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METODY AMORTYZACJI 

Wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będą zmniejszać odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), dokonywane w celu uwzględnienia 
utraty ich wartości na skutek używania lub upływu czasu.

Odpisów umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych                    i prawnych będzie się dokonywało drogą systematycznego planowanego rozłożenia 
jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji.

Rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych powinno nastąpić nie wcześniej niż od miesiąca następującego po miesiącu  przyjęcia 
środka do używania, a jego zakończenie - nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go 
do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałego środka trwałego.

Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) dokonywane są raz w roku na podstawie stawek, określonych w Ustawie z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych             
(Dz.U.nr 54 poz. 654 z 2000r. z późn. zm.).

Jeżeli stawka określona przez Ministra Finansów jest ustalona z podaniem przedziału, w którym ma się zawierać, to przyjmuje się jako stawkę obowiązującą – najwyższą 
wartość procentową z przedziału.

10. KSIĘGOWANIE INWESTYCJI 

Ewidencja księgowa inwestycji  obejmuje aktywa nabyte w celu  osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu  wartości tych zasobów.
Ewidencja  powinna zawierać  poszczególne rodzaje  inwestycji określonych w ustawie                o rachunkowości. 
Kryterium podziału inwestycji na długo i krótkoterminowe stanowi rok liczony  od daty nabycia lub wytworzenia  danego składnika aktywów finansowych.

11. INWENTARYZACJA 

Wykazany w księgach rachunkowych budżetu Stowarzyszenia stan aktywów                       i pasywów podlega weryfikacji  w drodze inwentaryzacji.

12. ZASADY  WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW 

Podane zasady wyceny aktywów i pasywów dotyczą zarówno wyceny dokonywanej                   w ciągu roku obrotowego, jak i na dzień bilansowy:
a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej ( po aktualizacji  wyceny środków trwałych) 
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
b) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów  pozostających  w bezpośrednim związku  z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu 
trwałej utraty wartości,
c) udziały w innych jednostkach  oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych – według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy  z tytułu trwałej utraty wartości  lub 
według wartości godziwej; wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania rozliczyć zgodnie z art. 35 ust.4,
d) udziały w jednostkach podporządkowanych – według zasad określonych  w podpunkcie c, z tym że udziały zaliczane do aktywów trwałych mogą być wycenione metodą 
praw własności, z uwzględnieniem zasad wyceny określonych w art.63 ustawy                           o rachunkowości,
e) inwestycje krótkoterminowe  - według ceny  (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a 
krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej,
f) rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy,
g) należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności,
h) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowania zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów
finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe według wartości godziwej,
Określenie w „kwocie wymagającej zapłaty” oznacza, że w wycenie uwzględnia się ewentualne, należne na dzień bilansowy odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie, jeżeli jednostka 
nie rezygnuje z ich dochodzenia. O naliczeniu odsetek za zwłokę w zapłacie decydują warunki umowy kupna – sprzedaży. Na dzień powstania zobowiązania wycenia się 
według wartości nominalnej.
i) rezerwy- w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
Kwota, na którą jest tworzona rezerwa, powinna stanowić najbardziej prawdopodobny na dzień bilansowy szacunek wydatku, którego zapłata jest nieodzowna dla spełnienia 
obowiązku. Za podstawę szacunku można przyjąć sumę, którą jednostka zapłaciłaby, gdyby niezwłocznie wywiązała się z obowiązku lub tzw. wartość oczekiwaną przyszłego 
świadczenia.
j) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa  w wartości nominalnej.

PODSTAWOWE DEFINICJE, KTÓRE SĄ ZGODNE Z DEFINICJAMI ZAWARTYMI             W USTAWIE O RACHUNKOWOŚCI 

Cena nabycia to cena zakupu obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w 
przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze  publicznoprawnym ( cło, nie podlegający odliczeniu podatek akcyzowy ) oraz powiększona o koszty 
bezpośrednio związane z zakupem  i przystosowaniem środka trwałego do stanu zdatnego do używania łącznie z kosztami transportu, załadunku i wyładunku, a obniżona o 
rabaty, upusty i inne zmniejszenia. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia środka trwałego, gdyż otrzymano go nieodpłatnie, wówczas wycenia się go według ceny 
sprzedaży takiego samego lub podobnego środka trwałego. 

