
"  E"         „"oź'f":fseź?;"o#ł?j"##;?::"ms::Z„Ę'Z„e;C,%:#mFa:#,Co4?s%c"„

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEG0 BIEGŁEG0 REWIDENTA Z BADANIA
RO CZNEGO SPRAWOZDANn FINANSOWEGO

dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej

BankuSpółdzielczegowKrasnosielcuzsiedzibąwMakowieMazowieclrim
ul. Admirała Rickovera 15, 06-200 Maków Mazowiecki

Sprctwozdaniezbadaniarocz,negosprc[wozdaniafiiinansowego

Opinia

Przeprowadziliśmy  badanie  rocznego  sprawozdania  finansowego  Banku  Spółdzielczego  w  Krasnosielcu  z
siedzibąwMakowieMazowieckimzsiedzibąwmiejscowościMakówMazowiecki,naktóreskładasię:

| ) wprowadzenie do sprawozdania finansowego ;

2) bilans sporządzony na dzień  31 grudnia 2020 roku, który po stronie

aktywów i pasywów zamyka się sumą  bilansową:
orazzawierałącznywspółczymikkapitałowywwysokości:

3)zestawieniepozycjipozabilansowychwykazującenadzień31grudnia2020rokp
~zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane w kwocie :

-pozostałe w kwocie:

4)rachunekzyskówistratzarokobrotowyod1styczniado31grudnia2020roku

wykazującyzysknettowwysokości:

214941914,21   zł

19'41   %

825001,64   zł

104 752 950,25   zł

904208,21   zł

5)zestawieniezmianwkapitalewłasnymzarokobrotowyod1styczniado31grudnia2020roku
892 362,69   zł

6)rachunekprzepływówpieniężnychzarokobrotowod1styczniado31grudnia2020roku

wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę:                                               7 318 854,12   zł

7)  dodatkowe infomacje i obj aśnienia do roc2nego sprawozdania finansowego.

wykazuj ące w2rost kapitału własnego o kwotę:

Naszym zdaniem załączone roczne sprawozdanie finansowe:
+przedstawiarzetelnyijasnyobrazsytuacjimajątkowejifinansowejBankunadzień31.12.2020r.orazjego

wnikufinansowegoiprzepływówpieniężnychzarokobrotowyod1styczniado31grudnia2020rokuzgodnie
zmającymizastosowanieprzepisamiustawyorachunkowościiprzyjętymizasadami(polityką)rachunkowości,
-  zostało  sporządzone  na  podstawie  prawidłowo  prowadzonych  ksiąg  rachunkowych  zgodnie  z  przepisami

rozdziału 2 ustawy o rachunkowości,
-jestzgodnecodofomyitreścizobowiązującymiBankprzepisamiprawaipostanowieniamiStammBanku.

Niniejsza opinia jest spójna ze  sprawozdaniem  dodatkowym  dla Komitetu Audytu,  które wydaliśmy  w  dniu
10.05.2021r.

Sprtn»ozdaniezbadamarocznegospi.awozdariafinansowegoBankuSpółd=ielc=egowK].asnosłelcuz/swMakowieM"
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Podstciwy opinti

Badanie przeprowadziliśmy stosownie do postanowi eń:

L)         FuS::?m#Łaejł LustT;jaao2b:::b:.h :ewb)Ldeegn?acchh, rewżdentachrimach  aud*orsrich  orH  nadzorze

2)        Fp°r:w°łrez:ź::::%ł:#ge#:guor;P:josśłcez8ą°cyłcĘ::ya€:Jc= b5a3d7a/2°s::a:odzndł:ń ]fi:nŁWsłoe#:h2j°e±ors.te%

interesupublicznego,uchylającegodecyzjęKomisji2005/909/WE;dalej:rozporządzenieUE537/2014,

3)         L€criJ;°stTC± 3S;:%;5ff2dstó2Wo ł3aź:jł:w*raTyłeBnłłeugłMcłhę%::d°e::o%Czh d:::n2dłm:óaTca82ag]?ł:  Łrzjręa%Cł:

krajowych standardów badania oraz imych dokumentów,  a także uchwałą nr 3589/54/2019  z  dnia 7
maja2019r.dalej:KrajoweStandardyBadania,

4)       :#ee# ;o#:#E:°Pse;:g;ełge° istĘ;doyw:h2°b]a4d/i6n:czy::ła s:r6ż:4o.2:ałn4  ri]n=słoe#CeJł

skonsolidowanych sprawozdań finansowych,

w brzmieniu  obowiązującym  na  dzień  wydania niniejszego  sprawozdania  z badania  rocznego  sprawozdania
finansowego Banku.

Nasza  odpowiedzialność,  zgodnie  z tymi  standardami,  została  dalej  opisana w  sekcji  naszego  sprawozdania-"óipowi+edzialnośćbiegłeg-orewidentazabadaniesprcMozdaniafimansowego".

JesteśmyniezależniodBankuzgodniezKodeksemetykizawodowychksięgowychMiędzynarodowejFederacji
Księgowch   (ddej:   "Kodeks   IFAC")   przyjętym   uchwałą   nr   3431/52a/2019   Krajowej    Rady   Biegłych
Rewidentów z dnia 25  marca 2019  r.  w sprawie  zasad etyki  zawodowej  biegłych rewidentów oraz z imymi
wymogami  etycznymi,  które  mają  zastosowanie  do  badania  rocznych  sprawozdań  finansowych  w  Polsce.
Wypełniliśmy  nasze   ime   obowiązki   etyczne  zgodnie   z  tymi   wymogami   i   Kodeksem  IFAC.   W  trakcie

przeprowadzania  badania  fima  audytorska  oraz  kluczowy  biegły  rewident  pozostali  niezależni  od  Banku
zgodnie  z wymogami  niezależności  określonymi  w  ustawie  o  biegłych  rewidentach,  Kodeksie  IFAC  oraz  w
rozpoi.ządzeniuUE537/2014.

Uważamy,  że  uzyskane  przez  nas  dowody  badania  stmowią  wystarczającą  i   odpowiednią  podstawę  do
wyrażenia przez nas opinii z badania.

Inne Spl.awy

SprawozdaniefinansoweBankuzarokzakończony31grudnia20Drokuzostałozbadaneprzezdziałającegow
imieniuZwiążkuRewizyjnegoBankówSpółdzielczychim.F.StefczykabiegłegorewidentaDorotęSowińską-
Kobelak,którywyraziłopinię"bezzastrzeżeń"natemattegosprawozdaniawdniu20.04.2020r.

W  dniu 20  marca 2020  r.  Minister Zdrowia wdał rozporządzenie,  na mocy którego  ogłoszono  na obszarze
Bzeczypospolitej  Polskiej  stan  epidemii  w zwiążku z pandemią koronawirusa.  Stan  epidemii miał wpbrw na
osiągniętewrokubadanymprzychodyikoszty.WpływepidemiizostałujawnionyprzezBankwsporządzonym
sprawozdaniu finans ovm.

SprcwozdcatiezbadaniarocmegosprcrwozdaniafinanscnvegoBcmkuSpółdzłelczegowKrasnosłelcuJswMakowieMaz.
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Kluczowe spra[wy b adania

Kluczowe  sprawy badania są to spraw, które według naszego zawodowego  osądu były najbardziej  2naczące
podczas   badania  rocznego   sprawozdania  finansowego   za  bieżący   okres   sprawozdawczy.   Obejmują   one
najbardziej   znaczące  ocenione  rodzaje  ryzyka  istotnego  zniekształcenia,  w  tym  ocenione  rodzaje  ryzyka
istotnego  zniekształcenia  spowodowanego  oszustwem.  Do  spraw tych  odnieśliśmy  się  w  kontekście  naszego
badania rocznego  sprawozdania finansowego jako  całości,  fomułowaniu naszej  opinii  oraz podsumowaliśmy
naszą  reakcję  na  te  rodzaje  ryzyka,  a  w  przypadkach,  w  których  u2naliśmy  za  stosowne  przedstawiliśmy
najważniejsze  spostrzeżenia związane z tymi  rodzajami ryzyka.  Nie  vwrażamy  osobnej  opinii  na temat tych
Spraw.

