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  לקידום ולשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בקהילה (ע"ר)-שותף

  2019בדצמבר  31מאזן ליום 

      2018        
     ש"ח           ש"ח        באור  

        נכסים
        

        :רכוש שוטף
        

  226,265  243,202  2                         עוני"בטוחות סחירות   –בנק 
  200,465  454,693    חשבונות בשקלים          
  1,717  103,680    חשבונות במט"ח          
  147,000  154,269    פיקדון          

  9,374  4,623    קופת מזומנים ושקים
     32,150     46,530    חייבים והוצאות מראש

        
  616,971  1,006,997    סה"כ רכוש שוטף                                     

     -  - -  -  - -  -   -  - -  -  - -  -  
        

  171,508  160,153    3    רכוש קבוע:
     -  - -  -  - -  -   -  - -  -  - -  -  
        

     788,479     150,1,167    סה"כ נכסים                                     
        

        כסים נטו:התחייבויות ונ
        

        : התחייבויות שוטפות
        

  7,300  8,060    הוצאות לשלם
  81,205  84,750    מוסדות ועובדים

  3,616  15,461    זכאים 
  32,083  69,953  ז 1  הפרשה לחופשה

  - -       352,915    הכנסות מראש
     2,906     12,514    ספקים ושיקים לפרעון

        
  127,110  653543,    סה"כ התחייבויות שוטפות                                    

    -  - - -  - - -  -  - - -  - - -  
        עתודה:

  90,766  103,449  ו 1  עתודה לפיצויי פיטורין
    -  - - -  - - -  -  - - -  - - -  

     נכסים נטו:
        נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה:

  5399,09  359,895    ששימשו לפעילויות
  171,508  160,153    ששימשו לרכוש קבוע

        
    520,048  570,603  
    -  - - -  - - - -  -  - - -  - - - -  
        
        

  788,479  1,167,150    סה"כ התחייבויות ונכסים נטו                                    
        

    בשם הועד:  ____________   
    

    בשם הועד:  ____________   
     

        
 הביאורים לדין וחשבון הכספי מהווים חלק בלתי נפרד ממנו
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  לקידום ולשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בקהילה (ע"ר)-שותף
  

  2019בדצמבר  31דו"ח על הפעילויות  בשנה שנסתיימה ביום 
  
  
  
  
      2018          
        ש"ח          ש"ח        באור  
        

        :מחזור הפעילויות
 1,987,310 1,770,208  8  תרומות והקצבות

  258,501  247,818    השתתפות בפעילות
    31,217    40,011  4  תרומה משירותי התנדבות

        
    2,058,037  2,277,028  
    -  - - -  - - - -  -  - - -  - - - -  

        :עלות הפעילויות
        

  1,840,958  1,859,049  5  פעילויות שוטפות
  166,512  182,433  6  הוצאות הנהלה וכלליות

  92,288  79,162    גיוס כספים
 20,497 )052,12(  7  נטומימון  / (הכנסות) הוצאות

        
    2,108,592  2,120,255  
     -  -  -  -  -  -  -  -    -  -  -  -  -  -  -  -   
        
        

  156,773  )555,50(    (גירעון) השנה עודף
        
       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

          
  
  
  
  
  
  

 הביאורים לדין וחשבון הכספי מהווים חלק בלתי נפרד ממנו
 

  
     -3-  

  SIMON F.  CAHN & CO. – C.P.Aרואי חשבון                  –שמעון פ. כהן ושות' 



  

  לקידום ולשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בקהילה (ע"ר)-שותף

  
  

  דו"ח על השינויים בנכסים נטו
  

  2019בדצמבר  31בשנה שנסתיימה ביום 
  

                  שלא      קיימת              
                  לגביהם     הגבלה           
          

      לשימוש לפעילויות  ש   קבועלרכו ו  ששימש  סך  הכל
             ש"ח                 ש"ח               ש"ח   
          
          
          

    2017בדצמבר  31יתרות ליום   410,270  3,560  413,830
          
    שינויים במהלך השנה      
          

    הכנסה נטו לשנה         156,773  - -        156,773
     גריעות במהלך השנה:      
          

    העברת סכומים ששימשו לרכוש קבוע  )184,448(  184,448  - -     
          

    העברת סכומים ששימשו לכיסוי הוצאות פחת  16,500  )  16,500(        - -     
          

    2018בדצמבר  31יתרות ליום   399,095    171,508  570,603
          
    תוספות במהלך השנה:      
          
