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דוח רואה החשבו� המבקר

לחברי העמותה של

כ� לזק��לקידו� זכויות זקני� (ע"ר)

אביטל חיי�ירושלי�, כ"ו  באדר א'   תשע"ד.

רואה חשבו�               26    בפברואר     2014.
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, את הבחינות המהותיות לכללי חשבונאות מקובלי�, מכל   �נאות, בהתא באופ	   �הנ"ל משקפי  �הכספיי לדעתנו,הדוחות 

אחת לכל  נטו   �בנכסי  �השינויי ואת  פעולותיה  תוצאות  ואת  ו 2012  בדצמבר  2013   31  �לימי העמותה  הכספי של  מצבה 

מהשני� שהסתיימו באות� תאריכי� בהתא� לכללי חשבונאות מקובלי� בישראל.

ביקרנו את המאזני� המצורפי� של  עמותת כ� לזק��לקידו� זכויות זקני� (ע"ר) (להל	    העמותה) לימי�  31 בדצמבר 2013

.�תאריכי  �לכל אחת מהשני� שהסתיימו באות נטו   �בנכסי  �על השינויי ואת הדוחות  על הפעילויות  דוחות  ו 2012, את 

אלו  �דוחות כספיי� אלו הינ� באחריות חברי הוועד וההנהלה של העמותה. אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיי

בהתבסס על ביקורתנו.

אביטל חיי�   רואה חשבו	

Avital Haim

Certified Public Accountant (Isr.)

של ערכנו את ביקורתנו בהתא� לתקני ביקורת מקובלי� בישראל, לרבות תקני� שנקבעו בתקנות רואי חשבו	  (דר< פעולתו 

רואה חשבו	) התשל"ג   1973. על פי תקני� אלה נדרש מאיתנו לתכנ	 את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של

�בסכומי התומכות  ראיות  של  מידגמית  בדיקה  כוללת  . ביקורת  מהותית מוטעית  הצגה   �הכספיי בדוחות  שאי	  בטחו	 

על ובמידע שבדוחות הכספיי�. ביקורת כוללת ג� בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדני� המשמעותיי� שנעשו 

מספקת שביקורתנו   �סבורי . אנו  בכללותה  �הכספיי בדוחות  ההצגה  נאותות  הערכת  וכ	  העמותה  של  ההנהלה  חברי  ידי 

בסיס נאות לחוות דעתנו.

: Shmuel hanagid 3 Str.                 Telרחוב שמואל הנגיד 3, ירושלי�.      טל' :  6251136 02

Jerusalemפקס : 6244511 02



עמותת כ� לזק��לקידו� זכויות זקני� (ע"ר)

דוח על המצב הכספי (מאז�)

20132012

!!באור

רכוש שוט"

             181,622                   3104,460בנקי� וקופות

104,460                   181,622             

               15,234                     425,785רכוש קבוע

          196,856                130,245ס$ נכסי�

התחייבויות שוטפות

               30,434                     546,692זכאי� ויתרות זכות

נכסי� נטו

             151,188                     57,768שיועדו לפעילות

               15,234                     25,785שיועדו לרכוש קבוע

83,553                     166,422             

          196,856                130,245ס$ התחייבויות, ונכסי� נטו

תארי$ אישור הדוחות הכספיי�: 26 בפברואר 2014.

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

  3  

ליו� 31 בדצמבר
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עמותת כ� לזק��לקידו� זכויות זקני� (ע"ר)

דוח על הפעילות (הכנסות והוצאות)

20132012באור

!!

             586,265                   7683,310מחזור הפעילות

             569,366                   8676,697עלות הפעילות

               16,899                       6,613עוד" נטו מפעילות

               66,201                     987,637הוצאות הנהלה וכלליות

(49,302)(81,024)(גרעו�) לפני מימו�

                 1,957                       1,845הוצאות מימו	

(51,259)(82,869)(גרעו�) השנה

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

 4 

לתקופה שנסתיימה ביו� 31 בדצמבר



עמותת כ� לזק��לקידו� זכויות זקני� (ע"ר)

באורי� לדוחות הכספיי�

באור 1 � כללי

עמותת כ	 לזק	 לקידו� זכויות הזקני� (ע"ר), מ.ע.: 580428183.

.22/6/2004 �העמותה נרשמה ביו

העמותה פועלת לשמירה והגנה על זכויות הזקני� בישראל.

באור 2 � עיקרי מדיניות חשבונאית

 :�עיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיי� הינ

א.

ב.

:�שעורי הפחת השנתיי� הינ

%סעי"

33 ,15ציוד תפעול

15 ,7ציוד משרד

33מחשבי� ותוכנות

ג.

ד.
שימוש באומדני�

באור 3 � בנקי� וקופות

20132012

!!

               12,653                     99,316בנק הפועלי�   עו"ש

             158,353                                בנק הפועלי�   פקדונות לז"ק

                                                 5,144הכנסות מכרטיסי אשראי

               10,616                                המחאות לגביה

             181,622                   104,460סה"כ
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על משמעות  בעל  פיננסי  מידע   Hלהוסי זה  וחשבו	  בדי	  שאי	  מכיוו	   �המזומני תזרימי  על  וחשבו	  די	  ערכה  לא  העמותה 
.�המידע המצוי בדוחות הכספיי

רואי לשכת  של  דיווח  ותקני  דעת  בגילויי  שפורסמו  , כפי  וחשבונאות דיווח  וכללי  הנחיות   �מיושמי אלה   �כספיי בדוחות 
, כפי רווח כוונת  ללא   �וארגוני למוסדות  דיווח  כללי  בחשבונאות, לרבות  לתקינה  הישראלי  המוסד  ושל  בישראל  החשבו	 

שנקבעו בגילוי דעת מספר 69 של לשכת רואי החשבו	 ותק	 מספר 5 של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.

