SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK OBROTOWY 2017
Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych
Rzeczypospolitej Polskiej
Siedziba i adres Federacji: 00-864 Warszawa, ul. Krochmalna 32 lok. 35
FSSM RP jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.ST. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000342738.
Data rejestracji: 25.11.2009 r.
Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON – 142288471
Numer NIP 113-282-61-05
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017 składa się z:
1) Bilansu;
2) Rachunku zysków i strat;
3) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
4) Informacji dodatkowej.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
Przedmiot działalności Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP został określony w
rozdziale II § 8 Statutu.
Celem Federacji jest:
1) Wspieranie i koordynowanie działalności sfederowanych stowarzyszeń.
2) Inspirowanie członków Federacji do aktywnego udziału w procesie patriotycznego
oddziaływania na społeczeństwo ukierunkowanego na popularyzowanie wiedzy i
umiejętności na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego.
3) Koordynowanie działalności statutowej i programowej członków Federacji.
4) Reprezentowanie interesów członków stowarzyszeń wchodzących w skład Federacji
wobec władz ustawodawczych i wykonawczych Rzeczypospolitej Polskiej, a w
szczególności w zakresie:
- uprawnień emerytalno-rentowych,
- opieki socjalnej i zdrowotnej,
- zachowania statusu społecznego przysługującego żołnierzom i funkcjonariuszom.
5) Reprezentowanie interesów członków Federacji w wielostronnych i dwustronnych
kontaktach międzynarodowych.
1. Czas trwania działalności Federacji jest nieograniczony.
2. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2017
do 31.12.2017.
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3. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności
w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania działalności.
4. Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:
Aktywa:
1) Federacja nie posiada rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych.
2) Należności krótkoterminowe oraz należności długoterminowe wycenia się w kwocie
wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, co wynika z art. 28 ust. 1
pkt 7 Ustawy o rachunkowości.
3) Do środków pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków
pieniężnych w kasie oraz na rachunkach bankowych oraz naliczone odsetki od tych
aktywów.
4) Środki pieniężne wycenia się według ich wartości nominalnej.
5) Federacja nie posiada nabytych akcji, obligacji oraz innych inwestycji
długoterminowych.
Pasywa:
1) Fundusz statutowy jest to fundusz podstawowy jednostki tworzony na podstawie
prawa i statutu, przeznaczony na finansowanie działalności statutowej. Ustalony w
rachunku zysków i strat wynik finansowy po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania
finansowego zwiększa lub zmniejsza fundusz statutowy. Na dzień 31.12.2017 roku
Federacja nie posiada innych funduszy.
2) Zobowiązania krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
3) Federacja nie posiada kredytów, pożyczek i innych zobowiązań długoterminowych.
W związku z nowelizacją ustawy o rachunkowości - Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 roku
(Dz. U. 2017 poz. 61) o zmianie ustawy o rachunkowości - Zarząd FSSM RP
dnia 29.03.2017 roku podjął uchwałę o zmianie zasad Polityki rachunkowości oraz o
sporządzaniu sprawozdań finansowych według Załącznika nr 6 do Ustawy, począwszy od
sprawozdań za rok 2017.

Informacja dodatkowa:
1.

Federacja nie posiada żadnych zobowiązań finansowych z tytułu dłużnych instrumentów
finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w
bilansie. Występują jedynie zobowiązania finansowe wobec dostawcy oraz z tytułu
podatku dochodowego od osób fizycznych. Zobowiązania te są opisane w pkt. 3
„Uzupełniające dane o aktywach i pasywach”.

2.

Federacja nie udziela zaliczek i kredytów członkom organów administrujących,
zarządzających i nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem
gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.
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3.

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:
- Na aktywa składają się:
A. Aktywa trwałe w wysokości: 3.776,60
Wiersz A.III. Należności długoterminowe w wysokości: 3.776,60
Zalicza się do nich kaucja w związku z wynajmem lokalu.
B. Aktywa obrotowe w wysokości: 82.036,73
Wiersz B.II.

Należności krótkoterminowe w wysokości: 204,01
Są to środki finansowe w dyspozycji rzecznika prasowego Federacji.

