Stowarzyszenie Euro-Concret

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ASPEKTY
FINANSOWO- KSIĘGOWE
W ORGANIZACJACH
POZARZĄDOWYCH
NGO

PRAKTYCZNY PORADNIK

NGO

NGO

NGO

Publikacja bezpłatna
Wrocław 2012

SPIS TREŚCI
I.

Wstęp............................................................................................................................... 4

II.

Podstawowe akty prawne regulujące gospodarkę finansową............................... 4

III.

Formy prowadzenia rachunkowości
w organizacjach pozarządowych............................................................................... 5

IV.

Polityka rachunkowości i plan kont
w organizacjach pozarządowych............................................................................... 6

V.

Źródła finansowania.................................................................................................. 23

VI.

Koszty organizacji pozarządowych.........................................................................26

VII. Amortyzacja................................................................................................................. 27
VIII. Inwentaryzacja............................................................................................................ 29
IX.

Sprawozdawczość organizacji pozarządowych..................................................... 31

X.

Podatek dochodowy od osób prawnych..................................................................40

XI.

Podatek VAT................................................................................................................42

XII. Podatek od nieruchomości........................................................................................44
XIII. Podatek dochodowy od osób fizycznych................................................................46
XIV. Obowiązki organizacji pozarządowej wobec ZUS............................................... 47
XV. Wolontariat..................................................................................................................48
Zakończenie.................................................................................................................50

3

I
WSTĘP
Prawidłowe, zgodne z obowiązującymi przepisami, prowadzenie rachunkowości i finansów polegające na rejestracji zdarzeń gospodarczych i prowadzenie racjonalnej gospodarki
finansowej powoduje, iż organizacje pozarządowe znajdują się w posiadaniu przejrzystego
obrazu prowadzonej działalności. Wytworzone dane finansowe stanowią narzędzie do planowania, organizowania i kontroli czyli zarządzania organizacją. W efekcie skutecznego
i efektywnego zarządzanie finansami każda organizacja realizuje cele. Niniejsza publikacja przybliży zasady stosowania przepisów prawa w zakresie polityki rachunkowości, zasad
prowadzenia ksiąg rachunkowych, inwentaryzacji i sprawozdawczości w organizacjach pozarządowych oraz sfery podatkowej. Informacje zawarte w niniejszej publikacji umożliwią
jednolite stosowanie przepisów prawa, prawidłowe funkcjonowanie rachunkowości i finansów organizacji pozarządowych, a co za tym idzie prowadzenie działalności finansowej
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dodatkowo poniższe informacje uregulują podstawy prezentacji sprawozdań finansowych, aby zapewnić porównywalność danych zawartych
w sprawozdaniach finansowych jednostki z jej sprawozdaniami z poprzednich okresów
oraz ze sprawozdaniami innych jednostek. Zamierzeniem autora jest przybliżenie najistotniejszych kwestii dotyczących sfery finansowej organizacji pozarządowych oraz przekazanie pomocnych informacji dotyczących tak ważnej sfery jaką jest gospodarka finansowa.
Mnogość zagadnień realizowanych przez służby finansowe w organizacjach powoduje,
iż w niniejszym opracowaniu autor ograniczył się do najistotniejszych zagadnień, które jak
wynika z doświadczenia stanowią największą lukę.

II
PODSTAWOWE AKTY PRAWNE
REGULUJĄCE GOSPODARKĘ FINANSOWĄ
1.

Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r. Dz. U z 2009 r. nr 152, poz.1223 z późn. zm.

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych spółek nie będących spółkami handlowymi nie prowadzących działalności gospodarczej Dz. U 137 z 2001 r., poz. 1539.
3.

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego Dz. U z 2004 r.
nr 285 poz.2852

4. Ustawa z dnia 15 marca 1933 o zbiórkach publicznych, Dz. U z 1933 r. 33, poz.162
5.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2011 r. nr 177,
poz. 1054 tekst jednolity

6. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992
Dz. U. z 2011 nr 74 poz. 397 z późn.zm.
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7.

Ustawa o podatku od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 (Dz. U. z 2012 poz. 361)

8. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13.10.1998 ( Dz. U. 1998 Nr 137
poz. 887)
9.

Ustawa z dnia 28 lipca 1983r o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. 1983 Nr 45
poz. 207)

10. Ustawę Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 79,
poz. 855 z późn. zm.)
11. Ustawa o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203),
12. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
(Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

III
FORMY PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI W ORGANIZACJACH
POZARZĄDOWYCH
Stowarzyszenie i fundacja jest zobowiązana ustawowo do prowadzenia księgowości, nawet
wtedy, gdy jedynym przychodem są składki członkowskie. Obowiązek prowadzenia ksiąg
rachunkowych wynika z ustawy o rachunkowości. Księgowość organizacji może być prowadzona w sposób pełny, na podstawie zapisów ustawy o rachunkowości, za pomocą księgi
głównej zgodnie z ustalonym planem kont. Organizacje nieprowadzące działalności gospodarczej mogą stosować księgowość uproszczoną, na podstawie zapisów ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej, ewidencja przychodów i kosztów winna być prowadzona w sposób
umożliwiający sporządzenie sprawozdania finansowego. Za każdy rok obrotowy stowarzyszenia i fundacje są zobowiązane do sporządzenia sprawozdania finansowego, składającego
się z bilansu, rachunku wyników lub rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.
Jeśli organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej może zastosować pewne uproszczenia w prowadzeniu rachunkowości wynikają one z uproszczonego wzoru sprawozdania
finansowego oraz z możliwości odstąpienia od zasady ostrożnej wyceny.
Reasumując organizacja może prowadzić księgowość uproszczoną na podstawie rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych spółek nie będących spółkami handlowymi nie prowadzących działalności gospodarczej w przypadku
prowadzenia przez organizację działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej, natomiast
w przypadku, gdy organizacja prowadzi działalność gospodarczą zobowiązana jest stosować
ustawę o rachunkowości.
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IV
ZAKŁADOWA POLITYKA RACHUNKOWOŚCI I PLAN KONT
Obowiązkiem organizacji pozarządowej wynikającym z art..4 ust.3 ustawy o rachunkowości ustawy o rachunkowości jest posiadanie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości zwaną „zakładową polityką finansową” . Politykę rachunkowości wprowadza
kierownik jednostki (prezes, dyrektor, zarząd) na podstawie wydanej decyzji wewnętrznej
w postaci np. uchwały, decyzji, zarządzenia. Zgodnie z ustawą o rachunkowości art.4 ust.3
pkt. 5 za rachunkowość w firmie odpowiada kierownik jednostki. Polityka rachunkowości organizacji pozarządowej jest zbiorem zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych., czyli
metod grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego
i sporządzania sprawozdań finansowych, tak aby wynikające z nich informacje były porównywalne. Opisanie zasad prowadzenia rachunkowości w organizacji powinno zapewnić,
iż prezentowane w sprawozdaniu finansowym informacje są wiarygodne (w tym kompletne
i bezstronne), przydatne oraz zrozumiałe, przez co przekazują rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki.
Zakładowa polityka rachunkowości powinna uwzględniać w szczególności:
1) rok obrotowy i okresy sprawozdawcze,
2) podział kosztów na działalność statutową i administracyjną,
3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych (wykaz kont księgi głównej (konta syntetyczne) oraz ewidencji analitycznej)
4) zasady amortyzacji
5) metody prowadzenia ewidencji zapasów
6) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego
7) dokumentowanie operacji dowodami księgowymi
8) opis systemu przetwarzania danych tj. opis systemu informatycznego, zawierającego
wykaz programów, procedur lub funkcji (należy się powołać na instrukcję i opis programu)
9) sposób inwentaryzacji
10) miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych
11) archiwizację dokumentów i okres ich przechowywania; udostępnianie danych i dokumentów osobom trzecim
Organizacja musi posiadać system kont, przy pomocy którego rejestruje aktywa, pasywa
oraz zdarzenia gospodarcze. System taki nazywany jest planem kont. Zakładowy plan kont
jest więc częścią składową systemu księgowego i stanowi on załącznik do polityki rachunkowości stosowanej w organizacji. Podmioty prowadzące pełną księgowość ma obowiązek
6

posiadania i stosowania zakładowego planu kont. Jest on niezbędnym narzędziem do dokonywania rozliczeń finansowych, pomocnym w zarządzaniu organizacją. W zakładowym
planie kont należy przedstawić: wykaz kont syntetycznych (kont księgi głównej),zasady
tworzenia i funkcjonowania kont analitycznych (kont ksiąg pomocniczych),metodę ewidencji analitycznej, jaka będzie stosowana dla wybranej grupy rzeczowych składników majątku
obrotowego, zasady wyceny rzeczowego majątku obrotowego, stosowane metody amortyzacji majątku trwałego. Stosowany w stowarzyszeniach i fundacjach zbiór kont powinien
zapewniać uwzględnienie specyfiki działalności statutowej jednostek (ujęcie zapisów przychodów i kosztów umożliwiające ich odniesienie na zadania), uzyskanie informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdań finansowych w formie bilansu, rachunek wyników/
rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej,sporządzanie sprawozdań statystycznych
(GUS),sporządzanie wymaganych przepisami podatkowymi zeznań podatkowych, ustalenie stanu należności i zobowiązań.
Przykładowy wykaz księgi głównej (konta syntetyczne):
ZESPÓŁ 0

AKTYWA TRWAŁE
010 – Środki Trwałe
020 – Wartości niematerialne i prawne
030 – Długoterminowe Aktywa Finansowe
070 - Umorzenie Środków Trwałych
078 – Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
079 – Odpisy Aktualizujące Długoterminowe Aktywa Finansowe
080 – Środki Trwałe W Budowie
090 – Środki Trwałe Dzierżawione (Konto Pozabilansowe)
091 – Niskowartościowe Środki Trwale (Konto Pozabilansowe)

ZESPÓŁ 1

ŚRODKI PIENIĘŻNE, RACHUNKI BANKOWE ORAZ INNE
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
100 - Kasa
101 – Kasa Walutowa
131 – Rachunki Bankowe
132 – Rachunek Lokat Bankowych
137 – Kredyty Bankowe
139 – Środki Pieniężne w Drodze
140 – Krótkoterminowe Aktywa Finansowe
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ZESPÓŁ 2

ROZRACHUNKI I ROSZCZENIA
201 – Rozrachunki z Odbiorcami
202 - Rozrachunki z Dostawcami
221 – VAT Naliczony
222 – VAT Należny
223 – Rozrachunki z US tyt. VAT
225 – Rozrachunki z Budżetem tyt. pdof
226 - Rozrachunki z Budżetem tyt. pdop
229 – Rozrachunki Publicznoprawne
231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
234 – Pozostałe Rozrachunki Z Pracownikami
240 - Pozostałe Rozrachunki
245 – Roszczenia Sporne
250 – Odpisy Aktualizujące Rozrachunki
280 – Należności Warunkowe (Konto Pozabilansowe)
281 – Zobowiązania Warunkowe (Konto Pozabilansowe)
283 – Weksle Obce Gwarancyjne (Konto Pozabilansowe)

ZESPÓŁ 3

MATERIAŁY I TOWARY
310 – Zapasy Materiałów
330 – Zapasy Towarów
340 – Odpisy Aktualizujące Materiały
343 – Odpisy Aktualizujące Towary

ZESPÓŁ 4

KOSZTY WG. RODZAJÓW
401 – Zużycie Materiałów I Energii
402 – Usługi Obce
403 – Podatki I Opłaty
404 – Wynagrodzenia
405 – Świadczenia Na Rzecz Pracowników
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406 – Pozostałe Koszty
407 – Amortyzacja
490 – Rozliczenie Kosztów
ZESPÓŁ 5

KOSZTY WG. PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
500 - 510 - Koszty Działalności Statutowej
520 – 530 – Koszty Działalności Statutowej Odpłatnej
540 – Koszty Działalności Gospodarczej
570 – Koszty Administracyjne

ZESPÓŁ 6

PRODUKTY I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
640 – Rozliczenia Międzyokresowe Czynne
641 - Rozliczenia Międzyokresowe Bierne

ZESPÓŁ 7

PRZYCHODY I KOSZTY ZWIĄZANE Z ICH WYTWORZENIEM
700 – Przychody Działalności Statutowej
710 – Przychody Działalności Statutowej Odpłatnej
720 – Przychody Działalności Gospodarczej
730 – Składki Członkowskie
735 – Przychody z 1%
750 - Przychody Finansowe
751 – Koszty Finansowe
760 – Pozostałe Przychody Operacyjne
761 – Pozostałe Koszty Operacyjne
770 – Zyski Nadzwyczajne
771 – Straty Nadzwyczajne

