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Nazwa banku - Bank Spóldzielczy w Krokowe.j
Adres siedziby Banku - ul. ZARNOWIECKA 1 ,84-110 Krokowa
Nr kodu bankowego - 83490002
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Stan na 31.12.2017 r,

Stan na 31.12.20lEr

kasa. oneracie z Bankiem centralnvm

I

t5l

6

J 904 52l.Ez

559.63

6150 494.13

w rachunku bteżacvm

Rezerwa obowiązkowa
3. lnne środki

:ł

00

w

AKTYWA

poz,

3 903 456^3ż

.

1 065.50

l 065,50

l32 008 874.34
ż9 964 511 19

l11 839 547.49

Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku

II.

centralnvm

IIl

Należnościod śektora finansoweso
1. W rachunku bieżacvm
Z, Terminowe
Należnościod §ektora niefi nansoweso
w rachunku bieżacym

Iv.

)T
v.

Należnościod sektora budżetowepo
1. W rachunku bieżacvnr

VI.

NaIeżnościz tytułu zakupionych papierów wartościowych
z otrzvmanvm nrzvrzeczeniem odkunu
Dlużne nanierv włrtościowe
1. Banków
. Budżetu państwa i budżetów lerenorwch
pozostałe

3sl 084

l6 l08

736.45

25 656 4s6.14

14

25 656 456.14

8 676 439.24
4 503 542.70
4 1,7ż 896-54

l0 600 953.02

34

Z. Terminowe

vII.

ż5 8222ż6.8&
86 0l7 320.6l
I20 410 916,27
4 1o).179 8ż

102 044 141 l5
l28 093 328.43
3 558 184.37
l24 535 144,06
34 391 084.14

5 413 346.86
l 87 606.1 6

vIII. []dzialv lub akcie w iednosfkłch zależnvch
1. w instvtuciach finansorłvch
w nozostafuch ierlnnqfkach

x.

tldziały lub akcie w iednostkach wspólzależnych
w instvtllciach fi nansowch
2.

x.

w pozostałvch iednostkach

Ildzialv luh akcie w iednostkach sfowarzvszonvch
l. w instvtuciach finansowch
2. w nozostałvch iednostkach
udzialv lub łkcie w innvch iednostkach

xI.

l

XII pozostałe naoierv wartościowe i inne aktvwe finansowe
xIII. wartości niemateriaIne i prawne.
w tvm:- wartośćlirmv

xIv.

xv.

Rzeczowe aktvwa trwale
Inne aktvł,a
l, Przeiele aktvwa - do zbvcia

l 000.00
2 524 322,95
40 297.94

375 000.00
374 000.00
l 000.00
2 400 155.14
38 441,48

1ż 852 7o8-76
327 816.7s

1ż 992 145.36
t28 538.82

ż. pozostałe

127 81675
6s9 110-33

l.Aktvwa z tvtułu odroczonepo nodatku dochodoweso

610

xvI. Rozliczenia miedzvokresowe

pozostale rozl iczenia miedzvokresowe

1

4zl

1

1 28 538.82
s99 982.29
559 383.00
40 599.ż9

/

-00

49 349.33

XvII. \ależne wplatv na kanital (fundusz) nodstawowv
xVIII Ą,kcie wlasne
AK,I,YWA RAZEM
Osoba.

502 000.00

l 50l 00000

l. w instvtuciach finansorłvch
2. w oozostałvch iednostkach

1Jż l 228

202.5l

289 916 ó57.8J
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Nazwa banku - Bank Spóldzietczy w KroLowe.i
Adres siedziby Banku _ ul, ŻARNowIEcKA 1 , 84-1l0 l(rokowa
Nr kodu bankolvego - 83490002

III.

__ w tr{ro]<.-rrłęj

0 J(l'łłtr;rr.l, tli. Z,tl;,łli, li,.,
l.;i l
J) {j7ij-"i7-0d, lłl i\ liT3.-/:,..'',.
i\;lP 58 /-/j20-0:-rZ,
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PASYwA

poz,

lI

§PfiŁ§ZIEŁCf;Y

Stan na 31.12.2018r,

Zobowiazania wobec Banku Centralnego
Zobowiazania wobec sektora fi nansowego
1.

W rachuŃu bieżącym

Z,

Terminowe

Zobowiązania wobec sektora niefinansowego
P

317 380.16
3 l7 380,1ó

60 455.18
60 455,18

ż13 32o 118-96

z44 228 348,13
l 60 406 082.1 8
52 649 884.76
I07 756 198.0ż

17ż 157 169.39
61 268 708-02
l 10 888 461.37
I01 162 949,57
61 073 501.68
40 089 44,I.89
26 662 128.58
26 45ż 645.27

ąnhllnlri n<zczerlnn(r

a) bieżace

b) terminowe
Pozostałe. w tvm:
hjaź

h\

tV.

7n}rnwiązqnią wnhec sekfnrł hlldżetowego

Bieżace

VL
VII.

VIII.

lx,

x.

xI.
xII

xlll.
xIv,
xV.

Zobawiązania z tytulu sprzedanych papierów wartościowych
z udzielonvm przyrzeczeniem odkupu
Zobowiązania z tytulu emi§ji dłużnychpapierów
wartościowvch
nne zohowiezłnig z tvtułu instrumentów finansowych
f,'undusze snecialIre i inne zobowiazanił
koszfv i nrzvchodv rozliczane w czasi€
l, Rozliczenia międzvokresowe kosztów
2. Uiemna wartośó firmy
3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przyg]pdĘ
Rezerwv

ż09 483.31

2 000 780,00

2 000 800,00

xvI.

xvll.
xvlIl

1 32
835
300
535
4 000

rezer\w

634 756.0

l24 647.El
ż4 200.00

l00 447.84
826 322.30
269 570.00
556,75ż.30
4 000 000.00
164 465.00
l6 0ó6 351.45
386 978.11
1l2 201.09
712 201.09

688.54
828.69
077.00

75i.69

000.00
l64 650.00
l6 683 495.0l
487 553.92
7l2 201.09

zobowiazania DodDorzadkowane

I<rnitał (filndusz) nndsf nwowv
kanital (fundusz) zapasowy
!(anital (fundusz\ z a,ktualizacii wvcenv
pozostalc kanitalv (fundusze) rczerwowe
1. Fundusz

5 794 65,1.02

496 337.32
l53 688.54
21 000.00

1 Rezerwa z tńułu odroczoneso Dodatku dochodowego
2- Pozostałe

g1 g2ż265.95

28 027 608.93
20 l24 309.09
l9 958 654.57
165 654.5ż

Terminowe

V.

w 0,00;ł,
Stan na 31.12.2017 r.

71ż ż0I.09

osólneso rvzvka bankoweso

2. Pozostałe

zvsk (strata) z lat ubieslvch
Zvsk (strata) netto
Odnisy z zy§ku netto w ciągu roku obrotowego (wielkośćujemna)

l

PASYWA RAZEM

wsnólczvnnik wvDłacalności
pow ie

rnfio

prow a dzenie

ks

2s 251.99
394 040.24

59l 771,57

327 228 202.sl
15.2z

289 946 657,83
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1.1

pozyCJE poZABILANs.l$B
Wyszczególn

poz.
I.

vl 0.00

l

006
3 556
1 000
l 000

b) swarancvine

ZŃowiązania związane z realizacją operacji

III.

kupna / sprzedaży
pozostałe

Osoba,

povieriono pro

l

l

965 039.E9

261.0l

8 563 046.50

825.03
000,00
000,0U

4 000 000,00
4 000 000.00

3 401 993.39

l19 609 804.57
ksiqg

ZarzałJ Balktt

:

'!Ąl l

c

t:,

l}ł,,,l. rr',

Krokowa. l0-01-20l9

l 5 965 039.89

15 56J 0E6,04
l4 56J 0Eó,U4

ZobowiŁzailte, warunkowe udzielone i otl4yrn44s
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Nazwa banku - Bank Spóldzielczy w Krokowe.i
Adres siedziby Banku - ul. ŻARNow|EcKA .84-110 Krokowa
Nr kodu bankowego - 83490002

l

w For*koą'ei

81,-lJ0 Kł.O,turl ,t. t:!. ;',,t,,,l,,,r,:tci,lr
Jij {i;5 47 0r], tirx S. U;r ,;l, i,Z
,

^_^..':i
RACHUNEKZYSKÓW l STRĄ\TP
Doz.

przvchodv z tvtułu o letek
)

^_l,+^-^

^i

'

-_l.f^fó

^i

3E7.

9

Lll;łAr^lr7Aó^

1. Oc sektora

tlnansoweso

R

:łc1.1,,o*;Ła; r.
zg 2l)l'7

r

9 ż48125,43
1 699 462.20
6 563 833,82
582 699.3,|
40ż 130.0Ą

}.09

3ó7 l86.48

Wvn ik z tvtułu odsetek (I-II)

6 973 533,11

lVvnik z tvtułu Drowiz

2 467 413.64

2 639 859.47
l 00 850.03
) 7]1 166.98
125 842.46
6 608 265.96
2 990 033.19
431 132,05
2 552 301.14

26 611.54

l76 777,96

ż6 617.54

17

2.

2 9żś849.92
101 ż7,7,,77
ż 228 2,76.18
596 295.97

Ot

3, Or L sektora budżetoweso

VI,

-I?,

l 777 48,7.46
1 0ż4 638.99
730 070. l 6

_i^{i_łncn.rlałn

*artośclowych o stałej \lvqc:ĘĘgĘĘ

Kosz

v.

-Cj

za 2018 r.

Wyszczególnienie:

4ź Dilr,e.ó*

Iv.

*a

ż 93l

497 ,43
464 0ż3.79

vII. Przychody z udziałów lub akcji, pozostalych papierów wartościowych i
innych instrumentów finansowych o zmiennej kwocie dochodu

vlIl

l. Od iednostek współzaleźnych
]. Od iednostek stowarzyszonych
1, od oozostahch iednostek

wvnik oneracii
l

fi

nansowvch

.Papierami wartościow
pozostałvch

46
9 461
l 45
52
6 q§s

lx.
x.

xI.

xII.

Pozostale przvchody operacy.ine

xIlI.
l , \Ą'r

lragrodzenia

xnĄ Arn".ty"..j^ ś."dkó"" t.*utycń o.a, wartości niematerialnych

i

prawnvch

xv.

^]-:-:^

-^-.^-,,, i ^l,},.^l:--^;d

+,,.li-onii

xx.

E

/Yv-xvl'l

91,1.63

3 496 965.49

309 310.46
6ż6 993.46
2 492 168.16

j

335 962.54
2 370 l45.6E

l

903 745,68
466 400.00
l 02l 607.4E
| 02| 607,48

l

l

470 541,54
847 744,24

348 538.20
990 488.57

l, Zvski nadzwyczaine
,

Stratv nadZwycza

xxL

Zysk (§trata) brutto
podatek dochodowy

xxlII.

Zvsk (§trata) netto

xxII

3l3

6 428 472.08

l04,7l1.2l)
| 104 714,20

xVIlI Wvnilł dzialalnościoperacyinei

.96

jj4.26

l

..,orfnśni

,7,I7

377 595.37

1 575 ż55.74

l_ Rorwjąranl, rezer* celowych i rezerw na ogólne
ruzvko bankowe
łL.frnvńrł finansnwch

xvlI.

l50,87
478.53
060.35

l57s255,74

oanisv rla iózerwv i aktualizacia wartości
finąnsnwch

xvl.

761,60

659,795.87
2 802 572.90
276 949,01

2. Ubezpieczenia i inne świadcletria

6

55 991.5l
9 039 780,ó5

,744.ż4

453 704.00

990 488.57
398 717.00

l394 040,24

591 771,51

| 847

Osobą,

WiCL:I
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Nazwa banku - Bank Spóldzielczy w Krokowej
Adres siedziby Banku - ul. ŻARNOWIECKA 1 ,84-110 Krokowa
Nr kodu bankowego - 83490002

§AN§{ §PoŁmfiHET,flfiY
w !(rclłrłw*i

84-110 T{r,okowa, ul, iiili.llorv,iccła )
te1.53 675"47-00, fax 58 ij?3,78.02

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE łi/rAs.fuiM0-c3-|;2,
Doz.

*"f;L

I.

II.

za20|8 r.

wvszczególnienie:
nLrpsll / RO )

lrlprińru nnrlcf ąrxlnrnrnh

Kapitał własny na początek okresu
m^:+^t
1.

