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דוח רואי החשבון המבקרים לחברי העמותה של 

)ר"ע(יפו -א"ועד ההורים המרכזי למערכת החינוך בת

) העמותה -להלן ) (ר"ע(יפו -א"ביקרנו את המאזנים המצורפים של ועד ההורים המרכזי למערכת החינוך בת

הדוחות על השינויים בנכסים נטו והדוחות על , את הדוחות על הפעילויות 2018-ו 2019בדצמבר  31לימים 

דוחות כספיים אלה הינם באחריות הועד המנהל של . שהסתיימו באותם תאריכיםתזרימי המזומנים לשנים 

. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. העמותה

לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון , ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל

על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת . 1973 -ג "התשל, )דרך פעולתו של רואה חשבון(

ביקורת . ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית

ביקורת כוללת גם בחינה . כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים

של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הועד המנהל של העמותה וכן 

אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות . הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה

. דעתנו

את מצבה הכספי של , ל משקפים באופן נאות מכל הבחינות המהותיות"הדוחות הכספיים הנ, לדעתנו

ובתזרימי המזומנים ואת תוצאות פעולותיה והשינויים בנכסיה נטו  2018-ו 2019בדצמבר  31העמותה לימים 

).Israeli GAAP(בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל , לשנים שהסתיימו באותם תאריכיםשלה 

התפרצות ללדוחות הכספים באשר ) ה( 1מבלי לסייג את חוות דעתנו אנו מפנים את תשומת הלב לבאור 

אשר גרם לירידה משמעותית בהיקפי הפעילות הכלכלית העולמית לאחר תאריך ) Covid -19(נגיף קורונה 

העלולה לבוא לידי ביטוי בהכנסות העמותה וכן הערכת הועד המנהל כי לעמותה מקורות כספיים , המאזן

.שיאפשרו המשך פעילות בתקופה זו

'יסקין ושותתל אביב
רואי חשבון2020בנובמבר ___ 
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)ר"ע(יפו -א"ועד ההורים המרכזי למערכת החינוך בת

מאזנים

3

ליום 31 בדצמבר

20192018

שקלים חדשיםבאור

רכוש שוטף 

 220,112  223,242 מזומנים ושווי מזומנים

 200,492  201,254 פקדונות לזמן קצר

 55,639  72,376 3חייבים ויתרות חובה

 496,872  476,243 

 626,887  596,550 4רכוש קבוע, נטו

 1,093,422  1,103,130 

התחייבויות שוטפות 

 8,748  5,193 ספקים ונותני שירותים

 18,358  20,361 5זכאים ויתרות זכות

 25,554  27,106 

 9,402  7,616 6התחייבות בשל סיום יחסי עובד-מעביד, נטו

נכסים נטו 

נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה:

 200,000  200,000 לשימוש לפעילויות- שיועדו על ידי מוסדות המלכ"ר

 239,735  263,702 לשימוש לפעילויות- שלא יועדו ע"י מוסדות המלכ"ר

 626,887  596,550 ששימשו לרכוש קבוע

 1,060,252  1,066,622 

 1,093,422  1,103,130 

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים

2020נובמבר 
תאריך אישור

הדוחות הכספיים
לבנון אייל

ר העמותה"יו
גולדווסר נחמה

חברת ועד



09:13:08 25/11/2020טיוטה

ט  ה
 ו  

  י 
ט

)ר"ע(יפו -א"ועד ההורים המרכזי למערכת החינוך בת

דוחות על הפעילויות

4

לשנה שהסתיימה ביום
31 בדצמבר

20192018

שקלים חדשיםבאור

מחזור הפעילויות 

 29,600  29,125 תרומות

 50,000  50,000 הקצבות מעיריית ת"א-יפו

 34,706  36,071 תשלומי הורים

 72,000  56,400 שכר דירה

 95,726  90,273 תרומה של שירותים ללא תמורה

 261,869  282,032 

עלות הפעילויות 

 12,986  19,704 רכישת ספרי לימוד והלבשה

 117,489  106,586 7פעילות חינוך ותרבות

 28,388  28,388 הוצאות פחת דירה

 691  1,246 הוצאות אחזקת דירה

 95,726  90,272 תרומה של שירותים ללא תמורה

 246,196  255,280 

 26,752  15,673 הכנסות נטו מפעילויות (הוצאות נטו לפעילויות)