Koszt wytworzenia obejmuje:
- koszty pozostające w bezpośrednim związku z budową rozbudową (montażem, ulepszeniem) środka trwałego oraz dostosowaniem do używania,
- uzasadnioną cześć kosztów pośrednich związanych z budową (montażem, ulepszeniem)  środka trwałego.

Do kosztów wytworzenia nie zalicza się:
- kosztów nadmiernych braków,
- kosztu nadmiernego zużycia materiałów, robocizny itp. w trakcie budowy (montażu, ulepszenia) środka trwałego,
- kosztów ogólnego zarządu i sprzedaży.

Cena nabycia i koszt wytworzenia obejmują również:
- nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
- koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania  i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

Koszt obsługi zobowiązań obejmuje: prowizje i odsetki od kredytu bankowego  oraz krótkoterminowych i długoterminowych pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie 
zakupu lub budowy, a także ujemne różnice  kursowe od tych zobowiązań za okres trwania budowy. 

Za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane w warunkach transakcji rynkowej, 
pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami. Wartość godziwą instrumentów finansowych znajdujących się w obrocie na 
aktywnym rynku stanowi cena rynkowa pomniejszona o koszty związane z przeprowadzeniem transakcji, gdyby ich wysokość byłą znacząca. Cenę rynkową aktywów 
finansowych posiadanych przez jednostkę oraz zobowiązań finansowych, które jednostka zamierza  zaciągnąć, stanowi zgłoszona na rynku bieżąca oferta kupna, natomiast 
cenę rynkową aktywów finansowych, które jednostka zamierza nabyć, oraz zaciągniętych zobowiązań  finansowych stanowi zgłoszona na rynek bieżąca oferta sprzedaży.

Trwała utrata wartości  zachodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej 
części lub całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Uzasadnia to dokonanie odpisu aktualizującego doprowadzającego wartość składnika aktywów  wynikająca z 
ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku do ustalonej w inny sposób wartości godziwej.
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Sprawozdanie finansowe 
1. Sprawozdanie finansowe jest sporządzane na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz 
na inny dzień bilansowy. 
2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający następuje w ciągu              
6 miesięcy od dnia bilansowego. 
3. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia składa się z: 
a) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 
b) Bilansu, 
c) Rachunku zysków i strat, 
d) Dodatkowych informacji i objaśnień. 
4. Stowarzyszenie stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat. 
5. Dane liczbowe w sprawozdaniu wykazuje się w złotych i groszach. 
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Podjęto uchwałę na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 30.09.2020 o zastosowaniu 
wszelkich uproszczeń na podstawie  postanowień art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 
48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4 lub art. 49 ust. 4 ustawy z 29.09.1994 r. o 
rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.).
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1. WYKAZ ZBIORÓW STANOWIĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE

Miejscem prowadzenia ksiąg rachunkowych dla Stowarzyszenia Dorośli - Dzieciom                      w Sępólnie Krajeńskim jest siedziba Stowarzyszenia tj. ul. Szkolna 8/7, 89-400 Sępólno Krajeńskie.

Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej.
Na księgi rachunkowe składają się:
1) konta księgi głównej (ewidencja syntetyczna)-w postaci dzienników
2) konta ksiąg pomocniczych (ewidencja analityczna)-w postaci kont analitycznych                    i kartotekowych
3) wykaz składników aktywów i pasywów ( inwentarz)
4) zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienie obrotów dzienników               za dany okres sprawozdawczy.

Wykaz zbiorów stanowiących księgi rachunkowe w miarę potrzeb jest aktualizowany  stosownym  zapisem w  załączniku  do  polityki rachunkowości.
Poszczególne wydruki są trwale oznaczone nazwą Stowarzyszenia, opisem roku obrotowego, którego dotyczą. Ponadto są w ustalonej kolejności starannie przechowywane.

