
העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל (ע"ר)

דוחות כספיים

ליום 31 בדצמבר 2014



העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל (ע"ר)

תוכן העניינים

עמוד

הדוחות הכספיים

2מאזן ליום 31 בדצמבר 2014

דוח על הפעילויות לשנה שנסתיימה

3ביום 31 בדצמבר 2014

דוח על השינויים בנכסים, נטו לשנה

4שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014

5באורים לדוחות הכספיים



העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל (ע"ר)

מאזן

ליום 31 בדצמבר

20142013

ש"חש"חנכסים

רכוש שוטף

134,197מזומנים         164,353         

134,197         164,353         

התחייבויות ונכסים, נטו 

התחייבויות שוטפות

8,000הוצאות לשלם             4,000             

נכסים, נטו 

נכסים, נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה,לשימוש 

126,197         160,353         

134,197         164,353         

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם

_________________________             ________________________

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

הדוחות הכספיים נחתמו ביום 

  לפעילויות שלא יועדו ע"י מוסדות המלכ"ר

2



העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל (ע"ר)

דוח על הפעילויות

20142013

ש"חש"חבאור

מחזור הפעילויות

84,475דמי חבר              95,838           

68,849פרסום בימי עיון           68,000           

70,330פרסום בעיתון           24,170           

6,000תרומות ואחרות             39,000           

229,654סה"כ הכנסות         227,008         

262,674(3)עלות הפעילויות         179,721         

47,287        (33,020)(הוצאות) הכנסות, נטו לפני הוצאות מימון           

1,136הוצאות מימון             985                

46,302        (34,156)(גרעון) הכנסות, נטו לשנה           

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם

31 בדצמבר

לשנה שנסתיימה ביום

3



העמותה 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

114,051יתרה ליום 1 בינואר 2013             -                114,051         

תנועה בשנת 2013 - 

46,302הכנסות, נטו לשנה               -                46,302           

160,353יתרה ליום 31 בדצמבר 2013             -                160,353         

תנועה בשנת 2014 -

                -   סכומים ששימשו לרכוש קבוע        (34,156)         (34,156)גרעון לשנה

126,197יתרה ליום 31 בדצמבר 2014             -                126,197         

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

באור 2 - עיקרי המדיניות החשבונאית

מבנה הדוחות הכספייםא.

בסיס הכללת הכנסות והוצאותב.

באור 3 - עלות הפעילויות

20142013

ש"חש"ח

110,978ימי עיון         120,000         

100,771הפקת עיתון וקטלוג         34,900           

27,129מלגות           10,000           

13,535אתר אינטרנט           4,641             

4,885ייעוץ מקצועי             4,030             

1,316אגרות ואיגודים מקצועיים             3,999             

4,060שונות              2,151             

262,674         179,721         

לשנה שנסתיימה ביום

31 בדצמבר

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

הדוחות הכספיים הנ"ל ערוכים בערכים נומינליים ולא בסכומים מדווחים כנדרש על פי תקן 12,
שפורסם על - ידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.

הדוחות הכספיים ערוכים לפי הוראות גילוי דעת מספר 69 של לשכת רואי חשבון בישראל ותקן
חשבונאות מספר 5 של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות,  המתייחסים לכללי חשבונאות ודיווח

כספי הנהוגים במוסדות ללא כוונת רווח.

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

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