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דוח רואה החשבו� המבקר לחברי עמותת  

ר"ר ע"עמותת כרמי חסד ע

ואת  2013 !ו 2014בדצמבר  31ליו� ) העמותה !להל� ( ר "כרמי חסד עביקרנו את המאזני� המצורפי� של 

דוחות . השינויי� בנכסי� נטו של העמותה לשני� שהסתיימו באות� תאריכי�, הדוחות על הפעילויות

אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיי� אלה . כספיי� אלה הינ� באחריות הועד המנהל של העמותה

. בהתבסס על ביקורתנו

דר' (לרבות תקני� שנקבעו בתקנות רואי חשבו� , ערכנו את ביקורתנו בהתא� לתקני ביקורת מקובלי�

על פי תקני� אלה נדרש מאיתנו לתכנ� את הביקורת ולבצעה . 1973 !ג "התשל, )פעולתו של רואה חשבו�

ביקורת כוללת . במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחו� שאי� בדוחות הכספיי� הצגה מוטעית מהותית

ביקורת כוללת ג� בחינה של . בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומי� ובמידע שבדוחות הכספיי�

כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדני� המשמעותיי� שנעשו על ידי הועד המנהל של העמותה וכ� 

אנו סבורי� שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות . הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיי� בכללותה

.דעתנו

את מצבה הכספי של , מכל הבחינות המהותיות, ל משקפי� באופ� נאות"הדוחות הכספיי� הנ, לדעתנו

את תוצאות פעולותיה ואת השינויי� בנכסי� נטו לשני� , 2013!ו 2014בדצמבר  31העמותה ליו� 

.)Israely GAAP(שנסתימו באות� תאריכי� בהתא� לכללי חשבונאות מקובלי� בישראל 

________
תארי' 

אביגיל שקוביצקי
רואי חשבו�
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 בדצמבר31ליו� 

20142013

באור
שקלי�
חדשי�

שקלי�
חדשי�

רכוש שוט,

 14,001  40,244 3מזומני� ושווי מזומני�

 1,137  13,103 תרומות לקבל

 53,347  15,138 

 74,456  65,623 4נטו, רכוש קבוע

 89,594  118,970 כ נכסי�"סה

התחייבויות שוטפות

 5,060  5,581 עובדי� ומוסדות בגי� שכר

 20,059  9,012 הוצאות לשל� וזכאי�

 14,593  25,119 

התחייבויות לזמ� ארו'

 1,797  295 עתודות לזכויות עובדי� בעת פרישה

 26,916  14,888 כ התחייבויות"סה

גרעו� בנכסי� נטו

):גרעו�(נכסי� נטו שלא קיימת לגביה� הגבלה 

:נכסי� נטו לשימוש לפעילויות

(11,778) 38,458 ר"שלא יועדו על ידי מוסדות המלכ

 74,456  65,624 נכסי� נטו ששימשו לרכוש קבוע

 104,082  62,678 

 89,594  118,970 כ התחייבויות ונכסי� נטו"סה

.הבאורי� המצורפי� מהווי� חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיי�

תארי' אישור
הדוחות הכספיי�

!מיכאל חיי� נוימ�חבר ועד !דוד רובי�
חבר ועד
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לשנה שהסתיימה ביו�
 בדצמבר31

20142013

באור
שקלי�
חדשי�

שקלי�
חדשי�

מחזור הפעילויות

 714,414  1,118,980 תרומות

 525,272  928,103 עלות הפעילויות ותמיכות בנזקקי�

 189,142  190,877 הכנסות נטו מפעילויות

 117,895  160,428 5הוצאות הנהלה וכלליות

 71,247  30,449 הכנסות נטו לפני מימו�

(6,196)(4,740)נטו, מימו�

 65,051  25,709 הכנסות נטו אחרי מימו�

 !  15,695 הכנסות אחרות

 65,051  41,404 עוד, לתקופה

.הבאורי� המצורפי� מהווי� חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיי�
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שאי� לגביה� הגבלה

שקיימת
לגביה�
 הגבלה

שלא
יועדו על

ידי
מוסדות

ר"המלכ

נכסי�
נטו

ששימשו
לרכוש
קבוע

באופ�
כ"סהזמני

שקלי�
חדשי�

שקלי�
חדשי�

שקלי�
חדשי�

שקלי�
חדשי�

(2,373) !  4,251 (6,624)2013 בינואר 1יתרות ליו� 

תוספות במהל" השנה

 75,000  75,000  !  ! תרומות

 65,051  !  !  65,051 הכנסות נטו לשנה

 65,051  !  75,000  140,051 

גריעות במהל" השנה

(75,000)(75,000) !  ! סכומי� ששוחררו מהגבלות

העברת סכומי� שלא קיימת לגביה� הגבלה

 !  !  75,000 (75,000)ששימשו לרכוש קבוע

 !  ! (4,795) 4,795 סכומי� שהועברו לכיסוי הוצאות פחת

(70,205) 70,205  !  ! 