Wiersz B.III. Inwestycje krótkoterminowe w wysokości: 81.832,72
Są to środki pieniężne w walucie polskiej w kasie i na rachunkach
bankowych:
248,62 – w kasie
16.282,09 – na podstawowym na rachunku bankowym
65.302,01 – na rachunku bankowym „darowizny”

- Na pasywa składają się:
A. Fundusz własny w wysokości: 85.426,97
Wiersz A.I. Fundusz statutowy: 19.477,55
Wiersz A.IV. Zysk roku 2017: 65.949,42
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w wysokości: 386,36
Wiersz B.III. Zobowiązania krótkoterminowe: 386,36, w tym:
98,36 - zakup na raty routera przy zakupie usług z T-Mobile
288,00 - z tytułu podatku od wynagrodzeń „pdof”

Suma aktywów i pasywów zamyka się kwotą: 85.813,33

4.

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów:

W związku z uchwaleniem ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży
Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, w roku 2017 Federacja podjęła działania
mające na celu przeciwdziałanie skutkom ustawy, dotyczących w szczególności członków
sfederowanych stowarzyszeń.
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Wiązało się to z potrzebą pozyskania dodatkowych środków finansowych. W tym celu w dniu
10.01.2017 roku założono wyodrębnione konto bankowe o nr 13 1240 6074 1111 0010 7162
7880 do wpłat środków finansowych w postaci darowizn na rzecz przeciwdziałania skutkom
ustawy.
29.04.2017 roku został powołany Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Federacji
Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP ds. obywatelskiej ustawy o zmianie ustawy z dnia
18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…).
Pomiędzy Federacją a Komitetem zostało zawarte Porozumienie w celu realizacji zadania
polegającego na przeciwdziałaniu skutkom ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r., a w
szczególności działań dotyczących inicjatywy ustawodawczej. Na mocy zawartego
Porozumienia Federacja zobowiązała się do pokrywania kosztów działalności Komitetu ze
środków otrzymanych jako darowizny na rzecz przeciwdziałania skutkom ustawy z dnia
16 grudnia 2016 r., gromadzonych na wyodrębnionym koncie bankowym.

W 2017 roku przychody Federacji wynoszą łącznie: 232.366,13 PLN,
wykazane w Rachunku zysków i strat w Wierszu A.I.
Na przychody składają się:
1) Składki członkowskie łącznie: 20.640,00
w tym:
- Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych
- Stowarzyszenie Generałów Policji RP
- Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej
- Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
- Stowarzyszenie Komendantów Policji Limanowa
- Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP
- Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej
- Związek Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa
- Mundurowy Klub Motorowy RP
- Związek Polskich Spadochroniarzy I Oddział
- Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów
II Wojny Światowej – członek wspierający

8.000,00
700,00
2.190,00
5.000,00
500,00
2.000,00
500,00
1.000,00
500,00
200,00
50,00

UWAGA:
W dniu 29.06.2017 r. nowo przyjęty do Federacji, Związek Funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu,
wpłacił składkę członkowską w wysokości 500 zł i darowiznę na cele statutowe Federacji w wysokości
2.000 zł. Z uwagi na podaną w przelewie niepełną nazwę organizacji, składka omyłkowo zaksięgowana
została jako wpłata Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa. Z tego powodu, Związek
Funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu nie został uwzględniony w wykazie sfederowanych stowarzyszeń.
Pomyłka nie powoduje konieczności wprowadzania zmian w bilansie i nie ma wpływu na ogólny stan kont.

2) Darowizny łącznie: 208.286,43
w tym:
a) darowizny dla Federacji:
4.900,00
- od osób fizycznych:
2.150,00
- od osób prawnych:
2.750,00
b) darowizny celowe „ustawa emerytalna” 203.386,43
- od osób fizycznych:
163.288,43
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- od osób prawnych:

40.098,00

3) Udział w kosztach druku materiałów z Konferencji „Służby mundurowe w
społeczeństwie obywatelskim”, która odbyła się we wrześniu 2016 roku, przez
członków Federacji w wysokości 3.439,70 PLN.

5.