2.1  Wymogi dziennika 

2.1.1 Dziennik służy do chronologicznego ujęcia zdarzeń jakie nastąpiły w okresie sprawozdawczym, dokonywania równolegle zapisów na kontach księgi głównej                   o rozbudowanej strukturze analitycznej, w porządku chronologicznym kolejno numerowanych zapisów operacji gospodarczych, tj. ciągłego w miarę przygotowywania  materiału księgowego, ujmowania w dzienniku właściwego miesiąca danych                        o operacjach gospodarczych tego miesiąca. Dzienniki, służą do rodzajowej klasyfikacji 
rejestrowanych dokumentów wg typu operacji gospodarczych, taka klasyfikacja porządkuje znaczenie ewidencji dokumentów, pozwala także precyzyjniej podzielić zakres pracy między użytkownikami programu i nadać im stosowne uprawnienia. Zapis księgowy prowadzony przy użyciu komputera posiada  automatycznie nadany numer pozycji, pod którą został wprowadzony do dziennika a także dane pozwalające na ustalenie osoby odpowiedzialnej za treść zapisu. Szczegółowy sposób prowadzenia dzienników 
określony jest w dokumentacji przyjętego do stosowania programu.   

2.1.2  Zapisy w dzienniku winny być kolejno numerowane w ramach każdego roku obrotowego, a sumy zapisów liczone w sposób ciągły. Sposób dokonywania zapisów w dzienniku powinien umożliwić ich jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi               i zatwierdzonymi dowodami księgowymi.

2.1.3   Obroty dziennika sumuje się na zestawieniu obrotów i sald lub odrębnie w ujęciu:
a) od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego,
b) za miesiąc bieżący,
c) od początku roku do końca miesiąca bieżącego.

2.1.4   W celu zapewnienia poprawności funkcjonowania stanu księgowości przyjmuje się dodatkowo następujące założenia:
a) księgi rachunkowe otwiera się na początek każdego następnego roku obrotowego
b) księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy
c) zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach ,tworzących zamknięte księgi rachunkowe z uwzględnieniem art.13 ust. 2 i  3  ustawy o rachunkowości
d) przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera należy stosować właściwe procedury i środki chroniące przed zniszczeniem, modyfikacją lub ukryciem zapisu

2.1.5 Zapis księgowy winien zawierać co najmniej:
a) datę dokonania operacji gospodarczej
b) określenie rodzaju i numer identyfikacyjny dowodu księgowego stanowiącego podstawę zapisu oraz jego datę jeżeli różni się ona od daty dokonania operacji 
c) zrozumiały tekst, skrót lub opis operacji 
d) kwotę i datę zapisu
e) oznaczenie kont, których dotyczy

2.1.6 Stosownie do postanowień ustawy o rachunkowości zapisy księgowe są drukowane raz na koniec miesiąca oraz dodatkowo   zabezpieczane  na  elektronicznych  nośnikach  informacji  w  ramach   prac  administracyjnych archiwizowania danych.

2.2  Konta syntetyczne

Konta księgi głównej (konta syntetyczne) służą do ujęcia w układzie systematycznym,             a więc z uwzględnieniem ich treści ekonomicznej, każdej operacji gospodarczej wg zasad podwójnego zapisu z zachowaniem w tych ramach chronologii. Zapisy te wymagają równoczesnego zarejestrowania w dzienniku.
W księgach rachunkowych Stowarzyszenia muszą być ujęte wszystkie osiągnięte przychody           i poniesione koszty  dotyczące danego roku obrotowego niezależnie od terminu wpływu                i zapłaty.
Stowarzyszenie zapisy na kontach księgi głównej, prowadzi  przy użyciu komputera. Zapisy drukuje się i przenosi na inny trwały nośnik danych nie rzadziej niż  raz w miesiącu oraz na koniec roku obrotowego. Sposób dokonywania zapisów w dzienniku powinien umożliwić ich jednoznaczne powiązanie ze  sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi. 

2.3  Konta analityczne 

Konta analityczne uszczegółowiają dane zawarte na kontach syntetycznych na zasadzie zapisu powtarzanego. Suma obrotów debet i kredyt konta syntetycznego musi być zgodna       z sumą obrotów debet i kredyt kont analitycznych. Stowarzyszenie zapisy na kontach  analitycznych prowadzi  przy użyciu komputera. Zapisy drukuje się i przenosi na inny trwały nośnik danych nie rzadziej niż raz w miesiącu oraz na koniec roku obrotowego. 

2.4 Rozbudowa planu kont o konta syntetyczne

Konta syntetyczne i analityczne funkcjonujące w Stowarzyszeniu przy użyciu techniki komputerowej funkcjonują wg załącznika nr 2 który jest aktualizowany aneksem               w przypadku dodania konta syntetycznego. 
Ewidencja szczegółowa prowadzona jest  na kontach analitycznych i kartotekowych.