Kluczowe sprawy badania

Ryzyko zaniżenia rezerw celowych
oraz odpisów aktualizuj ących

należności od sektora
niefinansowego.

Sprawa została umana za kluczową
ze względu na wartość i rozległy

wpływ na sprawozdanie finansowe a
także ryzyko nieprawidłowej

TNyc;exrrj.

Ryzyko kredytowe zarówno na
poziomiepojedynczego

zaangażowania, j ak i całego

portfela, ma wpływ między imymi
na wycenę pozycj i bilansowych

takich jak: „Należności od sektora
niefinansowego". Wpływa również
na pozycj e rachunku zysków i strat

poprzez wartość przychodów i
kosztów z tytułu rezerw celowych,

odpisów aktuali2uj ących, a t)m
samym na wynik okresu, jak

również na wysokość
wsp ółczynników kap itałowych.

Punkty 35 i 37 infomacji
dodatkowej.

Jak nasze badanie odniosło się do tej sprawy

Zastosowano procedury wiarygodności obejmuj ące badanie

szczegółowe ekspozycji kredytowych, w tym grup transakcji, sald i
ujawnień oraz procedury analityczne. Na wybranej próbie

przeanalizowaliśmyekspozycjekredytowepodkątemklasyfikacji,
oraz kalkulacji rezerw celowych. Dla wybranych ekspozycji

kredytowych oceniliśmy poprawność ich klasyfikacji zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w

sprawiezasadtworzeniarezerwnaryzykozwiązanezdziałalnością
banków, poprzez analizę sytuacj i ekonomicznolfinansowej

kredytobiorcównapodstawiedanychfinansowychprzekazanychprzez
kredytobiorców do Banku, analizę publicznie dostępnych infomacji

oraz terminów spłaqr  przez klientów Banku.

Dla wybranej próby dokonaliśmy oceny, czy wycena zabezpieczenia

jestaktualna,przyjętawartośćjestracjonalna,akwotapomniejszeń
podstawytworzeniarezerwcelowychjestzgodnazzasadami

określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia
2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z

działalnością banków.

Ponadto dokonaliśmy oceny uj awnień dotyczących klasyfikacj i
ekspozycjikredytowychorazrezerwcelowychzawartychw

załączonym sprawozdaniu finansowym pod kątem ich zgodności z
rozporządzeniemMinistraFinansówzdnia1paździemika2010r.w

sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków.

SprcnNozdmiezbadcHuaroczm:egosprawozdaniafinamscrwegoBcmkuSpółdzielczegowKi.asnosielcuz/swMakowieMaz.
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OdpowiedzialnośćZc[rząduBa[nkuiRadyNadzorczejzarocTnespmwozdaniefimnsowe

Zarząd   Banku   jest   odpowiedzialny   za   sporządzenie,   na   podstawie   prawidłowo   prowadzonych   ksiąg
rachunkowych,   rocznego   sprawozdania   finansowego,   które   przedstawia  rzetelny   i  jasny   obraz   sytuacji
majątkowej  i  finansowej  oraz wyniku finansowego  Banku zgodnie z przepisami  ustawy  z  dnia 29  września
1994   r.    o   rachunkowości   (dalej:   ustawa   o   rachurikowości),   wydanymi   na   jej    podstawie.  prz.episami
wykonawczymi, przyj ęqmi zasadami (polityką) rachunkowości oraz imymi obowiązuj ącymi przepisami prawa,
a także Statutem Banku. Zarząd Banku jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną którą uznaje za
niezbędną    dla    sporządzenia    sprawozdania    finansowego     niezawierającego     istotnego    zniekształcenia
spowodowanego oszustwem lub błędem.

SporządzającrocznesprawozdaniefinansoweZarządBankujestodpowiedzialnyzaocenęzdolnościBankudo
kontynuowania   działdności,   ujawnienie,   jeżeli   ma   to   zastosowanie,   spraw   2wiązanych   z   kontynuacją
działalnościorazzaprzyjęciezasadykon"uacjidziałalnościjakopodstawrachunkowości.

Zgodnie  z przepisami  ustawy  o  rachunkowości,  Zarząd  Banku  oraz  członkowie  Rady Nadzorczej  Banku  są
zobowiązani  do  zapewnienią   aby  roczne  sprawozdmie  finansowe  spełniało  wymagania  przewidziane  w
ustawie o rachunkowości.

