
Jak wybrać program księgowy dla NGO (program komputerowy dla stowarzyszeń i fundacji)?

Wydaje  się  nam  czasami,  że  w  przypadku  małej  lub  średniej  wielkości  organizacji  NGO 
(stowarzyszenie,  fundacja,  klub  sportowy,  związek  zawodowy,  rodzinny  ogród  działkowy  itp.)  szybciej  i 
sprawniej poprowadzimy księgowość w arkuszu kalkulacyjnym lub na kartce papieru. W praktyce taki sposób 
organizacji rodzi jednak sporo problemów a czasami błędy.

Programy komputerowy do prowadzenia księgowości w NGO (programy księgowe dla stowarzyszeń i 
fundacji) są tworzone aby w jak największym stopniu uprościć i przyspieszyć prowadzenie księgowości każdej  
organizacji  pozarządowej. Dobry program księgowy dla stowarzyszeń i  fundacji umożliwia bardzo szybkie 
wprowadzanie dokumentów księgowych,  daje  możliwość modyfikacji  wzorcowego planu kont do potrzebo 
konkretnej organizacji NGO, umożliwia automatyczne generowanie bilansu i rachunku wyników orz deklaracji 
CIT.

Testując  wybrany program lub  chociażby zastanawiając  się  nad  jego wyborem,  powinni  sprawdzić 
przede  wszystkim czy jest  prosty w  obsłudze,  nie  posiada  zbędnych  funkcji  i  czy  jest  rozsądny cenowo. 
Najłatwiej jest po prostu zadzwonić do wybranego dostawcy oprogramowania księgowego dla NGO i zapytać 
jakie inne organizacje korzystają z tego programu, ile ich jest,  czy można poprosić o jakieś referencje lub 
kontakt telefoniczny do takich organizacji.  Koniecznie powinniśmy również zapytać o specjalną ofertę dla 
siebie, tak aby cena zakupu i koszty późniejszego utrzymania były dostosowane do możliwości finansowych 
Państwa organizacji.

Decydując się na prowadzenie księgowości w Państwa organizacji koniecznie musicie posiadać legalne 
oprogramowanie księgowe dla ngo, którego nabycie potwierdza faktura. Upewnijcie się, że wybrany program 
księgowy dla ngo spełnia wymogi ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra finansów w zakresie: 
zasad ewidencji i księgowania, w zakresie bezpieczeństwa i sprawdzalności wprowadzanych danych oraz czy 
wybrany program dla stowarzyszeń i fundacji jest na bieżąco aktualizowany.

Z  doświadczenia  wiadomo,  że  im  bardziej  dany  program  jest  dostosowany  do  potrzeb  wybranej 
specyfiki tym lepiej, dlatego też koniecznie szukajcie Państwo programów księgowych dla NGO, które są jak 
najlepiej  dostosowane  do  potrzeb  specyfikacji  stowarzyszeń,  fundacji  i  innych  organizacji  NGO.  Przed 
podjęciem jakichkolwiek decyzji zadzwońcie lub napiszcie maila do producenta programu dla stowarzyszeń i 
fundacji i pobierzcie 

Istotne jest aby komputerowy program księgowy dla ngo posiadał co najmniej następujące funkcje:
- możliwość rozbudowy wzorcowego planu kont o potrzebne konta syntetyczne i analityczne z podziałem na 
odpowiednie kategorie kosztów i przychodów z rozbiciu na realizowane projekty i zadania,
- możliwość automatycznego generowania bilansu i rachunku wyników (rachunku zysków i strat) na podstawie 
powiązań z kontami księgowymi planu kont,
-  możliwość automatycznego generowania deklaracji  CIT-8,  CIT-8/O i CIT-D z opcją modyfikacji  wzorów 
wypełniania deklaracji
-  możliwość automatycznego importowania elektronicznych wyciągów bankowych aby zaoszczędzić czas i 
wyeliminować większość potencjalnych przyczyn błędów
-  możliwość  eksportowania  danych  z  raportów i  zestawień  oraz  danych  z  okien  przeglądania  do  arkusza 
kalkulacyjnego, tak aby można było utworzyć własne zestawienia danych
-  możliwość  ograniczania  dostępu  do  wybranych  użytkowników,  tak  aby nie  wszyscy mogli  wykonywać 
wszystkie operacje na programie księgowym na ngo.

Zazwyczaj  programy księgowe są bardzo proste  w obsłudze  i  eliminują większość  pracochłonnych 
operacji  i  sprawdzeń,  które  wykonujemy  w  księgowości  papierowej.  Warto  jednak  dowiedzieć  się  czy 
producent programów księgowych dla stowarzyszeń i fundacji organizuje szkolenia z zakresu obsługi danego 
programu księgowego dla NGO – warto zapisać się na nie, ponieważ zazwyczaj szkolenie prowadzone jest 
przez specjalistę od księgowości w organizacjach pozarządowych, z którym można porozmawiać na wszystkie 
interesujące nas tematy. W ten sposób na pewno szybciej i łatwiej rozpoczniecie Państwo prace na programie 
księgowym.

Zachęcamy Państwa do skontaktowania się z firmą LeftHand, która od ponad 11 lat tworzy i sprzedaje 
programy  księgowe  dla  organizacji  pozarządowych  i  współpracuje  w  większością  znaczących  centrów 
skupiających różnorodne organizacje pozarządowe. Warto zadzwonić lub wysłać maila, pobrać wersję testową 
(demo) programu księgowego dla ngo i koniecznie zapytać o promocję cenową dla swojej organizacji :)
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