/i._n.,.-\

ń^.lśf ó$r^w,

l .Zmianv kapitafu (funduszu)
a) zwiekszenia (z tvtufu )
- z
_

(

BO

), po korektach

ną nncząfplr

nk

podstąwqwjg9_

dvwidendv

udzialów przez czlonkórł
śmierc członków

Tłz-:.^l

r

/ł,_i,,--\

^^ictorvnwrl

no lznniec

Xanitat (fundusz) zapa§owy na po!!ą!gl(

nkresrl

!Iq§g__

ffiinesoryzvka
-^l-:^1,,

-.,-l.,,

/,,.tł.,,nllln\

- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo

minimalna wartośc')

....._'.--ił:::ii-i:-IA

k-.,^L,^h

l7 947 019"żl

I7 281

470,31)

l64 465.00

l43

3óU.OU

185.00
l0 00
t

ffi

aci i

wy!9!y n_ą_pg§4!fuĘ!!

,j^r__-^_:^ /- +.,+--l,,

,llt*iaowarria Sr.trwałvch obiętyclr aktualizacią

rezerwa na oodatek odroczony

ffiwyceny!!4l9nj§g@§!
',

_

22200.00

l0.00

925.00
740.00
185.00

l64 65U,UU
l 6 066 351.45

740.00

l

835.00

I l20,00
715.00

164 465.00

l5 481 3l5.85

617 143.56
617 143.56

585 035.6U
585 035.60

6I7 023 56

584 955.60

l20.00

80,00

386 978.1
l 00 575.8

4 167.8
124 167.8

"sór".so

2] l05.00

- f,,-n ąLtllcliz

:,tZłnlanv kapitału (funduszu) z aktualizacii wyceny

Ft*a,Ń,

28l 470.30

17

t6 683 495.0

\

w 0,00 zł
za2017 r.

nzlnnV Al

- wvnowiedzenie
-

ł n 0C04 3iióff ?

l7 947 0l9.z

l

wnłat rrdziałów
,,,_1-t -^.,^,nL

|deg

.y"yka bani<owego na początek okresu

l6 066 35r.45
33l706,32

55 ż7l ,79

68 235,.79
68 215.,79

23 59ż.00

1ż 964.00

23 592.00
181 5s3,92
112 201,09

1ż 964.00
386 978.rl

712 201.09

712 201,09

z nodziałv zvsku

3s2 20|,oL)
360 000,00
360 000.00
360 000,00

ffi
ffi

bankowego na koniec okresu

l,Lł

il"

-\ti
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VO(llCV
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ooz.

-

Ó ł;ręll,,:.ł,łi

oł_llt) i(rr.ki;via.

I

AdressiedzibyBanku-ul.ZARNoWlECKAt.84-1l0Krokowa
Nr kodu bankowego

Sf}OŁn,?IfrLflZY
n] ,

str. 2.

ż;łr.llillłi;:ł]_;ł]l

te1,5j(;754l..o().{,,t.^.i3(j7;j,i$ł:i

83490002

i\;ip 587_020_c3_3?, iirs{ł,]n 0004§lic8:i

wvszczegól n i en i e:
. pozostałe kanitalv (fundusze) rezerwowe na Doczatek okre§u
5. l .Zmianv nozostafuch kaoitałów (funduszv) ręzerwołrych
a) zwiekszenie (z tvtułu )

w 0.00:ł,

za20l7 r

20|E r

z^

h) zmnieiszenie t'z tvtuhr \
_ z nrzeksiepowania funduszu rezerwowego
S.2,Pozostałe kanitałv (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
6. Zvsk (strata) z lat ubiesłvch na Doczatek okre§u
6.1 ,Zvsk z lat ubiesłvch na Doczatek okresu
-korektv błedów oodstawowvch
6.ż.zvskz lat ubiesłvch na ooczatek okresu. po korektach
5.3.Zmianazyskll z lat ubiesłvch
\ nvielrczenie

972 887.04
972 887.04

617 023.56

617 023.56

972 887.04

617 023.56

(,17 O21 56

947 635,05
25 ż5|.99

617 023.56
617 023^56

9,12 88,7.04

(z tvtlhl

zvsk z lat ubiesfuch
- zmianv zasd rachunkowosci

b) zmnieiszenie (z
lundrrsz zasohouv

fitufu

25 ż51 99

)