Członkowie  Rady  Nadzorczej   są  odpowiedzialni  za  nadzorowanie  procesu  sprawozdawczości  finansowej
Banku.

Odpo/wiedT;ialnośćbiegłegorewideriazabadanierocmegospmwozdaniafmimansowego

Celembadariajestuzyskanieracjonalnejpewnościczyrocznesprawozdaniefinansowejakocałośćniezawiera
istotnego  zniekształcenia  spowodowmego  oszustwem  lub  błędem  oraz  wydanie  sprawozdania  z  badania
zawierającego  naszą  opinię.  Racjonalna  pewność jest  wysokim  poziomem  pewności,  ale  nie  gwarantuje,  że
badarie  przeprowadzone  zgodnie  z  Krajowymi   Standardami   Badania  zawsze   wykryje   istniejące   istotne
zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, j eżeli
można   racjonalnie   oczekiwać,   że   pojedynczo   lub   łącznie   mogłyby   wpłynąć   na   decyzje   gospodarcze
użytkorikówpodjętenapodstawietegosprawozdaniafinansowego.

Zakres   badaria   nie   obejmuje   zapewnienia   co   do   przyszłej   rentowności   Banku   ani   efektywności   lub
skutecznościprowadzeniajegosprawprzezZarządBankuobecnielubwpi.zysż[ości.

Podczas  badania  zgodnego  z  Krajowymi  Standardami  Badania  stosujemy  zawodowy  osąd  i  zachowujemy
zawodowy sceptyćyzm, a także:

-   identyfikujemy    i    oceniamy    ryzyka   istotnego    zniekształcenia   rocznego    sprawozdania   finansowego
spowodowanego  oszustwem  lub  błędem,  projektujemy  i  przeprowadzamy  procedury  badania  odpowiadające
tymryzykomiuzyskujemydowodybadaniąktóresąwystarczająceiodpowiednie,abystanowićpodstawędla
naszej  opinii.  Ryzyko  niewykrycia istotnego  zniekształcenia wynikającego  z  oszustwa jest większe  niż tego
wynikającego   z   błędu,   ponieważ   oszustwo   może   dotyczyć   zmowy,   ftłszerstwą   celowych   pominięć,
wprowadzeniawbłądlubobejściakontroliwewnętrznej;

Sprawozdmnzbadtimarocznegosprcrwo~zdaniafinanscrwegoBankuSpółdzłelczegowKrasnosiel"z/swMakonvieMaż.
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+  uzyskujemy  2rozumienie  kontroli  wewnętrznej  stosownej   dla  badania  w  celu  zaprojektowania  procedur

badania,któresąodpowiedniewdanychokolicznościach,aleniewceluwyrażeniaopiniinatematskuteczności
kontroli wewnętrznej Banku;

-   oceniamy   odpowiedniośó   zastosowanych   zasad   (polib7ki)   rachunkowości   oraz   zasadność   szacunków

księgowychorazpowiązanychujawnieńdokonanychprzezZarządBanku;

-   wyciągamy   wniosek   na  temat   odpowiedniości   zastosowania  przez  Zarząd   Banku   zasady   kontynuacji

działalności  jako  podstawy  rachunkowości  oraz  na  podstawie  uzyskanych  dowodów  badania,  czy  istnieje
istotna niepewność  związana  ze  zdarzeniami  lub  warunkami,  która  może  poddawać  w  znaczącą wątpliwość
zdolność  Banku  do  kontynuacji  działalności.  Jeżeli  dochodzimy  do  wniosku,  że  istnieje  istotna  niepewność,

wymaganejestodnas2wrócenieuwagiwnaszymsprawozdaniubiegłegorewidentanapowiązaneujawnienia
wsprawozdaniufinansowymlub,jeżelitakieujawnieniasąnieadekwatne,modyfikujemynasząopinię.Nasze
rioski  są  oparte  na  dowodach  badania uzyskanych  do  dnia  sporządzenia naszego  sprawozdania biegłego
rewidentą  jednakże  przyszłe  zdarzenia  lub  warunki  mogą  spowodować,  że  Bank  zaprzestanie  kontynuacji
działalności;

-oceniamy ogólną prezentacj ę,  struktuę i zawartość rocznego sprawozdania finansowego, w tym ujawnienią

oraz   czy   sprawozdanie   finansowe   przedstawia   będące   ich   podstawą  transakcje   i   zdarzenia   w   sposób
zapewniającyrzetelnąprezentację.