 60,843  21,620 8הוצאות הנהלה וכלליות

(34,091)(5,947)הוצאות נטו לפני מימון

 4,350  399 9הכנסות מימון, נטו

(29,741)(5,548)הוצאות נטו מפעולות רגילות

(1,040)(822)מיסים לחובת הוצאות עודפות

(30,781)(6,370)גרעון לשנה

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 שאין לגביהם הגבלה

לשימוש לפעילויות-
שלא יועדו על ידי
מוסדות העמותה

לשימוש לפעילויות-
שיועדו על ידי

מוסדות העמותה

נכסים נטו
ששימשו
לרכוש
סה"כקבוע

שקלים חדשים

יתרה ליום 1 בינואר
2018 247,609  200,000  649,794  1,097,403 

תוספות במהלך השנה: 

(30,781) -  - (30,781)גרעון לשנה

העברת סכומים שלא 
קיימת לגביהם הגבלה 

 -  8,151  - (8,151)ששימשו לרכוש קבוע

שהועברו לכיסוי הוצאות
 - (31,058) -  31,058 פחת

 22,907  - (22,907) - 

יתרה ליום 31 בדצמבר
2018 239,735  200,000  626,887  1,066,622 

תוספות במהלך השנה: 

(6,370) -  - (6,370)גרעון לשנה

העברת סכומים שלא 
קיימת לגביהם הגבלה 

 -  1,950  - (1,950)ששימשו לרכוש קבוע

שהועברו לכיסוי הוצאות
 - (32,287) -  32,287 פחת

 30,337  -  30,337  - 

יתרה ליום 31 בדצמבר
2019 263,702  200,000  596,550  1,060,252 

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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לשנה שהסתיימה ביום
31 בדצמבר

20192018

שקלים חדשים

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 

(30,781)(6,370)גרעון לשנה

(22,202) 12,212 ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת-נספח א

(52,983) 5,842 מזומנים נטו ששימשו לפעילות (שנבעו מפעילות) שוטפת

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה 

(8,151)(1,950)רכישת נכסים קבועים

(486)(762)פקדונות מזומנים מיועדים

(8,637)(2,712)מזומנים נטו שנבעו מפעילות השקעה

(61,620) 3,130 עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים

 281,732  220,112 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

 220,112  223,242 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת-נספח א 

הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים 

 31,058  32,287 פחת

 1,087 (1,786)עליה (ירידה) בהתחייבות בגין סיום יחסי עובד-מעביד, נטו

 30,501  32,145 

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות 

(54,451)(16,737)עליה בחייבים אחרים ויתרות חובה

 816 (3,555)עליה (ירידה) בספקים ונותני שירותים

(712) 2,003 עליה (ירידה) בזכאים אחרים ויתרות זכות

(18,289)(54,347)

(22,202) 12,212 סה"כ ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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באור 1 - כללי 

).580027506מספר רישום העמותה הינו ( 1980מ "העמותה נרשמה לפי חוק העמותה התש.א

.העמותה הינה ארגון הגג של ועדי ההורים המקומיים ונציגם המרכזי.ב

:מטרותיה העיקריות של העמותה.ג

להדריכם , להפעילם, יפו-אירגון ועדי ההורים במוסדות החינוך הנמנים על מערכת החינוך בתל אביב
פעילות העמותה כוללת בעיקר רכישת ביגוד .ולסייע להם בפעולות לטובת מוסדות החינוך והתלמידים

חלוקת מלגות על פי החלטת ועד העמותה וארגון ערבי , והנעלה ומכירתם להורי התלמידים במחיר מוזל
.עיון