ZESPÓŁ 8

FUNDUSZE, FUNDUSZE SPECJALNE, REZERWY I WYNIK
FINANSOWY
800 – Fundusz Jednostki
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801 – Fundusz Rezerwowy/Zasobowy
820 – Rozliczenie Wyniku Finansowego
840 - Rezerwy
845 – Przychody Przyszłych Okresów
860 – Wynik Finansowy
870 – Obowiązkowe Obciążenie Wyniku Finansowego
Następnym elementem polityki rachunkowości jest opisanie oprogramowania dopuszczonego do użytkowania. Organizacje powinny opisać program, z którego korzystają,
opierając się na instrukcji obsługi. Należy opisać funkcje programu, w jaki sposób dane są
chronione przed uszkodzeniem zbiorów, jak również sposób zabezpieczenia przed dostępem osób niepowołanych. Jeżeli prowadzimy księgowość „ręcznie” również należy opisać
sposób prowadzenia ksiąg, zgodnie z zapisami w art.71 i 72 ustawy o rachunkowości.
Miejsce prowadzenia i zasady przechowywania ksiąg
Księgi rachunkowe prowadzi się:
a) w siedzibie jednostki
b) jeżeli jednostka posiada samodzielne oddziały księgi mogą być przechowywane
w oddziałach lub siedzibie zarządu
c) poza siedzibą jedynie w przypadku powierzenia ich prowadzenia osobie fizycznej lub prawnej uprawnionej do świadczenia usług w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych
Dokumenty księgowe można udostępniać do wglądu w siedzibie organizacji za zgodą kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnionej, poza siedzibą organizacji za pisemną zgodą kierownika jednostki oraz pozostawienia w organizacji potwierdzonego spisu
przekazanych poza siedzibę dokumentów.
Księgi rachunkowe oraz pozostałą dokumentację księgową i sprawozdania finansowe przechowuje się, w zależności od rodzaju zbiorów, w terminach zgodnych z ustawą o rachunkowości. Terminy przechowywania dokumentacji wynikające z ustawy są następujące:
 księgi rachunkowe – 5 lat;
 karty wynagrodzeń pracowników bądź ich odpowiedniki – przez okres wymaganego
dostępu do tych informacji, wynikający z przepisów emerytalnych, rentowych oraz podatkowych, nie krócej jednak niż 5 lat;
 dowody księgowe dotyczące wieloletnich inwestycji rozpoczętych, pożyczek, kredytów
oraz umów handlowych, roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym - przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały
ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione;
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 dokumentację przyjętego sposobu prowadzenia rachunkowości – przez okres nie krótszy aniżeli 5 lat od upływu jej ważności;
 dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji – jeden rok po terminie upływu rękojmi lub
rozliczeniu reklamacji;
 dokumenty inwentaryzacyjne – 5 lat;
 pozostałe dowody księgowe i dokumenty – 5 lat.
 dokumenty projektowe, zgodnie z zapisami zawartymi w umowach.
Ustalone okresy przechowywania dokumentów oblicza się od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą.
Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg
Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych ponosi kierownik jednostki.
Ustawa o rachunkowości przewiduje kary za:
1) nieprowadzenie lub nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych ( kara grzywny lub
kara pozbawienia wolności do lat 2 lub obu tym karom łącznie),
2) niesporządzenie sprawozdania finansowego na podstawie ksiąg rachunkowych lub nierzetelnie sporządzenie (wymiar podobny do pkt.1).
Zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości powinna wynikać z przepisów lub
inicjatywy jednostki. Decyzja o zmianie dotychczas przyjętych zasad na inne rozwiązania
dopuszczone ustawą, zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych powinna
zostać wprowadzona decyzją wewnętrzną kierownika jednostki. Nową zasadę stosuje się od
pierwszego dnia roku obrotowego. Zależnie od decyzji kierownika jednostki jest to pierwszy
dzień bieżącego lub następnego roku obrotowego.
Poniżej zaprezentowano przykładowa politykę rachunkowości stowarzyszenia prowadzącego działalność nieodpłatną:

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI STOWARZYSZENIA
1.
OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH
W Stowarzyszeniu obowiązują następujące zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych:
• Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej
• Księgi rachunkowe prowadzi się przy zastosowaniu systemu finansowo-księgowego
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• Księgi rachunkowe otwiera się na początek każdego roku obrotowego
• Księgi rachunkowe prowadzi się zgodnie z ustawą o rachunkowości w sposób bieżący,
rzetelny, bezbłędny i sprawdzalny
• Księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy
• Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje nie później niż 15 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez Zarząd
• Zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje poprzez wyłączenie możliwości dokonywania zapisów księgowych w księgach rachunkowych
1.1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych
Księgi rachunkowe Stowarzyszenia prowadzone są w siedzibie stowarzyszenia.
1.2. Określenie roku obrotowego i wchodzących
w jego skład okresów sprawozdawczych
Okresem obrachunkowym dla Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.
Księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy, który jest dniem bilansowym. Ustala się następujące okresy sprawozdawcze: sprawozdanie finansowe sporządza się
na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, stosując odpowiednio zasady wyceny aktywów
i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.
1.3. Technika prowadzenia ksiąg rachunkowych
Księgi rachunkowe prowadzone w systemie, którego dokumentacja stanowi załącznik do
niniejszego dokumentu.
Ewidencja księgowa na kontach księgi głównej spełnia następujące zasady:
•• zasadę podwójnego zapisu
•• systematycznego i chronologicznego prowadzenia ewidencji na kontach księgi głównej
•• Księgi rachunkowe Stowarzyszenia obejmują:
•• dziennik i konta księgi głównej służące do chronologicznego i systematycznego ujęcia
wszystkich zdarzeń i operacji gospodarczych,
•• zestawienie obrotów i sald,
•• konta ksiąg pomocniczych,.
Konta ksiąg pomocniczych prowadzi się dla:
•• środków trwałych,
12

•• wartości niematerialnych i prawnych,
•• zapasów,
•• rozrachunków z odbiorcami i dostawcami,
•• rozrachunków publicznoprawnych,
•• rozrachunków z pracownikami,
•• pozostałych rozrachunków,
•• operacji sprzedaży,
•• kosztów,
•• odpisów amortyzacyjnych,
•• innych istotnych dla jednostki składników aktywów i pasywów.
1.4 Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych
1.4.1. Metody inwentaryzowania składników majątkowych
W Stowarzyszeniu inwentaryzacja przeprowadzana jest metodą pełnej inwentaryzacji okresowej-rocznej.
Inwentaryzację poszczególnymi metodami, w zależności od rodzajów inwentaryzowanych
składników, przeprowadza się w drodze:
1) spisu z natury,
2) potwierdzenia sald z kontrahentami,
3) weryfikacji prawidłowości stanu rzeczywistego wynikającego z ewidencji księgowej
tych składników, przez porównanie go z odpowiednimi dowodami.
1). Inwentaryzacja w drodze spisu z natury polega na przeprowadzeniu zliczenia i zapisania ilości rzeczowych składników majątku oraz ustalenia drogą oględzin ich jakości.
Przedmiotem inwentaryzacji tą drogą są:
• gotówka w kasie,
• depozyty w kasie ( papiery wartościowe , inne depozyty rzeczowe )
• środki trwałe w eksploatacji,
• wartości niematerialne i prawne,
• materiały oraz towary w magazynach,
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• inne rzeczowe składniki majątku.
O wynikach spisu z natury składników aktywów będących własnością obcych jednostek
powiadamia się te jednostki.
2). Inwentaryzacja w drodze potwierdzenia sald polega na uzyskaniu od kontrahentów
pisemnych informacji o stanie środków, kredytów i rozrachunków widniejących w ich księgach rachunkowych. W ten sposób są inwentaryzowane stany następujących aktywów i pasywów:
• aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub przechowywanych
• przez inne jednostki (w tym środków pieniężnych, udziałów),
• kredytów bankowych,
• należności,
• zobowiązań,
• udzielonych i otrzymanych pożyczek,
• powierzonych innym jednostkom własnych składników majątku.
Nie wymagają pisemnego potwierdzenia salda:
• rozrachunki z osobami fizycznymi oraz podmiotami gospodarczymi nie prowadzącymi
• ksiąg rachunkowych,
• rozrachunki objęte powództwem sądowym lub postępowaniem egzekucyjnym,
• należności i zobowiązania wobec pracowników,
• rozrachunki z tytułów publicznoprawnych.
3). Inwentaryzacja w drodze weryfikacji polega na ustaleniu prawidłowego i realnego stanu
ewidencyjnego sald aktywów i pasywów niepodlegających spisowi z natury lub uzgodnieniu. Dokonuje się jej poprzez porównanie sald aktywów lub pasywów z właściwymi dokumentami na określony dzień. Tego rodzaju inwentaryzacją obejmuje się :
• środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony,
• środki trwałe w budowie oraz inwestycje w obcych środkach trwałych,
• należności sporne i wątpliwe,
• rozliczenia międzyokresowe kosztów,
• kapitały,
• rezerwy,
• zobowiązania z tytułu dostaw niefakturowanych,
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• rozrachunki publicznoprawne,
• zobowiązania wobec pracowników,
• roszczenia z tytułu niedoborów i szkód,
• dane podlegające wykazaniu w sprawozdaniach finansowych, a wynikające z ewidencji
na kontach pozabilansowych,
• inne składniki aktywów i pasywów, jeżeli przeprowadzenie ich spisu z natury lub
uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe.
1.4.2. Terminy inwentaryzowania składników majątkowych
1. Terminy inwentaryzacji poszczególnych składników majątkowych wynikają z ustawy
o rachunkowości.
2. Środki pieniężne w kasie, znaczki wartościowe oraz druki ścisłego zarachowania – inwentaryzuje się 1 raz w roku na dzień 31 grudnia. Gotówka w kasie winna być dodatkowo
inwentaryzowana :
- przy zmianie kasjera,
- w sytuacjach losowych.
3. Inwentaryzację mienia pozostawionego przez pracownika na skutek trwającej ponad 35
dni nieobecności w pracy ( np. na skutek choroby, aresztowania itp. ) lub w razie śmierci
pracownika zarządza Prezes.
2.
OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW
ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO
Stosowane przez Stowarzyszenie zasady rachunkowości dostosowane są do przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
2.1. Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów
2.1.1. Zasady ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
1). Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie
ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone
na potrzeby jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia lub do oddania w używanie na pod15

stawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze , są to w szczególności :
maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
2). Składniki majątkowe, których cena nabycia lub koszt wytworzenia są niższe lub równe kwocie wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, lecz okres
użytkowania wynosi co najmniej 1 rok zalicza się do środków trwałych o niskiej wartości.
3). Składników majątkowych o wartości przekraczającej kwotę określoną w punkcie 2 lecz
ze względu na przewidywany okres użytkowania równy lub krótszy niż 1 rok nie zalicza się
do środków trwałych , a do kosztów materiałów.
4). Każdy środek trwały klasyfikowany jest zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT).
5). Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte, nadające się do gospodarczego
wykorzystania w dniu przyjęcia do używania: nabyte na potrzeby Stowarzyszenia licencje
do programów komputerowych o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok,
wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością.
6). Za wartość początkową środka trwałego przyjmuje się:
1/ cenę nabycia - w przypadku nabycia w drodze kupna – jest to rzeczywista cena
zakupu obejmująca:
a/ kwotę należną sprzedającemu,
b/ wszelkie koszty odsetek od zobowiązań rozłożonych na raty, jeżeli zostały naliczone do
dnia przyjęcia środka trwałego do używania,
c/ różnice kursowe wynikające z zakupu środka trwałego lub zaciągniętej pożyczki na ich
zakup, które zostały naliczone do dnia przekazania środka trwałego do użytkowania,
d/ opłaty notarialne, skarbowe, sądowe i inne naliczone w związku z nabyciem środka trwałego do dnia przekazania do użytkowania,
e/ koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, w szczególności: koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze,
montażu, a także remontu wykonanego przed oddaniem środka trwałego do użytkowania,
f/ w przypadku importu – cło i podatek akcyzowy,
g/ ewentualnie inne opłaty, opusty i rabaty.
7). Podstawowym narzędziem ewidencyjnym środków trwałych jest „Księga inwentarzowa
środków trwałych” prowadzona w Stowarzyszeniu z podziałem na grupy i rodzaje środków
trwałych. Ewidencja środków trwałych o wartości początkowej wyższej niż kwota wymieniona w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, prowadzona jest w księgach
inwentarzowych z oznaczeniem „Księga inwentarzowa środków trwałych”.
Środki trwałe tej grupy są amortyzowane okresowo. Ewidencja środków trwałych o wartości początkowej wyższej niż 200,00 zł do kwoty równej kwocie wymienionej w ustawie o
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podatku dochodowym od osób prawnych prowadzona jest w księgach inwentarzowych z
oznaczeniem „Księga inwentarzowa środków trwałych o niskiej wartości”.
Środki trwałe tej grupy amortyzowane są jednorazowo w momencie ich oddania do użytkowania. W ewidencji środków trwałych o niskiej wartości - bez względu na ich wartość
początkową ujmuje się m.in.: meble, kalkulatory elektroniczne, aparaty telefoniczne komórkowe.
„Księga inwentarzowa środków trwałych” obejmuje m.in. następujące pozycje:
- numer inwentarzowy środka trwałego oraz numer fabryczny dla przedmiotów, które ten
numer posiadają,
- nazwę i charakterystykę środka trwałego umożliwiającą jego identyfikację,
- wartość początkową i jej zmiany,
- określenie rodzaju przychodu, datę i źródło nabycia lub wytworzenia, numery i symbole
dowodów, na podstawie których wpisano obiekt do książki,
- określenie rodzaju rozchodu oraz datę operacji,
- osoby materialnie odpowiedzialne.
Stowarzyszenie prowadzi ewidencję wartości niematerialnych i prawnych w księgach inwentarzowych według zasad określonych dla środków trwałych .
2.1.2. Umorzenie i amortyzacja środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych
1. Odpisów amortyzacyjnych od składników majątkowych, których wartość początkowa w
dniu przyjęcia do używania jest wyższa od kwoty określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego
wartości początkowej na ustalony okres.
Odpisów dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały lub wartości niematerialne i prawne wprowadzono do ewidencji, przy
czym wysokość odpisów ustala się na początku na cały okres ich dokonywania. Zakończenie amortyzacji następuje nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową składników majątkowych lub postawienia ich w stan likwidacji, sprzedaży albo stwierdzenia niedoboru. Odpisów amortyzacyjnych /umorzeniowych dokonuje się według stawek ustalonych w załączniku do ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych.
2. Od składników majątkowych, których wartość początkowa z dnia przyjęcia jest równa lub
niższa od kwoty wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.
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2.1.3. Wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o
odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarza się metodami określonymi w punkcie poprzednim.
2.1.4. Wycena pozostałych aktywów i pasywów
1. Udziały w innych jednostkach - wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy
z tytułu trwałej utraty wartości.
2. Zapasy materiałów wycenia się w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy według
rzeczywistych cen zakupu. W odniesieniu do zapasów materiałów Stowarzyszenie prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową. Ewidencja ilościowo-wartościowa musi być prowadzona w sposób umożliwiający ustalenie:
1) obrotów materiałowych,
2) stanu zapasów na koniec każdego miesiąca.
3. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności,
czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość. Należności aktualizuje się, dokonując odpisów aktualizujących kwoty należne od dłużników kwestionujących należność,
postawionych w stan likwidacji lub upadłości bądź zagrożonych upadłością.
4. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych.
5. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
6. Rezerwy na zobowiązania- Stowarzyszenie nie tworzy
7. Fundusze statutowy- odzwierciedla wartość mienia Stowarzyszenia.
8. Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.
2.1.5. Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych
1. Na dzień bilansowy:
wyrażone w walutach obcych aktywa oraz pasywa wycenia się po obowiązującym na tendzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
2. W ciągu roku obrotowego:
Operacje wycenia się po obowiązującym na dzień przeprowadzenia operacji średnim kursie
ustalonym dla danej waluty przez Prezesa NBP, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym
wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs.
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2.1.6. Zasady wyceny rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, to stan na dzień bilansowy wartości nominalnej
przychodów (długo- i krótkoterminowych), których realizacja następuje w okresach przyszłych. Do rozliczeń międzyokresowych przychodów zalicza się między innymi:
• przyjęte nieodpłatnie, w tym także w formie darowizny: środki trwałe oraz wartości
niematerialne i prawne,
• wpływy pozostałe
2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Wydatki poniesione w bieżącym okresie sprawozdawczym, a przypadające na przyszłe okresy stanowią stronę Wn konta „Rozliczenia międzyokresowe kosztów „.
Są to między innymi następujące wydatki:
• opłacona prenumerata czasopism i innych fachowych publikacji, krajowych i zagranicznych,
• opłacone ubezpieczenia majątkowe ( ubezpieczenie samochodów i pozostałe ubezpieczenia majątkowe).
Koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych są odnoszone na konto „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”. Następnie odpisuje się je w ciężar konta zespołu „4”, uznając
konto „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” i równocześnie w ciężar konta zespołu „5” w
korespondencji z kontem „Rozliczenie kosztów’.
W bilansie rozliczenia te prezentowane są w aktywach jako krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe.
2.2. Rachunek zysków i strat
W Stowarzyszeniu sporządza się rachunek wyników zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (Dz. U. 137 poz. 1539).
2.3. Szczegółowość sprawozdania finansowego
1) Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie finansowe na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, które zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości składa się z:
• bilansu zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001
(Dz. U. 137 poz. 1539),
• rachunku wyników,
• informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego
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oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
2) Informacja dodatkowa zawiera istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe odpowiadało warunkom określonym przepisami ustawy o rachunkowości.
2.4. Zasada istotności
Ustala się, że dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz
wyniku finansowego Stowarzyszenia jako kwoty istotne traktuje się te kwoty, które przekraczają 1% sumy bilansowej wynikającej ze sprawozdania finansowego za poprzedni okres
sprawozdawczy.
3.
SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH
3.1. Zakładowy Plan Kont
1.Zakładowy Plan Kont Stowarzyszenia zawiera wykazy kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych oraz opisują przyjęte przez Stowarzyszenie zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz powiązania tych kont z kontami księgi głównej.
2/.Plany kont definiują :
a) konta bilansowe – służące do ewidencji aktywów i pasywów, konta wynikowe ewidencjonujące przychody i koszty poszczególnych rodzajów działalności,
b) konta rozrachunkowe, umożliwiające ustalenie stanu należności i zobowiązań według
kontrahentów i tytułu rozrachunków,
c)konta pozabilansowe.
4.
Zasady rozliczania kosztów i przychodów
Stowarzyszenie wyróżnia następującą grupy przychodów i kosztów działalności statutowej:
• przychody i koszty działalności statutowej.
Przychody z działalności statutowej określone zostały w statucie stowarzyszenie zalicza się
do nich w szczególności:
•• składki członkowskie,
•• przychody z tytułu darowizn:
•• inne przychody
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Koszty nie związane ze zwykłą działalnością Stowarzyszenia, stanowią pozostałe koszty
operacyjne. Są to m. in. koszty:
•• sprzedaży i likwidacji majątku trwałego,
•• zapłaconych kar, grzywien i odszkodowań,
•• odpisania przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych należności, jeżeli nie obciążają one uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego ich wartość,
•• odpisu aktualizującego wartość należności,
•• inne koszty pośrednio związane z działalnością podstawową Stowarzyszenia.
4.1. Zasady rozliczania kosztów
Konta zespołu „5” przeznaczone są do ewidencji i rozliczania kosztów działalności Stowarzyszenia .
Na odpowiednich kontach analitycznych ujmuje się poniesione koszty wg poszczególnych
rodzajów działalności.
Zasadą jest, że koszty , które można odnieść na poszczególne podstawowe działalności odnoszone są bezpośrednio na te działalności.
Na tym etapie obciąża się poszczególne konta zespołu „5” na dobro konta
„Rozliczenie kosztów” za przeniesione koszty proste wg rodzajów ujęte na kontach
zespołu 4.W księgach koszty proste wg rodzaju księguje się bezpośrednio na właściwe konta
analityczne zespołu „5”.
Księgowania te następują bieżąco na podstawie dokumentów źródłowych w kwotach szczegółowych.
4. 2. Zasady rozliczania przychodów
Przychody działalności to przede wszystkim składki członkowskie , które Stowarzyszenie
otrzymuje na pokrycie kosztów działalności statutowej. Do przychodów działalności zalicza
się również darowizny, zapisy, spadki oraz wpłaty z ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego, jeżeli Stowarzyszenie otrzymała je w gotówce z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności statutowej .
Nie dotyczy to otrzymanych nieodpłatnie rzeczowych składników majątku, które są przeznaczone do używania jako środki trwałe lub stanowią inne składniki aktywów trwałych,
które zalicza się do pozostałych przychodów operacyjnych stopniowo, równolegle do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych.
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5.
SYSTEM OCHRONY DANYCH W STOWARZYSZENIU
5.1. Ochrona dokumentów i ksiąg rachunkowych
Następujące elementy systemu rachunkowości podlegają fizycznemu zabezpieczeniu, które
zapewnia ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych, niedozwolonymi zmianami,
nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem:
1/ zasady rachunkowości,
2/ księgi rachunkowe,
3/ dowody księgowe,
4/ dokumentacja inwentaryzacyjna,
5/ sprawozdania finansowe.
Powyższa dokumentacja księgowa przechowywana jest w siedzibie Stowarzyszenia. Dostęp
do dokumentacji posiadają osoby upoważnione przez Prezesa.
5.2 Okresy przechowywania zbiorów
5.2.1. Trwałe przechowywanie
Trwałemu przechowywaniu podlegają zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe.
5.2.2 Okresowe przechowywanie
Okresowemu przechowywaniu podlegają:
• karty wynagrodzeń pracowników bądź ich odpowiedniki – przez okres wymaganego
dostępu do tych informacji wynikający z przepisów emerytalnych, rentowych i podatkowych, nie krócej jednak niż 5 lat, natomiast listy wynagrodzeń 50 lat,
• dowody księgowe dotyczące umów handlowych, roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym, karnym i podatkowym – przez 5 lat od początku roku następującego
po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie
zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione,
• dokumentację przyjętego sposobu prowadzenia rachunkowości – przez okres nie krótszy niż 5 lat od upływu ich ważności,
• księgi rachunkowe, dokumenty inwentaryzacyjne oraz pozostałe dowody księgowe
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i dokumenty – przez okres 5 lat.
• dokumenty dotyczące realizowanych programów międzynarodowych zgodnie z zawartymi umowami – przez okres 10 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym umowa została zakończona i rozliczona.
• pozostałe dowody księgowe i dokumenty – przez okres 5 lat.
Powyższe terminy oblicza się od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory (dokumenty) dotyczą.
5.3. Udostępnianie danych i dokumentów
Udostępnienie sprawozdań finansowych, dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz
innych dokumentów z zakresu rachunkowości może nastąpić:
• na potrzeby wewnętrzne w siedzibie Stowarzyszenia do wglądu po uzyskaniu zgody
Prezesa Stowarzyszenia,
• na zewnątrz- po uzyskaniu pisemnej zgody i pozostawieniu pisemnego pokwitowania
zawierającego spis wydanych dokumentów.

