E-KSIEGOWO!" W STOWARZYSZENIACH

MARÓZ kwiecie 2005r.
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Podstawowe akty prawne dot. ksi#gowo$ci
stowarzysze
Ustawie z 29 wrze nia 1994 r. o rachunkowo ci
(tekst pierwotny: Dz. U. 1994r. Nr 121 poz. 591)
(tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z pó%n. zm.)

Rozporz!dzenie Ministra Finansów
z dnia 15 listopada 2001 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowo ci dla niektórych
jednostek nieb"d!cych spó#kami handlowymi,
nieprowadz!cych dzia#alno ci gospodarczej
(Dz. U. Nr 137, poz. 1539, z 2003 r. Nr 11, poz. 117)
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Rachunkowo $ obejmuje:
opis przyj#tych zasad (polityk#) rachunkowo$ci
prowadzenie, na podstawie dowodów ksi#gowych, ksi&g
rachunkowych, ujmuj&cych zapisy zdarze w porz&dku
chronologiczny i systematycznym,
okresowe ustalanie oraz sprawdzanie drog&
inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i
pasywów,
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wycen# aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku
finansowego,
sporz&dzanie sprawozda finansowych i innych, których
dane wynikaj& z ksi&g rachunkowych,
gromadzenie i przechowywanie dokumentacji
przewidzianej ustaw&,
poddanie badaniu i og'aszanie sprawozda finansowych
przewidzianych ustaw&.
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Technika i zakres prowadzenia ksi!g rachunkowych
obejmuj!cych zbiory zapisów ksi"gowych, obrotów i sald.
Tworz! je:
dziennik,
konta ksi#gi g'ównej (ewidencji syntetycznej), w której
obowi&zuje uj#cie ka(dej operacji zgodnie z zasad&
podwójnego zapisu,
konta ksi&g pomocniczych (ewidencji analitycznej),
zestawienie obrotów i sald kont ksi#gi g'ównej oraz
zestawienie sald ksi&g pomocniczych,
wykaz sk'adników aktywów i pasywów (inwentarz).
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Ksi#gi handlowe (pe'na ksi#gowo$))
mog& by) prowadzone przy pomocy:
Lu%nych kart kontowych
Wersji tabelarycznej (amerykanka)
ksi#ga handlowa - komputerowa
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Ksi#gi rachunkowe mo(na prowadzi)

Tradycyjnie – w siedzibie jednostki
(r#cznie i komputerowo)

Zlecaj&c us'ug# na zewn&trz
wykorzystuj&c komunikacj# przez
internet
e-ksi#gowo$)
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System e-ksiegowo ci
Do obs'ugi Klienta i kontaktów z nim wykorzystuje si#
Internet i oprogramowanie zainstalowane u provider'a w
modelu ASP.
Wszystkie aplikacje jak i bazy z danymi podatkowymi i
ksi#gowymi s& przechowywane w Centrach Baz Danych
bez mo(liwo$ci dost#pu osób postronnych,
zabezpieczone ochron& osobow& i firewall.
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System e-ksiegowo ci

%ró#o rysunku: www.cdn.com.l
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System e-ksiegowo ci - zalety
Nie potrzebujemy informatyków do konserwacji
systemów ksi#gowych;
Nie obawiamy si# kradzie(y sprz#tu, na jakim
pracujemy w naszym biurze, bo nie powoduje to utraty
baz danych;
Nigdy nie mamy k'opotów z oprogramowaniem
u(ytkowym powoduj&cych opó%nienia w pracy;
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System e-ksiegowo ci zalety
Nie martwimy si# o zmiany podatkowe wp'ywaj&ce na
system, zawsze nasza wersja oprogramowania jest
aktualna;
Archiwizacja danych odbywa si# niejako w tle i nie
generuje dodatkowych kosztów;
Obs'ug# swojej ksi#gowo$ci mo(emy $wiadczy)
zarówno w biurze i w domu (zdalny dost#p do danych);
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System e-ksiegowo ci przy pe#nym zleceniu
us#ugi
Odebranie dokumentów ksi#gowych, osobi$cie b&d% za
po$rednictwem firmy kurierskiej w terminach uzgodnionych z
Klientem (mo(liwo$) przesy'ania plików ze skanowanymi przez
Klienta dokumentami na dyskietce lub internetem);
Kwalifikacja w Ksi#gach;
Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT z kontrol&
prawid'owo$ci wystawienia (m.in. wystawianie not koryguj&cych);
Pozycjonowanie i dekretacja dokumentacji %ród'owej;
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System e-ksiegowo ci przy pe#nym zleceniu
us#ugi
Comiesi#czny wydruk stanów rozrachunków z klientami;
Naliczanie not odsetkowych i generacja wezwa do zap'aty wed'ug
algorytmu dzia'ania ustalonego z Klientem;
Comiesi#czny wydruk bilansu firmy dla Klienta nie aktywnego w
Podgl&dzie;
Sporz&dzanie deklaracji dla potrzeb podatków dochodowych i
podatku VAT;
Sporz&dzanie sprawozda rocznych i wed'ug potrzeb Klienta (m.in.
bilans, rachunek wyników informacja dodatkowa) .
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Zalety e-ksi#gow$ci
Oszcz#dno$) czasu
Oszcz#dno$) pieni#dzy
Wygoda
Bezpiecze stwo
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e-ksi#gowo$)

