ZYDOWSKIE STOWARZYSZENIE
CZULENT
ZSLEDZIBĄ W KRAKOWIE,
UL. DIETLA 6416

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES 01.01.2018 - 31.12.2018
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Konisja pźeamlibwa]a sprawożdŃie finfusove oraz dokurcniacje nn sową2arck2018o@
spnvoŻmić ż proładzonej dzia]alności a rok 20l8 piłgotowa€j !r&ż Zauqd stowsźyszenia,

w im&h pżepowadzonych konlr,oli sprawozdmia fumsoweeo siowtrzyszenia ża 20] 8 Ńk
Komisja Rewiąjna nie stwiddzilo niepmwidlo{ości w Prcwadzeniu dokunenl"cji księgowej,
strukluE $}dalków wewnęlrżnych },o€nie Konisji Rełizyjiej jest pn9idloła
Wnimki i uwagi końcowe:
Konisja Rewiz)jna poży§,Wnie ocenia prowldaną pl*z Zdz4d stowarżysrenia gosFodekę
finansową ore realizację ŃhBaI \łalnegó Zgromdzenia człoŃów i cżłoŃiń stowtrzysznia
cronninie Zażądu stow ąsćnia N oklesie spraNozdawczyn ll)kŁali w]aściveż&ngżołfuie
se Nszysrlich provadzonych spraMch
Konisja Revizyjna
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Report of Auditcomnitlee of Jełfu h Asociatiotr czulont

Fron thć &tiviry tor y.,r 2018

Audit conmitee exmined the fimcial repolr ed nnancial records for ńe yee 2018
on eliviry conducted in 20l8, pEpded by Association Bodd,

ed Epoń

Audii conhitee hs cnecked lhe fimcial repoń of the Association lor 20l 8 and fomd no
nEguldilies in lifuncial docm€ntation, Financial iepolt shows a positile nnócial balmce md
gros(b nmcial wealth, The slruclwe of inteml cxpendnure is corect.
conclusion ,nd final renlrłs:
Audil comittee posiiilely elaIuaies ńnmcial nmagenent led by the Board ofthe Associaiion
and impleneniation of Esolulion enacted by Geneial As9mbly of membels, Menbe6 of &e Board
sho§ód appropriate involvenent in lhe condud of.It alfain duine the repońed peiod,

Audit comnitte .onpos€d oi
Arua Rorenfeld chansomen
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^lcksandra
Ry*k5 chaja
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