2.5  Zestawienie obrotów i sald

2.5.1 Miesięczne zestawienie obrotów i sald sporządza się na podstawie zapisów na kontach syntetycznych i zawiera ono :
1) symbole i nazwy kont,
2) salda poszczególnych kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obroty za miesiąc   i narastająco od początku roku obrotowego  oraz salda na koniec każdego miesiąca,
3) sumę pozycji wymienionych w punkcie 2.

2.5.2 Obroty zestawienia winny narastająco w roku, na koniec każdego miesiąca być zgodne z narastająco przyjmowanymi obrotami dzienników. Uzgodnienie sald kont ewidencji szczegółowej z właściwym kontem księgi głównej następuje poprzez zestawienie sald kont ewidencji szczegółowej sporządzane co najmniej na koniec roku obrotowego. Zestawienie takie sporządza się również na dzień inwentaryzacji dla objętych inwentaryzacją grup składników majątkowych.

2.6 Inwentarz 
Rolę inwentarza spełniają salda kont syntetycznych zawarte w zestawieniu obrotów i sald oraz salda kont analitycznych  ustalone na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych.

2.7  Zapisy i korekty zapisów w księgach rachunkowych 

Zapisy w księgach rachunkowych winny być dokonywane w sposób trwały. Trwale należy zapisy prowadzone przy użyciu komputera zabezpieczyć,  aby nie mogły one ulec zmianie lub zatarciu  przez okres ustalony ustawą o rachunkowości (przez jaki maja być przechowywane).
W razie konieczności dokonania poprawek na dowodzie i dokumencie księgowym, dopuszczalne jest to poprzez:
- skreślenie poprzedniej treści zapisu z zachowaniem jego czytelności i  wprowadzenie w to miejsce poprawnego zapisu (poprawki takie muszą być dokonane we wszystkich urządzeniach, w których  ujęty był nieprawidłowy zapis); osoba dokonująca poprawy błędu winna obok poprawki umieścić datę i swój podpis. Korekty tego typu można jedynie stosować przed zamknięciem miesiąca.
- sporządzenie dokumentu korygującego błędny zapis; korekta może nastąpić tylko zapisami ujemnymi lub dodatnimi. 

3 FORMY I TECHNIKA PROWADZENIA KSIĄG

3.1 Ewidencja księgowa dla Stowarzyszenia prowadzona  jest przy użyciu komputera. 
3.2 Stanowiska pracy wyposażone w komputer i stosowne oprogramowanie dopuszczone             do stosowania przez Zarząd Stowarzyszenia stosują technikę komputerową.
3.3 Wykaz programów komputerowych stosowanych w jednostce:
- „Płatnik” (Prokom Software S.A. Warszawa)
- WF – Fakir (producent WA-PRO  Sp.o.o Warszawa)
- Aga (Program płacowo-kadrowy Streamsoft))
3.4 Powyższe systemy spełniają wymogi ustawy o rachunkowości.
Są aktualizowane zgodnie z otrzymywanymi nowymi wersjami oprogramowania. Wersje te są dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów prawa. 
3.5 Opis przeznaczenia każdego programu, sposobu jego działania (reguły obliczeń, ewidencji,  kontroli wydruku danych) oraz  wykorzystywania podczas przetwarzania danych zawarte są w instrukcjach obsługi w/w programów.

4. ZASADY OCHRONY DANYCH, PROGRAMÓW I SPRZĘTU

4.1 Zasady ochrony danych:
- bieżąca aktualizacja – po każdej aktualizacji danych,
- bez względu na ostatnią aktualizację dokonuje się archiwizacji po zamknięciu każdego  miesiąca,
- archiwizacja odbywa się poprzez przeniesienia danych na trwały nośnik w jednym egzemplarzu dla każdego programu,
- na koniec roku obrotowego archiwizacja odbywa się:
• przed BZ
• po BZ
• po BO

4.2 Za archiwizację na  nośnikach danych odpowiedzialna jest osoba  pracująca na danym  stanowisku komputerowym.

4.3 Należy szczególnie pamiętać, że kopie bezpieczeństwa nie mogą być przechowywane              w tym samym miejscu  co dane podstawowe, a w przypadku ich przenoszenia należy uniemożliwić ich odczytanie osobom nieupoważnionym, np.: przy ich utracie poprzez kodowanie danych.
4.4 Dane z archiwizacji winny być przechowywane w kasie lub szafie metalowej  w miejscu prowadzenia rachunkowości.
4.5 W przypadkach uzasadnionych należy sporządzić kopie bezpieczeństwa wersji instalacyjnych  dopuszczonych do używania programów, za co odpowiedzialna jest osoba zajmująca  się  siecią komputerowa miejsca prowadzenia dokumentacji księgowej.
4.6 Przy wykonywaniu takich czynności jak:
- otwieranie  danych z dyskietek i płyt CD,
- otwieranie załączników poczty elektronicznej, należy stosować programy antywirusowe.

