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Informacja dodatkowa do bilansu za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r.

1. Aktywa trwałe
Majątek trwały wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w aktywach trwałych w kwocie: 0,00 zł.
Na kwotę tę składają się:
 Majątek trwały         366 745,01 zł.
 Umorzenie środków trwałych     -  366 745,01 zł.
W Federacji Konsumentów w roku 2011 wszystkie środki trwałe są zamortyzowane. Pozostają stale w użyciu i 
na bieżąco są eksploatowane. Federacja Konsumentów posiada również niskocenne środki trwałe które są 
ewidencjonowane na koncie pozabilansowym 094, których wartość na dzień bilansowy wynosi 136 784,33 zł.
W 2011 r. nastąpił wzrost wartości majątku trwałego o kwotę 2 466,03 zł. Wynika ona z:
- zakupu urządzenia wielofunkcyjnego dla Oddziału FK w Warszawie
- zakupu komputera dla Oddziału FK w Rzeszowie
- zakupu kopiarki Canon dla Biura RKFK
W związku z tym, że ww. środki trwałe są o niskiej wartości (do 3.500 zł) zamortyzowano je jednorazowo, w 
kwocie odpowiadającej ich wartości w momencie przekazania do użytkowania. Nastąpiła również zmiana 
miejsca użytkowania środka trwałego:
- z Oddziału FK w Lubinie do Oddziału FK w Polkowicach
- z Oddziału FK w Stalowej Woli do Oddziału FK w Warszawie

2. Aktywa obrotowe
Na aktywa obrotowe składają się:
- należności w kwocie     2 775,72 zł.
- środki pieniężne w kwocie   42 167,95 zł.
Na należności w kwocie 2 775,72 zł. składają się:
- rozrachunki z dostawcami i odbiorcami (teren) na kwotę 395,46
- pozostałe rozrachunki (teren) na kwotę 608,14 zł.
- kaucje od umów wynajmu na kwotę 1 772,12 zł.
Należności (z wyjątkiem kaucji w Kaliszu i we Wrocławiu) zostały uregulowane w trakcie 2012 roku.

Na środki pieniężne w kwocie  42 167,95 zł. składają się:
- środki pieniężne w kasie w kwocie 5 490,72 zł.
- środki pieniężne w banku w kwocie 36 677,23 zł.

3. Fundusze własne
- Fundusz statutowy Federacji Konsumentów Rada Krajowa wynosi 463 854,80 zł. i w ciągu 2011 roku nie uległ 
zmianie.
- Na dzień 31.12.2011 roku w Federacji Konsumentów wystąpiła nadwyżka kosztów nad przychodami w 
wysokości 444 142,60 zł.

4. Zobowiązania
Na zobowiązania składają się:
- zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 25 231,47 zł.
Na zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 25 231,47 zł. składają się:
- rozrachunki z odbiorcami i dostawcami w wysokości 1 238,65 zł.
- rozrachunki z UOKiK w wysokości 2 950,17 zł.
- rozrachunki publiczno-prawne z US z tyt. PDOF w kwocie 20 972,00 zł.
- pozostałe rozrachunki (teren) w kwocie 70,65 zł.
Zobowiązania te zostały uregulowane na początku 2012 roku.
Federacja Konsumentów miała zobowiązanie bieżące wobec UOKiK w wysokości 2 950,17 zł. Zobowiązanie 
to, z wyznaczonym terminem płatności w 2012 roku, dotyczyło zwrotu niewykorzystanych do 31.12.2011 roku 
środków przekazanych na realizację zadania zleconego „Infolinia konsumencka” (630,17 zł.) oraz 
„Bezpieczeństwo zakupów w Internecie” (2 320,00 zł.) i wynikało z rozliczenia wydatków poniesionych na 
realizację tego zadania na dzień 31.12.2011 r. 

Federacja Konsumentów jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłacanych 
wynagrodzeń z list płac, umów zleceń i umów o dzieło. Składa w US roczną deklarację PIT-4R. Składa również 
roczną deklarację CIT-8.
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5. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych
Nie wystąpiły.

6. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym.
Takie zdarzenia nie wystąpiły.
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