
Instrukcja wypełniania wzorów sprawozdań finansowych
dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Wstaw nazwę organizacji, dla której sporządzasz 

sprawozdanie finansowe  (zielone pole po prawej)

Ulica

Wstaw adres organizacji (zielone pola po prawej) Nadodrzańska

Wstaw numer REGON (zielone pole po prawej)

Dzień

Wybierz datę, na którą przygotowujesz sprawozdanie 

finansowe. Klikaj na komórki po prawej stronie, następnie na 

strzałkę i wybieraj kursorem dane z rozwijanej listy

31

Wybierz datę, kiedy sprawozdanie finansowe jest 

podpisywane przez osoby upoważnione. Klikaj na komórki 

po prawej stronie, następnie na strzałkę i wybieraj kursorem 

dane z rozwijanej listy

30

Przejdź do zakładki "Bilans" i wstaw dane liczbowe w zielone 

pola.

Jeżeli po wstawieniu liczb aktywa nie będą równały się pasywom wyświetli 

się ostrzegawczy komunikat

Przejdź do zakładki "Rachunek zysków i strat" i wstaw dane 

liczbowe w zielone pola

Wydrukuj zakładki "Bilans" i "Rachunek zysków i strat". 

Uzyskaj pod sprawozdaniami podpisy osób upoważnionych

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych

081164230



Instrukcja wypełniania wzorów sprawozdań finansowych
dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Nr Kod pocztowy Poczta

14/4 69-100 Słubice

Miesiąc Rok

12 2015

03 2016

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych

081164230



Fundacja Dziupla Inicjatyw 

Przyrodniczych

Nadodrzańska 14/4

69-100 Słubice REGON: 081164230
(nazwa jednostki) (numer statystyczny)

BILANS na dzień 31.12.2015

początek roku koniec roku

A. Aktywa trwałe, w tym:

– środki trwałe
B. Aktywa obrotowe, w tym: 533,91 948,96

– zapasy

– należności krótkoterminowe 36,97

– środki pieniężne 533,91 911,99

Aktywa razem 533,91 948,96

początek roku koniec roku

A. Kapitał (fundusz) własny, w 

tym: 533,91 948,96

– kapitał (fundusz) podstawowy 379,81 533,91

– należne wpłaty na kapitał 

podstawowy (wielkość ujemna)

– wynik finansowy za rok 

obrotowy 154,10 415,05

B. Zobowiązania i rezerwy na 

zobowiązania, w tym:

– rezerwy na zobowiązania

– zobowiązania z tytułu kredytów i 

pożyczek

Pasywa razem 533,91 948,96

Data sporządzenia: 30.03.2016 Podpisy:

Stan na
AKTYWA

PASYWA
Stan na



Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych

Nadodrzańska 14/4

69-100 Słubice REGON: 081164230
(nazwa jednostki) (numer statystyczny)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za rok 2015

Rok poprzedni Rok bieżący

A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i 

zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów 

(zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – 

wartość ujemna) 1 257,37 9 265,99

B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej: 1 103,27 8 850,93

I. Amortyzacja

II. Zużycie materiałów i energii 1 745,25

III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia 1 200,00

IV. Pozostałe koszty 1 103,27 5 905,68

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja 

wartości aktywów

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja 

wartości aktywów 0,01

E. Podatek dochodowy

G. Wynik finansowy netto ogółem (A−B+C−D−E), w tym: 154,10 415,05

I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) 154,10 415,05

II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)

Data sporządzenia: 30.03.2016 Podpisy:


