
 
 
 

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
za okres:  

na dzień  31 grudnia 2012 r 
 
 
 
Nazwa: Fundacja Instytut Architektury 
Siedziba: 30-318 Kraków, ul. Bałuckiego 5B/6 
 
 
 
 
Zarząd Fundacji Instytut Architektury przedstawia sprawozdanie finansowe na dzień 
31 grudnia 2012,  na które składa się: 

 
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
2. Bilans 
3. Rachunek zysków i strat  
4. Informacja dodatkowa 

 
 
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku ( Dz.U.nr 137 poz. 
1539 z póź.zm.)  i przedstawia sytuację majątkową i finansową  Fundacji. 
 
 
 
Data oprac:   ……………………… 
Sporządził :          Aldona Gibalska 
Zatwierdził: Zarząd Fundacji – Dorota Leśniak-Rychlak 
    Piotr Bujas 
    Dorota Jędruch 
    Agata Wiśniewska 
    Michał Wiśniewski 
 
  

 
...................................................... 

Księgowy  -  podpis i pieczęć 

 
................................................                ………………………………………………… 

Zarząd Fundacji – podpis                      Zarząd Fundacji - podpis  
 
 
 

 

................................................                …………………………………………………   ………………………………………………… 

Zarząd Fundacji – podpis                       Zarząd Fundacji - podpis  Zarząd Fundacji - podpis 
 
 
 



Dane  identyfikacyjne: 
 

 Fundacja Instytut Architektury 
 30-318 Kraków, ul.Bałuckiego 5B/6 
 Organ prowadzący rejestr – Sąd Rejonowy dla Krakowa – 

Śródmieścia w Krakowie XI wydział Gospodarczy Krajowego  
Rejestru Sądowego, Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji 
Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów 
Opieki Zdrowotnej  

 Numer rejestru – KRS 0000394017 
 Czas trwania działalności jednostki – nieograniczony 
 Okres objęty sprawozdaniem na dzień 31 grudnia 2012 r. 
 Pierwszy okres obrachunkowy wynosi więcej niż 12 miesięcy i 

stanowi okres od 23.08.2011 do 31.12.2012 rok 
 

 
Informacje  podstawowe: 
 

 Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy  kontynuacji 
działalności statutowej. 

 
 W skład jednostki nie wchodzą wewnętrzne jednostki 

organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania 
finansowe – Fundacja nie sporządza sprawozdania 
skonsolidowanego. 

 
 Fundacja nie ma obowiązku sporządzania rachunku przepływów 

pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym. 
 

 Jednostka sporządza rachunek zysków i strat zgodnie z 
załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 
dn.15.11.2001 r (Dz.U.137 poz.1539 z póź.zm) dostosowanym 
do działalności Fundacji. 

 
 Zgodnie z zasadą memoriału Fundacja ujmuje w księgach 

wszystkie osiągnięte przychody statutowe i koszty, związane z 
tymi przychodami.  

 
 
Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, pomiaru 
wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego -  w 
zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru – zaprezentowano 
poniżej. 
 
 
 
 
 



 
WYCENA AKTYWÓW  
 
Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z 
tym że: 
 

 Do amortyzacji środków trwałych oraz  wartości niematerialnych i 
prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w Wykazie 
rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do 
ustawy podatkowej – metodą liniową. 

 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są 
w cenie nabycia po aktualizacji wyceny składników majątku 
pomniejszonych o umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące 
ich wartość. 

 
Środki trwałe jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów są to składniki majątku o 
przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości 
początkowej nie przekraczającej 3500 zł. 
 
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub 
kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. 
 

 Poszczególne grupy zapasów są wyceniane w następujący 
sposób: Materiały - cena zakupu 

                 Towary – cena wytworzenia 
 
Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane 
w związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich 
wartość do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania pomniejszają wartość 
pozycji w bilansie i zalicza się je odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych. 

 
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady 
ostrożnej wyceny.   

 
Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. 

 
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty 
poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. 
 
 
WYCENA PASYWÓW  
 
Fundusze statutowe ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej 
według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutem Fundacji i 
zasadami praw polityki rachunkowości.  

 
Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. 

 



 
 
PRZYCHODY I KOSZTY 
 
Przychody z działalności statutowej  obejmują w szczególności środki otrzymane 
zgodnie z przepisami prawa i statutu jako przychody działalności statutowej; 
darowizny, dotacje, donacje, usługi statutowe ujmowane w okresach, których 
dotyczą . 
 
 
Koszty działalności ujmowane są z podziałem na działalność statutową 
nieodpłatną i odpłatną . 
 
Całą nadwyżkę przychodów nad kosztami z działalności Fundacja przeznacza na 
pokrycie działalności statutowej jak również na realizację celów do którego 
zobowiązana jest statutem.  