לעניין תרומות ולפיכך התרומות הניתנות לה מוכרות לצרכי מס הכנסה " מוסד ציבורי"העמותה אושרה כ.ד
.בידי התורם

אשר גרם לירידה משמעותית בהיקפי ) Covid -19(לאחר תאריך המאזן חלה התפרצות נגיף קורונה .ה
, ירידה זו עלולה לבוא לידי ביטוי גם בתמיכה שמקבלות עמותות מתרומות. הפעילות הכלכלית העולמית

.רשויות ותמיכה ממשלתית

נכון למועד החתימה על הדוחות הכספיים קיימת אי וודאות בדבר התפשטות הנגיף ולכן לא ניתן להעריך 
.את היקף הפגיעה הצפוי בפעילות העמותה

.לעמותה מקורות כספיים שיאפשרו את המשך פעילותה, להערכת הועד המנהל 

הגדרות.ו

.יפו-ועד ההורים המרכזי למערכת החינוך בתל אביב -"העמותה"

.ההפרש בין נכסי העמותה לבין ההתחייבויותה -"נכסים נטו"

באור 2 - עיקרי המדיניות החשבונאית 

בסיס הדיווח.א
:עיקרי הדיווח והמדיניות החשבונאית אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים הינם

בדבר כללי חשבונאות ודיווח  69' תיקונים והבהרות לגילוי דעת מס" 5יישום תקן חשבונאות מספר . 1
"רים"כספי על ידי מלכ

של המוסד הישראלי לתקינה  5' בדוחות הכספיים מיושמים במלואם הוראות תקן חשבונאות מס
ההכנסות וההוצאות . בחשבונאות בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מוסדות ללא כוונת רווח

.כלולות בדוחות הכספיים לפי בסיס צבירה
לא נרשמו הבטחות לתרומות והשתתפות בהוצאות אשר טרם נתקבלו לתאריך הדוח כל עוד לא נוצרה 

.התחייבות מוחלטת ובלתי מותנה של התורם או הגוף המשתתף לתאריך המאזן
נכללים בדוחות הכספיים לפי השווי הנאות שלהם על , נכסים אשר נתקבלו ללא תמורה ככל שקיימים

.פי הערכת וועד העמותה

12' דיווח על בסיס העלות ההיסטורית ואי יישום תקן חשבונאות מס. 2
בדבר הפסקת , 12' פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מס 2001בשנת 

יש להפסיק ) 17' ותיקונו על ידי תקן חשבונאות מס(בהתאם לתקן זה . ההתאמה של דוחות כספיים
.2004, בינואר 1את ההתאמה של הדוחות הכספיים לאינפלציה החל מיום 

בדצמבר  31על העמותה לערוך את דוחותיה הכספיים ליום  12' על פי הוראות תקן חשבונאות מס
על בסיס המוסכמה של העלות ההסטורית המותאמת לשינויים בכוח הקניה הכללי של המטבע  2003

שנכללו בדוחות , הסכומים המתואמים כאמור. הישראלי על בסיס השינויים במדד המחירים לצרכן
ישמשו נקודת מוצא לדיווח הכספי הנומינלי החל ) מועד המעבר(, 2003בדצמבר  31הכספיים ליום 



09:13:08 25/11/2020טיוטה

ט  ה
 ו  

  י 
ט

)ר"ע(יפו -א"ועד ההורים המרכזי למערכת החינוך בת

באורים לדוחות הכספיים 

8

באור 2 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך) 

.תוספות שבוצעו לאחר מועד המעבר יכללו בערכים נומינליים. 2004בינואר  1מיום 
ל היות והדוחות הכספיים "לא יושמו בעריכת הדוחות הכספיים הנ 12הוראות תקן חשבונאות מספר 

של העמותה נערכים בעיקרם לצרכי דיווח לרשויות השונות על פי חוק ומטעמי חוסר מהותיות על 
.הדוחות הכספיים

