
ZESPÓŁ §ZKÓŁ SPORTOWYCH
ul. Mikołaja 3

4t-106 5iem ianowice Śląskie
telefon: 32 220 08 00

-3_ lNFORMACJA DODATKOWA

!. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

1.1 Nazwa jednostki Zespół Szkół Sportowych

1,2 Siedziba jednostlii Siemianowice Śląskie

1.3 Adres jednostki ut Mikołaja 3, 41-106 Siemianowice Śląskie

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Do zadań Zespołu Szkół należy:

1. zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz zapewnianie
bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;

2. zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;

3. ksztaftowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy,
emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz
wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

4. realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego
dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania;

5. rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania;

6. organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom
sfosownle do potrzeb i zgodnie z odrębnymi pnepisami;

7. organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad
higieny psychicznej;

8, dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów
lub poszczególnego ucznia;

9. organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz
niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych pnepisach;

70. wspomaganie wychowawczej roli rodzicow

77. skuteczne nauczanie języków obcych popzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu
przygotowan ia uczn iów;

12. kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu

73. zapewnienie opieki uczniom wymagających opieki ze względu na inne okoliczności poprzez
zo rga n izowa n ie św ietl icy szkol nej;

14. zorganizowanie stołówki lub innejformy dożywiania uczniów
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2. Wskazanie okresu objętego sprawozda niem 01 ,01 .2021 . 31 ,12,2021 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki

nadzędnej lub jednostki samorządu terytorlalnego wchodzą jednostki sporządzające

samodzietne sprawozdania finansowe - nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i

pasywów (także amońyzacji)

1, Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzgtędnieniu nadrzędnych zasad rachunkowoŚci,

w sposób"§newidziany ustawą o rachunkowości,
2. Dta potrzeb ujmowania w księgach środków trwaĘch oraz wańoŚci niematerialnYch

i prawnych jednostka pzyjęła następujące ustalenia:

a) sxładniki majątku o wartości początkowej poniżej 500 zł jednostka zalicza

bezpośrednio w koszty.
b) składniki majątku o wańości początkowej od 500 zł do 10 000 zł jednostka zalicza

do pozostałycn srodków trwałych lub waftości niematerialnYch i PrawnYch i

wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów, Od tego rodzaju składnikÓw

majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do

używania,
c) składniki majątku o wańości początkowej povlryżej 10 000 zł jednostka zalicza

do środków ńaĘch lub wartości niematerialnych i prawnych iwprowadza do ewidencji

bitansowej tych aktywow. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych dokonuje się raz do

roku na koniec roku obrachunkowego.

d) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartoŚĆ 10 000

zł podwyższająwartość początkowątych środkow trwaĘch, a niepnekraczające 10

000 zł odnoszone sąw koszty bieżącego okresu jako kosztY remontu.

3, Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu

przy zastosowaniu metody F\FO do wyceny zapasu
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ll. Dodatkowe informacje i objaśnienia, obejmują w szczegóIności

1.1. Szczegółowy zakres zmian wańości grup rodzajowych środków trwałych, wańości
niematerialnych i prawnych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego,
zwiększenia i zmniejszeniaz tytułu: aktualizacjiwartości, nabycia, rozchodu,
przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego -
podobne przedstawienie stanów itytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

zwiększenis Wańości początko-
wej

zmniejszenie wańości początko.
Wej

Lp,

Nazwa grupy
rodzajoWej
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wańość netto składników
aktywóW
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1.2. AktuaIna wańość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka
dysponuje takimi informacjami

1.3, Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość
aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz
dłu goterminowych aktywów finansowych

1 IDługoterminowe aktywa niefinansowe o,oo|

2. |Dłu 
goterminowe aktywa finansowe o,oo|

|ogo,", o,oo|
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Lo- wvszczeoólnienie kwota odoisów Dodatkowe informacie



1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów
leasingu

1.6. Liczba oraz wańość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz
dłużnych papierów wańościowych

Wyszczególnien ie Liczba

1 Akcje i udziały 0 U 0

2 Dłużne papiery Wańościowe 0 0 ll 0 ll

Ogółem 0 0 U U ll

5

71 5 6

0PoWierzchnia (m2) 0 0 0

0 0 0

1 Łączna Wartośc
gruntóW
użytkowanych
wieczyście
usialona na
podSta},,ie
dokumentów Wańośó (zł) n

0 0 0 0PoWierzchnia (m2)

0 0 0 n

2, Łączna Wartość
grUntóW
u żyt kowanyCh
wieczvście
UstaIona na
pcdsŁaWie
S ZaCunku

,|

Wyszczególnienie

2 6

Grunty 0

2 Budynki 0

Ogółem 0 U 0

Lp.

Nazwa grupy
rodzajowej
skŁadnika
aktYwów wedlug
układu w
bilansie

Wyszczególnienie
Stan na

początek roku
obrotowego

zmiany stanu W trakcie
roku obrotowego

Stan na
koniec roku
obrotowego
(4+5-6)

zwiększenia zmnlelszenla

2 3 4

Wańośó (zł)

Lp,
stan na początek roku

obrotowego

zmiany W trakcie roku obrotowego stan na koniec
roku obrotowego

(3+4-5)
zwiększenia zmniejszenia

3 4 5

1
n 0

n

Lp.
stan na

początek roku
obrotowego

zwiększenia zmniejszenia
Stan na

koniec roku
obrotowego



't.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek
roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku
obrotowego z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego
(sta n pożyczek zagrożonych)

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego,
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

1 5

1 n n 0 0 0

2. 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0

4 0 0 0 U

Ogółem 0 0 0 0 0

Lp.

