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מישו"ר חשבות למוסדות ויעוץ עסקיאביגיל שקוביצקי, רו"ח

טלפון: 02-6253678רחוב בליליוס 8 (פינת רח' ישעיהו)

פקס: 153-2-6253678ירושלים

דוא"ל: Avigail_shk@walla.comמיקוד: 94704

דין וחשבון המבקרים 

לחברי עמותת

אביגיל שקוביצקי

___________

רואה חשבוןתאריך

כרמי חסד (ע"ר 580431138)

ערכתי את בקורתי בהתאם לתקני בקורת מקובלים, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך 
פעולתו של רואה חשבון) התשל"ג - 1973.  על פי תקנים אלה נדרש ממני לתכנן את הבקורת ולבצעה במטרה 

להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בדו"חות הכספיים הצגה מוטעית מהותית, הבקורת כוללת בדיקה 
מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדו"חות הכספיים.  הביקורת כוללת גם בחינה של כללי 
החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי ההנהלה של העמותה וכן הערכת נאותות 

ההצגה בדו"חות הכספיים בכללותה.  אני סבורה שביקורתי מספקת בסיס נאות לחוות דעתי.

לדעתי, הדו"חות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, מכל הבחינות 
המהותיות, את מצבה הכספי של העמותה לימים 31 בדצמבר 2010 ו - 2009, ואת תוצאות פעולותיה לשנים 

שנסתימו באותם תאריכים.

הדו"חות הכספיים הנ"ל ערוכים על בסיס המוסכמה של העלות ההסטורית בערכים נומינליים.  מידע בדבר 
השפעת השינויים בכח הקניה הכללי של המטבע הישראלי על הדו"חות הכספיים, כאמור בגלויי דעת של לשכת 

רואי חשבון בישראל, לא נכלל בדו"חות כספיים אלה.

בקרתי את המאזן המצורף של כרמי חסד (ע"ר) (להלן - העמותה) ליום 31 בדצמבר 2010 ו- 2009 ואת דו"ח על 
הפעילות והשינויים בנכסים חופשיים לשנה שנסתיימה באותו תאריך.  דו"חות כספיים אלה הינם באחריות הועד 

וההנהלה של העמותה. אחריותי היא לחוות דעת על דו"חות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתי.
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כרמי חסד (ע"ר 580431138)

מ א ז ן

שקלים חדשים

20102009באור

רכוש שוטף

59,2078,260מזומנים ושווי מזומנים

35,2223,223רכוש קבוע

64,42911,483סה"כ רכוש                     

================

התחיבויות שוטפות

1,4300שיקים לפרעון

עודף בנכסים נטו

62,99911,483עודף בנכסים נטו, בלתי מוגבלים לסוף השנה

64,42911,483סה"כ התחיבויות ונכסים         

================

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

______________________

חבר ועדחבר ועד

 ליום 31 בדצמבר   

עמוד 3



כרמי חסד (ע"ר 580431138)

דוח על הפעילות והשינויים בנכסים נטו 

שקלים חדשים

 לתקופה שהסתיימה                  

 ביום 31 בדצמבר

20102009באור

4393,953177,877הכנסות 

248,714106,547תמיכות בנזקקים

145,23971,330תוצאות הפעילות

565,96045,350הוצאות פעילות

626,72219,986הוצאות הנהלה וכלליות

52,5575,994תוצאות הפעילות לפני מימון

1,041-1,110-הכנסות (הוצאות) בנק 

51,5164,884עודף לשנה

11,4836,599נכסים נטו ללא הגבלה לתחילת השנה

62,99911,483נכסים נטו ללא הגבלה לסוף השנה

============

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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כרמי חסד (ע"ר 580431138)

באורים לדוחות הכספיים

שקלים חדשים

באור 1 -   

1. העמותה הינה עמותה הרשומה על פי חוק העמותות ומספרה 580431138 

2. מטרות העמותה:  עזרה וחסד וקירוב רחוקים ליהדות.                                     

3. לעמותה קיים אישור לענין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

באור 2 - עקרי המדיניות החשבונאית:

1.הדוחות הכספיים ערוכים על פי הכללים שנקבעו בגלוי דעת מספר 69 של   לשכת רואי חשבון בישראל.

2.הדוחות הכספיים ערוכים לפי בסיס מזומנים מותאם. ההתאמות כוללות רישום התחייבויות בגין

אשראי ורכוש קבוע.

3.לא הוצג דו"ח תזרים מזומנים, כיוון שאינו מוסיף מידע מהותי. 

4.לא היו שינויים בנכסים מלבד השינויים המוצגים בדו"ח על הפעילות, אי לכך לא הוצג דו"ח על

השינויים בנכסים. 

5. הנהלת החשבונות מתבצעת במשרד בו נערכו הדוחות הכספיים.

באור 3 - רכוש קבוע

רהוט

31.12.201031.12.2009וציוד

9,8079,8079,807עלות לתחילת התקופה

2,4902,4900רכישות לתקופה        

12,29712,2979,807עלות לסוף התקופה

 _____ _______ _____ 

6,5846,5844,794פחת שנצבר לתחילת התקופה

4914911,790פחת לתקופה

7,0757,0756,584פחת שנצבר לסוף התקופה 

5,2225,2223,223עלות מופחתת לסוף התקופה  

 =====  =====  ===== 
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כרמי חסד (ע"ר 580431138)

באורים לדוחות הכספיים

שקלים חדשים

ביאור 4- הכנסות

20102009

363,953177,877תרומות

30,0000משרד הרווחה- עזבונות

393,953177,877

20102009באור 5 - הוצאות פעילות

36024,550מזון ועזרה לנזקקים

65,60020,800תווי קניה

65,96045,350סה"כ הוצאות פעילות

באור6- הוצאות הנהלה וכלליות

20102009

5,4235,753משרדיות הדפסות ותקשורת

6,620347הנח"ש ורו"ח

14,18812,096פרסום

4911,790פחת

26,72219,986סה"כ הוצאות כלליות

     לתקופה שהסתיימה                  

 ביום 31 בדצמבר

    לתקופה שהסתיימה                  

 ביום 31 בדצמבר

 ביום 31 בדצמבר

     לתקופה שהסתיימה                  
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