לאור האמור לעיל הדוחות הכספיים ערוכים על פי המוסכמה של העלות ההיסטורית הנומינלית ולא 
).1)(ג('נספח ג 12י הסכומים המדווחים כהגדרתם בתקן "עפ
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באור 2 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך) 

מטבע פעילות ומטבע ההצגה. ב

. ח"מטבע ההצגה של הדוחות הכספיים הוא ש
מטבע הפעילות הוא המטבע המשקף באופן הטוב ביותר את הסביבה הכלכלית שבה פועלת החברה ואת 

.עסקאותיה לפי מטבע זה נמדדים מצבה הכספי ותוצאות פעולותיה

מזומנים ושווי מזומנים.ג
הכוללות פיקדונות בתאגידים בנקאים , שווי מזומנים נחשבים על ידי העמותה כהשקעות שנזילותן גבוהה

חלק מהמזומנים של , שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה, לזמן קצר
.הועד מוגבלים

רכוש קבוע.ד
עלויות מימון המתייחסות למימון רכישה או הקמה . הרכוש הקבוע מוצג לפי העלות בניכוי פחת שנצבר. 1

.שיפורים ושכלולים נזקפים לעלות. של רכוש קבוע עד להפעלה נכללות בעלות הרכוש

-הפחת מחושב לפי שיטת הפחת השווה בשיעורים שנתיים הנחשבים כמספיקים להפחתת הנכסים על. 2
: פני תקופת השימוש המשוערת בהם כדלקמן

%
33מחשבים וציוד היקפי

7-33ריהוט וציוד
8-12שפורים במושכר

4מבנים

נכסים נטו.ה
של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות מוצגים הנכסים נטו של  5' על פי הוראות תקן חשבונאות מס

:העמותה כדלקמן

.בגין הפעילות השוטפת של העמותה –נכסים נטו שלא הוגבלו ושימשו לפעילות שוטפת 

כולל רכישות והוצאות (בגין סכומים שמיועדים לרכוש קבוע  –נכסים נטו שלא הוגבלו ושימשו לרכוש קבוע 
).פחת

הכרה בהכנסות.ו
הכנסות ממכירת סחורות.1

הכנסות ממכירות סחורות מוכרות כאשר הועברו כל הסיכונים והתשואות המשמעותיים הנגזרים 
מועד , בדרך כלל. מהבעלות על הסחורות לקונה והמוכרת אינה שומרת מעורבות ניהולית נמשכת

.המסירה הינו המועד שבו הועברה הבעלות

הכנסות מדמי שכירות.2

הכנסות משכירות בהן . הכנסות מדמי שכירות מוכרות לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות
מוכרות כהכנסה בהתאם לשיטת הקו , קיימת עלייה קבועה בדמי השכירות לאורך תקופת החוזה

. על פני תקופת השכירות, הישר כחלק בלתי נפרד מכלל ההכנסה מדמי שכירות
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באור 2 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך) 

תרומות.3
.ההכנסות מתרומות מוכרות בדוח רווח והפסד על בסיס מזומן

תמיכות.4
ההכנסות מדמי תמיכות מתקבלות מרשויות המדינה עבור כל שנה והיא מוכרת בדוח רווח והפסד 

. על בסיס צבירה

מדדים ושערים.ז

שער 
החליפין 

$ 1של 
ב"ארה

מדד 
המחירים 

לצרכן 
בנקודות

(*)בנקודות ח"ש

20193.46100.74בדצמבר  31ליום 

20183.75100.08בדצמבר  31ליום 
   

%%

0.60(7.79)2019בדצמבר  31שיעור השינוי לשנה שנסתיימה ביום 
20188.100.80בדצמבר  31שיעור השינוי לשנה שנסתיימה ביום 

.100=  2014המדד לפי בסיס ממוצע (*)

שימוש באומדנים בעריכת הדוחות הכספיים.ח

בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים נדרשת ההנהלה להשתמש באומדנים 
על הנתונים בדבר נכסים מותנים , והערכות המשפיעים על הנתונים המדווחים של נכסים והתחייבויות

