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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za ż0l7 rok

l. Nazwa. siedziba i adres organizacji

,1I,1lCL;S C.JA,,15 - rL]^,D,4CJ1 N,1 RZECZ ZulERZ,ĄT SKRZI,I,1,,DZONI,CH
ul. O.trl. Kolbe 2, 1 lok. 30
9 7 - 2 0() To nlcts: till, ],Iazu, i e c ki

2, lnformac.ie o posiadanych.iednostkach organizac,vjnych (zarówno sporządza.iących samodzielne
sprawozdania finansowe, jak też nie spol,ządzalących takich sprarvozdań)

Fundacj a nie posiada.jednoste k ol,gani:acujm,c h

3. Podstawow_v pfzedmiot działalności wg PKD

,\'ie dotyczy

4. Wskazanie rvłaściwego sądu plowadzącego rejestr lub innego ot,ganu prowadzącego re.iestr,.

data wpisu. numer w ewidenc.ii oraz statystyazny numer identyfikacy,iny lv systemie REGON

Ftłndacjct:ostała zcu,eiestroluctlla dnia 06.()2 20t3 pt,:e: SaJ Rejonuu,l" Jla Lod:i-Sl,ót{tnieścittll,
Łodzi, XX W,1,"dział Kra.jovego Rejesłru Scldowego potl nr KRS: 0000]17-]75

5" Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko ot,az łunkc.ia)

Zar:c!tl:

Prezes Zar:ądu Fundacji - Anna Kot

C,!onek Zctt,zqdtt F'ltndctcji - i,Iagtlalena Cwikła
Rada tundacji:

trl'e r oni k a Las e k- Dewe r e nda

Kal or:l, n tl B l as:c:l, k

Kcttcu"zlłna Cabańska

. .,!,'..rĘ't
.\.)"" j
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6. Okleślenie celórv statutor,v_vch organizac.ii

D. Zylalc:ctnie prze,javól,,, znęcania sie ltad zwierzetattti;

E. Propcłgoll,ctnie ekologii. zd1,owegtl slylu zycia i zdrcn,egu ż7,u,ienitt.

7. Wskazanie okresu ti,\ł,ania działalności olganizac.ji..ieżeli jest on ogfaniczony w statucie

Fttnducja prol,vctd:i d:ictlctlność non profit od t)ó-02-20]3 roku pr:e: c:us niłokreślony

8. Wskazanie okresu objętego sprawozdanienr finansorł5rm

Rclc:ne spravozrlanie,finansov,e:O.ctało spor:qdzone za clkres oLl 01.0].20]7 ilo 3].12 20ll r

9. Wskazanie czy spfawozdanie finansowe zostało sporządzone ptzy zalożeniu kontynuowania
działalności plz,ez otganizac.ję lv dającej się przewidzieć plzyszłości oraz czy nie istnieją
okoliczności wskazujące na poważnę zagrożenia dla kontynuowaniaptzeznią dzialalności.

Rrl,:ttc spt'au o:rlttttie spot,:,1t!:ono pt,:l- :lrlo:(nill kon^,nttoll ,ttti,t ,l:i,tl,tltluśti rr:I-_ ut,8(ttli:lll-jL .

co najmniej 12 miesięcv i dltłze.j-

-\'ie sq nant :nane okolic:ności, króre vska);y,ą!1,61, na istnienie pov,azny,ch zag1.o:eń dlct
lt o nh, nu ou, a łl i a p rc. o r ga n i : a c.j e tl z i ał a 1 no ś c i.

,|

"i

\ iV- '.i
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§d
l0. Omórł,ienie przy.ię§ch zasad 1polityki) rachunkorvości. w tym metod wyceny aktl,rł,órv i

pasywów (takźę amoltyzac.ji), pomiaru wyniku finansowego olaz sposobu spor.ządzenia
sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostar.viła.jednostce prawo llytloru.

