oprogramowania
komputerowego

58.559,78 8.473,70 8.473,70 50.086,08

1.2 Pozostałe
wartości

niematerialne i
prawne

II. Razem rzeczowe
aktywa trwałe

2.387.446,65 222.298,68 57.674,08 2.552.071,25

2.1 Grunty, w tym:
2.1.1 Grunty 

stanowiące 
własność 
jednostki 
samorządu 
terytorialnego 
przekazane w 
użytkowanie 
wieczyste innym 
podmiotom

2.2 Budynki, lokale i 
obiekty inżynierii
lądowej

2.308.832,06 203.796,62 23.710,19 2.488.918,49

2.3 Środki transportu

2.4 Inne  środki 
trwałe

78.614,59 18.502,06 33.963,89 63.152,76

3. Środki trwałe w 
budowie 
(inwestycje)

1.3. W trakcie roku obrotowego nie dokonywano  odpisów aktualizujących wartość aktywów 
trwałych.

1.4. Szkoła Podstawowa nr 4 nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.



1.5. Nie posiada środków trwałych użytkowanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych 
umów, w tym z tytułu umów leasingu

1.6 Nie posiada papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów 
wartościowych

1.7 Podział należności według pozycji bilansu.

Pozostałe należności                          na kwotę       32.463,00
                                                                            

1.8. Krótkoterminowe aktywa finansowe

Środki pieniężne na rachunkach bankowych  -  17.547,44 zł.

1.9.Zobowiązań długoterminowych  Szkoła nie posiada. 

1.10. Fundusze specjalne

Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych    50.010,44 zł.

2.2 Dotacje na finansowanie działalności podstawowej 

Treść Rok ubiegły Rok bieżący
Dotacje 4.051.003,96 6.376.722,81
Przychody 29.462,74 31.494,02

2.3 Koszty rodzajowe

Lp Treść ROK

Poprzedni Bieżący

Koszty według rodzaju 4.607.771,09 6.537.345,82

2.4. Wynik finansowy na koniec 2018 roku wykazuje stratę w kwocie 6.505.851,80 zł.
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