    הכנסה נטו לשנה  )50,555(  - -       )50,555(

          
    גריעות במהלך השנה:      
          

    העברת סכומים ששימשו לרכוש קבוע  )12,130(  12,130  - -     
          

    העברת סכומים ששימשו לכיסוי הוצאות פחת  485,23  )  485,23(        - -     
          

    2019בדצמבר  31יתרה ליום   895,359  153,160  048,520
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  לקידום ולשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בקהילה (ע"ר)-שותף
  

  2019בדצמבר  31באורים לדין וחשבון הכספי ליום 
  
  
  
  :כללי. 1
  .58-050424-9, במספר 1980 –לפי חוק העמותות תש"מ  2008בדצמבר  23א.  העמותה נרשמה ביום   
      
  ב.  מטרותיה העקרית של העמותה הן להקל על עומס של משפחות עם ילדים עם צרכים מיוחדים   

  בחופשות ע"י פעילות מהנה מובנית ומאורגנת וכן ע"י הקמת מסגרת קהילתית תומכת. לשלב ילדים      
  וחדים אשר לא היו מצליחים להשתלב במסגרות אחרות. לעודד אינטראקציות עם צרכים מי     
חברתיות של ילדים עם צרכים מיוחדים ורגילים. פיתוח הסברה וסינגור בנושא השילוב בארץ                
ובחו"ל.        

  
    
  .2009בינואר  1ג.  העמותה החלה את פעולותיה ביום   
      
 5ותקן חשבונאות מספר  של לשכת רואי חשבון בישראל 69גלוי דעת מספר  הדוחות ערוכים לפיד.   

  .בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי ע"י מלכרי"ם
  

  .2021בדצמבר  31לפקודת מס הכנסה לעניין תרומות , בתוקף עד  46ה. לעמותה אישור לסעיף 
  

  מחושבת לפי המשכורת  ו  .  התחיבות העמותה לתשלום פיצויי פיטוריו לעובדיה לתאריך המאזן
  האחרונה ולפי שנות הוותק של כל עובד. העתודה המוצגת במאזן מבטאת את התחיבות העמותה        
  לתשלום פיצויים מעבר לסכום המופקד בביטוחי מנהלים ובקופת פנסיה.      

  
  ז. יתרת ההפרשה לחופשה משקפת את יתרת החבות בגין ימי חופשה שטרם נוצלו.

  

  

  וש קבוע:רכ  ח.  
    עלות הרכוש הקבוע מופחתת לפי שיטת הפחת הישיר בשעורים המוכרים לצרכי מס הכנסה כדלקמן:  
     %   

  10  שיפורים במושכר         
  6-33  ציוד וריהוט         
  33  אתר אינטרנט         
           

  
  :וני"ע בטוחות סחירות. 2
      
  לפי שווי השוק בתאריך המאזן. וני"ע מוצגיםהבטוחות הסחירות   
    
      
      
       :קבוערכוש   .3
    2018  
  עלות מופחתת  עלות מופחתת  פחת נצבר  עלות  
  ש"ח  ש"ח  ש"ח  ₪  
          

  145,178  129,422  28,142  157,564  שיפורים במושכר
  13,602  21,563  57,117  78,680  ציוד וריהוט

    72812,    9,168     7,992  160,17  אתר אינטרנט
          
  404,253  251,93  153,160  171,508  
      
      
  

W:  w:shutaf –m19 
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  לקידום ולשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בקהילה (ע"ר)-שותף

  0192בדצמבר  31באורים לדין וחשבון הכספי ליום 
  

  מתנדבים:  .4
    
  שעות. 1,374בעמותה ישנם מספר מתנדבים. בשנת המאזן, שעות שירותי התנדבות בעמותה הסתכמו בסך   
  ש"ח  29.12ערך כספי בגין שעות התנדבות חושב לפי סך שעות התנדבות בשנת המאזן כפול שכר של   

  לשעת התנדבות.
    