a.) Ro ki e m o b r ot o:uynl j e dnost ki j e st r o k ka l e ndar: owl,,

h) Krótsze okresl, sprawozday,cze wchotlzqce y, sklacl rclktł obrotowego ro tniesiec:ne okre sl.,

sulnov'anict obrolłjw nct kontach ksiegi głólunej v celtt ustalenia po:iunru u::,skiy,ttttl,ch
pr4lcltodtill i kos:ltill, ol,az tłstalania wvniku.finunsoluego dlu polr:eb ptldatkoł,l,t,h, tl ile bed:ie
istniał obrnitlzek skladanią deklu,clcji dodatkoluej CIT-2, ohlic:one y,rucltunktt nctrustctjttcv'tlt tld
poczqlklr roku do kolictl każttego miesiclca, be: sporzqdzania bilctltsu ora: racl,tttnkrt łskóv istrat.

c'1 Bilans orct: rctc,hunek:yskril" i slrat Icl okres kłótsz1, niż rrlk ohrotol|y }}ll.e :ostdć J^pOr:a(l:oll|,

n a p ot r : e hy v, 1, ll i kct j q c e : r e a l i z ct c j i p tl s z c z e g ó l n! c l l pl, rj e lct ólu.

dl E"tlidencjct kos:łólt; Fundac.ji odb1.,lt,ctsię prł tcy-ciu kont zespołtt 1. lios:tl,tl:ieli się tttt kos:t|,
d.ialalności st(llilloulęj ora: koszh., administracv,jne. Dla celri*- ,sprcnvo:dau,c:l,ch dokontje się
pod:ialu koszló.,u u,g rodzaju zgodnie : Zalqc:n.ikalti do I'olinki RctchLtnkowości.
ll'pr4lpatlku kos:rów y.,spólnvclt doĘ,c:aa,ch llt.in. ełle rgii elekłr7,c,ne.l. c,ieplłruj, gd:tr.L,_),ll,|:lt i
innlch lltediłjl,t'tlzielone squ,etllltg klucza uclzialtt polłier:chlti do realizac.ji:adań slatulLlu,l,clt i
ct d n t i n i s l r a cl, j m, c h w- p ov i e r z c lt n i o g ł5 ł e nl.

e) W\ręllą ahy^luów i pasy,lltiltl:

o St'rlJki tnra!e v.vc,enirt sił rt3 cetl t1.1l l,r,itt ltth ktr:l,ilr |l,| l11,o1,:(lliLl ]1l)l11lliL,i,\_l)n\ ll
ot|pisv amort v-:acy jne..

o Pr:e dmiotl' o oh,€sie u:yll,ctniu dlużs:.l,nt ni: rok o y,artości poc,:c!tkotyci llicpt,:ekl,ctc:ctjqcc j
lednosłkov,o kułoą,, 2t)00:l odpisuje się lu tltiesiclctł ich zctkuptłw ko,szh, d:ialulno.ści. króre l
mtlją sluL.,ć, jako:u:}.,cie materialó11:. Kołltt,ola i ewit{cncja Ą,clt pl.zedmiotólu - lvctllug tlticlsc
icll tt:l'lktnllania i osób :a nie o(lpoltied:ialm.rh prtnl;adzona.jest ł, ksicl:r,c ill\l,€l1ldr:l)l1,(f .

o Pr:edmioĘ'o okre,sic ttżl,wcłnia dlużs:y,ttt lli: t,ok i o lt,al,tośc,ipoł,.cltkowe j w.y,:s:e.j
jednostko*-o otl 2000:l, lec: niepl,zekrttc:ajqce.j fuoĄ,350() zl,:alic:ct się ńl środkólł
tt'lvttlych iamornlzuje się w sposób upros:czom,, tj. pr:e:.jeclnortl:lv,),odpis v kos:ll, 1r

pelnej ich lt'urtoŚci w niesiqcu nasrępujqa)nl }lrl miesiclctt ich pr:eka:uniu t|o tt:l,wuniu.
Po:ostate środki trv,ałe ank)rty:ovłan€ są nrctoc/cl liniowq, prl,zastOsol1,aniu:asad i
stawek podatkol,tvch.

o Środki tnłale w butlowie vl,cenia sie v,wl,sclkości ogółu kłls:tólł trltl:tlslujac..,c,h ll
be:pośrednint nvitlzht z ich lrctbvciem lttb u,ltlucll,-enient.

. R:eczoy)e skladniki ak4,wól obrotavl,chly\;cenia się wg cen nab1.,cict ltth ko.s:tótt
1|ń1|0r-en'a nie wl,ższllcll od cen ich spr:edat, netlo na d:iełi hilansawl.,, tj. :
uu, z g l e dn i e n i e nt o tlc lry l ę i1 o tl c e l t el, i tle l tcl;j ry c, lt

l .\ialezlnści ll,vcenitt się u, lł:r,t,ocie vyntagane.j :apłatll.

o Zobolriqzanią wycenia się u; kv,ocie wymagctjqce.j zapłOt:|

o F-ttłltlusze y,łastte, środki pienię:tle oraz pozostałe ctktnua i pus.llru y,y,geltitt ,sie y, ic,lt
vl artośc i llomi nal ne.j.

o I'I'szelkie pctpiery v,ctl,tościo\1)e v|,cenittne sc1 v cenctclt nabl,citt, : ttu,:glednienieltt Irlrclej
u|raty wcrrt()Ści , długoterminove . względnie - nieprzewy:,szcgtlcycll cen rynkov,.l,ch
krótkoterminoy,e.i .

i

\-'\"!"
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/) Fundacjct nie proluctdzi ewidenc,ji:apctsólu na kontach zespołtL 3. Zakupione malcriuh)
odllisl.'tuane sq be,pośrednio w koszty.,w nlonlencie ich zakuptt i inweltlarl,:rll,Llne nu koniec, t,rlku
t lb rntolr e go.

gl W' Fttntlacji nie huol,ł, się rezenu na pr:ys:łe świctclc:enia pl,ctcollillic:e, ltlkic.jctk odpl,cnr.l,

elnentalnc ora: nagrody, jubileuszowe,.jak równjeż J,ezeĄu.\: na prls:le :obr,n i4:,ttti,t

h) LY FLtndacji spor.ądza się invental,,,,-.clcję ctk^,\łów u,edhtg stantt ]1ct osttlttli d:ień rc.lku

obt,otoll,e go,potlstctlęoylego okresu ro:lic:enio\u€go,' lv oparciu o :ar:qd:enie ol,ct: .ct,sud| ogó/tlc.

i) Bilans ol,az rttchunek:v-skóv i slrat ,wllnikólui sporzqrlzony będ:ie nu koniec roku r.lbt,o!ovega
vetllug stctnLt na d:ień bilttnsou,.),, tj. 3lgl,ttdnia kazdego roku.

,j) Fttndac,ju nie utl,i.elala zaclnl,cll gu,aranc.ji aniporęc:eń zv,iqzctn,clt: cl:iąlalnościrt staIILIo,,Ą,ą

li1 Fundacjct prowcld:i pelnq k.sięgowrlść pt,ł ilż|,cilr księgi glllwnej i ksiqg pomocnic:.l,tll.

o Zclar:enia na konlach księgi glów*nej gruptLje się, (1 kon.to księgi glóvnei u:upelnia,się
ev, i de ncj a s:e gril olu c1.

o Pos:c:ególne operttc.je nct kontach lLsiag potltocnicłch 'tj. kontach analiry;c:rych grttpttje
się v' opartitt o prol;ad:onc1 dla oh,eŚlonegtl konta szc:ególa\lq ewitlencje analill)c:nu.

o Ewitlencię ttnttliooczlta proy-adzi się clla:

- śr,odkóvv h,lr,ab,clr. r,i,tym dla środk(lrv tlwał},ch rv budorvie. rval,tości niematelialny,ch i

prarvnl,ch ol,az dokonywan5,ch od nich odpisólł, anloltvzacvjnr.ch_

- Lozl,achunltórl, z dostar,vcanli"

+ fozfachunliów z pracownikami.
.- kclszlór,t"

- plzvclrodćlrv.

l1 Dttl,.v idobra 0tr:\,nulp otl tlarcłńcólv^ lub poc,hotl:qce:e:hiórek ptLbliczltl:ch ittne ni: śrotlki
pienię:ne, vlycenia sie *-edług ich.łcu,lości },ynkoy,€j : uu,:glęclnienien slopllict :ttżl,,c,itt lttb inne.j

ł,, i un, godni e okre l one.j w art os c i.