Wykorzystanie internetu w ksi#gowo$ci

Zlecenie ksi#gowo$ci na zewn&trz
b&d% ksi#gowanie dokumentów
przez internet
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Serwisy tematyczne dla ngo:
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl
www.ngo.org.pl
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Informacje z portalu www.ngo.pl
ksi#gowo$)
Abc ksi gowo!ci organizacji
Podatki
ZUS
Zatrudnienie
VAT z bezzwrotnej pomocy zagranicznej
Podró"e s#u"bowe
Spis aktów prawnych
Darowizny na rzecz ngo
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Serwisy us'ugowe
Po op'aceniu abonamentu lub jednorazowej us'ugi mo(emy
skorzysta) z porady prawnej, ksi#gowej lub podatkowej
Oferuj& to min. serwisy:
www.infor.pl
www.expander.pl
www.e-podatki.pl
www.bankier.pl
www.ngo.pl
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e-ksi#gow$) - urz#dy

e-gus
e-podatki

e-zus
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Serwisy instytucji rz&dowych:
www.zus.pl
www.zus.gov.pl
www.mf.gov.pl
www.mps.gov.pl
www.ms.gov.pl
www.gus.gov.pl
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Informacje na bie(&co dot. www.mf.gov.pl
Akty prawne
Formularze podatkowe
Wska%niki rozlicze
Urz#dy skarbowe
Interpretacje i orzeczenia
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Serwisy informacyjne
www.gazeta.pl
www.wp.pl
www.onet.pl
www.reuters.pl
www.ngo.pl
www.rzeczpospolita.pl
www.infor.pl
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E-ksi#gowo$) – homebanking
zarz&dzania rachunkami bankowymi bezpo$rednio z
siedziby Klienta
Mbank www.mbank.pl
Pekao SA www.pekao24.pl
Inne banki
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E-ksi#gowo$) – homebanking zalety
!

!

!
!

przegl&danie w'asnych rachunków bankowych w zakresie
informacji podstawowych (wysoko$) salda, wolne $rodki,
dokonywane operacje)
przegl&danie rachunków bankowych pod k&tem informacji
podstawowych, dotycz&cych np. dnia, typu oraz tre$ci
operacji
realizacja zlece bankowych
sk'adanie wniosków o sporz&dzenie odpisu wyci&gu z
rachunku, wydanie ksi&(eczki czekowej, przygotowanie
opinii Banku o standingu finansowym firmy
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E-ksi#gowo$) – homebanking zalety
!

!

!

zastrze(enie karty, czeku i blankietów
czekowych oraz anulowanie tego zastrze(enia
samodzielne dokonywanie analiz
ekonomicznych, których podstaw& s& wska%niki
oparte na danych pozyskanych z Banku
inne funkcje uzgodnione z Bankiem
25

E-ksi#gowo$) – homebanking zalety
Korzystniejsze oprocentowanie
Wygoda
Niskie op'aty
Nowoczesne us'ugi finansowe
*atwy dost#p
Bezpiecze stwo
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Koszty e-ksiegow$ci – w zakresie
informacyjnym
zakupu sprz#tu – komputer
op'ata z '&cze internetowe
Przy korzystaniu z ksi#gowo$ci internetowej
op'ata abonamentowa
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E-mail

Pytania i odpowiedzi ekspertów
Np.: kontakt@ksiegowosc.ngo.pl

Bie(&ce serwisy informacyjne
dot. ksi#gowo$ci i finansów
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