. והתחייבויות תלויות שניתן להם גילוי בדוחות הכספיים וכן על נתוני הכנסות והוצאות בתקופות הדיווח
.התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה
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באור 3 - חייבים ויתרות חובה 

ליום 31 בדצמבר

20192018

שקלים חדשים

 55,089  60,973 הכנסות לקבל

 550  382 הוצאות מראש

 -  11,021 אחרים - עיריית תל אביב

 72,376  55,639 

באור 4 - רכוש קבוע, נטו 

מבנים

מחשבים
וציוד
היקפי

ריהוט
וציוד

שפורים
סה"כבמושכר

שקלים חדשים

עלות 

 1,229,542  96,072  61,044  19,481  1,052,945 יתרה ליום 1 בינואר 2019

 1,950  -  -  1,950  - תוספות במשך השנה

 1,231,492  96,072  61,044  21,431  1,052,945 יתרה ליום 31 בדצמבר 2019

פחת שנצבר 

 602,655  86,762  51,504  17,996  446,393 יתרה ליום 1 בינואר 2019

 32,287  1,061  1,349  1,489  28,388 תוספות במשך השנה

 634,942  87,823  52,853  19,485  474,781 יתרה ליום 31 בדצמבר 2019

עלות מופחתת ליום 31
 596,550  8,249  8,191  1,946  578,164 בדצמבר 2019

עלות מופחתת ליום 31
 626,887  9,310  10,590  435  606,552 בדצמבר 2018



09:13:08 25/11/2020טיוטה

ט  ה
 ו  

  י 
ט

)ר"ע(יפו -א"ועד ההורים המרכזי למערכת החינוך בת

באורים לדוחות הכספיים 

12

באור 5 - זכאים ויתרות זכות 

ליום 31 בדצמבר

20192018

שקלים חדשים

 6,435  6,435 הוצאות לשלם

 1,963  2,785 מס הכנסה

 9,960  11,141 עובדים ומוסדות בגין שכר (1)

 20,361  18,358 

). ח"ש2,640אשתקד (ח "ש3,467היתרה כוללת הפרשה לחופשה והבראה בסך) 1(

באור 6 - התחייבות בשל סיום יחסי עובד-מעביד, נטו 

מעביד מחושבות על בסיס שכרם האחרון של העובדים ליום -התחייבויות העמותה בשל סיום יחסי עובד
ומכוסות במלואן על ידי תשלומים שוטפים לחברות ביטוח בגין פוליסות , המאזן ובהתאם לחוק פיצויי פיטורין

.מעביד המוצגת במאזן-וכן על ידי יתרת ההתחייבויות בשל סיום יחסי עובד, ביטוח מנהלים וקופות גמל

וההתחייבויות בגינם אינם מוצגים , שנצברו בפוליסות ביטוח מנהלים ובקופות גמל על שם העובדים, הסכומים
.מאחר שאינם בשליטתה ובניהולה של העמותה, במאזנים

באור 7 - פעילות חינוך ותרבות 

לשנה שהסתיימה ביום
31 בדצמבר

20192018

שקלים חדשים

 53,709  80,756 משכורות ונלוות לשכר (1)

 63,780  25,830 ארגון אירועים ופעילות חברתית

 106,586  117,489 

.ח"ש 27,223כולל החזר מס שכר נטו שהתקבל בסך של  2018בשנת ) 1(
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באור 8 - הוצאות הנהלה וכלליות 

לשנה שהסתיימה ביום
31 בדצמבר

20192018

שקלים חדשים

 38,839  64 אחזקת משרד ומשרדיות (1)

