Toruń, 9 maja 2020 r.

Instrukcja rozliczania jednostek
z Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZHR
w 2020 roku
I.

Rozliczenie miesięczne – elementy składowe
Na comiesięczne rozliczenie składają się:
1. Zbiór dokumentów księgowych (faktury, faktury uproszczona - paragon z NIP okręgu, delegacje
itp.)
2. Rezygnujemy z drukowania co miesiąc wydruku ZIHERa i wyciągu z konta.
UWAGA! Jeżeli posiadasz faktury uproszczone tj. paragon z NIP okręgu wykonaj ich ksero (kopię).
Nadruk na paragonie wykonywany jest metodą termiczną, która charakteryzuje się szybkim „ginięciem,
zamazywaniem” z paragonu. Wykonując jego kopię zabezpieczasz się przed utratą takiego dokumentu.

II. Jak przygotować zbiór dokumentów księgowych?
Rozpoczynając pracę z dokumentacją warto byś przygotował/a sobie wszystkie potrzebne
dokumenty oraz elementy wykorzystywane podczas działania z dokumentacją.
1. Dokumenty księgowe należy wpiąć do jednego „skoroszytu na wczepy”:
a. Pasek skoroszytu należy opisać wg wzoru:
<nr książki z ZIHER> - <nazwa jednostki> - <miesiąc, rok>
przykład: 25 - 72 Kujawska Drużyna Harcerek „Wędrowcy” - grudzień 2019
2. Do skoroszytu należy wpiąć (zgodnie z poniższą kolejnością):
a. Przekładka: KSIĄŻKA FINANSOWA
- Dowody księgowe wpięte zgodnie z kolejnością wg ZIHER (najstarsze na dole)
b. Przekładka: KSIĄŻKA BANKOWA
- Dowody księgowe wpięte zgodnie z kolejnością wg ZIHER (najstarsze na dole)
UWAGA! Jeśli nie macie książki bankowej, to przekładkę książka finansowa i tak należy wpiąć.
GA! Jeśli nie macie książki bankowej, to przekładkę książka finansowa i tak należy wpiąć.
UWAGA! Faktury drukowane na paskach (paragonach) – należy szczepić z kartką A4 za pomocą zszywek,
a nie przyklejać.

III. Przekazywanie dokumentacji księgowej
Comiesięczne rozliczenie jednostki możesz przekazać na dwa sposoby:
1. Wysyłając je listem poleconym do Skarbnika Zarządu Okręgu – hm. Kingi Zielińskiej (adres
możesz otrzymać mailem).
2. Wysyłając do paczkomatu:
TOR10M - ul. Grudziądzka 74-76, Toruń (Parking przy Santander Bank)
podając nr telefonu Skarbnika Zarządu Okręgu – hm. Kingi Zielińskiej (numer telefonu możesz
otrzymać mailem).
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IV. Brak dokumentacji w danym miesiącu rozliczeniowym
Jeżeli w danym miesiącu nie dokonano żadnych operacji (nie przyjęto i nie wydano pieniędzy)
wystarczy wysłać maila do 15. dnia miesiąca następnego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie
na adres skarbnik.kuj@zhr.pl
temat: „ROZLICZENIE 2020 - <miesiąc> przykład: ROZLICZENIE 2020 – WRZESIEŃ
w treści informacja: „Jednostka ……… w miesiącu ……… nie dokonywała żadnych operacji w książce
finansowej oraz w książce bankowej.”
V. Dokumentacja dodatkowa wymagana w roku 2020
1. Przypominam, że każdy komendant jednostki (drużynowa/-y, hufcowa/-y) obligatoryjnie musi
podpisać zobowiązanie o
odpowiedzialności
materialnej
za
daną
jednostkę:
https://kujawy.zhr.pl/zobowiazanie_o_odpowiedzialnosci_materialnej
2. Informację o stanie rozliczenia będziemy starali się
umieszczać
na
bieżąco:
https://kujawy.zhr.pl/stany_rozliczen_2020
3. Ponadto informuję, że prezentacja ze szkolenia finansowego oraz wszystkie aktualne wzory
dokumentów potrzebnych do rozliczeń śródrocznych znajdują się na stronie Okręgu:
https://kujawy.zhr.pl/ksiegowosc/dokumenty-finansowe-srodroczne/