4.7 Osoba odpowiedzialna za sieć komputerową biura prowadzącego dokumentację księgową jest zobowiązana dokonywać okresowych kontroli zbiorów danych na wypadek obecności wirusów.

4.8 W przypadku natknięcia się na wirusy komputerowe przez osoby  pracujące na stanowiskach komputerowych, o powyższym fakcie należy powiadomić bezzwłocznie osobę zajmującą się siecią komputerową.

4.9 W celu ochrony danych i sprzętu komputerowego przed dostępem niepowołanych osób należy stosować zabezpieczenia programowe polegające na stosowaniu haseł dostępu. 

4.10  Zakazuje się przebywania osób nieupoważnionych w miejscach przechowywania danych i sprzętu komputerowego.

4.11  Przy niszczeniu zbiorów danych (np. dyskietek lub płyt CD) należy stosować procedury uniemożliwiające odzyskanie zniszczonych danych.

4.12   W celu zabezpieczenia sprzętu komputerowego i zbiorów danych przed zdarzeniami losowymi zabrania się:
- pozostawienia pracującego komputera bez nadzoru
- palenia tytoniu i używania ognia otwartego w miejscach szczególnie narażonych oraz miejscach przechowywania kopii bezpieczeństwa,
- pracowania na stanowisku komputerowym podczas burzy.

4.13 .a Osoba odpowiedzialna za sieć komputerową lub inna osoba dokonująca naprawy sprzętu komputerowego może dokonywać naprawy lub okresowych przeglądów i kontroli tylko w obecności osób pracujących na danych stanowiskach komputerowych.

4.13.b Zabrania się używania programów na które Stowarzyszenie nie posiada   licencji na użytkowania. Ponadto wszelkie instalacje i de instalacje programów, konfiguracje systemu oraz rozbudowy sprzętu powinny odbywać się tylko przez wyznaczone do tego osoby. 

4.14. Dokumentację - księgi rachunkowe, dowody księgowe, inwentaryzacyjne                           i sprawozdania finansowe należy przechowywać tak, aby nie dopuścić do zniszczenia, uszkodzenia, nieupoważnionego rozpowszechniania oraz niedozwolonych zmian.

4.15 a/ Zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe podlegają trwałemu przechowywaniu
b/ Pozostałe zbiory przechowuje się  co najmniej przez okres:

- księgi rachunkowe - 5 lat,
- karty wynagrodzeń pracowników i listy płac bądź ich odpowiedniki przez okres wymaganego dostępu do tych informacji, wynikający z przepisów emerytalnych, rentowych oraz podatkowych, nie krócej niż przez 50 lat
- dokumentację przyjętego sposobu prowadzenia rachunkowości – przez okres nie krótszy od 5 lat od upływu jej ważności, 
- dokumentację dot. gospodarki środkami trwałymi – 10 lat
- dokumentację dot. ubezpieczeń zbiorowych i deklaracji rozliczeniowych ZUS – 10 lat
- dokumentację dot. podatków i opłat publicznych – 10 lat
- dokumentację dot. darowizn pieniężnych i rzeczowych – 10 lat
- dokumenty inwentaryzacyjne - 5 lat,
- pozostałe dowody księgowe i dokumenty – 5 lat.
- Dowody księgowe dotyczące dotacji pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego do końca 2020 r. 
Okresy przechowania ustalone wyżej oblicza się od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą.