 13,455  12,871 שירותים מקצועיים

 5,879  4,786 כיבודים, אירוח ומתנות

 2,670  3,899 פחת

 21,620  60,843 

.בשנת הדוח כולל זיכוי ארנונה מעיריית תל אביב והחזר הוצאות חשמל) 1(

באור 9 - הכנסות מימון, נטו 

לשנה שהסתיימה ביום
31 בדצמבר

20192018

שקלים חדשים

(377)(362)ריבית ועמלות

 486  761 ריבית ושיערוך פקדונות

 4,241  - ריבית מוסדות

 399  4,350 
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שקלים
חדשים

(6,370)עודף הוצאות על הכנסות

הוסף - הוצאות שאינן מותרות בניכוי 

 914 אירוח, כיבודים ומתנות

 827 גידול בהפרשה לחופשה והבראה

 1,741 

(4,629)גרעון לשנה

2020נובמבר 
תאריך אישור

הדוחות הכספיים
לבנון אייל

ר העמותה"יו
גולדווסר נחמה

חברת ועד
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)ר"ע(יפו -א"ועד ההורים המרכזי למערכת החינוך בת
580027506' עמותה מס

2018דוח התאמה לצורכי מס הכנסה לשנת 
חוות דעת רואי חשבון

.2019לשנת המס ) ר"ע(יפו -א"ועד ההורים המרכזי למערכת החינוך בתבדקנו את הדוח על הפעילויות של 

. לפקודה) ז( 3י סעיף "ולא היו לו סכומים החייבים במס עפ, לדעתנו כל הכנסותיו של המוסד פטורות ממס

'יסקין ושותתל אביב
רואי חשבון2020בנובמבר ___ 
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פרטיכל

ר ט י כ לפ 

2020בנובמבר __ מאסיפה שנתית שהתקיימה ביום  

.תל אביב_________, בבית הספר תיכון 

.פורום חוקי:נכחו

:על סדר היום

.2019בדצמבר  31אישור הדוחות הכספיים ליום . 1

.2019אישור הדוח המילולי לשנת .2

.מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו.3

.שונות.4

:הוחלט

:הוחלט, לאחר שכל הנוכחים הסכימו שהאסיפה נועדה ונתכנסה כדין

.2019בדצמבר  31לאשר את הדוחות הכספיים ליום .1

.2019לאשר את הדוח המילולי לשנת .2

.כרואי החשבון של העמותה' למנות את יסקין ושות.3

לבנון אייל 
ר העמותה"יו

גולדווסר נחמה
חברת ועד
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לכבוד
רואי חשבון', יסקין ושות

22ל "ריב
61575אביב -תל

,.נ.א

ולשנה שנסתיימה באותו תאריך 2019בדצמבר  31דוחות כספיים ליום : הנדון
שנערכה על ידיכם לשם מתן  2019בדצמבר  31בקשר לביקורת הדוחות הכספיים של העמותה לשנה שנסתיימה ביום 

את תוצאות הפעולות ואת השינויים , בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, חוות דעת אם אמנם הם משקפים באופן נאות
:כדלקמן, לאשר לפי מיטב ידיעתנו ואמונתנו, הננו מתכבדים בזאת לבקשתכם, במצב הכספי

.ידוע לנו שהאחריות הראשונית לנכונות הדוחות הכספיים ושלמותם חלה עלינו.1

:העמדנו לרשותכם.2

.כל רשומות החשבון והמסמכים המתייחסים אליהם.א

.שהתקיימו עד היום, כל הפרוטוקולים מאסיפות ומישיבות ההנהלה.ב

הרי , שעלולה להיות להם השפעה על הדוחות הכספיים, אם נתגלו בעמותה אי סדרים או ליקויים בבקרה הפנימית.3
.הם הובאו לידיעתכם

שלא קיבלו , אין לנו תכניות העשויות להשפיע באופן מהותי על השווי או הסיווג המאזניים של נכסים והתחייבויות.4
.ביטוי בדוחות הכספיים

:ניתן להם גילוי נאות בדוחות הכספיים או הובאו לידיעתכם, המפורטים להלן, העניינים.5

, הלוואות, קניות, ובכללן מכירות, עסקאות עם צדדים קשורים והסכומים לקבל ולשלם הקשורים בעסקאות אלו.א
.הסדרי חכירה וערבויות, העברות

