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 )ע"ר(פותחים עיניים ולב לצרכי העיוורים  -פעול"ה עמותת 
================================ 

 
 1103בדצמבר  13מאזן ליום 

  
 

 13/31/31 באור 
 ש"ח

13/31/31 
 ש"ח

 נכסים
 

   

    נכסים שוטפים
 15,020 351,301   * קופותבנקים ובבמזומנים 

 3,855 6,632  *המחאות לגביה 
 11,112 330,215   סים שוטפים סה"כ נכ

    
    נכסים קבועים 

 20,508 62,383 1 רכוש קבוע 
  ------------- ------------- 

 51,171 311,103  סה"כ נכסים
    

    
    התחייבויות 

    
    התחייבויות שוטפות 

 0,312 30,828 0 מוסדות ועובדים
 -    1,155  לפרעון  המחאות

 5,311 39,319  יבויות שוטפות יכ התחסה"
    

    התחייבויות לזמן ארוך 
 -     -     0 התחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד

  ------------- ------------- 
 5,311 39,319  סה"כ התחייבויות 

    

    נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה 
 23,382 83,286  נכסים נטו ששימשו לפעילויות

 20,508 62,383  נכסים נטו ששימשו לרכוש קבוע 
  352,011 51,150 
  ------------- ------------- 

 51,171 311,103  סה"כ התחייבויות ונכסים נטו 

 
 * מספרי השוואה הוצגו בדרך של מיון והצגה מחדש 

 
 
 
 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. 
 

 חבר ועד_______________ חבר ועד_______________ 
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 )ע"ר(פותחים עיניים ולב לצרכי העיוורים  –פעול"ה עמותת 
================================ 

 
 1031בדצמבר  13-לשנה שנסתיימה בדוח על הפעילויות 

  
 

 
 1031    באור 

 ש"ח   
   1031 
 ש"ח   

    
    תמחזור הפעילו

 358,026  308,663   ות מתרומות הכנס
 -     353,605   הכנסות מפעילות 

 -     35,555   שווי פעילות מתנדבים 
 -     2,055   הכנסות מתמיכות 

 23,505  -       החזר הוצאות מתנדבים 
  117,733  315,233 
    

      עלות הפעילויות 
 36,323  03,303   שכר ונלוות 

  35,555   לות מתנדבים שווי פעי
 8,583  8,012   ביטוח 

 -     32,000   הפקת אירועים 
 2,138  351   אירוח תורמים מחו"ל *

 -     13,318   אחזקת רכב ודלק  
 21,010  3,851   נסיעות פעילים 

 016  -       הדרכות 
 682  0,283   פחת ציוד רכיבה

 35,085  32,828   ציוד מתכלה רכיבה 
 3,182  -       ציוד מתכלה וציוד טיפולים *

  391,291  32,713 
  ---------- --------- 

 10,315 313,132   עודף מפעילות 
    

 28,281 28,106  6 הוצאות הנהלה וכלליות 
  ----------- --------- 

 23,121  301,937   לפני הוצאות מימון  שלומיםעודף תקבולים על ת
    

 (3,583) (3,303)  )הוצאות( מימון נטו
  ----------- ---------- 

 20,153  303,711   השנה תקבולים על תשלומים עודף 
    

 05,203 353,823  שנה תקבולים על תשלומים העודף 
 33,888 02,205  עודף  מועבר משנה קודמת 
 51,150 352,011  עודף מועבר לשנים הבאות

 
 מספרי השוואה הוצגו בדרך של מיון תחת כותרת חדשה*       

  
 
 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. 
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 )ע"ר(פותחים עיניים ולב לצרכי העיוורים  –פעול"ה עמותת 
================================ 

 
 דוח על השינויים בנכסים נטו 

 1031בדצמבר  13ליום 
 
 

ם נטו ששימשו נכסי 
 לפעילות 

נכסים נטו ששימשו 
 לרכוש קבוע 

 
 סה"כ

 בש"ח בש"ח בש"ח  
    

 33,999 -      33,999  1033בדצמבר  13יתרה ליום 
    

 05,203  05,203  2532עודף בשנת 
    

 ---    20,305  (20,305) סכומים לרכישת רכוש קבוע 
    

 ---    (682) 682  סכומים לכיסוי הוצאות פחת 
    

 51,150 15,057  11,391  1031בדצמבר  13יתרה ליום 
    

 303,711  353,823  עודף השנה 
    

 --     01,525  (01,525) סכומים לרכישת רכוש קבוע 
    

 ---    (0,283) 0,283  סכומים לכיסוי הוצאות פחת 
    

 352,011 31,173  93,193 1031בדצמבר  13יתרה ליום 
 ===== ===== ===== 
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 )ע"ר(פותחים עיניים ולב לצרכי העיוורים  –פעול"ה עמותת 
================================ 