�המביאי הנחות  ולהניח   �אומדני לערו<  מההנהלה  דורשת   �מקובלי חשבונאות  לכללי   �בהתא  �הכספיי הדוחות  הכנת 
בדוחות  �המוצגי וההתחייבויות  הרכוש  סכומי  על   �משפיעי כאמור  וההנחות   �. האומדני המהותיות  �גור את  בחשבו	 
וההוצאות הכספיי�, על הגילוי בדבר נכסי� מותני� והתחייבויות תלויות לתאריכי הדוחות הכספיי� ועל סכומי ההכנסות 

לתקופות המדווחות. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדני� אלה.

ליו� 31 בדצמבר

העלות, בסיס  על  השווה  הפחת  לפי שיטת  העלות. הפחת מחושב  בסיס  על  מוצג  הקבוע  בגינו    הרכוש  והפחת  קבוע  רכוש 
.�בשיעורי� שנתיי� שנחשבי� כמספיקי� להפחתת הנכסי� במש< תקופת השימוש המשוערת בה



עמותת כ� לזק��לקידו� זכויות זקני� (ע"ר)

באורי� לדוחות הכספיי�

באור 4 � רכוש קבוע
סה"כמחשבי� ותוכנותציוד משרדציוד תפעול

!!!!עלות

          56,690                                                 7,323              49,367ליו� 1 בינואר 2013

          16,485               16,485                                                         רכישות השנה

          73,175               16,485                       7,323              49,367ליו� 31 בדצמבר 2013

פחת שנצבר

          41,456                                                 1,587              39,869ליו� 1 בינואר 2013

            5,934                     907                          493                4,534פחת לשנה

          47,390                     907                       2,080              44,403ליו� 31 בדצמבר 2013

עלות מופחתת

         15,234                         �                       5,736                9,498ליו� 1 בינואר 2013

עלות מופחתת

         25,785               15,578                       5,243                4,964ליו� 31 בדצמבר 2013

באור 5 � זכאי� ויתרות זכות

20132012

!!

                 6,704                                המחאות לפרעו	

�               20,192                       8,225עובדי� ומוסדות בגינ

                 3,538                     38,467ספקי� ויתרות זכות

               30,434                     46,692סה"כ

באור 6 � דוח על הנכסי� נטו

סה"כלרכוש קבועלפעילות

!!!

             166,422                     15,234            151,188יתרה ליו� 1 בינואר 2013

תוספות במהל$ השנה

(82,869)                                (82,869)(גרעו	) בדוח על הפעילות

גריעות במהל$ השנה

                                               16,485(16,485)סכומי� ששימשו לרכישת רכוש קבוע

                          (5,934)                5,934סכומי� שהועברו לכיסוי הוצאות פחת

               83,553                     25,785              57,768יתרה ליו� 31 בדצמבר 2013
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ליו� 31 בדצמבר



עמותת כ� לזק��לקידו� זכויות זקני� (ע"ר)

באורי� לדוחות הכספיי�

באור 7 � מחזור הפעילות

20132012

!!

�             143,000                   155,000קר	 ירושלי

             102,939                     53,946הסוכנות היהודית

             150,000                   190,500נשר מפעלי מלט

               24,394                     47,871עיגול לטובה

.P.E.F88,900                     39,980               

               20,000                                חותמי� מחדש

               18,000                     15,000אי.בי.אי. בע"מ

CLEAN COLLECTION                                38,840               

               29,400                                קר	 שורש

                                               32,272משרד הרווחה

�                                               12,020הכנסות ממת	 משקיעי

                                               10,000הקר	 החדשה לישראל

               19,712                     77,801אירוע שנתי ותרומות פרטיות

             586,265                   683,310סה"כ

באור 8 �  עלות הפעילות

             402,152                   465,396שכר ונילוות

               22,558                     40,044פרסו�, הדפסות ומודעות

               22,848                     45,453אירוע שנתי

               39,239                     45,830טלפו	 ותקשורת

               55,930                     58,806שכ"ד

�                     333                          430דואר ובולי

�                                                 3,179פעולות תמיכה במתנדבי

                 4,421                       5,441פחת עלות הפעילות

�                 9,683                       8,877הוצאות גיוס כספי

�               12,202                       3,241השתלמויות וכנסי

             569,366                   676,697סה"כ

באור 9 �  הוצאות הנהלה וכלליות

                 3,555                       8,545בת שרות לאומי

                 8,046                     10,890הנה"ח ומשפטיות

               13,346                     37,646ארנונה

               11,040                       8,672משרדיות ואחזקת מחשוב

(�               18,834                     13,151נסיעות וחניה (כולל מתנדבי

�                 4,848                       4,509אש"ל וכיבודי

                 2,873                       1,291אגרות ודמי חבר

�                     637                       2,440ביטוח משרד ועובדי

                 2,317                                אחזקת מבנה וציוד

                     485                                פרחי� ומתנות

                     220                          493פחת הנהלה וכלליות

               66,201                     87,637סה"כ
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ליו� 31 בדצמבר