V
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Organizacje pozarządowe mogą prowadzić działalność nieodpłatną, odpłatną i działalność
gospodarczą. Źródła przychodów w ramach powyższych działalności powinien określać
statut danej organizacji. Poniżej zostaną scharakteryzowane podstawowe formy prowadzenia działalności i powiązane z nimi źródła finansowania. Działalność nieodpłatna polega
na prowadzeniu działalności, za która organizacja nie pobiera wynagrodzenia zarówno jako
gratyfikacji pieniężnej, jak i rzeczowej .Źródłami przychodów z tytułu działalności statutowej nieodpłatnej mogą być w szczególności: przychody z tytułu 1% odpisu podatku, przychody z tytułu składek członków zwyczajnych, zbiórki publiczne, z wyłączeniem sprzedaży
przedmiotów darowizn, dotacje, subwencje, darowizny pieniężne, darowizny rzeczowe,
spadki, zapisy, nawiązki i inne przychody określone statutem, niepowiązane z pobieraniem
wynagrodzenia oraz działalnością gospodarczą, np. sprzedaż cegiełek. Natomiast źródłem
przychodów z działalności odpłatnej może być: działalność prowadzona w sferze zadań
publicznych, za którą pobierane jest wynagrodzenie, sprzedaż towarów i usług wytworzonych bądź świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego. Przychód z działalności odpłatnej powinien być przeznaczony na prowadzenie
działalności pożytku publicznego.
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Prowadzenie działalności odpłatnej posiada określone ustawowo ograniczenia:
1) ograniczenie dotyczące kalkulacji kosztów, które polega na tym iż wynagrodzenie
z działalności odpłatnej nie powinno być w odniesieniu do działalności danego rodzaju
wyższe od kosztów z tej działalności. Jak wynika z powyższego kalkulacji będą podlegały wszystkie koszty włącznie z kosztami administracyjnymi i innymi mającymi
charakter kosztów pośrednich. Prowadząc działalność statutowa odpłatną nie nalicza
się marży ani zysku. W przypadku, gdy przychody z tej działalności przekroczą koszty
tej działalności automatycznie działalność zostanie zakwalifikowana do działalności
gospodarczej,
2) ograniczenie wysokości wynagrodzenia, polegające na tym iż wynagrodzenie osoby
fizycznej tytułem zatrudnienia przy wykonywaniu działalności odpłatnej jest ograniczone do 3- krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni, za okres ostatnich 3
miesięcy. Wyliczenie wynagrodzenia dotyczy indywidualnie każdej osoby fizycznej
zatrudnionej na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych, nie dotyczy
natomiast przedsiębiorców (osób prowadzących dzielność gospodarczą).
Podejmując decyzję o działalności odpłatnej organizacja powinna: sprawdzić, czy podejmowane działanie mieści się w sferze zadań publicznych i celów statutowych organizacji,
sporządzić kalkulację kosztów działania oraz sprawdzić czy miesięczne wynagrodzenia
osób zatrudnionych przy wykonywaniu działalności odpłatnej za okres 3 miesięcy nie
przekracza 3- krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni, działalność odpłatna nie może dotyczyć
tego samego obszaru działalności statutowej. W przypadku prowadzenia przez organizację działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej prowadzenie rachunkowości odbywa się
na podstawie przepisów „uproszczonych” zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych spółek nie będących spółkami handlowymi nie
prowadzących działalności gospodarczej. Natomiast przypadku rozpoczęcia działalności
gospodarczej należy stosować ustawę o rachunkowości co spowoduję uzupełnienie planu
kont o konta przypisane działalności gospodarczej oraz odrębne jej rozliczanie.
Organizacje pozarządowe mogą również prowadzić działalność gospodarczą w oparciu
o ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Artykuł 2 cytowanej ustawy definiuje
działalność gospodarczą. Działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy jest zarobkowa
działalność, która ma przynieść w zamierzeniu zysk (choć czasem zdarza się strata),bez znaczenia jest sposób przeznaczenia uzyskanego w ten sposób majątku; działalność wytwórcza,
handlowa, budowlana, usługowa, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób
zorganizowany (działalność prowadzona w sposób profesjonalny, zapewniający bezpieczeństwo i pewność obrotu) i ciągły (działalnością gospodarczą jest działalność mająca charakter
stały, powtarzalny). Organizacja pozarządowa, która będzie chciała podjąć działalność gospodarczą, musi przygotować odpowiedni pomysł, strukturę do realizacji określonego
przedmiotu działalności.
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Do najważniejszych źródeł finansowania organizacji pozarządowych można zaliczyć:
•• składki członkowskie (dotyczy stowarzyszeń)
•• darowizny (pieniężne i rzeczowe)
•• dotacje ze środków publicznych
•• sponsoring
•• spadki i zapisy
•• inwestycje kapitałowe
•• zbiórki publiczne
•• nawiązki sądowe
•• dochody z działalności gospodarczej
•• dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego
•• Odpis 1% od podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.
Składki członkowskie
Składki członkowskie występują w stowarzyszeniach. Podstawowym obowiązkiem każdego
członka jest uiszczanie na rzecz stowarzyszenia składek członkowskich. W dalszym ciągu
obowiązuje zwolnienie z podatku dochodowego składek członkowskich.
Darowizny
Jest to atrakcyjna dla fundacji i stowarzyszenia forma finansowania ich działalności. Umowa darowizny została unormowana w Kodeksie cywilnym. Stronami takiej umowy mogą
być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Darowizny pieniężne dla organizacji pozarządowych nie podlegają opodatkowaniu VAT. Jednak darowizny w postacie dotacji związane z
dostawa towarów i świadczeniem usług są opodatkowane.
Dotacje ze środków publicznych
Najpoważniejszym źródłem finansowania organizacji pozarządowych są dotacje (granty)
przyznawane przez samorządy, administracje rządowa i źródła prywatne.
Sponsoring
Sponsoring polega na finansowaniu określonego przedsięwzięcia w celu promocji sponsora
(osoby, firmy). Umowa sponsoringu należy do umów nienazwanych, czyli nieprzewidzianych wprost w przepisach Kodeksu cywilnego.
Spadki i zapisy
Przepisy dotyczące dziedziczenia znajdują sie w Kodeksie cywilnym. Stowarzyszenia i fundacje jako osoby prawne nie płaca podatku od spadków i darowizn.
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Inwestycje kapitałowe
Organizacje pozarządowe mogą lokować swoje nadwyżki finansowe, dokonując zakupu obligacji i akcji na ogólnych zasadach.
Zbiórki publiczne
Kwestie związane z organizacja zbiórek publicznych reguluje ustawa z dnia 15 marca 1933 r.
o zbiórkach publicznych. Zorganizowanie zbiórki publicznej wymaga uzyskania zezwolenia
organów władzy administracyjnej (w zależności od zasięgu i charakteru zbiórki).
Nawiązki sądowe
Przepisy Kodeksu karnego przewidują możliwość zasądzania przez sady orzekające w sprawach karnych nawiązek oraz świadczenia pieniężnego na rzecz organizacji pozarządowych.
Dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego
Opłaty np. za świadczone usługi w ramach odpłatnej działalności statutowej (niebędące
działalnością gospodarcza).
Jeden procent
Obywatele (płacący podatki dochodowe) mogą przekazać 1% swego podatku na rzecz wybranych przez siebie organizacji pozarządowych, które maja zarejestrowany sądownie status
pożytku publicznego.

VI
KOSZTY W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
Ujmowanie kosztów w księgach rachunkowych każdej organizacji pozarządowej ma niebagatelne znaczenie dla prowadzenia efektywnej gospodarki finansowej organizacji. Powoduje orientację o poziomie ponoszenia kosztów dając możliwość zarządzania kosztami oraz
stanowi podstawę ustalenia wyniku finansowego i sporządzenia obligatoryjnych sprawozdań. Ponadto dane z ksiąg stanowią podstawę przygotowywania dokumentacji ofertowej,
rozliczania przyznanych grantów i dotacji oraz podejmowania decyzji o efektywności gospodarowania majątkiem. Istnieje wiele możliwości wyboru w zakresie ewidencji kosztów,
natomiast jaki zakres należy wprowadzić zależy od uwarunkowań danej organizacji, a także
rodzaju prowadzonej działalności. Koszty powinny być ujmowane w podziale na koszty
statutowe i koszty administracyjne. Za koszty administracyjne można przyjąć inne koszty, które nie zostały zakwalifikowane do kosztów statutowych. Mogą nimi być np. koszty
związane ze zwykłą obsługą biura, koszty prowadzenia księgowości, koszty sprzątania biura
itp. Można przyjąć także, że wspólne koszty działań statutowych i administracyjnych , np.
wynagrodzenie prezesa/ dyrektora, opłaty bankowe, pocztowe mogą być dzielone ustaloną
wielkością procentową na koszty statutowe i administracyjne. Koszty statutowe to koszty,
które ponosi każda organizacja w ramach prowadzonej przez siebie działalności. Są one
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niezbędne do realizacji zadań statutowych. Muszą być one zgodne ze statutem danej organizacji. W przypadku prowadzenia działalności statutowej odpłatnej, zgodnie z ustawą o
pożytku publicznym i wolontariacie, winna być prowadzona ewidencja przychodów i kosztów na wyodrębnionych kontach księgowych dla każdej z prowadzonych form działalności.
Natomiast w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, ustawa o rachunkowości
obliguje do odrębnego jej rozliczania, co w konsekwencji powoduje wyodrębnienie kont
kosztowych.
Zatem ewidencja kosztów w organizacjach może być prowadzona na kontach zespołu „5”
lub na kontach w zespole „4” i „5”. Jeżeli organizacja zdecyduje się na ewidencjonowanie
kosztów tylko na kontach zespołu „5” czyli w układzie funkcjonalnym musi pamiętać o
tym że: konta kosztów statutowych w analityce powinny odpowiadać budżetom projektów, konta kosztów administracyjnych powinny odpowiadać układowi rachunku zysków
i strat wyników/ rachunku wyników. Ewidencja kosztów w dwóch zespołach tj. zespole 4
i 5 posiada tę zaletę, że pozwala na analizę kosztów w dwóch płaszczyznach rodzajowym i
kalkulacyjnym (funkcjonalnym) tzn. ustaleniu wydatków na amortyzację , zużycie materiałów i energii itp., rozliczeniu projektu, ustaleniu kosztów statutowych i administracyjnych.
Wybór pomiędzy prezentacją kosztów w układzie funkcjonalnym, a prezentacją w układzie
porównawczym zależy od uwarunkowań danej organizacji, a także rodzaju działalności.

VII
AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH
Amortyzacja jest to przypisanie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środka trwałego lub
wartości niematerialnej i prawnej do całego okresu ekonomicznej użyteczności. Suma odpisów amortyzacyjnych stanowi umorzenie. Amortyzacja to koszt niepieniężny co oznacza,
że nie pociąga ona za sobą żadnych wydatków. Zgodnie z ustawą o rachunkowości odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego
rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Do ustalenia okresu
amortyzacji i rocznej jej stawki uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka
trwałego. Okres amortyzacji oraz roczną stawkę organizacje ustalają indywidualnie w momencie przyjęcia środka trwałego do używania zgodnie z KRŚT (Klasyfikacją Rodzajową
Środków Trwałych). Do środków trwałych zalicza się:
 budynki
 budowle
 lokale będące odrębną własnością
 maszyny
 urządzenia
 środki transportu
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Aby wymienione środki trwałe można amortyzować muszą spełnić następujące warunki:
 muszą stanowić własność lub współwłasność podatnika
 muszą być nabyte lub wytworzone we własnym zakresie
 muszą być kompletne i zdatne do użytkowania w dniu przyjęcia do używania
 muszą być używane dłużej niż rok
 muszą być wykorzystywane na potrzeby związane z działalnością podatnika
Metody amortyzacji środków trwałych:
 liniowa
 degresywna.
Metoda liniowa (zwana również równomierną lub proporcjonalną) polega na odpisywaniu
stałej części środka trwałego. Opiera się ona na założeniu, że zużycie środka trwałego, a co
za tym idzie utrata jego wartości jest taka sama w każdym okresie. Metoda liniowa jest podstawową metodą amortyzacji.
Metoda degresywno-liniowa (degresywna) to metoda malejących odpisów amortyzacyjnych. Pozwala ona na przyspieszenie amortyzacji niektórych środków trwałych poprzez
stosowanie odpowiednich współczynników podwyższających odpisy w szczególnych przypadkach. Opiera się ona na założeniu że zużycie środka trwałego następuje w początkowym
okresie jego używania szybciej niż w następnych okresach. W metodzie tej odpisy zmniejszają się aż do zrównania z odpisem z metody liniowej co oznacza, że w przypadku, gdy
wartość odpisu dokonywanego metodą degresywną będzie mniejsza niż dokonywanego
metodą liniową, to dalsze odpisy muszą być naliczane metodą liniową.
Metody amortyzacji ustalonej w momencie przyjęcia środka trwałego do używania nie
zmienia się. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych określa stawki amortyzacyjne.
Dla środków trwałych o niskiej wartości jednostkowej odpisów umorzeniowych można
dokonywać jednorazowo.
Prawo podatkowe dopuszcza:
 amortyzację liniową
 amortyzację degresywno-liniową
Ustawodawca zezwala małym podatnikom dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 klasyfikacji,
z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do
wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych
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odpisów amortyzacyjnych. Status małego podatnika, zgodnie z ustawą posiada podatnik,
u którego wartość przychodu ze sprzedaży brutto nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych polskich kwoty 1.200.000 euro . Do przeliczenia używa się
kursów z pierwszego dnia roboczego października poprzedniego roku kalendarzowego.