5. SPOSOBY ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO STOSOWANIA PROGRAMÓW 

W celu zapewnienia właściwego wykorzystania programów komputerowych należy przede wszystkim stosować się do zaleceń zawartych w instrukcjach użytkownika dołączonych do programów. Programy mogą być wykorzystywane tylko do celów określonych w instrukcjach, a wszelkie zmiany powinny być dokonywane tylko przez osoby do tego wyznaczone, po upewnieniu się, że zmiana nie spowoduje problemów              w funkcjonowaniu całego systemu. Należy unikać również nieprawidłowego 
wyłączania komputerów – jest to częsta przyczyna utraty danych. Zaleca się aby zauważone nieprawidłowości były natychmiast zgłaszane osobie odpowiedzialnej za sieć komputerową.

6. KONTA KOSZTÓW 

Ewidencja kosztów prowadzona jest w zespole „Koszty wg rodzajów”. 
W celu uzyskania kompletnych danych o faktycznych kosztach poniesionych w okresie sprawozdawczym, na które nie uzyskano jeszcze dokumentów, należy wystawić własne dowody wewnętrzne i ująć w ewidencji kosztów tego okresu, którego dotyczą.
Materiały i towary, które nie są bezpośrednio po zakupie, nabyciu zużyte są ewidencjonowane na koncie materiałów. Ich zużycie za dany miesiąc jest w tym miesiącu księgowane w koszty. Analityczna ewidencja do konta materiałów jest prowadzona – ilościowo-wartościowo.

7. KSIĘGOWANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH  W BUDOWIE 

Środki trwałe w budowie to zaliczane do aktywów trwałych przyszłe środki trwałe                     w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
Ewidencja środków trwałych w budowie powiązana jest z powiatowym planem rzeczowo – finansowym środków trwałych w budowie  na dany rok budżetowy  oraz ze środkami trwałymi w budowie  rozpoczętymi  w latach poprzednich. Ewidencja zawiera poszczególne zadania środków trwałych w budowie , tak jak to określa uchwała budżetowa. Ewidencja ta winna być prowadzona w sposób umożliwiający ustalenie nakładów przypadających na poszczególne środki trwałe uzyskane w wyniku inwestycji. Dla ułatwienia 
rejestracji nakładów, dokumenty księgowe (faktury, rachunki, dowody wewnętrzne) winny być opatrzone symbolem zadania inwestycyjnego (środka trwałego w budowie).

8. EWIDENCJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 

Ewidencja księgowa podstawowych środków trwałych obejmuje środki trwałe kontrolowane przez jednostkę i wykorzystywane na własne potrzeby, kompletne i zdatne do użytku o przewidywanym okresie używalności dłuższym niż rok.

Ewidencję środków trwałych prowadzi się techniką ręczną, metodą ilościowo –wartościową, umożliwiającą ustalenie wartości początkowej i ewentualnego zwiększenia lub zmniejszenia poszczególnych obiektów środków trwałych.

Ustalenia poszczególnych grup środków trwałych dokonuje się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 30 grudnia 1999r w sprawie klasyfikacji środków trwałych (Dz.U.nr 112 poz. 1317 z późn. zm.), przy zachowaniu symboliki, nazewnictwa i poziomu stosowania w KLASYFIKACJI RODZAJOWEJ ŚRODKÓW TRWAŁYCH  KRŚT wprowadzonej  Zarządzeniem Prezesa GUS nr 51z 17grudnia 1991 r. w sprawie stosowania KRŚT (Dz. Urz. GUS nr 21 poz. 132) a więc:
- grunty - grupa 0
- budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego – grupa 1
- obiekty inżynierii lądowej – grupa 2
- kotły i maszyny energetyczne  - grupa 3
- maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania  - grupa 4
- specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – grupa 5
- urządzenia techniczne  - grupa 6 
- środki transportu  - grupa 7
- narzędzia,  przyrządy, ruchomości i wyposażenie - grupa 8
- inwentarz żywy  - grupa 9.

W celu ustalenia osób materialnie odpowiedzialnych można  prowadzić indywidualne  karty wyposażenia Rozliczenie z powierzonego mienia odbywa się w przypadku :
- odejścia pracownika z pracy /w formie obiegówki/,
- kradzieży
- zdarzeń losowych
- uchwały Zarządu Stowarzyszenia
- zarządzenia inwentaryzacji

Księgi inwentarzowe środków trwałych i wyposażenia prowadzi  się tradycyjną metodą ilościową dla zakupionych jednostkowych składników majątku do kwoty 200,00 zł. włącznie przy jednoczesnym ich włączeniu w koszty w miesiącu oddania do użytkowania. Ponadto, na podstawie indywidualnej oceny zakupionych składników majątku  przy cenie jednostkowej niższej niż 200,00 można podjąć decyzję o ujęciu wartościowym danego składnika.

