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דוח רואה החשבון המבקר

לחברי העמותה של

(ר"ע)לקידום זכויות זקנים -כן לזקן

אביטל חייםח"ד  באדר   תשע"כ,  ירושלים

רואה חשבון2018     במרץ     11               
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את, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, ל משקפים באופן נאות"הדוחות הכספיים הנ,לדעתנו

 ואת תוצאות פעולותיה ואת השינויים בנכסים נטו לכל אחת2016- ו2017 בדצמבר 31מצבה הכספי של העמותה לימים 

.מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל

- ו2017 בדצמבר 31לימים  (העמותה- להלן ) (ר"ע)לקידום זכויות זקנים -עמותת כן לזקןביקרנו את המאזנים המצורפים של 

דוחות. את דוחות על הפעילויות ואת הדוחות על השינויים בנכסים נטו לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים, 2016

אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלו בהתבסס. כספיים אלו הינם באחריות חברי הוועד וההנהלה של העמותה

.על ביקורתנו

רואה חשבון- אביטל חיים 
Avital Haim

Certified Public Accountant (Isr.)

דרך פעולתו של)לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון , ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל

על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של. 1973- ג "התשל (רואה חשבון

ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע. בטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית

ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי חברי. שבדוחות הכספיים

אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות. ההנהלה של העמותה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה

.לחוות דעתנו

: 02-6251136Shmuel hanagid 3 Str.                 Tel:  ' טל.      ירושלים, 3רחוב שמואל הנגיד 

02-6244511Jerusalem: פקס 



(ר"ע)לקידום זכויות זקנים -עמותת כן לזקן

(מאזן)דוח על המצב הכספי 

20172016

₪₪באור

רכוש שוטף

                64,050                   3124,951בנקים וקופות

                         -                       5,412מקדמות לספקים

130,363                   64,050                

                16,478                     411,209רכוש קבוע

             80,528                141,572סך נכסים

התחייבויות שוטפות

                25,502                     511,911זכאים ויתרות זכות

11,911                     25,502                

נכסים נטו

                38,548                   118,452שיועדו לפעילות

                16,478                     11,209שיועדו לרכוש קבוע

129,661                   55,026                

             80,528                141,572ונכסים נטו, סך התחייבויות

.2018 במרץ 11: תאריך אישור הדוחות הכספיים

.הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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6

מרית לביא- חבר ועד  פנינה אילתי- חבר ועד 

 בדצמבר31ליום 



(ר"ע)לקידום זכויות זקנים -עמותת כן לזקן

(הכנסות והוצאות)דוח על הפעילות 

20172016באור

₪₪

             804,982                   7879,427מחזור הפעילות

             700,888                   8704,508עלות הפעילות

             104,094                   174,919עודף נטו מפעילות

                64,667                     998,431הוצאות הנהלה וכלליות

39,427                     76,488עודף לפני מימון

                  2,082                       1,853הוצאות מימון

37,345                     74,635עודף השנה

.הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 בדצמבר31לתקופה שנסתיימה ביום 



(ר"ע)לקידום זכויות זקנים -עמותת כן לזקן

באורים לדוחות הכספיים

כללי - 1באור 

.580428183.: ע.מ, (ר"ע)לקידום זכויות הזקנים -עמותת כן לזקן

.22/6/2004העמותה נרשמה ביום 

.העמותה פועלת לשמירה והגנה על זכויות הזקנים בישראל

עיקרי מדיניות חשבונאית - 2באור 

: עיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים הינם

.א

.ב

:שעורי הפחת השנתיים הינם

%סעיף

33 ,15ציוד תפעול

15 ,7ציוד משרד

33מחשבים ותוכנות

.ג

.ד
שימוש באומדנים

בנקים וקופות - 3באור 

20172016

₪₪

                60,909                   124,001ש"עו- בנק הפועלים 

                         -                               -ח"מט- בנק הפועלים 

(361)(361)הכנסות מכרטיסי אשראי

                     PAYPAL1,311                       173- חייבים 

                  3,329                               -המחאות לגביה

               64,050                   124,951כ"סה
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כפי שפורסמו בגילויי דעת ותקני דיווח של לשכת רואי, בדוחות כספיים אלה מיושמים הנחיות וכללי דיווח וחשבונאות
כפי, לרבות כללי דיווח למוסדות וארגונים ללא כוונת רווח, החשבון בישראל ושל המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

. של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות5 של לשכת רואי החשבון ותקן מספר 69שנקבעו בגילוי דעת מספר 

הכנת הדוחות הכספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים דורשת מההנהלה לערוך אומדנים ולהניח הנחות המביאים
האומדנים וההנחות כאמור משפיעים על סכומי הרכוש וההתחייבויות המוצגים בדוחות. בחשבון את גורם המהותיות

על הגילוי בדבר נכסים מותנים והתחייבויות תלויות לתאריכי הדוחות הכספיים ועל סכומי ההכנסות וההוצאות, הכספיים
.התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה. לתקופות המדווחות