VIII
INWENTARYZACJA
Obowiązkiem każdej organizacji jest sporządzanie inwentaryzacji w okresach ustawowych.
Sposób, metody i zasady inwentaryzacji majątku organizacji powinny być opisane w polityce rachunkowości lub w instrukcji, stanowiącej załącznik do polityki rachunkowości. W
dokumencie tym należy, w szczególności opisać: kompetencje osób odpowiedzialnych za
przeprowadzenie inwentaryzacji, terminy i metody inwentaryzacji, informacje dotyczące
arkuszy spisowych, harmonogram i terminy spisu z natury, sposób przeprowadzenia oraz
rozliczenia inwentaryzacji. Celem przeprowadzania inwentaryzacji jest w szczególności:
 porównanie stanów rzeczywistych z danymi ewidencyjnymi ,
 ustalenie stanu rzeczywistego środków trwałych, wyposażenia, materiałów, towarów,
 ocena przydatności posiadanych składników majątku i ewentualne określenie majątku
przeznaczonego do likwidacji, uszkodzonych, zbędnych, nieużywanych
 inwentaryzacja wykonanych modernizacji,
 rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych oraz ocena kompetencji i solidności
osób, którym powierzono mienie jednostki .
Metody inwentaryzacji: spis z natury, metoda pośrednia uproszczona, uzgadnianie sald,
weryfikacja. Spis z natury polega na dokładnym mierzeniu, ważeniu, liczeniu oraz spisaniu mierzalnych i policzalnych składników majątku jednostki. Tą metodą inwentaryzuje
się w szczególności środki trwałe z wyłączeniem gruntów dostępnych oglądowi, środki pieniężne w kasie organizacji, akcje, obligacje, bony skarbowe, inne papiery wartościowe, rzeczowe składniki majątku obrotowego a także objęte inwestycjami rozpoczętymi maszyny i
urządzenia. Metoda pośrednia uproszczona polega natomiast na spisywaniu składników
majątkowych w pewnym przybliżeniu w sytuacji, w której z różnych względów nie można przeprowadzić spisu z natury. Uzgadnianie sald to kolejna dopuszczona prawem metoda, polegająca na uzgodnieniu wykazanych w księgach rachunkowych stanów aktywów
na podstawie potwierdzenia ich prawidłowości przez współpracujące z jednostką banki i
kontrahentów. Pamiętać należy, że jest to dwustronne potwierdzenie stanów księgowych
aktywów i pasywów między kontrahentami, wierzycielami i dłużnikami. Metodę tę stosuje
się przy ustalaniu stanu należności i zobowiązań. Jest to metoda, która dotycz określonych
składników majątku takich jak aktywa finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych, papierów wartościowych, należności , zobowiązań oraz powierzonych innym pod29

miotom składników majątkowych firmy. Zazwyczaj nie uzgadnia się tzw. „sald zerowych”
z kontrahentami. Jednak jeśli kierownik jednostki uzna to za konieczne należy takie salda
również potwierdzić. Weryfikacja to dopuszczana prawem metoda inwentaryzacyjna, polegająca na porównaniu stanów księgowych w księgach rachunkowych lub inwentarzowych z
odpowiednimi dokumentami źródłowymi lub wtórnymi oraz weryfikacją składników majątkowych. Tą metodą można inwentaryzować stan środków trwałych, które charakteryzują
się znacznie utrudnionym dostępem, a także gruntów, praw do nieruchomości czy należności spornych. Metoda ta stosowana jest także w stosunku do takich składników firmy, co do
których z przyczyn praktycznych, nie było możliwe zastosowanie pozostałych dwóch metod
inwentaryzacyjnych a także w stosunku do składników majątkowych co do których uregulowania prawne nie dopuszczają możliwości przeprowadzenia inwentaryzacji inną metodą.
Terminy i metody sporządzania inwentaryzacji w organizacji:
1. Aktywa pieniężne, w tym środki pieniężne w kasie (krajowe i zagraniczne) oraz papiery
wartościowe (czeki, weksle, obligacje, bony skarbowe) na dzień 31 grudnia metodą spisu
z natury
2. Aktywa finansowe, w tym środki pieniężne na rachunkach bankowych –w okresie od
1 października bieżącego roku do 15 stycznia roku następnego poprzez potwierdzenie sald
3. Materiały, towary, produkty w toku oraz produkty gotowe odpisywane w koszty w momencie ich zakupu lub wytworzenia na dzień 31 grudnia (dodatkowo comiesięczna inwentaryzacja w celu korekty kosztów) metodą spisu z natury
4. Środki trwałe, do których dostęp jest utrudniony (np. budowle podziemne), grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz środki trwałe w budowie - z wyjątkiem maszyn
i urządzeń w okresie od 1 października bieżącego roku do 15 stycznia roku następnego –
metodą weryfikacja sald
5. Składniki aktywów będące własnością innych jednostek - powierzone do sprzedaży,
przechowania, przetwarzania lub używania w okresie od 1 października bieżącego roku do
15 stycznia roku następnego metodą spisu z natury
6. Powierzone kontrahentom własne składniki aktywów - na podstawie umowy najmu
lub dzierżawy w okresie od 1 października bieżącego roku do 15 stycznia roku następnego
metodą potwierdzenia sald
7. Należności, w tym udzielone pożyczki - z wyłączeniem należności wątpliwych i spornych
- w okresie od 1 października bieżącego roku do 15 stycznia roku następnego metodą potwierdzenia sald
8. Należności sporne i wątpliwe, a w bankach również należności zagrożone- w okresie od
1 października bieżącego roku do 15 stycznia roku następnego metodą weryfikacji sald
9. Należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych oraz z tytułów publicznoprawnych i wobec pracowników - w okresie od 1 października bieżącego
roku do 15 stycznia roku następnego metodą weryfikacji sald
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10. Wartości niematerialne i prawne, inwestycje zaliczone do aktywów trwałych, odpisy aktualizujące należności i aktywa rzeczowe- w okresie od 1 października bieżącego roku do
15 stycznia roku następnego metodą weryfikacji sald
11. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów, rezerwy - w okresie od 1 października bieżącego roku do 15 stycznia roku następnego metodą weryfikacji sald
12. Kapitały (fundusze) własne i fundusze specjalne -1 października bieżącego roku w okresie od 1 października bieżącego roku do 15 stycznia roku następnego metodą weryfikacji sald
13. Aktywa i pasywa ewidencjonowane pozabilansowo - w okresie od 1 października bieżącego roku do 15 stycznia roku następnego metodą weryfikacji sald.
Za przeprowadzenie inwentaryzacji odpowiedzialny jest kierownik jednostki. Zatem
sposób przeprowadzenia, dokumentowania i rozliczenia inwentaryzacji powinien być
uregulowany przez kierownika organizacji w przyjętych zasadach rachunkowości (polityce rachunkowości).

IX
SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Sprawozdanie finansowe jest uporządkowanym przedstawieniem sytuacji finansowej i wyników finansowych działalności organizacji. Zadaniem sprawozdań finansowych jest dostarczanie informacji na temat sytuacji finansowej, wyników działalności jednostki, które
służą podejmowaniu decyzji dotyczących funkcjonowania organizacji i finansów. Dodatkowo sprawozdanie przedstawia wyniki zarządzania powierzonymi zasobami. Aby zrealizować ten cel, sprawozdanie finansowe dostarcza informacji o aktywach czyli majątku organizacji, pasywach czyli kapitale własnym i zobowiązaniach, lub inaczej o źródłach finansowania, przychodach i kosztach, łącznie z zyskami i stratami. Powyższe dane wraz z informacją
dodatkową do sprawozdania finansowego stanowią narzędzie w przewidywaniu przyszłych
zdarzeń, a w szczególności terminów oraz stopnia pewności. Sporządzając sprawozdania
finansowe należy stosować poniższe zasady:
a) rzetelnej prezentacji polegającej na rzetelnym i wiernym przedstawieniu sytuacji finansowej jednostki i wyników działalności w postaci wiernego odzwierciedlenia efektów transakcji, innych zdarzeń i warunków, zgodnie z definicjami i warunkami ujęcia
aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów
b) kontynuacja działalności polegająca na ocenie zdolności jednostki do kontynuowania
działalności. Zarząd dokonuje oceny przyszłej sytuacji organizacji biorąc pod uwagę
wszelkie dostępne informacje dotyczące przyszłości, która odpowiada przynajmniej
dwunastu miesiącom od dnia bilansowego, ale nie musi się do tego okresu ograniczać.
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W przypadku występowania istotnej niepewności dotyczącej zdarzeń lub okoliczności, które nasuwają poważne wątpliwości co do zdolności jednostki do kontynuowania
działalności, zarząd ujawnia istnienie takiej niepewności. Natomiast jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności, fakt ten
ujawnia się, podając jednocześnie powód, dla którego nie uznano za zasadne. kontynuowanie działalności przez organizację
c) zasada memoriału organizacja sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z zasadą
memoriału, która polega na tym, że przychody i koszty są uznawane w momencie ich
wystąpienia niezależnie od tego, czy miało miejsce równoczesne otrzymanie lub wypłacenie gotówki.
d) ciągłość prezentacji sposób prezentacji i grupowania pozycji sprawozdań finansowych
utrzymuje się w niezmienionej formie w kolejnych okresach.
e) zasada istotności w sprawozdaniu finansowym polegająca na tym, iż wszelkie zdarzenia znacząco wpływające na działalność oraz sytuację finansową powinny być wykazane w sprawozdaniu.
f) zasada ostrożności zakłada wycenę na dzień bilansowy aktywów i pasywów według
wartości rzeczywiście poniesionych na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty), z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny czyli w sposób nie powodujący zniekształcenia
wyniku finansowego. Organizacje, do których mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r w sprawie szczegółowych zasad
rachunkowości dla niektórych spółek nie będących spółkami handlowymi nie prowadzących działalności gospodarczej zgodnie z paragrafem 2 ust. 5 mogą zrezygnować ze
stosowania tej zasady.
g) zasada współmierności polegająca na tym, iż koszty powinny być uznane w tym okresie, w którym jest uznawany związany z nimi przychód.
h) kompensowanie nie kompensuje się aktywów i zobowiązań oraz przychodów i kosztów, zysków i strat nadzwyczajnych.
i) Należy ujawniać dane porównawcze dotyczące okresu poprzedzającego w odniesieniu
do wszystkich danych liczbowych zawartych w sprawozdaniu finansowym
j) Okres sprawozdawczy sprawozdanie finansowe prezentuje się za okresy roczne.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z art.45.1 ustawy o rachunkowości sporządza się na dzień
zamknięcia ksiąg rachunkowych:
 na dzień kończący rok obrotowy,
 na dzień zakończenia działalności jednostki w tym również jej sprzedaży i zakończenia
 likwidacji lub postępowania upadłościowego,
 na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej,
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 na inny dzień bilansowy określony odrębnymi przepisami.
Na roczne sprawozdanie finansowe składają się: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacji objaśniających.
BILANS
W bilansie wykazuje się informacje o stanie aktywów i pasywów na dzień zamknięcia ksiąg
rachunkowych poprzedniego i bieżącego roku obrotowego. Powinien on zawierać informacje w zakresie ustalonym dla jednostek innych niż banki i zakłady ubezpieczeń. Podstawą
do sporządzania bilansu w formie uproszczonej jest art. 50 ust.2 ustawy o rachunkowości.
Forma uproszczona polega na wykazywaniu informacji w zakresie ustalonym literami i
cyframi rzymskimi. Bilans sporządza się zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej mogą stosować jednostki prowadzące działalność gospodarczą, które w roku obrotowym poprzedzającym rok, za który
sporządzane jest sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym, osiągnęły lub nie
przekroczyły granicy dwóch z trzech następujących wielkości:
1) średnioroczne zatrudnienie 50 osób, przeliczone na osoby pełnozatrudnione;
2) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego – równowartość w walucie
polskiej 2.000.000 euro;
3) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów, oraz operacji finansowych
- równowartość w walucie polskiej 4.000.000 euro.
Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się zgodnie z wymogami określonymi w polityce rachunkowości organizacji oraz zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie o rachunkowości.
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AKTYWA
2
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i
prawne

Rzeczowe aktywa trwałe

Należności długoterminowe

Wiersz

II

III

.....................
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Inwestycje krótkoterminowe
Środki pieniężne

Pozostałe aktywa finansowe
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III
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Data sporządzenia
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II

-

-

-

Zapasy rzeczowych aktywów
obrotowych

I

-

-

-

-

-

Aktywa obrotowe

1

REGON:
(numer statystyczny)

1
2
3
III
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-

-

-

Zobowiązania
krótkoterminowe
i fundusze specjalne

II

Kredyty i pożyczki
Inne zobowiązania
Fundusze specjalne
Rezerwy na zobowiązania
Rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe
przychodów

-

I

B

-

-

Zobowiązania
długoterminowe z tytułu
kredytów i pożyczek

Nadwyżka kosztów nad
przychodami (wielkość ujemna)
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-

-

-

-

-

-

Stan na
początek roku
koniec roku
-

Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania

2

B

-

III

Inwestycje długoterminowe

-

Fundusz z aktualizacji
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II
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za rok obrotowy

Fundusz statutowy
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-

PASYWA
2
Fundusze własne

1
A

Wiersz

V

-

Stan na
początek roku
koniec roku
-

IV

I

1
A

na dzień

BILANS

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539)

...............................................
(nazwa jednostki)

