Załącznik nr 5a
Warszawa, 29.11.2019 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
na posiedzenie Zarządu FSSM RP w dniu 29.11.2019 r.

Na dzień 31.10.2019 r. Federacja dysponowała następującymi środkami finansowymi:
- na rachunku bankowym" głównym” była kwota: 7.378,77

PLN,

- na rachunku „darowizny”: 61.888,01 PLN,
- w kasie: 140,01 PLN.
Składki członkowskie na rzecz FSSM do 31.10.2019 r. wpłacili:
1.SEiRP

4.700,00 PLN

2. Związek Żołnierzy WP

5.000,00 PLN

3. Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej

2.085,00 PLN

4. Związek Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa

2.000,00 PLN

5. Stowarzyszenie Komendantów Policji Limanowa

500,00 PLN

6. Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej

500,00 PLN

7. Mundurowy Klub Motorowy

500,00 PLN

8. Związek Tradycji LWP im. Gen. Zygmunta Berlinga

500,00 PLN

9. Stowarzyszenie Generałów Policji RP

700,00 PLN

10. Stow. Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej

50,00 PLN

11. Związek Funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

500,00 PLN

12. Stowarzyszenie Komendantów Policji Polskiej

700,00 PLN

13. Klub Generałów Wojska Polskiego

500,00 PLN

14.Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

……..

15.Związek Polskich Spadochroniarzy

……..

16.Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy
Służb Granicznych RP „Granica”

……...

RAZEM: 18.235,00 PLN (w roku ubiegłym składka wyniosła 22.872,50 PLN)
Prezentowane w załączeniu „Zestawienie Obrotów i Sald – wszystkie konta ” zawierają dane
do 31.10.2019 r.
Są to informacje dotyczące wszelkich przychodów i wydatków związanych z działalnością
statutową i funkcjonowaniem biura.

Konto „darowizny” powstało na rzecz walki z ustawą represyjną i z konta tego pokrywane są
wydatki celowe i koszty związane w tym roku, przede wszystkim z wyborami do Parlamentu
Europejskiego i wyborami do Sejmu i Senatu RP. Zarząd FSSM zorganizował lub
uczestniczył, w tym roku, w ponad 46 spotkaniach ze środowiskami mundurowymi na terenie
całego kraju.
Wszystkie informacje dotyczące przychodów i kosztów poniesionych przez Federację SSM
RP w 2019 roku, zawarte zostały w Zestawieniu Obrotów i Sald, jak i w Zestawieniu
Analitycznym, które sporządzone zostały na dzień 31 października 2019 r. przez księgową –
Panią Urszulę Wojnowską. Dane te stanowić będą podstawę do sporządzenia Sprawozdania
Finansowego za 2019 r. i Preliminarza Budżetowego na 2020 r.
Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę, że źródłem finansowania Federacji na dzień dzisiejszy
są tylko składki. Przychody Federacji dotychczas kształtowały się w granicach ok. 25.000,00
zł. rocznie. W tym roku, trzy stowarzyszenia nie wpłaciły składek, a jedno stowarzyszenie
wpłaciło tylko jedną transzę. Czynsz i media to kwota ok. 17.000,00 zł rocznie, a z uwagi na
to, że mamy nowy lokal i za media płacimy zgodnie ze wskazaniem liczników, kwota za
media może ulec zmianie. Wobec powyższego, na działalność statutową pozostaje ok. 3.000 –
4.000,00 zł uwzględniając koszty funkcjonowania biura. Tę informację podaję, zanim zwrócę
się do Zarządu o uwagi i propozycje dotyczące działalności statutowej Federacji w 2020 r.
Proszę o zgłaszanie propozycji do końca grudnia br., aby umożliwić mi umieszczenie tych
propozycji w preliminarzu na 2020r. Przypomnę, że Stowarzyszenia sfederowane mogą ująć
w swoich preliminarzach wydatki w postaci współfinansowania działań FSSM.
Mamy również przyjemność poinformować, że KRS dokonał zmiany Statutu FSSM, co się
wiąże z tym, że uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego oraz możliwość
podjęcia działalności gospodarczej. Oznacza to, że zgodnie z ustawą, źródłami finansowania
stowarzyszeń i fundacji są:
1. składki członkowskie
2. dotacje ze środków publicznych i prywatnych
3. darowizny (pieniężne i dary rzeczowe)
4. sponsoring
5. odpisy 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
6. zbiórki publiczne, kampanie, akcje charytatywne
7. dochody z majątku organizacji, inwestycje kapitałowe, kapitał żelazny
8. nawiązki sądowe
9. działalność odpłatna pożytku publicznego
10. dochody z działalności gospodarczej

11. spadki, zapisy
12. inne źródła: kredyty, pożyczki,
Uwzględniając ten wachlarz możliwości, zwracam się o członków Zarządu FSSM o przyjęcie
Uchwał, które pozwolą na otrzymywanie 1% z odpisu od podatku od osób fizycznych i
prawnych oraz na powołanie spółki z o.o., której działalność stanie się dodatkowym źródłem
finansowania Federacji.
Proszę o przyjęcie proponowanych uchwał.
W załączeniu: Zestawienie Obrotów i Sald.
Sporządziła:
Skarbnik FSSM RP - Ewa Grzegorczyk

