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לשנה שהסתיימה ביום
31 בדצמבר

20132012

 3,168,330  2,898,312 5מחזור הפעילויות 

 2,664,938  2,067,643 6עלות הפעילויות 

 503,392  830,669 הכנסות נטו מפעילויות 

 340,106  509,248 7הוצאות הנהלה וכלליות 

 163,286  321,421 הכנסות נטו לפני מימון 

 158,054  233,551 הוצאות מימון, נטו 

 5,232  87,870 עודף הכנסות השנה 

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 שאין לגביהם הגבלה
שלא יועדו

על ידי
מוסדות
המלכ"ר

נכסים נטו
ששימשו
לרכוש
סה"כקבוע

 367,947  8,412  359,535 יתרות ליום 1 בינואר 2012 

:שינויים במהלך השנה
 5,232  -  5,232 עודף הכנסות לשנה

 - (2,814) 2,814 סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת

 373,179  5,598  367,581 יתרה ליום 31 בדצמבר 2012 

:שינויים במהלך השנה
 87,870  -  87,870 עודף הכנסות לשנה

 - (1,240) 1,240 סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת

 461,049  4,358  456,691 יתרה ליום 31 בדצמבר 2013 
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לשנה שהסתיימה ביום
31 בדצמבר

20132012
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 

 5,232  87,870 עודף הכנסות לפי דוח על הפעילויות
 96,916 (23,284)ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת-נספח א'

 102,148  64,586 מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
 102,148  64,586 עליה במזומנים ושווי מזומנים 

 152,313  254,461 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה 
 254,461  319,047 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה 

ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת-נספח א' 
הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים 

 2,814  1,240 פחת
 3,020 (4,087)עליה (ירידה) בהתחיבות בגין יחסי עובד מעביד - נטו

(2,847) 5,834 
שינויים בסעיפי רכוש והתחיבויות 

 63,593  74,078 ירידה בחייבים ויתרות חובה
 27,489 (94,515)עליה (ירידה) בזכאים ויתרות זכות

(20,437) 91,082 
(23,284) 96,916 
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באור 1 - כללי 
מספרה אצל רשם . 2002בפברואר  5, ב"תשס'ג שבט ה"העמותה נוסדה ונרשמה אצל רשם העמותות ביום כ.א

.580385458: העמותות הוא
.שינתה העמותה את שמה לשם הנוכחי 2008בספטמבר  8, ח"אלול תשס' בתאריך ח.ב
תמיכה בילדים ממשפחות מרובות ילדים או ילדים ממשפחות הנמצאות : מטרותיה העיקריות של העמותה הן.ג

.ופעילות חברתית למענם, י חלוקת ביגוד ומזון להם ומשפחותיהם"ע, במצוקה כלכלית
מ וממס "ובהתאם לכך הכנסותיה פטורות ממע, י רשות המיסים"ר וכמוסד ציבורי ע"העמותה הוכרה כמלכ. ד

.הכנסה

באור 2 - עיקרי המדיניות החשבונאית 
מדיניות ההצגה.א

של " ים"כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכר" 69הדוחות הכספיים נערכו בהתאם להוראות גילוי דעת 
של המוסד הישראלי לתקינה  5כפי שתוקן על ידי תקן חשבונאות מספר , לשכת רואי חשבון בישראל

.בחשבונאות

רכוש קבוע.ב
.הנכסים מוצגים לפי העלות

. על בסיס משך השימוש המשוער של הנכסים, הפחת מחושב לפי שיטת הפחת השווה
):באחוזים(שעורי הפחת השנתיים הינם 

7-10ריהוט וציוד                   
33מחשבים וציוד הקפי

הבסיס לרישום הכנסות והוצאות.ג
.הכנסות והוצאות נרשמות על בסיס מצטבר

השפעת השינויים בכח הקניה של המטבע הישראלי.ד
הדוחות הכספיים ערוכים בערכים נומינליים ואינם ערוכים בערכים מדווחים או מותאמים לכח הקניה הכללי 

.של המטבע הישראלי

באור 3 - רכוש קבוע 
ליום 31 בדצמבר

20132012

עלות
פחת

סה"כסה"כשנצבר
 451  -  12,664  12,664 מחשבים וציוד היקפי

 5,147  4,358  4,322  8,680 ריהוט וציוד
 21,344  16,986  4,358  5,598 
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באור 4 - זכאים ויתרות זכות 
ליום 31 בדצמבר

20132012
 42,400  546 ספקים

 176,274  134,157 המחאות לפרעון
 5,900  5,900 הוצאות לשלם

 15,362  4,818 עובדים ומוסדות עובדים
 145,421  239,936 

באור 5 - מחזור הפעילויות 
לשנה שהסתיימה ביום

31 בדצמבר
20132012

 2,085,762  1,996,185 תרומות בארץ
 1,037,349  643,533 תרומות מחו"ל
 38,000  - משרד הרווחה

 7,219  4,623 עיריית בית שמש
 -  253,971 איחוד מוסדות גור

 2,898,312  3,168,330 

באור 6 - עלות הפעילויות 
לשנה שהסתיימה ביום

31 בדצמבר
20132012

 75,290  114,727 שכר ונלוות
 2,499,099  1,747,478 תמיכות

 88,305  144,650 פעילות רווחה
 -  60,000 אחזקת רכב

 2,244  788 פחת
 2,067,643  2,664,938 
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באור 7 - הוצאות הנהלה וכלליות 
לשנה שהסתיימה ביום

31 בדצמבר
20132012

 107,098  61,587 שכר ונלוות
 1,090  23,691 משרדיות והדפסות

 11,964  13,989 תקשורת ודואר
 196,660  387,952 פרסום וגיוס תרומות
 11,750  5,900 שירותים מקצועיים

 9,701  14,386 נסיעות
 1,273  1,291 אגרות

 570  452 פחת
 509,248  340,106 
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