Dla pozostałych środków trwałych i wyposażenia księgi inwentarzowe prowadzi się tradycyjną metodą – w formie ksiąg, ilościowo-wartościowo.

Zakup jednostkowego składnika majątku o wartości początkowej od 201,00 zł i nie przekraczającej kwoty wymienionej w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych z 15.02.1992r. (publikacja  Dz.U.nr 54 z 2000r. poz. 654 z późn. zm.) zalicza się w koszty w miesiącu oddania do użytkowania i ewidencjonuje się ilościowo-wartościowo w księdze inwentarzowej wg indeksu pozostałych środków trwałych. 

Środki trwałe ujmuje się w księgach rachunkowych w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia.

9. METODY AMORTYZACJI 

Wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będą zmniejszać odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości na skutek używania lub upływu czasu.

Odpisów umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych                    i prawnych będzie się dokonywało drogą systematycznego planowanego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji.

Rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych powinno nastąpić nie wcześniej niż od miesiąca następującego po miesiącu  przyjęcia środka do używania, a jego zakończenie - nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałego środka trwałego.

Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) dokonywane są raz w roku na podstawie stawek, określonych w Ustawie z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych             (Dz.U.nr 54 poz. 654 z 2000r. z późn. zm.).

Jeżeli stawka określona przez Ministra Finansów jest ustalona z podaniem przedziału, w którym ma się zawierać, to przyjmuje się jako stawkę obowiązującą – najwyższą wartość procentową z przedziału.

10. KSIĘGOWANIE INWESTYCJI 

Ewidencja księgowa inwestycji  obejmuje aktywa nabyte w celu  osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu  wartości tych zasobów.
Ewidencja  powinna zawierać  poszczególne rodzaje  inwestycji określonych w ustawie                o rachunkowości. 
Kryterium podziału inwestycji na długo i krótkoterminowe stanowi rok liczony  od daty nabycia lub wytworzenia  danego składnika aktywów finansowych.

11. INWENTARYZACJA 

Wykazany w księgach rachunkowych budżetu Stowarzyszenia stan aktywów                       i pasywów podlega weryfikacji  w drodze inwentaryzacji.

12. ZASADY  WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW 

Podane zasady wyceny aktywów i pasywów dotyczą zarówno wyceny dokonywanej                   w ciągu roku obrotowego, jak i na dzień bilansowy:
a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej ( po aktualizacji  wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
b) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów  pozostających  w bezpośrednim związku  z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
c) udziały w innych jednostkach  oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych – według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy  z tytułu trwałej utraty wartości  lub według wartości godziwej; wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania rozliczyć zgodnie z art. 35 ust.4,
d) udziały w jednostkach podporządkowanych – według zasad określonych  w podpunkcie c, z tym że udziały zaliczane do aktywów trwałych mogą być wycenione metodą praw własności, z uwzględnieniem zasad wyceny określonych w art.63 ustawy                 o rachunkowości,
e) inwestycje krótkoterminowe  - według ceny  (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej,
f) rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy,
g) należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności,
h) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowania zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe według wartości godziwej,
Określenie w „kwocie wymagającej zapłaty” oznacza, że w wycenie uwzględnia się ewentualne, należne na dzień bilansowy odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie, jeżeli jednostka nie rezygnuje z ich dochodzenia. O naliczeniu odsetek za zwłokę w zapłacie decydują warunki umowy kupna – sprzedaży. Na dzień powstania zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej.
i) rezerwy- w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
Kwota, na którą jest tworzona rezerwa, powinna stanowić najbardziej prawdopodobny na dzień bilansowy szacunek wydatku, którego zapłata jest nieodzowna dla spełnienia obowiązku. Za podstawę szacunku można przyjąć sumę, którą jednostka zapłaciłaby, gdyby niezwłocznie wywiązała się z obowiązku lub tzw. wartość oczekiwaną przyszłego świadczenia.
j) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa  w wartości nominalnej.