PrzekazujemyRadzieNadzorczejinfomacjeo,międzyimymi,planowanymzakresieiczasieprzeprowadzenia
badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich 2naczących słabościach kontroli wewnętrznej,
które zidentyfikuj emy podczas badania.

SkładamyRadzieNadzorczejoświadczenie,żeprzestrzegaliśmystosownychvmogówetycznychdotyczących
niezależności oraz że będziemy informować j ą o wszystkich powiązaniach i innych sprawach, które mogłyby
być  racjonalnie  uznane  za stanowiące  zagrożenie  dla naszej  niezależności,  a tam  gdzie ma to  2astosowanie,
informuj emy o zastosowanych zabezpieczeniach.

Spośród  spraw  przekazywanych  Radzie  Nadzorczej  ustaliliśmy  te  sprawy,  które  bybJ  najbardziej  znaczące

podczas  badania  sprawozdania  finansowego  za  bieżący  okres  sprawozdawczy  i  dlatego  u2naliśmy  je  za
kluczowesprawybadania.Opisujemytesprawywnaszymsprawozdaniubiegłegorewidentąchybażeprzepisy

prawalubregulacjezabraniająpublicznegoichujawnienialubgdy,wwyjątkowychokolicznościach,ustalimy,
że  kwestia  nie  powima  być  przedstawiona  w  naszym  sprawozdaniu,  ponieważ  można  byłoby  racjonalnie
oczekiwać,żenegatywnekonsekwencjeprzeważyłybykorzyścitakiejinfoimacjidlainteresupublicznego.

Inneinformacje,wtymspro[woŁdciriezdzjdalności

Na lme informacje składa się  Sprawozdanie z działalności Banku za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r.

(dalej : "Sprawozdanie z działalności").

Sprcrivozdcmiezbadnniarocmąsprcrwo=damafinansowegoBankuSpółdzielczegowKrasnosiel"z/swMakowieM"
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Odpowiedz;ialność Zc[rządu ź Rady Nadzorczej

Zarząd  Banku jest  odpowiedzialny  za sporządzenie  lmych  infomacji  zgodnie  z  przepisami  prawa,  w  tym
Sprawozdania z dzirialności zgodnie z przepisami prawa.

Zarząd  Banku  oraz  członkowie  Rady  Nadzorczej   są  zobowiązani   do  zapewnienią   aby  Sprawozdanie  z
działalności  Banku  wraz  z  wodrębnionymi   częściami   spełniało   wymagania  przewidziane  w   ustawie   o
rachunkowości oraz ustawie o Prawo bankowe.

Odpowiedzlalność biegłego rewideitia

Nasza  opinia z badania rocznego  sprawozdania finansowego  nie  obejmuje  lnnych  infomacji.  W  związku  z
badaniem  sprawozdania  finansowego,  naszym  obowiążkiem  jest  zapoznanie  się  z  lmymi  infomacjami,  i
czyniącto,rozpatrzenie,czylmeinfomacjeniesąistotnieniespójnezesprawozdaniemfinansov"1ubnaszą
wiedzą uzyskaną podczas badanią  lub w  imy  sposób wydają się istotnie zniekształcone.  Jeśli  na podstawie
wykonanej   pracy,   stwierdzimy   istotne   zniekształcenia   w   lmych   infomacj.ach,   jesteśmy   zobowiązani

poinfomowaćoqmwnaszymsprawozdaniuzbadania.

Naszymobowiążkiem,zgodniezvmogamiustawyobiegłychreTideTtach,jesti.ównieżwydanieopinii.czy
Sprawozdanie  z działalności  zostało  sporządzone zgodnie  z przepisami  oraz czy jest zgodne  z infonnacjami
2awartymi w sprawozdaniu finansowym.