ł1 Nadlvyżkę prz),choclów nad kosztami Fundacja przeznacza na działalność, statuto\\,ą Fr_rndac-ji.

Pl'zyięte zasady (polit;,kę) r,achunkowości stosirje się rł,sposćlb ciągl1 . dokonu.jąc 1,1 kole.]nl,ch
latach obł'otorłry ch .jednakowego grupotvania tipclat, i i gospodat,cz1 ch. .jcdnakor,ve i \\) cen), alttl,r,rlórv
i pasyrvó,,v (\\,tym także dokonyrvania odpisóu, amortyzacl,jnl,clr i unlorzenioul,ch). ustala się
rlvni]< tlnansorł';'isporzadza sprar,r,ozdanie tlnansorve 1ak. ab1 za kole.jne lata inibIrllat,ie z nich
rryn ika.j ące były porórł,n1,1ł,al ne.

LLrłłrcl V Ą
r,,,,, x,,, p,.;,;;;;;; 

',.U,.''

ć*ń [ĘuałlaJuong-
Magdalena Cwikla - CdonĄZarząau Fundacji

Tomaszów Mazowiecki, 31.03,20'1 8 r
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"AMlcu§ §Ał{|§"
F'undacja Na Rzecz Zwierząt Sl-rzywdzonycii

,,, ur'łj:igLd$§ft fr/4 
ń 30 ; 97-200 Tomaszow Mirz- KRS COC0447575

łi,l ,l Ą

i|iilt' it,1,1,,i1,1 l1 w"
(Data i podpis o.oOyl łt*"i po*.zono prowaazenie rsiąg

I rachunkowych1

Regc-rn 101S51,868 , Nlit} 7732473167 BILANS
Sporządzony na dzień 31.12,2017 r.

zgodnie z załaczrliklen^l nr 6 do t,tstatuy o rac|,1itnkav,lc:sci

J ed nostka rozl icze n i owa

Wiersz Wyszczególnienie
Stan na

31,12.2016 31.12.2017
AKTYWA

A. Aktywa trwałe 9 090,00 ,l8180.00

l. Wańosci niematerialne i prawne

ll, Rzeczowe aktywa trwałe 9 09c 0c 18 1B0 00

lll, Nalezności długoterminowe

lV. l nwestycle długoterminowe

\/. Długoterminowe rozliczenia nliędzyokresowe

B. Aktywa obrotowe 191879.25 161 331"50

i, Zapasy

ll, Nalezności krótkoterminowe 17 430 39 30 1C0.00

l l l. lnwestycje krótkoterminowe 174 86 131 23x 50

l\/. Krótkotermi nowe roziiczen ia m iedzyokresowe

c. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0.00 0,00

Aktywa razem 200 969.25 179 511.50

PAsYWA
A. Fundusz własny 19J 184,09 169 400.92

|, Frindusz Statutowy 300 00 300.00
ll. pozostałe fundusze
lll. Zysk (strata) z lai ubiegłych 94 213,59 ,190 B84,09
lV, Zysk (Strata) netto 9€j 665.5C -Zl / ó_} 17

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 7B5.16 10 110,58
l, ,Rezerwy na zobowiazania 3 515 87 3 515-87
l l. Zolrowiązania dłu goterminorve
ll i, Zobowiązania krótkoterminowe 6 269 29 6 594"71
lV. Rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem 200 969,25 179 511 ,50

Q^qoW ćr*, ń t_Unoa
iDala l podpis kierownlka jednostki, a jeżeli jednostka d
kieruje organ Wieloosobowy, Wszystkich członkóW tego

organu)

Tomaszów Mazowiecki, 31,03.2018 r

Strona 6 z 11
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"AMlcU§ cAii|§"
Fundacja Na Rzecz Zwieząl *i,aywjzłny,c'

Oś, M"Koibe 2}Ą q]lQ,,9.1:?00 T<lmasz_rllv i!lł"
(Nazwa 1ed ndśR§ 00004475 /5

Re.r;on 1il15$i8{i8 ,ltr|P 7 i'J2ł+7'' 
i{l"nun"k zysków i strat

sporządzony za okres U,a1,2017 -31"12,2a17 r,
zgodłlte z załącztltkiem nr 6 cla usta\uy c rachul-iłl,s,,vasct