584 955.60

rnknrcie ctrąfw
360 000.00

fundusz osólneso rvzvka
titndusz społeczno-kulturalnv

ZFSS
27 931.4Ą
25 ż51.99

rprocentowanie udziałów członkowskich

uhiesłvch na koniec okrestr
strata z lat uhiesłvch na noczatek okresu

5 4 7,vsk z lat

5,5

5.6.Strataz lat ubiesłvch na Doczatek okresu. po korektach
5.7.ZmianastraŃ z lat ubiegłych
\ zrrriel-czpnie

/z nlhlhl

\

nrzeniesienia stratv z lat ubiesłvch do ookrvcia
b) zmnieiszenie (z tvtułu

')

nokrvcie str.z F.Zasob.
5.8.Strata z lat ubiesfuch na koniec okresu

S.9.Zvsk (strata) z lat ubieslvch na koniec okresu

7. wvnik netto

l

a) zvsk netto
b} strata netto

ilI.
Iv.

25 251.99
591 771.57

1 394 o4o.24

c) odnisv z zvsku

kanital własnv na koniec okresu (Bz)
Kapital własny po uwzględnieniu proponowanego podziału
zy§ku ( pokrycia straty )

394 040.24

591

|9 411940.26

17 947

,771.57

0|9,2l

x

19 441 940,26

Osoba, której powierzono prowad:enie ksiqg
rąchunkowvch
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RACHUNEK pnzuprywów pIBNIązil$'
(

DoZ.

A
I.

l
2.
J.

4.

wvszczegól ni en ie:
przenłvwv środków nienieżnvch z działalnościoperacyinei
v§k (§trata) netto
korekty razem:
ĄmorNzacia
vski (stratv) z tyttńu różnic kursowvch
Jdsetki i udziah w zvskach (dwviderrdy)
Zvsk (strata) z działalnościinwestycyinei

l0
l1
I2

wańościowych i innych akty,\ł,ów
finansowvch (handlowvch)
Zmiana stanu zobowiazń wobec sektora finansowego
Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego

7.
8

9.

f,?,

meloda pośrednia )

zmiana stanu dłuźnvch oaoierów wartościowvch
zmiana stanu należności od sektora finansowęgo
Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego
i sektora budżętowego
Zmiana stanu naleźnościz Ętułu zakupionych papierów wańościowych
7 otr7vmanvm nrzvrzeczeniem odkuou
Zmiana stanu udziałów lub akcii, pozostatych papterów

6

, tl1, l],tt,tlil,.,,lecir;l

|}v-,

R_rq,:lt,,

00c43:jfr8;
w

za20|8 r

l

()-u() zł.

zazov

394 040.24

l27,J5

664 447.E0

lEl

,62.54

ż76 949.01
46

,761,60

9 506.39

1924

51,3.,78

16 o21 oż2 54
16

r,

l256 2l9,J7
sgl 771.51

6 575 167.59
5

i

'llr i,r,;z,l is''',,

4|7 040,16

55 99l .51

370
938
5 074
l l 033

752.33
678.90
996.07

9l8,51

50 592,00

256 464,00

ż56 924.98
35 629 590.32

15 470 408,8,7

l

60 455.1 8

i sektora budżetowepo

l3.
I4

l5

l6
|,7

.

Zmiana stanu zobowiązń z tytułu sprzedanych papierów
wartościorwch z udzielonvm przyrzeczęniem odkupu
zmiana stantl zohowiazań z tttułu nanierów wartościowvch
zmiana stantl innvch zobowiazań
zmiana stanu rozliczeń miedzvokresowvch
zmiana stanu roz|iczeń miedzvokresowvch Drzvchodów

l8.

Inne korektv

B

Przenlvwv środków pienieżnvch z działalnościinwestycyine

ż,
J.