Wzór bilansu

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I RACHUNEK WYNIKÓW
Wszystkie przychody i koszty danego okresu sprawozdawczego ujmuje się w rachunku wyników lub rachunku zysków i strat. Organizacje pozarządowe, które prowadzą tylko działalność statutową nieodpłatną i odpłatną zobowiązane są do sporządzania rachunku wyników, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001
r. w sposób uproszczony, natomiast pozostałe organizacje sporządzają rachunek zysków
i strat, zgodnie z załącznikiem do ustawy o rachunkowości, oddzielnie przychody i koszty
oraz zyski i straty za poprzedni i bieżący rok obrotowy. W rachunku wyników wykazuje się
przychody i zyski oraz koszty i straty za poprzedni i bieżący rok obrotowy.
Rachunek zysków i strat zawiera co najmniej:
a) przychody
b) koszty
c) pozostałe przychody i pozostałe koszty
d) przychody finansowe i koszty finansowe
e) zyski i straty nadzwyczajne
f) wynik finansowy
g) zysk lub strata bądź w rachunku uproszczonym nadwyżka kosztów nad przychodami lub
nadwyżka przychodów nad kosztami
Zgodnie z ustawą o rachunkowości organizacja może przedstawić koszty w układzie porównawczym (rodzajowym) albo kalkulacyjnym, w zależności od tego, która forma prezentacji
dostarcza informacji, które są wiarygodne i bardziej przydatne.
Pierwszy sposób to metoda prezentacji kosztów w układzie porównawczym (rodzajowym).
Koszty grupuje się w rachunku zysków i strat zgodnie z ich rodzajem i nie są one rozliczane
na poszczególne rodzaje działalności jednostki. Metodę tą łatwo jest stosować, gdyż nie zachodzi potrzeba rozliczania kosztów na poszczególne rodzaje działalności.
Drugi sposób zwany jest metodą prezentacji kosztów w układzie funkcjonalnym (kalkulacyjnym) lub „kosztu własnego sprzedaży”, zgodnie z którą koszty klasyfikuje się zgodnie
z przyporządkowaniem do rodzaju działalności. Taka metoda może dostarczyć użytkownikom bardziej przydatnych informacji niż klasyfikacja kosztów w układzie porównawczym.
Wybór pomiędzy prezentacją kosztów w układzie funkcjonalnym a prezentacją w układzie
porównawczym zależy od uwarunkowań danej organizacji, a także rodzaju działalności.
Ponieważ każda z tych metod odpowiada potrzebom różnych rodzajów jednostek, niniejsze
wymaga od zarządu dokonania wyboru najbardziej przydatnej i wiarygodnej prezentacji.
W tym miejscy należy również odnieść się do rozliczenia wyniku finansowego tj. różnicy,
wynikającej ze stosowania rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r.
w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych spółek nie będących spółkami handlowymi nie prowadzących działalności, w organizacjach prowadzących działalność
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na dzień ........................

Wyszczególnienie

Zyski i straty nadzwyczajne
Zyski nadzwyczajne- wielkość dodatnia
Straty nadzwyczajne- wielkość ujemna
Wynik finansowy ogółem (I+J)
Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)
Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)

Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C -D+EF+G-H)

Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)
Przychody finansowe
Koszty finansowe

Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)

2
Przychody z działalności statutowej
Składki brutto określone statutem
Inne przychody określone statutem
Koszty realizacji zadań statutowych
Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)
Koszty administracyjne
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Amortyzacja
Pozostałe

Data sporządzenia:

J.
I.
II.
K.
I.
II.

1
A.
I.
II.
B.
C.
D.
1
2
3
4
5
6
E.
F.
G.
H.
I.

Pozycja

Rachunek wyników

REGON:
(Numer
statystyczny)

Podpis

3

Kwota za rok
poprzedni

-

-

-

-

-

-

-

4

Kwota za rok
obrotowy

-

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

(Nazwa jednostki)

..............................................

nieodpłatną i odpłatną, a organizacjach prowadzących działalność gospodarczą stosujących
ustawę o rachunkowości. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z nadwyżką przychodów nad kosztami lub kosztów nad przychodami, w drugim przypadku zyskiem bądź
stratą na działalności gospodarczej. W przypadku nadwyżki przychodów nad kosztami,
ustalonej w rachunku wyników po zatwierdzeniu sprawozdania rocznego, można odpowiednio zwiększyć w roku następnym fundusz statutowy lub przychody, natomiast
w przypadku nadwyżki kosztów nad przychodami zwiększa się koszty roku następnego.

Wzór rachunku wyników

Wzór rachunku zysków
i strat

..............................................
(Nazwa jednostki)

REGON:
(Numer statystyczny)

Rachunek zysków i strat
na dzień ........................
Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał.
Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja
1
A.

I
II
B.

I
II
C.
D.
E
F
G
I
II
III
1.
2.
3.
H
I
II
III
1
2
3.
I.
J.
I
II
III
IV
V.
K.
I
II
III
IV
L.
M.
I.
II.
N.
O.

Źródło: WWW.ngo.pl

P.
R

Wyszczególnienie
2
Przychody netto ze sprzedaży
produktów, towarów i
materiałów, w tym: - od
jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży
produktów
Przychody netto ze sprzedaży
towarów i materiałów
Koszty sprzedanych
produktów, towarów i
materiałów, w tym: jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych
produktów
Wartość sprzedanych towarów i
materiałów
Zysk (strata) brutto ze
sprzedaży (A -B)
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Zysk (strata) ze sprzedaży (C D-E)
Pozostałe przychody
operacyjne
Zysk ze zbycia niefinansowych
aktywów trwałych
Dotacje
Inne przychody operacyjne
Przychody z działalności
nieodpłatnej pożytku
publicznego
Przychody z działalności
odpłatnej pożytku publicznego
Inne przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Strata ze zbycia niefinansowych
aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów
niefinansowych
Inne koszty operacyjne
Koszty z działalności
nieodpłatnej pożytku
publicznego
Koszty z działalności odpłatnej
pożytku publicznego
Inne koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności
operacyjnej (F+G-H)
Przychody finansowe
Dywidendy i udziały w zyskach,
w tym: - od jednostek
powiązanych
Odsetki, w tym: - od jednostek
powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Koszty finansowe
Odsetki, w tym:- dla jednostek
powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Zysk (strata) z działalności
gospodarczej (I+J-K)
Wynik zdarzeń
nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto (L±M)
Podatek dochodowy
Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
Zysk (strata) netto (N-O-P)

Kwota za rok
poprzedni
3

Kwota za rok
obrotowy
4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

………………………………………
Podpisy

Data sporządzenia:
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INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Informacja dodatkowa:
a) prezentuje informacje na temat podstawy sporządzenia sprawozdania finansowego
i szczegółowych stosowanych zasad rachunkowości;
b) ujawnia informacje, jeżeli nie są one prezentowane w bilansie, wyników/ rachunku zysków i strat:
c) dostarcza informacji uzupełniających, które nie są prezentowane w bilansie, rachunku
wyników/ zysków i strat.
Część informacji dodatkowej poświęcona jest zasadom (polityce) rachunkowości zawiera
w szczególności opis:
a) zasady (zasad) wyceny zastosowanej przy sporządzaniu sprawozdania finansowego; oraz
b) inne stosowane zasady (politykę) rachunkowości, które są potrzebne do zrozumienia
sprawozdania finansowego.
Informacja dodatkowa powinna zawierać co najmniej:
a) opis działalności statutowej, z uwzględnieniem zapisów ze statutu, które wskazują na
zwolnienie naszych dochodów z podatku od osób prawnych
b) opis stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów; przyczyny ich ewentualnych zmian
w stosunku do roku poprzedniego, sposób amortyzacji
c) uzupełniające dane o aktywach i pasywach (tzn. co się składa na należności i zobowiązania)
d) informacje o zrealizowanych przychodach w podziale na źródła i wskazanie przychodów
statutowych
e) informacje o kosztach, analiza kosztów administracyjnych a także analiza kosztów statutowych w odniesieniu do przychodów
f) źródła zwiększania i sposoby wykorzystania funduszu statutowego
g) informacje o udzielonych poręczeniach i pożyczkach związanych z działalnością statutową
h) informacja o zatrudnieniu w podziale na ilość osób zatrudnionych.
W przypadku organizacji prowadzącej działalności gospodarczą informacje dodatkową należy sporządzić w sposób opisany w ustawie o rachunkowości. Należy dodatkowo
wskazać zarówno koszty jak i przychody z działalności gospodarczej, a także zysk bądź
stratę na działalności.
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BADANIE I OGŁASZANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Stowarzyszenia i fundacje, które prowadzą tylko działalność statutową, nie mają obowiązku
poddawania swoich rocznych sprawozdań badaniu audytorskiemu. Jeżeli jednak organizacja podjęła działalność gospodarczą, to zgodnie z art. 64 ustawy o rachunkowości, badaniu
i ogłaszaniu podlega roczne sprawozdanie finansowe jednostki, która w poprzedzającym
roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, spełniła co najmniej dwa
z następujących warunków:
1) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
2) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie
polskiej co najmniej 2.500.000 euro,
3) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok
obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro.
Organizacje, które nie spełniają powyższych warunków obowiązuje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego. W § 1.1 Minister zobowiązuje do badania sprawozdań finansowych organizacje, które:
1) realizują zadania publiczne zlecone, jako powierzone do wykonywania lub do wspierania
zadania publicznego, oraz
2) otrzymały w roku obrotowym łączną kwotę dotacji na realizację zadań określonych w pkt.
1 w wysokości co najmniej 50.000 zł, oraz
3) osiągnęły w roku obrotowym przychody w wysokości co najmniej 3.000.000 zł.
Natomiast jeżeli organizacja prowadzi działalność gospodarczą i spełnia przynajmniej dwa
z trzech poniżej wymienionych warunków musi opublikować zatwierdzone sprawozdanie
finansowe w „Monitorze Polskim B”:
 średnioroczne zatrudnienie w organizacji w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co
najmniej 50 osób;
 suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie
polskiej co najmniej 2,5 mln euro;
 przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok
obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro.
Obowiązek publikacji sprawozdań w „Monitorze Polskim B’ został zniesiony od 01
stycznia 2013 roku, w związku z tym organizacje, które miały obowiązek publikacji,
będą zmuszone do opublikowania sprawozdania za rok 2012 po raz ostatni.
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X
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
Organizacje pozarządowe nie są podmiotowo zwolnione z obowiązków podatkowych
wobec państwa. Organizacje pozarządowe podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na takich samych zasadach, jak inne podmioty. Jednakże, w przypadku organizacji mamy do czynienia ze zwolnieniem przedmiotowym. Zwolnienie dotyczy przedmiotu
działalności organizacji. Można z niego skorzystać, w przypadku prowadzenia działalności
w następujących obszarach:
 działalność naukowa,
 naukowo-techniczna
 oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów
 kulturalna
 w zakresie kultury fizycznej i sportu,
 ochrony środowiska
 wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnych na
wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę,
 dobroczynności,
 ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
 rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów
 kultu religijnego
Organizacja musi posiadać zapis w statucie, potwierdzający działanie w obszarze podlegającym zwolnieniu. Oprócz tego zwolnione są:
 dochody pochodzące ze środków tzw. bezzwrotnej pomocy
 dochody pochodzące ze składek członkowskich w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą.
 dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego
 dotacje z budżetu państwa otrzymane na dofinansowanie przedsięwzięć
 realizowanych w ramach specjalnego przedakcesyjnego programu na rzecz rolnictwa
i rozwoju obszarów wiejskich
Jak wynika z powyższego zwolnione są wyłącznie dochody przeznaczane na ściśle określone cele, a nie wszystkie dochody organizacji pozarządowych. Ważne więc, by z dokumentacji księgowej jasno wynikało, że organizacja prowadzi działalność zgodnie z zapisami
odpowiednich przepisów, pozwala to bowiem wykazać, iż dane zwolnienie lub zaniechanie
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płacenia podatku jej przysługiwało. Osobne zwolnienie przysługuje organizacjom pożytku
publicznego. Organizacje pozarządowe, które uzyskały status organizacji pożytku publicznego, korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego o szerszym charakterze niż pozostałe organizacje. W ich wypadku zwolnione są bowiem dochody przeznaczone na realizację
wszelkich celów statutowych mieszczących się w sferze działalności pożytku publicznego,
a nie tylko tych określonych w ustawie podatkowej. Dodatkowo, zgodnie z art.17 ust. 1 pkt
5 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnione są od podatku dochody spółek, których wyłącznym właścicielem są stowarzyszenia zarejestrowane. Zwolnieniu
podlega jednak tylko ta część dochodu spółki, która przekazana została właścicielowi –
stowarzyszeniu i została przeznaczona na realizację celów określonych w art. 17 ust. 1 pkt
4.n Dotacje bez względu na ich przeznaczenie są wolne od podatku (art.17 ust.1 pkt 47 i 48
pdop), a koszty sfinansowane z tych dotacji nie stanowią kosztów podatkowych art.16 ust.1
pkt 58 pdop). Należy nadmienić, iż ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
należy przestrzegać w aspekcie kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu.
Kosztami niestanowiącymi kosztów uzyskania przychodów są np.: przekazana darowizna,
odsetki od nieterminowych wpłat budżetowych (ZUS, US), koszty reprezentacji w szczególności wydatki na usługi gastronomiczne, wydatki poniesione na rzecz pracowników z
tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika w celu odbycia podróży
służbowej (jazdy zamiejscowe) w wysokości przekraczającej ustaloną stawkę za kilometr,
wydatki ponoszone tytułem diet w podróży służbowej w wysokości przekraczającej ustaloną kwotę itp..
Niezwykle istotnym jest również fakt, iż dochód z działalności gospodarczej przeznaczony na działalność statutową korzysta ze zwolnienia. W przypadku straty podatkowej
w działalności gospodarczej organizacja może ją rozliczyć w zyskach z działalności gospodarczej w latach następnych. Okres rozliczania straty wynosi 3 lata W każdym z tych trzech
lat można rozliczyć stratę do wysokości 50% zysku w danym roku.
Należy wspomnieć, iż obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej, będącej jak wynika
z powyższego podatnikiem podatku dochodowego, jest sporządzanie zeznania podatkowego na formularzu CIT-8, CIT-8/0, CIT-8/D. Przedmiotowe zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych nie zwalnia ze złożenia zeznania podatkowego do urzędu
skarbowego. Zeznania należy składać do dnia 31 marca następnego roku podatkowego.
Niezłożenie w terminie może skutkować karą z ustawy karno-skarbowej, którą poniesie
zarząd ze środków prywatnych.
Warto wspomnieć, iż w ostatnim czasie urzędy skarbowe żądają podczas rejestracji organizacji dokumentu potwierdzającego prawo do lokalu, w którym prowadzona jest działalność.
W większości przypadków organizacje, zwłaszcza małe, nie wynajmują, a tym bardziej nie
są właścicielami lokalu przeznaczonego na prowadzenie ich działalności statutowej. Zwykle
adresem organizacji jest lokal, którego właścicielem jest jeden z członków organizacji. W
takim przypadku mamy do czynienia z użyczeniem lokalu na cele działalności statutowej.
Użyczenie takie jest wolne od podatku dochodowego osób fizycznych pod warunkiem, że
przeznaczone jest na cele:
- działalności naukowej,
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- naukowo-technicznej,
- oświatowej,
- oświatowo - wychowawczej,
-kulturalnej,
- w zakresie kultury fizycznej i sportu,
- ochrony środowiska,
- dobroczynności,
- ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
- rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów,
- kultu religijnego,
- związkom zawodowym.