    2018          
        ש"ח          ש"ח      
      : פעילויות שוטפות. 5
        
      :א. הפעלת קייטנות  
  477,111  590,663  משכורת ונלוות  
  352,105  376,260  מימון פעולות  
  20,530  10,428  עלות שירותי התנדבות  
        
        :תוכנית מנהיגות צעירה ב. הפעלת  
  341,029  261,768  משכורת ונלוות  
  203,013  217,150  מימון פעולות  
  8,649  17,210  עלות שירותי התנדבות  
        
      :+21בוגרים תוכנית  ב. הפעלת  
  - -    70,241  משכורת ונלוות  
  - -    3,713  מימון פעולות  
  - -    2,475  עלות שירותי התנדבות  
        
      מוזיקה:תוכנית  ב. הפעלת  
  - -    10,781  משכורת ונלוות  
        
        : ובהסברה וחינוך לשילג.   
  278,903  224,145  משכורת ונלוות        
  143,118  43,450  מימון פעולות        
  - -      7,280    עלות שירותי התנדבות  
        

        16,500        485,23  חתפ          
        
  1,840,958  904,859,1  סה"כ עלות הפעילויות                                              
        
  :הוצאות הנהלה כלליות. 6
        
        
  80,106  87,519  משכורת ונלוות  
  9,328  7,895  משרדיות ואחזקה  
  1,592  1,318  מסים ואגרות   

  70,200 78,507  ביקורת והנהלת חשבונות  
  )    947(  540  ביטול יתרות  
  923  327  השתלמויות, כיבודים ומתנות  
  2,038  2,621  עלות שירותי התנדבות  
    3,272    3,706  תקשורת  
        

    166,512  343,182  סה"כ הוצאות כלליות                                              
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  "ר)לקידום ולשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בקהילה (ע-שותף

  2019בדצמבר  31באורים לדין וחשבון הכספי ליום 
  
  
    2018    
          ש"ח          ש"ח    :מימון, נטו )הכנסות/ ( הוצאות. 7
        
  12,038  11,950  הוליעמלות ודמי נ  
  3,172  451  הפרשי  שער ועמלות המרת מט"ח  
  5,287  )24,453(  רבית פיקדון ושיערוך בטוחות סחירות  
        
  20,497 )052,12(  מימון, נטו הוצאות / (הכנסות)סה"כ                                          
        
  
  תרומות והקצבות: א. .8
   

    

    2018    
          ש"ח          ש"ח    
        
  694,246  582,575  תרומות בארץ  
  1,132,473  992,950  תרומות מחו"ל  
  150,591  184,683  משרד הרווחה  
        10,000        10,000  עיריית ירושלים  
        
                                           1,170,208 1,987,310 
      ש"ח לשנה  : 000100,תרומות בסכום העולה על  ב.  
        
סכום   שם התורם  

  התרומה 
    

  Central Fund of Israel  546,250      
  Pef  517,225      
  Bader Philanthropies 103,890     
      200,000 לוקה קולומבו  
      196,059  הסוכנות היהודית   
        

        

          

         
         

         

          
         

          
      

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
-7-  

  SIMON F.  CAHN & CO. – C.P.Aרואי חשבון                  –שמעון פ. כהן ושות' 
  
  



  
 

  
  

  עם צרכים מיוחדים בקהילה (ע"ר)לקידום ולשילוב ילדים -שותף

  
  

  2019דו"ח רווח והפסד לשנת המס 
  

  מותאם לצורך מס הכנסה
  
  
  
  

  
        ש"ח        

  )50,555(  הוצאותעל  הכנסותעודף 
   50,555  התאמה של מוסד ציבורי

    
    - -        
  
  

                            יו"ר הועד 
                  

  
  
  

  די רואה חשבוןאישור על י
  
  
  
  

לקידום ולשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בקהילה - בדקנו את חשבון ההתאמה של שותף
בדצמבר  31, המתאם את עודף ההכנסות על ההוצאות בשנה שנסתיימה ביום 2019ר)לשנת המס ”(ע

  לסכום ההכנסה שהוצהרו על ידו לצרכי מס הכנסה, לשנת המס האמורה.  2019
  

, אופן 1972 –המפורטות בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל"ב  בדיקת ההוצאות
(י) לפקודת מס הכנסה והתקיימות התנאים המפורטים  3עריכת החישובים הדרושים לפי סעיף 

א' לפקודת מס הכנסה נעשו על פי המוסכם בין נציבות מס הכנסה לבין לשכת רואי חשבון  32בסעיף 
  בישראל.

  
שלפי דעתנו ובכפוף לאמור לעיל, ההתאמה הנ"ל נערכה בהתאם להוראות פקודת מס  אנו מאשרים

  הכנסה.   
  
  
  
  
  

  שמעון פ. כהן ושות'                                                                        2020 באוקטובר 15
    רואי חשבון                                                             
                                         

                                                                                                                




