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לחברי העמותה של

עמותה לקידום הסיעוד האוקולוגי בישראל (ע"ר)

גסר - רשפי ושות'

רואי חשבון

רעה, 28 ביוי 2022

דוח רואי החשבון המבקרים

-להלן( )ר"ע( בישראל האוקולוגי הסיעוד לקידום עמותה של המצורפים המאזים את ביקרו
  ,בכסים השיויים על והדוחות הפעילויות על הדוחות את ,2020-ו 2021 בדצמבר 31 לימים )''העמותה''

  של והההלה הוועד באחריות הים אלה דוחות .תאריכים באותם שהסתיימו מהשים אחת לכל טו
 .ביקורתו על בהתבסס אלה כספיים דוחות על דעה לחוות היא אחריותו .העמותה

  רואי בתקות שקבעו תקים לרבות ,בישראל מקובלים ביקורת לתקי בהתאם ביקורתו את ערכו
  את לתכן מאיתו דרש אלה תקים פי-על .1973 -ג"התשל ,)חשבון רואה של פעולתו דרך( חשבון

  מוטעית הצגה הכספיים בדוחות שאין ביטחון של סבירה מידה להשיג במטרה ולבצעה הביקורת
  .הכספיים שבדוחות ובמידע בסכומים התומכות ראיות של מידגמית בדיקה כוללת ביקורת .מהותית
  ידי על שעשו המשמעותיים האומדים ושל שיושמו החשבואות כללי של בחיה גם כוללת ביקורת

  סבורים או .בכללותה הכספיים בדוחות ההצגה אותות הערכת וכן העמותה של והההלה הוועד
 .דעתו לחוות אות בסיס מספקת שביקורתו

  של הכספי מצבה את ,המהותיות הבחיות מכל אות באופן משקפים ל"ה הכספיים הדוחות ,לדעתו
  אחת לכל טו ,בכסיה והשיויים פעולותיה תוצאות את ,2020-ו 2021 בדצמבר 31 לימים העמותה
Israeli  - בישראל מקובלים חשבואות לכללי בהתאם תאריכים באותם שהסתיימו מהשים GAAP. 
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עמותה לקידום הסיעוד האוקולוגי בישראל (ע"ר)

מאזן

ליום 31 בדצמבר

20212020

ש"חש"חכסים

רכוש שוטף

79,999מזומים           70,635           

10,500הכסות לקבל           24,000           

90,499           94,635           

90,499           94,635           

התחייבויות וכסים, טו 

התחייבויות שוטפות

7,020(3)ספקים וותי שירותים             6,259             

כסים, טו 

כסים, טו שלא קיימת לגביהם הגבלה,
83,479  לשימוש לפעילויות שלא יועדו ע"י מוסדות המלכ"ר           88,376           

90,499           94,635           

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי פרד מהם

הדוחות הכספיים חתמו ביום 28 ביוי 2022

שרית אשכזי, חברת ועד וגזברית כסלו ליויה, חברת ועד ויו"ר
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עמותה לקידום הסיעוד האוקולוגי בישראל (ע"ר)

דוח על הפעילויות

20212020

ש"חש"חבאור

מחזור הפעילויות

92,806דמי חבר              63,789           

184,300פרסום בימי עיון         37,100           

12,400פרסום בעיתון           38,960           

289,506סה"כ הכסות         139,849         

251,687(4)עלות הפעילויות         95,880           

37,819הכסות, טו מפעילויות            43,969           

38,059(5)הוצאות ההלה וכלליות           39,642           

4,327             (240)(הוצאות) הכסות , טו לפי הוצאות מימון             

4,657הוצאות מימון             3,601             

726         (4,897)(גירעון) הכסות, טו  לשה                

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי פרד מהם

לשה שסתיימה ביום

31 בדצמבר

4



עמותה לקידום הסיעוד האוקולוגי בישראל (ע"ר)

דוח על השיויים בכסים, טו

סך הכל

ש"חש"ח

87,650יתרה ליום 1 ביואר 2020            87,650           

תועה בשת 2020 - 

726הכסות, טו לשה                 726                

88,376יתרה ליום 31 בדצמבר 2020            88,376           

תועה בשת 2021 -

                -   סכומים ששימשו לרכוש קבוע         (4,897)           (4,897)גרעון לשה

83,479יתרה ליום 31 בדצמבר 2021            83,479           

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי פרד מהם

כסים טו, שלא קיימת 
לגביהם הגבלה

לשימוש לפעילויות 
שלא יועדו על ידי 
מוסדות המלכ''ר

5



עמותה לקידום הסיעוד האוקולוגי בישראל (ע"ר)

באורים לדוחות הכספיים

באור 1 - כללי

א.

שימוש באומדיםב.

דוח על תזרימי המזומיםג.

לא יתן בדוחות הכספיים דוח על תזרימי המזומים מכוון שאיו מוסיף מידע מהותי.

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

באור 2 - עיקרי המדייות החשבואית

מבה הדוחות הכספייםא.

בסיס הכללת הכסות והוצאותב.

באור 3 - ספקים וותי שירותים

20212020

ש"חש"ח

6,259                -   ספקים - חובות פתוחים             

7,020הוצאות לשלם                -                

7,020             6,259             

ליום 31 בדצמבר

  ללא כמוסד מאז ופועלת 1988 בדצמבר 23 ביום העמותות רשם בפקס ורשמה התאגדה העמותה
   .רווח כוות

  ולהיח אומדים להעריך מהההלה דורשת מקובלים חשבואות לכללי בהתאם כספיים דוחות הכת
  הדוחות לתאריכי התלויות וההתחייבויות ההתחייבויות ,הרכוש סכומי על המשפיעים החות

  שוות להיות עשויות בפועל התוצאות .המדווחות לתקופות וההוצאות ההכסות סכומי ועל הכספיים
  .אלה מאומדים

  החשבואות כללי את מאגד אשר 40 מספר חשבואות תקן הוראות לפי ערוכים הכספיים הדוחות
   .לו והתיקוים 69 מספר דעת גילוי את ומחליף רווח כוות ללא למוסדות הכספי והדיווח

  חשבואות לכללי בהתאם ,מלא צבירה בסיס על רשמים ,טו בכסים והשיויים הוצאות ,הכסות
   .מקובלים
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עמותה לקידום הסיעוד האוקולוגי בישראל (ע"ר)

באורים לדוחות הכספיים

באור 4 - עלות הפעילויות

20212020

ש"חש"ח

201,391ימי עיון         41,249           

24,530הפקת עיתון וקטלוג           40,043           

18,766אתר איטרט           10,588           

7,000פרסים ומלגות             4,000             

251,687         95,880           

באור 5 - הוצאות ההלה וכלליות

20212020

ש"חש"ח

25,121שירותי משרד           24,897           

9,068ייעוץ מקצועי             9,711             

2,641אגרות ואיגודים מקצועיים*             5,034             

1,229כיבודים, מתות ושוות                -                

38,059           39,642           

* בשת 2020 כולל דמי חבר לאיגוד מקצועי בסך של 1,698 ש"ח עבור שת 2019.

לשה שסתיימה ביום

31 בדצמבר

לשה שסתיימה ביום

31 בדצמבר

7