 
 
           
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                          



FUNDACJA INSTYTUT ARCHITEKTURY

............................................... REGON: 121868093

(nazwa jednostki) na dzień 31 grudzień 2012 roku............

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539) wartość w PLN

Wiersz AKTYWA Wiersz PASYWA

1 2 poprzedni rok 2012 - bieżący 1 2 poprzedni rok 2012-bieżący

A Aktywa trwałe -                       -                       A Fundusze własne -                           1 257,97             

I Wartości niematerialne i prawne -                       -                       I Fundusz statutowy -                           -                       

II Rzeczowe aktywa trwałe -                       II
Wynik finansowy za rok 

poprzedni
-                           -                       

III Należności długoterminowe -                       -                       III
Wynik finansowy netto za rok 

obrotowy
-                           1 257,97             

IV Inwestycje długoterminowe -                       -                       1
Nadwyżka przychodów nad kosztami 

(wielkość dodatnia)
-                           1 257,97             

V
Długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe
-                       -                       2

Nadwyżka kosztów nad przychodami 

(wielkość ujemna)
-                           

B Aktywa obrotowe -                       1 925,57             B
Zobowiązania i rezerwy na 

zobowiązania
-                           667,60                

I
Zapasy rzeczowych aktywów 

obrotowych
I

Zobowiązania długoterminowe z 

tytułu kredytów i pożyczek
-                       

II
Zobowiązania krótkoterminowe i 

fundusze specjalne
-                           667,60                

1 Kredyty i pożyczki

2 Inne zobowiązania -                           667,60                

3 Fundusze specjalne

III Inwestycje krótkoterminowe -                       859,46                III Rezerwy na zobowiązania -                           -                       

1 Środki pieniężne -                       859,46                IV Rozliczenia międzyokresowe -                           

2 Pozostałe aktywa finansowe -                       1
Rozliczenia międzyokresowe 

przychodów
-                           

C
Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe
2

Inne rozliczenia 

międzyokresowe
-                           -                       

Suma bilansowa -                       1 925,57             Suma bilansowa -                           1 925,57             

.....................................

Data sporządzenia Podpisy

BILANS

Stan na Stan na 

II Należności krótkoterminowe -                       1 066,11             



Fundacja Instytut Architektury                 REGON:121868093

                        Rachunek wyników 
                       na dzień 31.12.2012 roku

Rachunek wyników sporzadzony z załaczącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z dn 15.11.2001

(Dz.U.137 poz.1539 z póź.zm.)

poz. Wyszczególnienie poprzedni Rok 2012- bieżący

A. Przychody z działalności statutowej 0,00 77 250,80

1.1 Darowizny 0,00 29 116,80

1.2 Dotacje 0,00 46 900,00

1.3 Pozostałe przychody statutowe 0,00 1 234,00

B. Koszty sprzedazy działalności statutowej 0,00 75 691,00

1.1 Koszty statutowe 0,00 75 691,00

C. Wynik finansowy na działalności statutowej 0,00 1 559,80
D. Koszty administracyjne 0,00 301,83

1.2 Amortyzacja 0,00 0,00

1.2 Zużycie mat. I energii 0,00 0,00

1.3 Usługi obce 0,00 301,83

1.4 Wynagrodzenia i pozostałe obciążenia pracownicze 0,00 0,00

1.5 Pozostałe koszty administracyjne 0,00 0,00

1.6 Koszty ogólne zarządu 0,00 0,00

E. Wynik finansowy na całokształcie działaności 0,00 1 257,97
F. Przychody finansowe 0,00 0,00

1.1. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00

1.2 w tym jednostek powiązanych 0,00 0,00

1.3 Odsetki 0,00 0,00

1.4 w tym od jednostek powiązanych 0,00 0,00

1.5 Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00

1.6 Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00

1.7 Inne 0,00 0,00

G. Koszty finansowe 0,00 0,00

1.1 Odsetki 0,00 0,00

1.2 w tym od jednostek powiązanych 0,00 0,00

1.3 Strata ze zycia inwestycji 0,00 0,00

1.4 Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00

1.5 Inne 0,00 0,00

H. Pozostałe przychody 0,00 0,00

I. Pozostałe koszty 0,00 0,00

J. Wynik finansowy na działalności ogółem 0,00 1 257,97
K. Podatek dochodowy 0,00 0,00

L. Koszty nie sanowiące K.U.P. - pozostałe obciążenia wyniku 0,00 0,00

Ł.

Różnica zwiększajaca koszty roku następnego( wielkość 

dodatnia ) 0,00 0,00

M.