PODSTAWOWE DEFINICJE, KTÓRE SĄ ZGODNE Z DEFINICJAMI ZAWARTYMI             W USTAWIE O RACHUNKOWOŚCI 

Cena nabycia to cena zakupu obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze  publicznoprawnym ( cło, nie podlegający odliczeniu podatek akcyzowy ) oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem  i przystosowaniem środka trwałego do stanu zdatnego do używania łącznie z kosztami transportu, załadunku i wyładunku, a obniżona o rabaty, upusty i inne 
zmniejszenia. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia środka trwałego, gdyż otrzymano go nieodpłatnie, wówczas wycenia się go według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego środka trwałego.

Koszt wytworzenia obejmuje:
- koszty pozostające w bezpośrednim związku z budową rozbudową (montażem, ulepszeniem) środka trwałego oraz dostosowaniem do używania,
- uzasadnioną cześć kosztów pośrednich związanych z budową (montażem, ulepszeniem)  środka trwałego.

Do kosztów wytworzenia nie zalicza się:
- kosztów nadmiernych braków,
- kosztu nadmiernego zużycia materiałów, robocizny itp. w trakcie budowy (montażu, ulepszenia) środka trwałego,
- kosztów ogólnego zarządu i sprzedaży.

Cena nabycia i koszt wytworzenia obejmują również:
- nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
- koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania  i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

Koszt obsługi zobowiązań obejmuje: prowizje i odsetki od kredytu bankowego  oraz krótkoterminowych i długoterminowych pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie zakupu lub budowy, a także ujemne różnice  kursowe od tych zobowiązań za okres trwania budowy. 

Za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane w warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami. Wartość godziwą instrumentów finansowych znajdujących się w obrocie na aktywnym rynku stanowi cena rynkowa pomniejszona o koszty związane z przeprowadzeniem transakcji, gdyby ich wysokość byłą znacząca. Cenę rynkową aktywów finansowych 
posiadanych przez jednostkę oraz zobowiązań finansowych, które jednostka zamierza  zaciągnąć, stanowi zgłoszona na rynku bieżąca oferta kupna, natomiast cenę rynkową aktywów finansowych, które jednostka zamierza nabyć, oraz zaciągniętych zobowiązań  finansowych stanowi zgłoszona na rynek bieżąca oferta sprzedaży.

Trwała utrata wartości  zachodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Uzasadnia to dokonanie odpisu aktualizującego doprowadzającego wartość składnika aktywów  wynikająca z ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku do ustalonej w inny sposób wartości godziwej.

13. Sprawozdanie finansowe 
1. Sprawozdanie finansowe jest sporządzane na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz na inny dzień bilansowy. 
2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający następuje w ciągu              6 miesięcy od dnia bilansowego. 
3. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia składa się z: 
a) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 
b) Bilansu, 
c) Rachunku zysków i strat, 
d) Dodatkowych informacji i objaśnień. 
4. Stowarzyszenie stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat. 
5. Dane liczbowe w sprawozdaniu wykazuje się w złotych i groszach. 
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STOWARZYSZENIE "DOROŚLI-
DZIECIOM"

31.12.2019

113 978,90

113 978,90

690 472,76

13 701,21
671 802,35

4 969,20

785 553,61
195 176,03

590 377,58
18 898,05

18 898,05

804 451,66

119 522,90

119 522,90

578 225,86

10 740,81
563 147,62

4 337,43

692 794,78
195 176,03

497 618,75
4 953,98

4 953,98
0,00

697 748,76

804 451,66 697 748,76

2019 2018

zł
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STOWARZYSZENIE "DOROŚLI-
DZIECIOM"

01.01.2019 - 31.12.2019

zł

2019

3 971 772,74

3 870 406,74

101 366,00

3 903 546,63

3 792 043,80

111 502,83

68 226,11

0,00

0,00
68 226,11

604 940,15

80 378,79

826,65

3 236,54

590 377,58

590 377,58

2018

3 445 932,16

3 344 256,16

101 676,00

3 088 691,58

2 974 595,91

114 095,67

357 240,58

0,00

236,35
357 004,23

203 762,27

63 345,77

198,02

0,00

497 618,75

497 618,75
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590 377,58

4 049 663,89

0,00

0,00

0,00

3 786 499,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

497 618,75

3 445 932,16

0,00

0,00

0,00

2 941 020,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zł

Liczba dołączonych opisów: 1 Liczba dołączonych plików: 0



Informacja dodatkowa

Opis:
Informacja dodatkowa do sprawozdania za 2019
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