Wp|ywY
zbvcie udziałów lub akcii w iednostkach zależnvch
zbvcie udziałów lub akcii w iednostkach współzależnych
vcie uclzialów lub akcii w ierlnoslkach stowarzyszonych
4bycie udziałów lub akc.ii w innych jednostkach, pozostaĘch
lapierów wartościowych i innych aktywów finansowych

Ą

Przeplywy pieniężne netto z dziłlalnościoperacyine.i (I*II)

ż0 00
38 41 8.76
62 988.04
32 240.70
199 277.93
6 575 l67,59
l

lJ9 J68.87

20.00
667 853.27
R2 688 39
538 8l6.43
l 086 915.14
1256 219,37
51 664,74

'lnlrąnrrinwnh\
5

4bycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczorych

6.

Inne wnh.rłrr inwestvcvine

2.

Wvdatki
\abvcie udziałórv
Nabvcie udziałów
\abycie udziałów
Nabycie udziałów

łLfrnvńrv frrvqłwch

3

4

5

6

tll.

akcii w iednostkach zalężnvch
akcii w iednostkach wsoółzależnvclr
akci w iędnostkach stowarzyszonych
akc.ji w innych.jednostkach,
pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów
iinansowvch (lokacvlnvch)
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzenznrrnrnh łL-trnvńrv frrvłkrch
Inne wvdatki inwestvcvine
Przep|ywy pieniężne netto z działalIrościinwestycyinei (I-II)

t.]9 Jó8.E7

5l

139 368,87

5| 664.74

[39 368.87

51 664.74

664.74

lub
lub
lub
lub

^.!:.i

J

- WĘ *

Nazwa banku - Bank Spóldzielczy w

A;;.r.ilŃ

Krokowej
l

nantu - ul. żłnNbwtBcKA
kodu bankowego - 83490002

Nr

poz.
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56/_02
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za20|8 r

Wyszczególnienie:

p-pnlvwlśrfiików nienieżnvch z działalnościfinansowe

C.
l.

str. 2.

8'i-110 l(r'okolvi-r, tll, i;;i,;ltri,ir:ł,:jiii j
,84-110 Krokowa
te,l. 5ll 675-47-łc. lrrx 5Lr i_j7;j-'7ij-i}:.1
62 7 37 ,95
32 971,5l

46 456,60
45 5J1.6U

lVplvwy

Zaciapniecie dłusotenninowych kedytów od innyclr bąĄlry
l- aciągnięci e dłu goterm inowy ch p oży czek o d innych niż
lanki instvtucii fi nansowvch
łrlisia dfumych papierów wańościowych dla innych

2
3.

instltucii finansowvch

z.wiekszenie stanu zobow iazań podporządkowanych
wofuŃ netto z emisii akcii i dopłat do kapitału
lnne wpłww finansowe

4
5-

6.

l l l0.00
46 641.60

22 940,00

925.00

ż9 166,44

925.00

29 766.44

/vdłtki

lt.
2

SDłatv dfusoterminowvch kredytów narzęcz innyr! bq4\ów
Spłaty dfugotęrminowych pożyczeknarzecz innych niż banki

J,

Wykup dłużnych papierów wartościowych od innych

55

9l1

instvhlcii finansowvch

instvtucii finansowvch
4 wttrlu innvch zobowiaań finansowych
]łatnościzobowiuń z tytułu umów leasingu finansowego
Zmnieiszenie stanu zobowiazań oodporządkowanych
)lłvidendv i inne wvołatv na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty narzeczwłaścicieli,wydatki z tytufu

Ą

5.

6

,7.

8.

nodziahl zvsktt
Nabvcie akcti wlasnych
lnne wvdatki finansowe
Przeply\ł,y Dieniężne netto z działalnościfinansowej (I-II)

9.
10

III.

6 JE9

t].

G.

J4Z,r2

t

l

6 389 342.12

Bilensnwa zmiann stanu środków oienieżnvch, w wm
-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic
kursowvch
sod t,i nipl ie-żn eja noczatek okresu
irodki nienieżne na koniec okresu (F+D), w tym:
-o oeraniczonei możliwościdysponowania

E.

6ż 737.95

46 4s6.60

Przenlvwv oienieżne netlo. raz€m (A.lll+B.llI+C,Ill

D.

14l Eló,óE
l41 816.68

ż8 584 93ż.02
29 726 748.10

29 726 748.70

36 r16 090.82

poluierzono prolład:enie
Osoba, której povierzono
rachunkowych:
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