Jednostka rozliczeniowa PLN

Paz. Wyszczególnienie
Kwota za poprzedni rok

obrotowv
Kwota za bieżacy

rok obrotowv

2016 2017
A, P rzy chody z działaln ości statutowej 347 756.64 418 064,35
I Płzychocly z nteodpłatnej clziałalnosci pazytktt

pubiicznego
347 756.64 1 ló Uaą.J5

ll.
Przychocly z odpłatnej clziałalnosci pozytkLł pLtblicznego

lll, Przychocly z pozostałej ctziałalnosci stattttowe1

B, Koszty działal ności statutowej
249 085.68 439 847 "52

l
Koszty z nieodpłairle1 działalnosci pożytku pttbliczneqa

249 085.68 439 84v,52
ll. Kclsziy z cdpłatnej działainosci pozytku pLtbliczrlego

lll. Kc:szty z pozostałej działalnosci stattftowej

c. Zysk (strata)z działalności statutowej (A-B) 98 670.96 -21783,17
D. Przychody z działalności gospodarczej
E" Koszty działal ności gospodarczej
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1O-r; 0,00 0,00
(J. Koszty ogólnego zarządu
H, Zys k (strata) z działal ności operacyj nej (C*r-C ) 98 670,96 -21783,17
l

Pozostałe przychody operacyj ne

J.
Pozostałe koszty operacyjne

2 005.46
K.

Przychody finansowe

L, Koszty finansowe
M, Zysk (strata) brutto (H+|-J+K_L) 96 665,50 -21783.17
N. Podatek dochodowy
o. Zysk (strata) netto (M-N) 96 665.50 -21783,17

. Ą,'', l , ł' ł,
\, l i]in, jlłtł,i ryi i ll,Y:ł

,O"'" 
' 
o"O!o. 

"..Ou, 
Oio]"i oo*'"o"n" i,"*"O.""," i, un

tchunkowych)
l

Tomaszów Mazowiecki, 31.03.201B r

t./

ilr.*a il,sł Ćux klu., fi'taad*lłr,.*
lDala { podpis l.ie ownika ]ednostki a Jeżeli jednostka kielLle ( \

orgaĘ WielooSobowy, Ws7ysl^,cr CZłol,koW lpqo oIqanU/

Sirona 7 Z l1



AMlCtJS CANIS _ FUNDACJA NA RZECZ ZWiERZAT SKRZYW,DZ()NYCH

Infbrnlac.ia uzlrpełnia.jące do spt,ar.r,ozdania ilnansow,ego za 30 i7 i,.

A lnformacie uzupełniaiace o aktvwach i pasvwach

Środki trwałe iwańośi niematerialne i prawne
1- grUnty (Wtym

praWo LIzytkowania
ortlntll\

2, budynki, |okale i

obiekty inzynierii
|ądowei i wodnei

3. urządzenia
iechniczne i

mas7VnV
4. środki transportu

Stan na poczatek i-okti obrotov./ego

Zwiększenia 9 090,00

zmn eiszeilla
przem eszczenia

Stan na konjec iokU obrotowegc 18 180,0C

Grunty użytkowane wieczyscie

|tlia 
^al,rłlt

Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

hlia rłat,lrz,,

lnwestycje długoterm inowe

^l)} 
A^l,,Fa\,l!la uwLy91]

Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym nadzień bilansowy, przewidywanym
okresie

Podziałzobowiązań według pozycji bilansu o pozo§tałym na dzień bilanscwy. przewidywanym umowa okresie
spłaty

Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Nle dotyczy

um

Należności z tytułu

okres wVmaqalności
do 1 roku powyzej 1 roku

Stan na
3oCZątek rokLl
)brotowego

konlec roku
obrotoWego

początek roku
obrotowego

koniec roku
obrotoWego

,1 
, dostawiushlg i 7 430,39 30 -100,00

Strona 8 Z 1]

