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לחברי העמותה של

עמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל (ע"ר)

גסר - רשפי ושות'

רואי חשבון

רעננה, 18 ביוני, 2017.

דוח רואי החשבון המבקרים

(להלן-''העמותה'') בישראל  (ע"ר)  האונקולוגי  הסיעוד  לקידום  עמותה  של  המצורפים  המאזנים  את  ביקרנו 

אחת לכל  בנכסים,  נטו  השינויים  על  והדוחות  הפעילויות  על  הדוחות  ו-2015,  את  בדצמבר  2016  לימים  31 

העמותה. של  המנהל  והועד  ההנהלה  באחריות  הינם  אלה  תאריכים.  דוחות  באותם  שנסתיימו  מהשנים 

אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

חשבון רואי  בתקנות  שנקבעו  תקנים  בישראל,  לרבות  ביקורת מקובלים  לתקני  בהתאם  ביקורתנו  את  ערכנו 

(דרך פעולתו של רואה חשבון),  התשל"ג-  1973.  על-פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה

במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית.  ביקורת כוללת בדיקה

כללי של  בחינה  גם  כוללת  הכספיים.  ביקורת  שבדוחות  ובמידע  בסכומים  התומכות  ראיות  של  מידגמית 

נאותות הערכת  וכן  העמותה  של  ההנהלה  ידי  על  שנעשו  המשמעותיים  האומדנים  ושל  שיושמו  החשבונאות 

ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

הדוחות הכספיים הנ"ל ערוכים בערכים נומינליים ולא בסכומים מדווחים כנדרש על פי תקן  12,  שפורסם על  -

ידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.

לדעתנו,  הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות מכל הבחינות המהותיות,  את מצבה הכספי של העמותה

לימים  31 בדצמבר  2016 ו-2015,  את תוצאות פעולותיה והשינויים בנכסיה,  נטו לכל אחת מהשנים שנסתיימו

.(Israeli GAAP) באותם תאריכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל

Gesser - Rishpi & Co.  'גסר -  רשפי ושות
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עמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל (ע"ר)

מאזן

ליום 31 בדצמבר

20162015

ש"חש"חנכסים

רכוש שוטף

194,652מזומנים         154,567         

526                 -   הכנסות לקבל                

194,652         155,093         

194,652         155,093         

התחייבויות ונכסים, נטו 

התחייבויות שוטפות

5,588הוצאות לשלם             5,909             

2,504                 -   עובדים ומוסדות בגין שכר             

5,588             8,413             

נכסים, נטו 

נכסים, נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה,

189,064  לשימוש לפעילויות שלא יועדו ע"י מוסדות המלכ"ר         146,680         

194,652         155,093         

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם

_________________________             ________________________

שרה גרדין, חברת ועד וגזברית   כסלו ליויה, חברת ועד ויו"ר

הדוחות הכספיים נחתמו ביום 18 ביוני, 2017.
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עמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל (ע"ר)

דוח על הפעילויות

20162015

ש"חש"חבאור

מחזור הפעילויות

116,926דמי חבר            129,221         

256,675פרסום בימי עיון         96,400           

48,623פרסום בעיתון           44,500           

5,276תרומות ואחרות             9,000             

427,500סה"כ הכנסות         279,121         

329,160(3)עלות הפעילויות         221,261         

98,340הכנסות, נטו מפעילויות            57,860           

54,348(4)הוצאות הנהלה וכלליות           34,848           

43,992הכנסות, נטו לפני הוצאות מימון           23,012           

1,608הוצאות מימון             2,529             

42,384הכנסות, נטו לשנה           20,483           

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם

לשנה שנסתיימה ביום

31 בדצמבר
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עמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל (ע"ר)

דוח על השינויים בנכסים, נטו

שאין לגביהם הגבלה

נכסים, נטו 

לשימוש 

לפעילויות 

שלא יועדו על 

ידי מוסדות 

המלכ''ר

נכסים, נטו 

ששימשו 

סך הכללרכוש קבוע

ש"חש"חש"ח

126,197יתרה ליום 1 בינואר 2015             -                 126,197         

תנועה בשנת 2015 - 

20,483הכנסות, נטו לשנה               -                 20,483           

146,680יתרה ליום 31 בדצמבר 2015             -                 146,680         

תנועה בשנת 2016 -

42,384הכנסות, נטו לשנה            42,384           

189,064יתרה ליום 31 בדצמבר 2016             -                 189,064         

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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עמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל (ע"ר)

באורים לדוחות הכספיים

באור 1 - כללי

א.

שימוש באומדניםב.

דוחות כספיים בערכים נומינלייםג.

דוח על תזרימי המזומניםד.

לא ניתן בדוחות הכספיים דוח על תזרימי המזומנים מכוון שאינו מוסיף מידע מהותי.

הגדרותה.

העמותה - עמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל (ע"ר).

באור 2 - עיקרי המדיניות החשבונאית

מבנה הדוחות הכספייםא.

בסיס הכללת הכנסות והוצאותב.

באור 3 - עלות הפעילויות

20162015

ש"חש"ח

232,969ימי עיון         127,000         

61,800הפקת עיתון וקטלוג           63,314           

19,387אתר אינטרנט           7,076             

15,000מלגות           22,000           

4שונות                     1,871             

329,160         221,261         

לשנה שנסתיימה ביום

31 בדצמבר

ללא כמוסד  מאז  ופועלת  בדצמבר  1988   ביום  23  העמותות  רשם  בפנקס  ונרשמה  התאגדה  העמותה 

כוונת רווח.

תקן  12, פי  על  כנדרש  מדווחים  בסכומים  ולא  נומינליים  בערכים  ערוכים  הנ"ל  הכספיים  הדוחות 

שפורסם על - ידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.

ותקן בישראל  חשבון  רואי  לשכת  מספר  69 של  דעת  גילוי  הוראות  לפי  ערוכים  הכספיים  הדוחות 

ודיווח חשבונאות  לכללי  בחשבונאות,  המתייחסים  לתקינה  הישראלי  המוסד  של  מספר  5  חשבונאות 

כספי הנהוגים במוסדות ללא כוונת רווח.

חשבונאות לכללי  , בהתאם  מלא צבירה  בסיס  על  , נרשמים  נטו בנכסים  והשינויים  , הוצאות  הכנסות

מקובלים.

ולהניח אומדנים  להעריך  דורשת מההנהלה  מקובלים  חשבונאות  לכללי  בהתאם  כספיים  דוחות  הכנת 

הנחות המשפיעים על סכומי הרכוש,  ההתחייבויות וההתחייבויות התלויות לתאריכי הדוחות הכספיים

ועל סכומי ההכנסות וההוצאות לתקופות המדווחות.  התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים

אלה.
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עמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל (ע"ר)

באורים לדוחות הכספיים

באור 4 - הוצאות הנהלה וכלליות

20162015

ש"חש"ח

44,925שירותי משרד              -                 

24,667                 -   שכר עבודה ונלוות           

4,733ייעוץ מקצועי             6,021             

4,690אגרות ואיגודים מקצועיים             4,160             

54,348           34,848           

לשנה שנסתיימה ביום

31 בדצמבר
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