 
 1031בדצמבר  13ביאורים לדו"חות כספיים ליום 

 
 כללי – 3באור 

 והחלה בפעילותה באותו תאריך.  2533ביוני  22העמותה התאגדה ביום  .א
 . 08-000-038ם העמותות: מספר העמותה ברש .ב

לפקודת מס הכנסה,  06"מוסד ציבורי" לעניין סעיף עונה על הקריטריונים להעמותה  .ג
קיבלה את טרם טרם הגישה ונכון לתאריך החתימה על הדוחות הכספיים, אך 

 .  06האישור למלכ"ר עפ"י סעיף 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית – 1באור 
 עריכת הדו"חות הכספיים אופן עקבי בעת ית אשר יושמו בעיקרי המדיניות החשבונא      
 הם:      

 
 אופן הצגה בדוחות הכספייםא.   
 בדבר בישראלשל לשכת רואי חשבון  68הדוחות הכספיים הוצגו בהתאם לגילוי דעת    
 כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מוסדות ללא כוונת רווח.   
 ".נכסים נטות הכותרת "יתרת העודף )גירעון( מוצג תח   

 
  מזומנים ושווי מזומניםב.   
 לזמן  כשווי מזומנים נחשבות השקעות שנזילותן גבוהה הכוללות בין היתר פיקדונות       
 קצר שהופקדו בבנקים ושהתקופה עד מועד מימושם בעת ההשקעה בהם לא עלתה על        
 חודשים.  1                

 
 רכוש קבוע .ג  
 הרכוש הקבוע מוצג על בסיס העלות. הפחת מחושב לפי שיטת הפחת הישר בשיעורים    
 שנתיים הנחשבים כמספקים להפחתת הנכסים במשך תקופת השימוש המשוערת    
 בהם.    

 
 תזרים מזומנים .ד

העמותה לא הציגה דוח על תזרימי המזומנים מאחר ואין לקורא הדוחות הכספיים, 
 מעותי נוסף על המידע הכלול בדוחות הכספיים. זה תוספת מידע משכבדוח 

 
 רכוש קבוע   – 1באור 

 
  

 עלות 
 3/31/1031 

פחת 
 שנצבר

13/31/31 

 
עלות  

13/31/31 

 
מופחתת      

13/31/31 
 ש"ח ש"ח   ש"ח   ש"ח   

 20,508 62,383 0,838 68,365 אופניים וציוד רכיבה 
 37,130 5,919 31,173 15,057 

 ===== ===== ===== ===== 
 
 

 מוסדות ועובדים – 2באור 
       

 13/31/1031 13/31/1031 
 ש"ח ש"ח 

 0,115 8,055 עובדים  
 852 2,128 מוסדות בגין עובדים

 -    0,555 הפרשה לחופשה והבראה
 35,719 5,311 
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 )ע"ר(פותחים עיניים ולב לצרכי העיוורים  –פעול"ה עמותת 

================================ 
 

 1031בדצמבר  13ביאורים לדו"חות כספיים ליום 
 
 

 התחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד  – 5באור 
                 

 לעובדיה באמצעות פוליסות לתגמולים ולפיצויים, עפ"י צו  העמותה מפרישה באופן שוטף   
 ין לעמותה עודף התחייבויות א. על כן, צי הכלליההסכם הקיבו -ההרחבה לפנסיה חובה  
 בגין יחסי עובד מעביד.  

 
 כלליות:ו נהלהה – 3באור 

   
   1031   1031 
 ש"ח   ש"ח   

 2,206 -     משרדיות 
 832 36,300 שירותים מקצועיים 

 -     1,608 הנהלת חשבונות 
 658 -     תקשורת 

 22,655 -     פרסום 
 -     0,008 נסיעות לחו"ל 

 3,300 -     אחזקה
 -     3,333 כיבוד ומתנות

 3,231 3,231 אגרות 
 17,123 19,191 

 