Różnica zwiększajaca przychody roku następnego ( 

wielkość ujemna ) 0,00 1 257,97

Data sporządzenia

…………………

Podpis



1

 

1

Wyszczególnienie zmiany 
nie dotyczy

1

Bilansie Rachunku wyników

nie ma

2

Nazwa grupy składników majątku trwałego

Stan na początek 

roku obrotowego Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody

Stan na 

koniec roku 

obrotowego

1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) nie ma 0,00

2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 

wodnej nie ma 0,00

3. urządzenia techniczne i maszyny nie ma 0,00

4. środki transportu nie ma 0,00

5. inne środki trwałe nie ma 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nie uwzględniono w 

Kwota w złotychWyszczególnienie zdarzeń

c. Informacje o  zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Fundacja Instytut Architektury

Przyczyny zmiany

Kwota wyniku finansowego 

spowodowana zmianami

Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne jeżeli 

cena nabycia była większa od 3500,00 w pozostałych 

według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne

według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane 

stałą utratą ich wartości

Informacja dodatkowa od 23.08.2011 r do 31 grudnia 2012 r.

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Wyszczególnienie
Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilanskowy i 

wykazano w bilansie NIE MA w 2007r

Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie 

NIE MA w 2007r

Wycena majątku finansowego

nie dotyczy 0,00

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik
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2

Nazwa grupy składników majątku trwałego

Stan na początek 

roku obrotowego Aktualizacja

Amortyzacja za 

rok Inne zwiększenia Zmniejszenie

Stan na 

koniec roku 

obrotowego

Stan na 

początek 

roku 

obrotowe

go (netto)

Stan na 

koniec 

roku 

obrotowe

go (netto)

1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) nie ma 0,00 0,00 0,00

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja nie ma 0,00 0,00 0,00

3. urządzenia techniczne i maszyny nie ma 0,00 0,00 0,00

4. środki transportu nie ma 0,00 0,00 0,00

5. inne środki trwałe nie ma 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Zwiększenia Zmniejszenia

Powierzchnia m2 nie ma 0,00

Wartość 0,00 0,00

2

Zwiększenia Zmniejszenia

1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) brak 0,00

2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 

wodnej brak 0,00

3. urządzenia techniczne i maszyny brak 0,00

4. środki transportu brak 0,00

5. inne środki trwałe brak 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Nazwa grupy składników majątku trwałego

Stan na początek 

roku obrotowego Przychody Rozchody

Stan na koniec roku 

obrotowego

1. Inne wartości niematerialne i prawne brak 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00

d.  Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku 

obrotowego

Stan na początek 

roku obrotowego

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

c. Grunty użytkowane wieczyście

Zmiany w ciągu rokuStan na początek 

roku obrotowego

Stan na koniec roku 

obrotowego

e. Wartości niematerialne i prawne
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2

Nazwa grupy składników majątku trwałego

Stan na początek 

roku obrotowego Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie

Stan na koniec 

roku 

obrotowego

Stan na 

początek 

roku 

obrotowego 

(netto)

Stan na 

koniec 

roku 

obrotowe

go (netto)

1. Inne wartości niematerialne i prawne brak 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Zwiększenia Zmniejszenia

1. Nieruchomości brak 0,00

2. Wartości niematerialne i prawne brak 0,00

3. Długoterminowe aktywa finansowe brak 0,00

a. udziały i akcje brak 0,00

b. inne papiery wartościowe brak 0,00

c. udzielone pożyczki brak 0,00

d. inne długoterminowe aktywa finansowe brak 0,00

4. Inne długoterminowe inwestycje brak 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00

2

początek roku 

obrotowego

koniec roku 

obrotowego

początek roku 

obrotowego

koniec roku 

obrotowego

początek roku 

obrotowego

koniec roku 

obrotowego

1. dostaw i usług - Galeria Negotiolum 1 040,00 0,00 1 040,00

2. podatków 0,00 0,00 0,00

3. środków od  ZUS 0,00 0,00 0,00 0,00

4. wynagrodzeń 26,11 0,00 26,11

5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00

6. innych należności 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 1 066,11 0,00 0,00 0,00 1 066,11

Stan na początek 

roku obrotowego

Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku 

obrotowego

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

g. Inwestycje długoterminowe

do 1 roku powyżej 1 roku Razem

h. Podział należności  według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty 

stan na

okres wymagalności

 Należności z tytułu
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2

początek roku 

obrotowego

koniec roku 

obrotowego

początek roku 

obrotowego

koniec roku 

obrotowego

początek roku 

obrotowego

koniec roku 

obrotowego

1. kredytów i pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00

2. dostaw i usług 0,00 32,60 0,00 32,60

3. podatków 0,00 635,00 0,00 635,00

4. ubezpieczeń społecznych 0,00 0,00 0,00 0,00

5. wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00

6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00 0,00 0,00

7. innych zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 667,60 0,00 0,00 0,00 667,60

