Warszawa, 31.03.2009 r.
INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU
NA DZIEŃ 31.12.2008 r.
W roku 2008 Stowarzyszenie Konsumentów Polskich uzyskało przychody wyłącznie
z działalności statutowej i przychody finansowe. Przychody te, ze względu na ich specyfikę
i sposoby pozyskiwania, nie zostały zakwalifikowane jako przychody ze sprzedaży.
I. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ wyniosły łącznie 1 235 258,08 zł, ujęte
w Rachunku Zysków i Strat w punkcie D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE , w
tym:
1. Dotacje celowe łącznie - 1 079 601,92 zł ( ujęte w Rachunku Zysków i Strat w punkcie
D.II. Dotacje) pozyskane w drodze konkursów na realizację zadań powierzanych przez
instytucje i organizacje w dziedzinie upowszechniania i ochrony praw konsumentów, w tym:
- 1 044 583,69 zł - z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na realizację
7 zadań zleconych do umów WZP /19, 21, 22, 57, 58, 59, 60/ 08
- 35 018,23 zł - z Urzędu Miasta St. Warszawy (UM) na realizację umowy CK-WOP/B/X/3/3/
U-178/37/2008/NGO).
Uzyskane dotacje celowe zostały rozliczone do wysokości poniesionych kosztów/ wydatków,
zgodnie z zawartymi umowami o dotacje, na podstawie szczegółowych sprawozdań
merytorycznych i finansowych.
Otrzymane na wydzielone rachunki SKP bankowe środki finansowe z UOKiK i z UM, które nie
zostały wykorzystane na realizację Umów, zostały przeznaczone do zwrotu na konto UOKiK i
tym samym ujęte w Pasywach Bilansu SKP jako zobowiązania krótkoterminowe wobec
pozostałych jednostek. Zobowiązania te zostały uregulowane przelewami bankowymi w
ustalonych terminach w 2009 r.
2.

Pozostałe przychody - 155 656,16 zł ( ujęte w Rachunku Zysków i Strat w punkcie D.III.
Inne przychody operacyjne), w tym:

- 45 000,00 zł - darowizna celowa z Konferencji Przedsiębiorstw Przemysłowych na cele
statutowe pożytku publicznego, polegające na upowszechnianiu wiedzy z dziedziny edukacji
finansowej konsumentów, zgodnie z zawartą Umową darowizny;
- 110 576,11 zł - pozostałe przychody związane z realizacją
zawartych z konsumenckimi organizacjami zagranicznymi, w tym
organizacji konsumenckich na pokrycie kosztów
udziału
międzynarodowych konferencjach, seminariach i spotkaniach
projektów zagranicznych;

innych umów współpracy
przychody z europejskich
przedstawicieli SKP w
partnerów realizowanych

- 80,05 zł - pozostałe przychody, w tym składki członkowskie
II. PRZYCHODY FINANSOWE – 5 461,91 zł to uzyskane odsetki od środków na rachunku
bankowym w euro i dodatnie różnice kursowe powstałe na tym rachunku.
Ogółem przychody Stowarzyszenia Konsumentów Polskich w 2008 roku wyniosły
1 240 719,99 zł, wg Rachunku Zysków i Strat.
III. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ, ujęte w Rachunku Zysków i Strat w punkcie B.
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ, były rejestrowane w układzie rodzajowym kosztów
w rozbiciu analitycznym na realizowane umowy i wyniosły 1 239 322,56 zł, w tym:
1. amortyzacja (B.I.), dotyczy zakupionych i zamortyzowanych jednorazowo w całości w 2008
roku, ze środków realizowanych umów do państwowych zadań zleconych, 4 komputerów z
oprogramowaniem, telefonu systemowego, telefaksu, komputerowego programu użytkowego
oraz mebli/ regałów na dokumenty : 14 937,10 zł,
2. usługi obce (B.III.), w tym czynsz, ogrzewanie, telekomunikacja , Internet i inne: 377 636,38 zł
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3. wynagrodzenia brutto (B.V.): 682 882,23 zł, w tym:
z umów o pracę: 444 522,23 zł
z umów zleceń i o dzieło: 238 360,00 zł
4. świadczenia na rzecz pracowników (B.VI.): 104 492,04 zł
5. inne koszty działalności operacyjnej (B.II., B.IV., B.VII.): 59 374,77 zł
6. pozostałe koszty operacyjne (E.III.): 0,04 zł
IV. KOSZTY FINANSOWE - 4 830,25 zł, to ujemne różnice kursowe powstałe na rachunku
euro (4 805,85 zł) i zapłacone odsetki ustawowe (24,40 zł).
Razem koszty działalności Stowarzyszenia Konsumentów Polskich poniesione w 2008
roku wyniosły 1 244 152,81 zł, wg Rachunku Zysków i Strat, sporządzonego wg wariantu
porównawczego.
W roku 2008 wystąpiła w SKP nadwyżka kosztów działalności nad przychodami tego
roku w wysokości 3 432,82 zł.
Ujemny wynik finansowy (bilansowa strata) zostanie pokryty z konta „Fundusz Statutowy SKP”
zgodnie z odpowiednią Uchwałą Rady Nadzorczej SKP.
W Bilansie 2008 roku Aktywa i Pasywa mają wartość 56 674,46 zł; zostały ujęte według cen
rzeczywistych/ zakupu.
Informacja dotycząca środki trwałych:
W Stowarzyszeniu sporządzony został spis z natury (inwentaryzacja) środków trwałych i
wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2008 r. Po dokonaniu weryfikacji między
stanem faktycznym a zapisami w Ewidencji Środków Trwałych i zapisami na kontach księgi
rachunkowej SKP, ustalono następujące pozycje w wartościach początkowych/ zakupu:
urządzenie techniczne, komputery – 108 442,92 zł,
pozostałe środki trwałe, meble – 31 573,52 zł,
wartości niematerialne i prawne/ programy komputerowe – 8 225,86 zł.
Wszystkie zinwentaryzowane środki trwałe są w całości zamortyzowane. Pozostają stale w
użyciu i podlegają bieżącej eksploatacji.
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2008 r. ;
koordynator działań w realizowanych zadaniach zleconych ............................................... 1 et.
specjalista do spraw ekonomicznych .................................................................................. 1 et.
księgowość-finanse, kadry-płace ....................................................................................... 1 et.
pracownik administracyjno-biurowy .................................................................................... 1 et.
prawnik-konsultant ........................................................................................................... 10 et.
Z dniem 31.12.2008 r. wygasło dziewięć umów o pracę - prawników konsultantów zawartych
na czas określony, związanych z terminem zakończenia realizacji państwowych zadań
zleconych.
Do realizacji zadań, wynikających między innymi z podpisanych i realizowanych umów, na
które SKP pozyskało dotacje celowe, zawarte zostały odpowiednie umowy zlecenia i o dzieło.

2

