Informacja dodatkowa do Sprawozdania Finansowego za rok 2020.

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;

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych,
gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.
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;
Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących,
a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

1) Wykazane w bilansie aktywa trwałe obejmują udziały w spółce zależnej Carric Polska Sp. z o.o. oraz
Fundacji Skautów Europy.

2) Na aktywa obrotowe w punkcie „inwestycje krótkoterminowe” składają się środki na kontach bankowych
i w kasie. Kwota środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych i w kasie wynosiła:
Wyszczególnienie

Dane za rok
31-12-2020

Środki pieniężne w kasie
Środki pieniężne na rachunku bankowym

31-12-2019
58 830,55

140 818,51

1 554 455,45

1 382 576,27

3) Na zobowiązania składają się zobowiązania krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe składek
członkowskich i wpłat na obozy przyszłego roku.
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;
Przychody działalności statutowej
1. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
- Składki członkowskie 396 289,00 zł
- Dotacje 636 548,14 zł

- Darowizny os. Fizyczne 58 155,16 zł
- Wpływy z 1% 94 376,90 zł
2. Odpłatnej działalności pożytku publicznego
- Wpłaty uczestników na obozy, szkolenia 1 158 113,69 zł
5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów;
Koszty działalności statutowej
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku 797 024,58 zł
2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 1 158 113,69 zł
3. Koszty pozostałej działalności statutowej 7 604,19 zł
6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;
1) W roku 2020 fundusz statutowy pozostał bez zmian
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;

Stowarzyszenie posiada statut organizacji pożytku publicznego.
Wpływy z podatku 1% wyniosły 94 376,90 zł
Poniesione koszty z tytułu 1% wynosiły 71 392,68 zł