SprawozdaniezdzistalnościBankuuzyskaliśmyprzeddatąniniejszegosprawozdaniazbadamia.

Opimia o Sprc[wozdcH'tiu z dziazalności

Napodstawiewykonanejwtrakciebadaniapracy,naszymzdaniem,SprawozdaniezdziałalnościBanku:
-zostałosporządzonezgodniezart.49ustawyorachunkowościorazmającymizastosowanieprzepisamiprawa

ijestzgodnezinformacjamizawartymiwsprawozdaniufinansowym.

Ponadto,wświetlewiedzyoBankuijegootoczeniuuzyskanejpodczasnaszegobadaniaoświadczamy,żenie
stwierdziliśmywSprawozdaniuzdziałalnościBankuistotnychmiekształceń.

Sproiwozdanienatemc[timychwmogówprc[wairegulacji

OświadczerienatematświcLdczonychusługniebędącychbadamiemsprcnNozdcńfincmsowych

Zgodnie  z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem  oświadczamy,  że  usługi  niebędące  badaniem  sprawozdań
finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Banku są zgodne z prawem i  obowiązującymi przepisami  oraz że
nie  świadczyliśmy usług niebędących badaniem,  które  są zakazane  na mocy  art.  5  ust.  1  rozporządzenia UE
537/2014 oraz art.  136 ustaw o biegłych rewidentach. Usługi niebędące badaniem sprawozdań finansowych,
któreświadczyliśmynarzeczBankuwbadanymokresiezostaływymienionewlnformacjidodatkowej.

SprawozdaniezbadaniarocznegosprcwozdmuafimnsowegoBmikuSpółdzielczegowKrcLsnosiel"7z/swMako"Maz.



# ffH®S
Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Steficzyka

ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszci:wa, nr na lj,ście f irm audytorsldch  1459

Wybór f irmy audytorskiej

Zostaliśmy wybrani do badania rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z
siedzibąwMakowieMazowieckimuchwałąRadyNadzorczejnr2/2019zdnia25.02.2019r.

Badany  Bank jest  cżłonkiem  Związku  Rewizyjnego  Banków  Spółdzieczych  im.  F.  Stefczyka   i powierza

przeprowadzeniebadaniaustawowegotemuZwiążkowiRewizyjnemuwobecczegoniestosujesięzasadrotacji
(przepisówart.17ust.1,3-5isrozporządzeniaUE537/2014ookresietrwaniazleceniabadania).

Sprawozdania finansowe Banku badamy kolejny rok na podstawie art.  135 ustawy o biegłych rewidentach,

pr2yczymprzestrzeganesąterminyrotacjibiegłegorewidentawynikającezart.134ust.2i3tejustawy.

Inf;ormacjeowypebtiariuobowiązkówwynikającychzprzepisówprcrwa

Bank  w  sposób  prawidłowy  ustalił  współczymiki  kapitałowe  wg  stanu  na  dzień  31.12.2020  r.  zgodnie  z
rozporządzeniemParlamentuEuopejskiegoiRady(UE)nr575/2013zdnia26.06.2013r.wsprawiewymogów
ostrożnościowch  dla  insq"cji  kredytowych  i  firm  inwestycyjnych,  zmieniające  rozporządzenie  (UE)  nr
648/2012.

Kluczowymbiegłymrewidentemodpowiedzialnymzabadanie,któregorezultatemjestniniejszesprawozdanie

niezależnego biegłego rewidenta, j est:

Piotr Huz;ior
biegbJ rewideiti wpisany do rejestru  pod numerem 9866

działc[j ący w imieriu:
Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych
i;m F. Stef iczyka
00-5 61 Wcwszcrwa, ul. Mokotowska 14

Firmacmdytorskawpisc[nanalistę

pod nmerem 1459-w imj.eri,u której lduczowy biegły rewident zbadał

roczne sprawozdarie f tncmsow e.

Warszawa, dnia 10.05.2021r.

Signed by /
Podpisano przez:

Piotr Huzior

Date / Data:
2021-05-1017:11

SprawozdartiezbadamarocznegosprawozdariafinansowegoBcmkuSpółdzielczegowKramosłel"z/swMakowieM"


