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העמותה לקידו� הסיעוד האונקולוגי בישראל (ע"ר)

מאז�

ליו� 31 בדצמבר

20122011

ש"חש"חנכסי�

�רכוש שוט

117,561מזומני�         67,256           

117,561         67,256           

התחייבויות ונכסי�, נטו 

התחייבויות שוטפות

3,510הוצאות לשל�             3,000             

נכסי�, נטו 

נכסי�, נטו שלא קיימת לגביה� הגבלה,לשימוש 

114,051         64,256           

117,561         67,256           

הבאורי� לדוחות הכספיי� מהווי� חלק בלתי נפרד מה�

_________________________             ________________________

שרה גרדי�, חברת ועד וגזברית   ב� עמי שרה, חברת ועד ויו"ר

הדוחות הכספיי� נחתמו ביו� 

  לפעילויות שלא יועדו ע"י מוסדות המלכ"ר
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העמותה לקידו� הסיעוד האונקולוגי בישראל (ע"ר)

דוח על הפעילויות

20122011

ש"חש"חבאור

מחזור הפעילויות

88,640דמי חבר              93,057           

156,000פרסו� בימי עיו�         44,000           

53,888פרסו� בעיתו�           21,420           

8,000פרסו� באתר אינטרנט             16,000           

471                *   תרומות ואחרות                

306,528סה"כ הכנסות         174,948         

255,761(3)עלות הפעילויות         223,177         

50,767הכנסות (הוצאות), נטו לפני הוצאות  מימו�           (48,229)        

972הוצאות מימו�, נטו                985                

49,795הכנסות (גרעו�), נטו לשנה           (49,214)        

הבאורי� לדוחות הכספיי� מהווי� חלק בלתי נפרד מה�

לשנה שנסתיימה ביו�

31 בדצמבר

3



העמותה לקידו� הסיעוד האונקולוגי בישראל (ע"ר)

דוח על השינויי� בנכסי�, נטו

שאי� לגביה� הגבלה
נכסי�, נטו 
לשימוש 
לפעילויות 

שלא יועדו על 
ידי מוסדות 
המלכ''ר

נכסי�, נטו 
ששימשו 

ס, הכללרכוש קבוע

ש"חש"חש"ח

113,470יתרה ליו� 1 בינואר 2011             *                113,470         

תנועה בשנת 2011 * 

                *                   *                     *   סכומי� שהועברו לכיסוי הוצאות פחת        (49,214)                *            (49,214)גרעו� לשנה

64,256יתרה ליו� 31 בדצמבר 2011               *                64,256           

תנועה בשנת 2012 *

49,795הכנסות, נטו לשנה            49,795                 *   סכומי� ששימשו לרכוש קבוע          

114,051יתרה ליו� 31 בדצמבר 2012             *                114,051         

הבאורי� לדוחות הכספיי� מהווי� חלק בלתי נפרד מה�
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העמותה לקידו� הסיעוד האונקולוגי בישראל (ע"ר)

באורי� לדוחות הכספיי�

באור 1 � כללי

א.

שימוש באומדני�ב.

דוחות כספיי� בערכי� נומינליי�ג.

דוח על תזרימי המזומני�ד.

לא נית� בדוחות הכספיי� דוח על תזרימי המזומני� מכוו� שאינו מוסי� מידע מהותי.
הגדרותה.

העמותה * העמותה לקידו� הסיעוד האונקולוגי בישראל (ע"ר).

באור 2 � עיקרי המדיניות החשבונאית

מבנה הדוחות הכספיי�א.

בסיס הכללת הכנסות והוצאותב.

באור 3 � עלות הפעילויות

20122011

ש"חש"ח

192,116ימי עיו�         128,477         

35,056הפקת עיתו�           55,308           

17,800                *   הפקת תקליטור           

18,000מלגות           9,500             

4,122אגרות ואיגודי� מקצועיי�             4,302             

3,990ייעו. מקצועי             3,000             

1,113אתר אינטרנט             4,152             

1,364שונות              638                

255,761         223,177         

31 בדצמבר

העמותה התאגדה ונרשמה בפנקס רש� העמותות ביו� 23 בדצמבר 1988  ופועלת מאז כמוסד ללא 
כוונת רווח.

תק�  12, פי  על  כנדרש  מדווחי�  בסכומי�  ולא  נומינליי�  בערכי�  ערוכי�  הנ"ל  הכספיי�  הדוחות 
שפורס� על * ידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.

ותק� בישראל  חשבו�  רואי  לשכת  מספר  69 של  דעת  גילוי  הוראות  לפי  ערוכי�  הכספיי�  הדוחות 
ודיווח חשבונאות  לכללי  בחשבונאות,  המתייחסי�  לתקינה  הישראלי  המוסד  של  מספר  5  חשבונאות 

כספי הנהוגי� במוסדות ללא כוונת רווח.

חשבונאות לכללי  , בהתא�  מלא צבירה  בסיס  על  , נרשמי�  נטו בנכסי�  והשינויי�  , הוצאות  הכנסות
מקובלי�.

ולהניח אומדני�  להערי,  מההנהלה  דורשת  מקובלי�  חשבונאות  לכללי  בהתא�  כספיי�  דוחות  הכנת 
הנחות המשפיעי� על סכומי הרכוש,  ההתחייבויות וההתחייבויות התלויות לתאריכי הדוחות הכספיי�
בפועל עשויות להיות שונות מאומדני� ועל סכומי ההכנסות וההוצאות לתקופות המדווחות.  התוצאות 

אלה.

לשנה שנסתיימה ביו�
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