9 090,0(

zobowiazania z ivtułu

okres wrymaqaIności

do 1 roku powvżej 1 roku
pOuząlck l aku

o brotolvego
KUItleu IUKu
obrotoWego

[jOU4ąteK lOKu
obrotoWego

konlec roku
obrotoWego

, kredVtóW DozVcZ-ok

], dOStaW L]SłUo 6 227.2ę 6 552,35

], żobow azania publicznc-pra,łne

l, innvch zobowiazań 42 0l
łazem 6 269,29 6 594.71 0.00 0.00



9 J. Zatrudnienie i Wynagrodzenia. W tym świadczelria nieodpłatne na podstawie Umowy o wolontariacie

lnformacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonegc w ań. 9

ust.'l pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego io wolontariacie
(Dz.U. Nr 96 poz. 873 z póżn. zm.\

Nie dct,yczy

lnformac!e uzupełniaiace o strukturze przvchodów

1 Przychody z działalności statutowej

2 Pozostałe przychody operacyjne

Przychody finansowe

fliie dolyczy

a, Przychody z działalności statutowej

46 a74

z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku

rzychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku

Prżychody Ze sprzedazy śrockó,l, truvałyci], środkóW tfur'ałych y/
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/r/yszczególnien ie,
rrzeciętne
zatrudnenewrokLl

// tym na podStawre
l mo!!y o
l;nlanłłr anio

Zarzad Rada 5 5

Ądm nistracla 1

,łolontariusze 13 10

Cqółem {o 16

418 064,3{

)arowizny

Zbiórki pUbIiczne 1990,0(

l9/" PIT 0,0c

0.0c

0.0c

0,0t

pozostałe przvchodv 0,0(

)l-zychoCV z liklviCacil środków irvvaiych

i"]ne 0,0(



lnformacie uzupełniaiace o strukturze kosztów

'l Koszty działalności statutowej

A. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

świ adCZe ni a p ie niężn e :

(arma
1l Jlo.1l

-eki 8 0a2.44
Ąkcesoria i wyposazenie 27 915.Ąl
-JsiLlgi weterynary]ne _ 82 573_6ź
lotelowanie i domV tymcZaSoV,/e 168 520,92
(osziy 

i\Ą.iazan3 ż t],anSpońem żW]erząt 5134.62
)głoszetlla reklanla 5 603,66
Jslug scec;aIrstyc]ne dla ZW]€rzat 4 365,00
rV.OłiC ,. , ,',,_- o .ja11<]1 p,o;vr,+1.-ę1 ,1,, 112 237.52
KoSZty administracyjne 4116.94
uĄ./ytraE rodzen ia 0,0(
Jozostałe kosztv statLltowe 1.0c

s,,1j i a c C Z e i-i t a n i e p i e n t ę z n e

3. Koszty odpłatnej działalności pożytku publiczneqo

C, Koszty poaostałej działalności statutowej

D, Koszty dlialalności gospodarczej

2 Pozostałe koszty operacyjne

Koszty finansowe

Nie dotyczy

netlo Sprzedanych środków trrłałych, środków trwałych w

netto z likwdac]l środków tMałych, waności niematerialnvch
prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach
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439 847.52

139 847 52

a.Oa

0.00

0,00

0,00

PozOstałe koszty 0.00

r,] ne
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lnne informacie o istotnvm wpłvwie na svtuacie finansowa orqanizacii

'l Żródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Zobowiazania związane z działainościa statutowa:

Nie daty,cz\/

3 Uzgodnienie do podsatwy opodatkowania

Anna Kot - Prezes Zarządu Fundac.ji

. stan na koniec okresu

Tomaszow MazolvleckL. 31,03,2018 r
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wvszczeqó|n ie nie

Fundusz

statutowv Z aktualiz, Wvceny

l. stan na poczatek roku obrotoweqo 300.0(

r. zwiekszenia 0.0( 0,0(

z zvsku
inne

] ZmnieiSZenia 0,0c 0.0(

pok[VCie stratV

i nne
300,0( 0.0(

k#n,,"W?!^,^ffi;

)ochód podatkowv, W tvm 0.0(
)IZVcl]odV podaikowe 418 064 -1t

(oszty poclaikci^,le /ł39 847,5:

/VVnik finansowv 2017 -21 783.1i

ąóżnica. w tvm 21 783.1i
f rzvchodv nieoodatkowe 00(
(osztv n epodatkowe 0,0(


