
Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

NIE DOTYCZY

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

NIE DOTYCZY

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

NIE DOTYCZY

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

W 2020 roku Wojskowy Klub Sportowy "Wawel" otrzymał dotacje z Gminy Miejskiej Kraków na kwotę 125 000 zł.

- Wyjdź z domu na boisko - 10 000 zł

- Wracaj do sportu z WKS Wawel - 50 000 zł

- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 55 000 zł

- ABC z mapą - 10 000 zł

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przekazał na zadanie "Małopolska na sportowo" kwotę 15 000 zł

oraz na Przygotowanie i udział zawodników WKS Wawel do współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach Systemu
Sportu Młodzieżowego w 2020 kwotę 31 897 zł

a na organizację zajęć sportowych na terenie Młynówki Królewskiej w ramach IV Edycji Budżetu Obywatelskiego kwotę 150 000
zl.

Wojskowa Federacja Sportu przekazała na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w Wojskowym Centrum Szkolenia
Sportowego kwotę 14 200 zł.

Urzędy Skarbowe przekazały z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych kwotę 14 371,60 zł.

Z tytułu składek członkowskich wpłacono kwotę 244 257 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

NIE DOTYCZY

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

NIE DOTYCZY

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

WOJSKOWY KLUB SPORTOWY "WAWEL" POSIADA STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO OD 2004
ROKU.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:



UZYSKANE PRZYCHODY Z 1% PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH W WIEKSZOŚCI
PRZEZNACZONE ZOSTAŁY NA OPŁATY STARTOWE, ZAKWATEROWANIE I SPRZET SPORTOWY DLA
ZAWODNIKÓW.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce

NIE DOTYCZY
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Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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