 בדצמבר31ליום 

,הפחת מחושב לפי שיטת הפחת השווה על בסיס העלות. הרכוש הקבוע מוצג על בסיס העלות- רכוש קבוע והפחת בגינו 
.בשיעורים שנתיים שנחשבים כמספיקים להפחתת הנכסים במשך תקופת השימוש המשוערת בהם

העמותה לא ערכה דין וחשבון על תזרימי המזומנים מכיוון שאין בדין וחשבון זה להוסיף מידע פיננסי בעל משמעות על
.המידע המצוי בדוחות הכספיים



(ר"ע)לקידום זכויות זקנים -עמותת כן לזקן

באורים לדוחות הכספיים

רכוש קבוע - 4באור 
כ"סהמחשבים ותוכנותציוד משרדציוד תפעול

₪₪₪₪עלות

          97,279                40,589                       7,323               201749,367 בינואר 1ליום 
            2,500                         -                       2,500                        -רכישות השנה

          99,779                40,589                       9,823               201749,367 בדצמבר 31ליום 

פחת שנצבר
          80,801                27,873                       3,561               201749,367 בינואר 1ליום 

            7,769                  7,216                           553                        -פחת לשנה
          88,570                35,089                       4,114               201749,367 בדצמבר 31ליום 

עלות מופחתת
          16,478               12,716                       3,762                        -2017 בינואר 1ליום 

עלות מופחתת
          11,209                 5,500                       5,709                        -2017 בדצמבר 31ליום 

זכאים ויתרות זכות - 5באור 

20172016
₪₪

                24,737                     11,911עובדים ומוסדות בגינם
                     765                               -ספקים ויתרות זכות

               25,502                     11,911כ"סה

דוח על הנכסים נטו - 6באור 

כ"סהלרכוש קבועלפעילות

₪₪₪

                17,681                     22,255(4,574)2016 בינואר 1יתרה ליום 

תוספות במהלך השנה

                37,345                               -               37,345עודף בדוח על הפעילות

גריעות במהלך השנה

                         -                       7,800(7,800)סכומים ששימשו לרכישת רכוש קבוע

                         -(13,577)               13,577סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת

               55,026                     16,478              201638,548 בדצמבר 31יתרה ליום 

תוספות במהלך השנה

                74,635                               -               74,635עודף בדוח על הפעילות

גריעות במהלך השנה

                         -                       2,500(2,500)סכומים ששימשו לרכישת רכוש קבוע

                         -(7,769)                 7,769סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת

             129,661                     11,209            2017118,452 בדצמבר 31יתרה ליום 
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 בדצמבר31ליום 



(ר"ע)לקידום זכויות זקנים -עמותת כן לזקן

באורים לדוחות הכספיים

מחזור הפעילות - 7באור 
20172016

₪₪

             150,000                   100,000נשר מפעלי מלט

             123,200                     90,000קרן ירושלים

P.E.F106,030                   76,308                

                66,415                   130,086עיגול לטובה

                15,000                     20,000מ"בע. אי.בי.אי

                60,000                               -מתן משקיעים

                31,192                     12,000הקרן החדשה לישראל

                PayPal11,465                     23,793- תרומות 

                75,000                               -מ"מגדל חברה לביטוח בע

                10,000                     10,000מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בע

                50,000                     60,000טבע תעשיות פרמצבטיות

                         -                   149,616בית משפט, פסק דין-שופרסל

                         -                   115,372בית משפט, פסק דין-מרקמן את תומפסון

             124,074                     74,858אירוע שנתי ותרומות פרטיות

             804,982                   879,427כ"סה

עלות הפעילות -  8באור 

             497,583                   514,570רכזות פרוייקטים-שכר ונילוות

                50,016                     36,187הדפסות ומודעות, פרסום

                  4,555                       4,025אירוע שנתי

                75,598                     71,824טלפון ותקשורת

                60,052                     67,156שכירות וארנונה

                         -                       2,829פעולות תמיכה במתנדבים

                13,084                       7,217עלות הפעילות-פחת

                         -                           700(קשר עם ארגונים)השתלמויות וכנסים 

             700,888                   704,508כ"סה

הוצאות הנהלה וכלליות -  9באור 

                  3,104                     14,159בת שרות לאומי ושכר

                  8,100                       5,400ח ומשפטיות"הנה

                14,575                     26,047שכירות וארנונה

                12,662                     16,275משרדיות ואחזקת מחשוב

                17,266                     25,866(כולל מתנדבים)נסיעות וחניה 

                  1,811                       2,457ל וכיבודים"אש

                  1,593                       1,299אגרות ודמי חבר

                  2,059                       2,125ביטוח משרד ועובדים

                  3,004                       4,248פרחים ומתנות

                     493                           555הנהלה וכלליות-פחת

               64,667                     98,431כ"סה
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 בדצמבר31ליום 