1

Wyszczególnie n ie

2

Wykorzystanie w
cią9u roku*

5

Rozwiązanie
w ciągu roku*"

6

stan na
koniec roku
obrotowego

7

1 Rezerwy długoterminowe
ogółem na pozostałe koszty

0 0 0 0

2. Rezerwy krótkoterminowe
ogółem na pozostałe koszty

0 ll 0 0

3, ogółem rezerwy 0 0 0 n 0

6

Lp. Grupa należności
stan na

początek roku
obrotowego

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego
stan na

koniec roku
obrotowego

zwiększenia Wykorzystanie Uznane za zbędne

2 3 4 6 7

0

stan na
początek roku
obrotowego

zwiększenie
w ciągu roku

3 4



1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia
bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z
przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości
byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu
leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

1,11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem
charakteru i fo ch zabez leczen

zobowiązania

a) kredyty i pożyczki

b) z tytułu emisji dłużnych papierów
WartościoWych

c) inne zobowiązania finansowe
(WeksIoWe)

d) zoboWiązania Wobec budźetóW

e) z tytułu ubezpieczeń i lnnych śWiadczeń

g) z tytułu wynagrodzeń

h) pozostałe

0Ogółem 0 n 0 0 0

lo. l Kwota zobowiązań Dodatkowe informacje

1 |Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o
Irach u nkowości

0

2, |Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o
lrachunkowości

U

|ogoł". U

Kwota
zobowiązania KWota zabezpieczenia Na aktywach trwałych Na aktywach obrotowych

na
począte

roku roku
koniec

na
koniec roku

zabezpieczenia I

0 0 01 Weksle 0 U 0 0

0Hipoteka 0 ll 0 0 0 0

zastaw W tym:
zastaw skarbowy

n 0 0 0 ll 0

4
lnne (gWarancja
bankowa, kara
umoWna)

0 0 0 U 0 U

0 0 0 05. ogółem U 0

7

Lp.

okres wymagalności

Razempowyżej
1 roku do 3 lat

powyżej
3 lat do 5 lat

powyżej
5 lat

stan na

Bo Bz Bo Bz Bo Bz Bo Bz

0

wvszczeo ó ln ien ie

Lp.
na

koniec
roku

na
początek

roku

na
koniec
roku

na
początek

roku

n

0

0



1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę
gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie ze wskazaniem
zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych
zabezpieczeń

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę
czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartoŚcią
otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

1,14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w
bilansie

1 |OU.yr.n" gwarancje oI

2, |O'r.y..n. poręczenia ,l

3, |ogo,",n
,I

8

001 Udzielone gwarancje i poręczenia, W tym
udzielone dIa jednostek powiązanych

0ll2. Kaucje i wadia

0Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy 03.

04. Nieuznane roszczenia wierzycieli n

005. ln ne

U 06. ogółem

00
1 ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztóW, W tym:

(należy Wyszczególnió Ważniejsze tytuły figurujące W księgach rachunkowych, np

- opłacone zgorY czYnsze

- prenumeraty

- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)

0 0
2. ogólem rozIiczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)

0 0

Lp. Tytul zobowiązania warunkowego

Stan

na początek
roku obrotowego

na koniec
roku obrotowego

Lp. Wyszczególnienie (tytuły)

stan na

początek
roku obrotowego

koniec
roku obrotowego

ogółem

Kwoła Dodatkowe informacieln wvszczeoólnien ie



Lp. Wyszczeqó ln ien ie Kwota

1 cdprawy emerytalne 74,481 ,21

Nagrody jubileuszowe 98.325,83

3,

4. ogółem: 172.807,0Ą

2.

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

1.16. lnne infoimacje - nie dotyczy

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wańość zapasów

l, |uateriały ,I

z, |roru.y oI

|ogoł"..n oI

2,2, Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz różnice kursowe,
które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.

Koszt Wytworzenia środkóW tMałych W budowie, W tym:
, odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym
, różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym ill§|

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wańości
lub które wystąpiły incydentalnie

2.4. lnformacja o kwocie należności' z tytułu podatków realizowanych przez organy
podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów pubIicznych wykazanych
w sprawozdaniu z wykonaniu planu dochodów budżetowych - nie dotyczy

2.5. lnne informacje

3. lnne informacje niż wymienione powyżej, ieżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na
ocenę sytuacji majątkowej i finansowei oraz wynik finansowy jednostki

Sporządził: Elzbieta Buchwald
Siemianowice Śląskie dnia 28,03.2022r.

Zespół
w Siemi

Szkół 5portowych
Śląskich
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wvszczeoólnien ie

Przychody:
- o nadzwyczajnej Wartości,
-które Wystąpiły ]ncydentalnie

2.

Koszty:
- o nadzwyczajnej Wartości,
-które wystąpiły incvdentalnie

ogółem oI

D REKToR

Dof|atkowe infórmacie

Lp. Wyszcze gó ln ie n ie Kwota

Dodatkowe informacje

wvszczeoó ln ie n ie KWota Dodatkowe informacie

1

Ln_ Kwóta Dodatkowe informacie

1