XI
VAT W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH
Podobnie jak w przypadku podatku dochodowego od osób prawnych organizacje pozarządowe nie są automatycznie zwolnione z podatku VAT. Z uwagi na fakt, iż w ustawie
o podatku od towarów i usług zastosowano szeroką definicję podatnika, niezależnie od celów
i rezultatów prowadzonej działalności, działalność społecznie użyteczna organizacji pozarządowych została również potraktowana jak działalność gospodarcza (art. 15 ust. 1 Ustawy
z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług). Jak wynika z powyższego brak jest
zwolnienia podmiotowego dla organizacji pozarządowych. Tylko usługi świadczone przez
organizację prowadzącą nieodpłatną działalność statutową z tego tytułu nie podlegają opodatkowaniu VAT, natomiast w przypadku organizacji pobierającej odpłatność za usługi czy
dostawę towarów lub stosujących umowy barterowe w ramach odpłatnej działalności statutowej i/ lub działalności gospodarczej należy rozpatrywać obowiązek opodatkowania VAT
świadczonych usług. Jak wynika z powyższego organizacja, aby stać się płatnikiem podatku
VAT musi posiadać obrót . Obrót powstaje w momencie sprzedaży. Organizacje mają obrót
w momencie ,gdy sprzedają swoje usługi w działalności statutowej odpłatnej i gospodarczej.
Zgodnie z art.29 ustawy o podatku od towarów i usług, obrót powiększa się o otrzymane
dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ
na cenę dostarczanych towarów lub świadczonych usług. Dotacje otrzymane na działalność statutową nieodpłatną korzystają ze zwolnienia podatkowego. Natomiast w przypadku działań organizacji opodatkowaniu VAT mogą też podlegać otrzymane dotacje czy
darowizny, gdy mają bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych
lub usług świadczonych przez organizację (art. 29), pomniejszone o kwotę należnego podatku. Jeżeli organizacja rozpoczyna sprzedaż może stać się płatnikiem podatku od towarów
i usług.
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W podatku od towarów i usług organizacja możne skorzystać ze:
 zwolnienia przedmiotowego
 zwolnieniem podmiotowego
Zwolnienie podmiotowe dotyczy organizacji w przypadku, gdy dokonuje sprzedaży usług
lub towarów. Warunkiem skorzystania z tego zwolnienia jest wartość sprzedaży. Organizacja jest zwolniona z obowiązku rejestracji jako podatnik VAT i rozliczania tego podatku,
jeśli w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła kwoty sprzedaży opodatkowanej w wysokości 150.000 złoty. Jest to kwota netto. W tym miejscu należy wspomnieć, iż
jak napisano powyżej w przypadku, gdy organizacja otrzymuje dotację przedmiotową, czyli
związaną bezpośrednio z ceną dostarczanych towarów i usług, wówczas taka dotacja zwiększa obrót, od którego zależy zwolnienie podmiotowe organizacji. W przypadku określenia
wartości sprzedaży opodatkowanej nie należy brać pod uwagę odpłatnej dostawy towarów
oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, sprzedaży towarów, które na
podstawie przepisów o podatku VAT zaliczamy do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Oznacza to, że jeżeli organizacja dokonuje
jedynie sprzedaży zwolnionej z podatku VAT, to bez względu na uzyskane obroty zawsze
będzie podatnikiem zwolnionym z VAT jako podatnik czynny.
Zwolnienie przysługuje także, gdy działalność została rozpoczęta w ciągu roku podatkowego i przewidywana wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczy kwoty 150.000
zł wyliczonej proporcjonalnie do okresu prowadzonej w ciągu roku działalności.
Jak wyliczyć proporcje pokazuje poniższy przykład
10 marca 2012 r. stowarzyszenie rozpoczęło sprzedaż towarów. Kwota, jaka zadecyduje o
rezygnacji ze zwolnienia podmiotowego, jest następująca:
150.000
X

365 dni
297 dni (od 10 marca do 31grudnia)

150.000 x 297
X = ---------------365
X = 122.054,79
Podatnicy zwolnieni podmiotowo, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 tys. złotych, przy czym do wartości
sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku lub nie przekroczyła tej kwoty w ciągu roku w proporcji do okresu prowadzonej działalności mają obowiązek prowadzić ewidencję sprzedaży
do celów VAT. Ewidencję prowadzi się za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. W tym przypadku jest to ewidencja sprzedaży, która jest
potrzebna do ustalenia, kiedy nastąpi przekroczenie kwoty zwolnionej, gdyż po tym dniu
organizacje zwolnione staną się podatnikami VAT czynnymi.
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W przypadku, gdy świadczone usługi lub sprzedaż towarów podlega pod ustawę o VAT lub
rezygnacji ze zwolnienia podmiotowego, przed rozpoczęciem sprzedaży organizacja powinna złożyć druk VAT- R do właściwego urzędu skarbowego. W tym miejscu warto zaznaczyć, iż niektóre rodzaje działalności, np. doradcza czy prawna, wymagają zarejestrowania
się jako płatnik VAT od momentu rozpoczęcia ich prowadzenia. Rejestracja płatnika VAT
zostaje potwierdzona przez naczelnika urzędu skarbowego na druku VAT-5. Za wydanie
potwierdzenia zarejestrowania należy wnieść opłatę na konto gminy, na terenie której znajduje się siedziba właściwego urzędu skarbowego. Obowiązkiem płatnika podatku VAT będzie składanie comiesięcznych lub kwartalnych deklaracji podatku VAT na formularzach
VAT-7.lub VAT-7 k oraz prowadzenie ewidencji VAT.
Forma prowadzenia ewidencji VAT oraz jej urzędowy wzór nie zostały określone ani w ustawie o VAT, ani w aktach wykonawczy. Podatnik ma więc prawo do dowolnego ustalenia
wzoru takiej ewidencji, w jakikolwiek sposób, byle ewidencja zawierała dane niezbędne do
określenia:
 przedmiotu i podstawy opodatkowania;
 wysokość podatku należnego;
 kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku
podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu;
 inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej,
 kwoty, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego,
jak i w związku z którymi takie prawo nie przysługuje (odrębnie określa kwoty podatku
naliczonego i kwoty netto)
 inne dane służące do sporządzenia deklaracji podatkowej VAT.
Ewidencja w postaci rejestru zakupu i sprzedaży prowadzona jest przez podatników czynnych VAT. Pozwala ona na prawidłowe rozliczenie podatku przez wykazanie podatku naliczonego oraz należnego, a w konsekwencji wykazanie zwrotu różnicy podatku do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy ( miesiąc lub kwartał).