.הסכמים לרכוש בחזרה נכסים שנמכרו.ב

.נכללו באופן נאות בדוחות הכספיים, לרבות התחייבויות תלויות, כל הנכסים וההתחייבויות.6

.כל העסקאות נרשמו באופן נאות ברשומות החשבון.7

.ביתרות מזומנים בבנקים או בנכסים אחרים, שעשתה העמותה, לא היו מגבלות לגבי השימוש.8

.ברשות העמותה מסמכי בעלות נאותים בגין נכסיה.9

.פרט לאלה שהובאו לידיעתכם, שום שעבודים אינם מוטלים על נכסי העמותה.10

ואין מתנהלים דיונים העלולים להסתיים בתביעה , לא כתובע ולא כנתבע, העמותה אינה צד לכל תביעה משפטית.11
.כאמור

כי בדקתם את הרישומים ברשומת החשבון של העמותה וכן מסמכים אחרים לפי שיטות ובהיקף שראיתם , ידוע לנו.12
, כי לא בכל מקרה עשויה בדיקתכם לגלות אי סדרים, ואנו מבינים, לנכון לצורך מתן חוות דעת על הדוחות הכספיים

.אם היו כאלה, לעיל 3כאמור בסעיף 

.שבגינם יידרשו התאמות או גילוי בדוחות הכספיים, לא אירעו לאחר יום המאזן שום מקרים.13

עליו הסתמכתם לצורך ביקורת סעיפים מסוימים הכלולים , אנו מאשרים את תוכנו של דוח ההתאמה לצרכי מס.14
אין בדוח זה פרטים שאינם דורשים התאמה ואין פרטים הדורשים התאמה אשר , למיטב ידיעתנו. בדוחות ובבאורים

.לא נכללו בו

.ידוע לנו כי בדוחות הכספיים הוצאות השכר יוחסו לעלות הפעילות וייתכן כי רשם העמותות עלול לטעון כנגד זה.15

.שעות 3,100 -נהנתה העמותה מפעילות מתנדבים של כ 2018אנו מצהירים כי בשנת .   16

מסך 90%ח המהווים "ש822ידוע לנו כי מס הכנסה עלול לדרוש תשלום מקדמה בגין הוצאות עודפות בסך של .17
.ההוצאות העודפות של העמותה בדוח זה

ידוע לנו שרשויות המס עלולות לטעון שהכנסות העמותה משכר הדירה מהוות הכנסה עסקית ובהתאם אינן זכאיות . 18
.46להטבות מס לפי סעיף 
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דרך פעולתו (לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון , אנו מבינים שבדיקתכם נערכה בהתאם לתקני ביקורת מקובלים
נדרש ממכם לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה , פי תקנים אלה-על. 1973 –ג "התשל, )של רואה חשבון

ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו . שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית, סבירה של ביטחון
ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הועד המנהל של העמותה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים 

.בכללותה

אם היו , כי בדיקתכם לא יועדה במיוחד לגילוי אי סדרים ומשום כך אינה עשויה לגלות אי סדרים כאמור לעיל, אנו מבינים
אנו מבינים שביקורתכם אינה מיועדת במיוחד לגילוי מעשים שנעשו בניגוד לחוקים או לתקנות העשויים , כמו כן. כאלה

.להתייחס לפעולות העמותה

לבנון אייל 
ר העמותה"יו

גולדווסר נחמה
חברת ועד

2020בנובמבר , ___ תל אביב 
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2020בנובמבר , ___ תל אביב

לכבוד
פקיד השומה

5אביב -תל

,.נ.ג.א

)ר"ע(יפו -א"ועד ההורים המרכזי למערכת החינוך בת:הנדון
580027506תיק מספר  

2019בדצמבר  31דוחות כספיים ליום 

:בצירוף המסמכים הבאים 31/12/2019ב דוחות כספיים ליום "בשם שולחנו שבנדון מצ

.חוות דעת רואה חשבון על דוח התאמה.1

.דוח התאמה לצרכי מס הכנסה.2
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