2

początek roku 

obrotowego

koniec roku 

obrotowego

1.Ogółem czynne rozliczenia 

międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00

a. opłacone z góry czynsze z tytułu 

wynajmowania pomieszczeń

b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i 

innych publikacji

c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe 

i osobowe

d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe 

kosztów

2.Ogółem bierne rozliczenia 

międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe 

kosztów

Zobowiązania z tytułu

okres wymagalności

do 1 roku powyżej 1 roku

stan na

Tytuły

stan na 

Razem

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne 

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Strona 4 z 9



2

początek roku 

obrotowego

koniec roku 

obrotowego

1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów 

(wyszczególnienie wg tytułów) 0,00 0,00

2

Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły

Zyski nadzwyczajne - losowe

Zyski nadzwyczajne - pozostałe

Suma 0,00 0,00

Straty nadzwyczajne - losowe

Straty nadzwyczajne - pozostałe
Suma 0,00 0,00

2

Wyszczególnienie

Przeciętne 

zatrudnienie w roku

Wynagrodzenie z tyt. Umów o pracę 0,00

Umowy o dzieło 

Ogółem 0,00

2

Liczba osób

0

Wyszczególnienie

Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie

Tytuły

stan na 

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego                          

w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie      

(Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Strona 5 z 9



3

a. Przychody z działalności statutowej 77 250,80

Składki brutto określone statutem

Przychody z działalności statutowej 77 250,80

(wyszczególnienie)

Darowizny 29 116,80

Dotacje 46 900,00

Pozostałe 1 234,00

0,00

Pozostałe przychody określone statutem 0,00

(wyszczególnienie)

3 b. Pozostałe przychody 0,00

Przychody ze sprzedaży środków trwałych, 

środków trwałych w budowie oraz wartości 

niematerialnych i prawnych 0,00

Przychody z likwidacji środków trwałych 0,00

Inne 0,00

3 c. Przychody finansowe 0,00

Cena sprzedaży akcji i udziałów 0,00

Odsetki od lokat, wkładów bankowych 0,00

Odsetki od pożyczek 0,00

Odsetki od posiadanych papierów 

wartościowych 0

Otrzymane dywidendy od akcji obcych 0

Inne przychody finansowe 0

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość
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4

Koszty realizacji działalności statutowej 75 992,83

świadczenia pieniężne:

(wyszczególnienie)

Koszty realizacji działalności statutowej 75 691,00

0,00

świadczenia niepieniężne: 0,00

(wyszczególnienie) 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

świadczenia niepieniężne: 0,00

(wyszczególnienie) 0,00

0,00

0,00

Pozostałe koszty realizacji zadań 

statutowych 0,00

świadczenia pieniężne 0,00

(wyszczególnienie) 0,00

0,00

0,00

świadczenia niepieniężne 0,00

(wyszczególnienie) 0,00

0,00

0,00

Koszty administracyjne: 301,83

- zużycie materiałów i energii 0,00

- usługi obce 301,83

- podatki i opłaty 0,00

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia 

społeczne i inne świadczenia 0,00

- amortyzacja 0,00
- pozostałe koszty 0,00

a. Informacje o strukturze kosztów
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4 b. Pozostałe koszty 0,00

wartość netto sprzedanych środków trwałych, 

środków trwałych w budowie oraz wartości 

niematerialnych i prawnych 0,00

wartość netto z likwidacji środków trwałych, 

wartości niematerialnych i prawnych w wyniku 

zdarzeń mieszczących się w granicach 

ogólnego ryzyka gospodarczego 0,00

Inne 0,00

4 c. Koszty finansowe 0,00

Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i 

akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe 

aktywa finansowe 0,00

Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz 

odsetek od kredytów inwestycyjnych w 

okresie realizacji inwestycji 0,00

Opłacone prowizje od zaciągniętych 

kredytów, oprócz prowizji od kredytów 

inwestycyjnych 0,00 0

Zapłacone odsetki za nieterminową regulację 

zobowiązań 0

Odsetki i dodatkowe opłaty od środków 

trwałych przejętych w leasing finansowy 0
Inne koszty finansowe 0

5

statutowy z aktualizacji wyceny

1. Stan na początek roku obrotowego 0,00 0,00

a. zwiększenia 0,00 0,00

- z zysku 0,00 0,00

- inne 0,00 0,00

b. zmniejszenia 0,00 0,00

- pokrycie straty 0,00 0,00

- inne 0,00 0,00

2. Stan na koniec okresu obrotowego 0,00 0,00

Fundusz

Wyszczególnienie

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego
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5

Wynik na całokształcie działaności 0,00

w tym: 0,00

(wyszczególnienie) 0,00

różnica zwiększająca przychody roku 

następnego 1 257,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

początek roku 

obrotowego

koniec roku 

obrotowego

1. gwarancje 0,00 0,00

2. poręczenia 0,00 0,00

3. kaucje i wadia 0,00 0,00

4. inne zobowiązania 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00

Tytuły

stan na 

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej
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