(70,205) 70,205 (75,000)(75,000)

 62,678  !  74,456 (11,778)2013 בדצמבר 31יתרה ליו� 

תוספות במהל" השנה

 41,404  !  !  41,404 הכנסות נטו לשנה

גריעות במהל" השנה

העברת סכומי� שלא קיימת לגביה� הגבלה

 !  !  3,140 (3,140)ששימשו לרכוש קבוע

 !  ! (11,972) 11,972 סכומי� שהועברו לכיסוי הוצאות פחת

 8,832 (8,832) !  ! 

 104,082  !  65,624  38,458 2014 בדצמבר 31יתרה ליו� 
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כללי # 1באור 

.580431138העמותה הינה עמותה רשומה על פי חוק העמותות ומספרה .א

.עזרה ותמיכה לנזקקי�: מטרות העמותה.ב

.לפקודת מס הכנסה 46לעמותה קיי� אישור לעני� תרומות לפי סעי, .        ג

עיקרי המדיניות החשבונאית # 2באור 

:הינ� כדלקמ�, באופ� עקבי, עיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיי�

בסיס הדיווח של הדוחות הכספיי�.א

של לשכת רואי חשבו�  69' העמותה עורכת את דוחותיה הכספיי� בהתא� להוראות גלוי דעת מס
.בישראל

הדוחות הכספיי� נערכו על בסיס המוסכמה של העלות ההסטורית ולא נית� בה� גילוי בדבר 
.השפעת השינויי� בכח הקנייה הכללי של המטבע הישראלי על התוצאות העסקיות

לא הוצג דוח על תזרימי המזומני� כנדרש בהתא� לכללי החשבונאות המקובלי� מאחר ולדעת 
.הנהלת העמותה אי� בדוח זה כדי להוסי, מידע כספי משמעותי על המידע המצוי בדוחות הכספיי�

         
רכוש קבוע.ב

. הרכוש הקבוע מוצג לפי העלות בניכוי הפחת בהתא� לאור' החיי� השימושיי� של הנכסי�

:שיעורי הפחת השנתיי� הינ� כדלקמ�

%

15כלי רכב

15!7ריהוט וציוד משרדי

33מחשבי�

נכסי� נטו.ג

של לשכת רואי חשבו� בישראל מוצגי� הנכסי� נטו של העמותה  69על פי הוראות גילוי דעת 
:כדלקמ�

.בגי� הפעילות השוטפת של החברה –נכסי� נטו שלא הוגבלו ושימשו לפעילות שוטפת 

כולל רכישות (בגי� סכומי� שמיועדי� לרכוש קבוע  –נכסי� נטו שלא הוגבלו ושימשו לרכוש קבוע 
).והוצאות פחת
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מזומני� ושווי מזומני� # 3באור 

 בדצמבר31ליו� 

20142013

שקלי�
חדשי�

שקלי�
חדשי�

 14,001  32,377 מזומני� בבנקי�

 !  7,867 קופות אשראי

 40,244  14,001 

נטו, רכוש קבוע # 4באור 

 בדצמבר31ליו� 

20142013

רכבי�
רהוט
כ"סהכ"סהוציוד

שקלי�
חדשי�

שקלי�
חדשי�

שקלי�
חדשי�

שקלי�
חדשי�

עלות

 12,296  87,296  12,296  75,000 2014 בינואר 1יתרה ליו� 

 74,999  3,138  2,000  1,138 תוספות במש' השנה

 87,295  90,434  14,296  76,138 2014 בדצמבר 31יתרה ליו� 

פחת שנצבר

 9,403  12,839  10,183  2,656 2014 בינואר 1יתרה ליו� 

 3,436  11,972  630  11,342 תוספות במש' השנה

 12,839  24,811  10,813  13,998 2014 בדצמבר 31יתרה ליו� 

 74,456  65,623  3,483  62,140 2014 בדצמבר 31עלות מופחתת ליו� 
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הוצאות הנהלה וכלליות # 5באור 

 בדצמבר31ליו� 

20142013

שקלי�
חדשי�

שקלי�
חדשי�

 74,481  65,034 שכר ונלוות

 2,125  2,905 משרדיות דואר ותקשורת

 11,558  12,578 שרותי� מקצועיי�

 !  7,516 הוצאות רכב

 25,004  59,107 פרסו� וגיוס תרומות

 1,291  1,316 אגרות

 3,436  11,972 הוצאות פחת

 160,428  117,895 

ח" ש20,000תרומות מעל  # 6באור 

:ח מהתור� הבא"ש 20,000העמותה קיבלה תרומות מעל  2014בשנת 

סכוםשם

₪קליפר 546,853.69

21,600.00   ₪יצחק לוי


