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Charakterystyka narzędzia
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Dla kogo jest to narzędzie?

Załącznik nr 6
(przywilej prostszej 
formy SF)

organizacje pozarządowe nie będące spółkami 
kapitałowymi

podmioty działające w oparciu o prawo kościelne, jeżeli 
ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności 
pożytku publicznego

stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego 
prowadzące działalność pożytku publicznego
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Narzędzie do sporządzenia 
sprawozdania finansowego - charakterystyka

 spełnia wymogi wynikające z Załącznika nr 6 Ustawy o Rachunkowości

 składa się z pliku Excel oraz Word

 plik Excel służy do wypełnienia danych liczbowych 

 plik Word automatycznie aktualizuje dane wpisane w pliku Excel

 w pliku Word można umieścić dodatkowe opisy oraz informacje liczbowe.
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Narzędzie do sporządzenia 
sprawozdania finansowego - funkcjonalność

 wprowadzenie do sprawozdania finansowego wraz z ważniejszymi zasadami rachunkowości jest

już opracowane (wystarczy dostosować informacje do danej organizacji)

 Dodatkowe Informacje i Objaśnienia zawierają wszystkie ujawnienia wymagane Załącznikiem

nr 6 do Ustawy o Rachunkowości

 narzędzie umożliwia wypełnianie danych w arkuszu EXCEL, dzięki czemu arkusz samodzielnie

przelicza sumy

 w arkuszu umieszczone są formuły pokazujące informacje o błędach liczbowych (niespójność

danych)
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Narzędzie do sporządzenia 
sprawozdania finansowego - funkcjonalność

 Bilans i Rachunek Wyników odwołują się do not umieszczonych w Dodatkowych Informacjach

i Objaśnieniach do sprawozdania finansowego

 na podstawie narzędzia EXCEL powstaje automatycznie dokument WORD będący

załącznikiem do sprawozdania finansowego

 dokument WORD można dowolnie edytować
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4 kroki do sprawozdania finansowego
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EXCEL

✔ Uzupełniasz opracowany szablon 

z gotowymi tekstami w Excelu

✔ Krok po kroku prowadzamy Cię przez 

kolejne punkty sprawozdania dzięki 

naszym wbudowanym wzorcom opisów

✔ Dzięki objaśnieniom i instrukcjom 

z łatwością uzupełniasz poszczególne 

pola.
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WORD

✔ Po uzupełnieniu danych w Excelu 

zostaną one zaciągnięte do Worda

✔ Dzięki temu sprawozdanie zostanie 

uzupełnione o kluczowe dane i opisy

✔W szybki i łatwy sposób stworzysz 

informację dodatkową składającą się 

z wprowadzenia do sprawozdania 

finansowego oraz dodatkowych informacji 

i objaśnień.
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PDF

✔ Informacja dodatkowa może zostać 

uzupełniona o istotne informacje dla 

Twojej organizacji, a zbędne tabele 

usunięte z dokumentu

✔ Gotowe sprawozdanie w Word możesz 

dowolnie wyedytować graficznie

✔ Dokument w Word zapiszesz w PDF 

i dzięki temu stworzysz przejrzysty 

załącznik do XML.
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XML

✔ Dzięki rządowej aplikacji dostępnej 

na stronie Ministerstwa Finansów 

stworzysz sprawozdanie finansowe w 

wymaganej strukturze logicznej (XML)

✔ Zapisana w PDF Informacja 

Dodatkowa do sprawozdania finansowego 

jest gotowym załącznikiem do 

umieszczenia w strukturze logicznej

✔ Gotowe!

XML
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Przykład
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Ważniejsze zasady rachunkowości

Ważniejsze zasady rachunkowości
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Informacje o zobowiązaniach warunkowych
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Przydatne linki

struktura logiczna do sprawozdania finansowego

https://www.gov.pl/web/kas/struktury-e sprawozdan

aplikacja do SF (gov.pl)

https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/aplikacja/

odczyt SF w XML

https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap/#/step2-start

https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap/#/step2-start
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sprawozdaniefinansowe.eu
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