Informacje o strukturze poniesionych kosztów:
Na koszty działalności Federacji składają się koszty statutowe w wysokości
145.627,38 PLN, wykazane w Rachunku zysków i strat w wierszu B.I., koszty ogólnego
zarządu w wysokości 20.763,14 PLN, wykazane w wierszu G. oraz koszty finansowe w
wysokości 26,19 PLN wykazane w wierszu L.
1) Koszty statutowe podstawowe łącznie: 7.746,97
w tym:
- koszty Zarządu oraz Prezydium Zarządu:
629,85
- działalność Komisji Rewizyjnej:
148,92
- zakup pucharów – dofinansowanie imprez ogólnopolskich:
563,59
- druk informatora dot. Konferencji „Służby mundurowe w
społeczeństwie obywatelskim”, która odbyła się we wrześniu 2016 r. 6.404,61
2) Koszty statutowe „ustawa emerytalna” łącznie: 104.727,89
finansowane z otrzymanych darowizn celowych,
w tym:
- opinie prawne:
95.223,00
- materiały informacyjne, promocja działań:
3.243,49
- materiały biurowe:
73,48
- koszty bankowe rachunku „darowizny”:
376,00
- koszty pocztowe – pisma w sprawie „ustawy”:
418,00
- organizacja spotkań:
3.679,02
- pozostałe koszty:
1.714,90
w tym udział w „Konferencji w sprawie systemów emerytalnych dla służb
mundurowych w Krajach Wyszehradzkich”, która odbyła się w Budapeszcie we
wrześniu 2017 r. – w wysokości 1.564,90 PLN.
3) Koszty statutowe poniesione na rzecz Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy
Ustawodawczej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP ds. obywatelskiej
ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji (…), zgodnie z zawartym Porozumieniem – w wysokości
33.152,52 PLN,
finansowane z otrzymanych darowizn celowych,
w tym:
- materiały biurowe:
224,98
- koszty utrzymania lokalu:
1.272,00
- delegacje – udział w spotkaniach Komitetu
4.795,90
- organizacja spotkań:
26.859,64
w tym pobyt na szkoleniu w ramach Komitetu w O.S-W. w Soczewce dla 150 osób,
koszt 21.750,12 PLN.
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4) Koszty ogólnego zarządu łącznie: 20.763,14 w tym:
- zużycie materiałów (materiały biurowe, adaptacja i wyposażenie biura) 2.406,37
- usługi obce (bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne i inne):
1.656,51
- wynagrodzenia:
2.000,00
- domena internetowa i wykonanie strony www:
3.693,94
10.263,07
- najem lokalu oraz media (zużycie energii):
- pozostałe koszty:
743,25
5) Koszty finansowe w wysokości: 26,19 PLN
- pisemne informacje o zaległych należnościach oraz odsetki od zobowiązań
niezapłaconych w terminie.
6.

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego:
Na dzień 31.12.2017 roku Federacja posiada fundusz statutowy w wysokości
19.477,55 PLN. Jest to fundusz podstawowy tworzony na podstawie prawa i statutu,
przeznaczony na finansowanie działalności statutowej. Ustalony w Rachunku zysków i
strat wynik finansowy po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego zwiększa
lub zmniejsza fundusz statutowy.
Na dzień 31.12.2017 roku Federacja nie posiada innych funduszy.

7.

Federacja nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego oraz nie prowadzi
działalności statutowej odpłatnej i działalności gospodarczej.

8. Inne informacje:
Wynik finansowy z działalności wynosi 65.949,42 PLN, wykazany w Rachunku zysków
i strat w wierszu O. - składa się z wyniku działalności statutowej podstawowej oraz
wyniku działalności statutowej „ustawa emerytalna” finansowanej z otrzymanych
darowizn celowych, a także z kosztów ogólnego zarządu i kosztów finansowych:
1) działalność statutowa podstawowa:
- przychody:
28.979,70
- koszty statutowe:
7.746,97
- koszty ogólnego zarządu: 20.763,14
- koszty finansowe:
26,19
- wynik:
443,40
2) działalność statutowa „ustawa emerytalna”:
- przychody – darowizny celowe „ustawa emerytalna: 203.386,43
- koszty statutowe „ustawa emerytalna”:
137.880,41
- wynik:
65.506,02

Data sporządzenia: 29.01.2018 r.
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