XII
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Kolejnym obowiązkiem podatkowym dla organizacji pozarządowych jest podatek od nieruchomości. Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do przedmiotu opodatkowania
lub wejście w jego posiadanie. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje
z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona lub
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w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym
ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Podatnicy podatku od nieruchomości są
obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia
przedmiotów opodatkowania, sporządzone na formularzach według wzoru określonego
uchwałą rady gminy:
• informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne) w terminie
14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie
obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania,
• deklaracje na podatek od nieruchomości (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w
tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 31 stycznia roku
podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od
dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania. Organizacja pozarządowa nieposiadająca statusu organizacji pożytku
publicznego zobowiązana jest do składania deklaracji podatku od nieruchomości
oraz zapłaty podatku w terminach ustawowych. Przepis art. 7 ust. 1 pkt. 14 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia od podatku od nieruchomości - nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego. Organizacja pozarządowa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskuje status organizacji pożytku
publicznego z chwilą wpisania do tego Rejestru informacji o spełnieniu wymagań, o
których mowa w art. 20 cytowanej ustawy, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (art. 22 ustawy z 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. nr 96, poz. 873
ze zm.). Organizacja pozarządowa, która nie została wpisana do KRS, uzyskuje status
organizacji pożytku publicznego z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego,
na zasadach i w trybie określonych w ww. ustawie. Obowiązek składania informacji o
nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (zarówno ustawowych, jak i wprowadzonych uchwałą rady gminy). Termin złożenia deklaracji wraz z informacją o nieruchomościach i obiektach budowlanych do 31 stycznia każdego roku podatkowego.
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XIII
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
Organizacje, które zatrudniają pracowników, zleceniobiorców winny przestrzegać ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku. Ustawa o pdof w zależności od formy zatrudnienia zawiera następujące koszty uzyskania przychodu:
w przypadku wypłat tytułem zawartych umów cywilnoprawnych:
- 20% umowy zlecenia i umowy o dzieło bez praw autorskich
- 50% umowy o dzieło z prawami autorskimi
w przypadku umów o pracę ustawodawca określa stałą kwotę kosztów uzyskania przychodu oraz ulgi podatkowej na każdy rok podatkowy. W 2013 r. koszty uzyskania przychodu
w wysokości 111,25 zł miesięcznie (1335 zł rocznie), natomiast ulga podatkowa w wysokości
46,33 zł. miesięcznie ( 556,02 zł rocznie).
Organizacja czyli płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych , po każdym miesiącu,
w którym dokonywała wypłaty dla zatrudnionych osób dokonuje wpłaty należnej zaliczki na podatek dochodowy od zatrudnionych osób. Zaliczki należy przekazać na właściwy
rachunek urzędu skarbowego właściwego dla organizacji do 20 dnia kolejnego miesiąca
następującego po miesiącu dokonania wypłat, jednym przelewem, za wszystkich zatrudnionych. Pobór i wyliczenie podatku ustawodawca zawarł w rozdziale 7 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych.
Po zakończeniu roku podatkowego obowiązkiem organizacji jest sporządzenie rocznej deklaracji PIT-4R – w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym.
Deklaracja zawiera informacje o należnych zaliczkach i wpłatach na podatek dochodowy
za każdy miesiąc roku podatkowego za który składana jest deklaracja. Deklaracja PIT-4R
przekazywana jest do urzędu właściwego dla płatnika (organizacji pozarządowej).
Ponadto obowiązkiem organizacji jest do sporządzenie deklaracji rocznej PIT-11 dla każdej
z zatrudnionych osób czyli informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w terminie do 28 lutego roku następującego po roku podatkowym.
Deklaracje roczne sporządzane są w 3 egzemplarzach i przekazywane: osobie zatrudnionej
za potwierdzeniem odbioru wraz z datą ewentualnie poprzez przesłanie listem poleconym,
do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika za potwierdzeniem, w terminie do końca
lutego roku następującego po roku podatkowym (art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), trzeci egzemplarz pozostaje w aktach.
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XIV
OBOWIĄZKI ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ WOBEC ZUS
Organizacje pozarządowe zatrudniając pracowników na umowy o pracę, umowy o dzieło
(z własnym pracownikiem) i umowy zlecenia stają się płatnikiem składek ZUS i są zobowiązane do naliczenia i odprowadzenia składek za osoby zatrudnione. Za zatrudnionych
(ubezpieczonych) odprowadzane są składki tytułem ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń
zdrowotnych i funduszu pracy.
Pracownikiem, w rozumieniu ustawy, uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której
zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli
w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy(wyjątek z ustawy o ubezpieczeniu społecznym art.8 ust 2a) .Organizacja
pozarządowa jako płatnik składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zobowiązana
jest do zgłoszenie płatnika składek. Formularz zgłoszenia płatnika składek należy złożyć
w terminie 7 dni od daty zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku
prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi pierwszej
osoby, daty powstania obowiązku ubezpieczeń emerytalnych i rentowych dla ubezpieczonych, wyłącznie zobowiązanych do płacenia składek na własne ubezpieczenia albo składek na ubezpieczenie osób z nimi współpracujących. Ponadto obowiązkiem wynikającym
z ustawy o powszechnym ubezpieczeniu jest zgłoszenie ubezpieczonego. Osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń
społecznych w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia, w przypadku
osób, które objęte są ubezpieczeniami społecznymi na zasadach dobrowolności (z wyłączeniem osób, które zamierzają kontynuować ubezpieczenia emerytalne i rentowe) zgłaszają
wniosek o objęcie ubezpieczeniem we wskazanym przez nie terminie. Formularzami zgłoszenia do ubezpieczeń są : ZUA – w przypadku naliczania obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne, oprócz ubezpieczenia chorobowego, które jest dobrowolne oraz ZZA –
w przypadku, gdy zatrudniony na zlecenie pracownik opłaca składki obowiązkowe w innym
miejscu pracy od wynagrodzenia, które przewyższa najniższe wynagrodzenie, w roku 2013
kwotę 1600 zł; Przy zgłoszeniu do ubezpieczenia członków rodziny składa się odpowiednio
deklarację ZCNA (w przypadku, gdy adres zamieszkania członków rodziny nie jest zgodny
z adresem zamieszkania ubezpieczonego) lub ZCZA (w przypadku, gdy adres zamieszkania
członków rodziny jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego). Natomiast każda
osoba, w stosunku do której wygasł tytuł do ubezpieczeń społecznych, podlega wyrejestrowaniu z tych ubezpieczeń. Zgłoszenie wyrejestrowania zobowiązany jest złożyć płatnik
składek w terminie 7 dni od daty zaistnienia tego faktu na formularzu ZWUA. Płatnik składek zobowiązany jest zawiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych o wszelkich zmianach,
jakie nastąpiły w stosunku do danych osób ubezpieczonych zawartych w zgłoszeniu, w terminie 7 dni od zaistnienia tych zmian, na formularzu ZIUA. Płatnik składek, który zakoń47

czył prowadzoną przez siebie działalność lub wygasł ostatni stosunek pracy zobowiązujący
go do płacenia składek – zobowiązany jest złożyć zgłoszenie wyrejestrowania w terminie 7
dni od daty zaistnienia tego faktu. Płatnik składek zobowiązany jest również zawiadomić
Zakład Ubezpieczeń Społecznych o wszelkich zmianach w stosunku do danych zawartych
w swoim zgłoszeniu, w terminie 14 dni od zaistnienia tych zmian.
Organizacja, która zatrudnia pracowników jest zobowiązana do odprowadzenia składek z
tytułu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego do 15 dnia następnego m-ca
oraz w tym terminie złożyć deklaracje: DRA (deklaracja rozliczeniowa), RCA ( imienne
raporty o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach za każdego pracownika), RZA
(imienne raporty o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku zatrudniania pracowników na umowę zlecenie) i deklarację RSA składa się w przypadku gdy:
pracownik korzystał ze zwolnienia lekarskiego, pracownik korzystał z urlopu bezpłatnego,
pracownik przebywa na urlopie macierzyńskim/wychowawczym.
Obowiązkiem organizacji jako płatnika składek ZUS jest przekazywane raz na rok lub na
żądanie ubezpieczonego nie częściej niż raz na miesiąc druku formularzy ZUS RMUA czyli
raportu miesięcznego dla osoby ubezpieczonej.

XV
WOLONTARIAT
Warunki korzystania z pracy wolontariuszy reguluje Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rozpoczynając współpracę z wolontariuszem, należy na wstępie
określić jej zasady: zakres prac, sposób ich wykonywania, czas współpracy, odpowiedzialność wolontariusza, zobowiązania korzystającego wobec wolontariusza, warunki zawarcia i
rozwiązania porozumienia itp.
Porozumienie może mieć formę ustną w przypadku współpracy wolontariusza z korzystającym w okresie pierwszych 30 dni współpracy oraz obowiązkowo pisemną kiedy czas pracy
wolontariusza jest dłuższy niż 30 dni lub jeżeli wolontariusz zażąda sporządzenia pisemnej
umowy. Stosunek prawny łączący korzystającego z wolontariuszem nie jest stosunkiem pracy tylko stosunkiem cywilnoprawnym a wykonywane przez wolontariusza świadczenie na
rzecz korzystającego jest świadczeniem “odpowiadającym świadczeniu, a nie świadczeniem
pracy”. Skutkuje to tym, że do spraw nie uregulowanych w porozumieniu wolontariackim i
Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie należy stosować przepisy Kodeksu cywilnego, a nie Kodeksu pracy.
Ustawa zobowiązuje korzystających do tego, aby wolontariusz był zapoznany z warunkami bezpiecznego wykonywania świadczeń, był informowany jak unikać zagrożeń i jak postępować w sytuacjach zagrożenia zdrowia. O zagrożeniach może poinformować np. lider
organizacji lub ktoś z personelu, kto uczestniczył już w szkoleniu z BHP. Warto żeby fakt
odbycia takiego “szkolenia” wolontariusz poświadczył na piśmie. Może to uchronić organizację przed konsekwencjami sytuacji kryzysowej, w której wolontariusz będzie stroną.
Jeśli charakter świadczeń wymaga tego należy wolontariuszowi zapewnić środki ochrony
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indywidualnej, takie jak odzież ochronna, szczepienia itp. Ponadto korzystający (z pomocy
wolontariusza) ma obowiązek: pokrywać, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, koszty podroży służbowych i diet. Skutkuje, to tym że chcąc
wysłać wolontariusza np. na szkolenie, które będzie mu pomocne w wykonywaniu świadczeń korzystający zobowiązany jest pokryć koszty podroży i wyżywienia wolontariusza w
czasie odbywania takiej podroży. Wysokość diet dla wolontariusza odpowiada wysokości
diet przysługujących pracownikom i są one określane przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
Korzystający może pokrywać, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, także inne niezbędne koszty ponoszone przez wolontariusza, związane z wykonywaniem świadczeń na rzecz korzystającego tj. zwrot wolontariuszowi kosztów,
które ponosi on w związku ze swoją aktywnością na rzecz korzystającego. Do najczęściej
spotykanych kosztów należą koszty dojazdu do “pracy” (np. bilety MPK, PKS), koszty rozmów telefonicznych, które wolontariusz prowadził ze swojego telefonu w związku z realizacją zadania (np. kontakty ze sponsorami, organizatorami akcji czy festynu). Na podstawie
przedstawionych rachunków, biletów, billingu rozmów telefonicznych można precyzyjnie
określić wysokość kosztów jakie wolontariusz poniósł i koszty te zwrócić.
Korzystający może opłacić wolontariuszowi w zakresie wykonywanych przez nich świadczeń określonych w porozumieniu, o którym w art. 44 ust. 1 kursy, szkolenia lub inne formy
zajęć, które pomocne będą w dalszej jego aktywności jako wolontariusza. Oczywiście zakres
szkolenia powinien być spójny z zakresem świadczeń jakie zostały określone w porozumieniu.
Wolontariuszowi mogą przysługiwać świadczenia zdrowotne na zasadach przewidzianych
w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Ustawa daje taką możliwość lecz
nie obliguje do tego. Istotne jest to, że z takiej możliwości można skorzystać w stosunku do
wolontariusza, który nie ma opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne z innego tytułu. Określają to szczegółowo przepisy wprowadzające ustawę, tym przypadku znowelizowana ustawa o ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Objęcie ubezpieczeniem
zdrowotnym nastąpi z dniem określonym w umowie zawartej przez korzystającego z Funduszem. Natomiast ubezpieczenie to wygaśnie z dniem rozwiązania umowy lub po upływie
miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek.
Wolontariuszowi przysługuje również zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu
świadczeń, o których mowa w art.42, na podstawie odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem
ust. 3.w myśl ww. zapisu wolontariusz musi być objęty ubezpieczeniem od nieszczęśliwych
wypadków bez względu na charakter i miejsce wykonywanych świadczeń.
Wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres dłuższy niż 30 dni przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń na podstawie art. 2 ust.
12 ustawy z dnia 27 września 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach. Wolontariuszowi, który wykonuje
świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, korzystający zobowiązany jest zapewnić
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jeśli wolontariusz współpracuje
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z organizacją krócej niż 30 dni – korzystający musi wykupić ubezpieczenie od następstw
nieszczęśliwych wypadków w komercyjnej firmie ubezpieczeniowej. Jeżeli natomiast organizacja zawiera umowę o świadczenie usług przez czas przekraczający 30 dni to wolontariusz objęty zostaje ubezpieczeniem z tytułu nieszczęśliwych wypadków na mocy tzw. małej
ustawy wypadkowej. Zgodnie z tą ustawą wolontariuszowi, który ulegnie wypadkowi przy
wykonywaniu świadczeń wolontariackich, w przypadku wystąpienia nagłego zdarzenia
wywołanego przyczyną zewnętrzną wywołującego uraz bądź śmierć przysługiwać będzie:
renta z tytułu niezdolności do pracy, jednorazowe odszkodowanie, świadczenie zdrowotne
w zakresie leczenia następstw wypadku lub choroby zawodowej. W razie nieszczęśliwego
wypadku, który zakończy się śmiercią wolontariusza, członkom rodziny przysługuje zwrot
kosztów pogrzebu oraz renta rodzinna i jednorazowe odszkodowanie. Powyższe świadczenia finansowane są z budżetu państwa.
W przypadku zawarcia umowy z wolontariuszem na czas nieokreślony organizacja musi
opłacać mu ubezpieczenie z tytułu NW przez pierwszych 30 dni. Od początku drugiego
miesiąca wykonywania świadczeń przez wolontariusza zostaje on objęty ubezpieczeniem z
Ustawy.
Ustawa nie precyzuje w jaki sposób korzystający ma obowiązek poinformować wolontariusza o jego prawach. Może to być rozmowa z wolontariuszem podejmującym współpracę, w
czasie której przedstawione zostaną mu prawa i obowiązki, może to być zestawienie praw i
obowiązków w formie pisemnej, np. regulamin. Zasadne wydaje się też, aby przed rozpoczęciem współpracy z wolontariuszem zapoznać go, np. w formie szkolenia, z zasadami pracy organizacji, strukturą, określić zakres świadczeń, które wolontariusz będzie wykonywał
oraz przedstawić przepisy prawa, które regulują działalność wolontariuszy.

ZAKOŃCZENIE
Najważniejsze aspekty poruszone w niniejszej publikacji mają przybliżyć tak trudną dziedzinę jaką jest zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych. Ciągłe zmiany w
przepisach i ich niejednoznaczność stwarzają wiele trudności w prawidłowym realizowaniu
zadań sfery finansowej. Mam nadzieje, iż powyższa publikacja choć w części przyniesie korzyści w postaci usystematyzowania wiedzy w obszarze sfery finansowej i podatkowej.

Źródło: Gazeta Prawna, Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych, Rachunkowość organizacji pozarządowych w praktyce, portal WWW.ngo.pl, WWW.zus.pl,
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