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2015 בדצמבר 31דוחות כספיים ליום 

מאזנים

ביאורים לדוחות הכספיים

דוחות על הפעילויות 

דוח על השינויים בנכסים נטו



 בדצמבר31ליום 

2015

₪באור

:רכוש שוטף 

45,817מזומנים ושווי מזומנים

5,817סך רכוש שוטף

5,817סך רכוש

:התחייבויות שוטפות 

110ספקים והמחאות לפרעון

110סך התחייבויות שוטפות

:נכסים נטו

5,707שאין לגביהם הגבלה

5,817סך התחייבויות 

.הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם

חבר ועד מנהל

ר האסיפה הכללית"ויו

(ר"ע)בראש מורם עמותה למען ילדים ומבוגרים חולי אלופציה 

מאזנים

תאריך אישור הדוחות הכספיים

2עמוד 



לשנה שנסתיימה

 בדצמבר31ביום 

2015

₪באור

:מחזור הפעילות

10,900הכנסות 

10,900

53,880עלות הפעילות

7,020נטו מפעילויות לפני מימון (גרעון)/ עודף 

61,313הוצאות מימון נטו

5,707לשנה (גרעון)/ עודף 

.הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם

(ר"ע)בראש מורם עמותה למען ילדים ומבוגרים חולי אלופציה 

דוח על הפעילויות

3עמוד 



כ"סהלרכוש קבועלפעילויות

                     -                     -                     -2015 בינואר 1יתרה ליום 

:שינויים במהלך השנה

5,707                     -5,707גרעון נטו מהדוח על הפעילויות

5,707                     -20155,707 בדצמבר 31יתרה ליום 

.הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם

(ר"ע)בראש מורם עמותה למען ילדים ומבוגרים חולי אלופציה 

דוח על השינויים בנכסים נטו

נכסים נטו שלא קיימת לגביהם 
הגבלה ששימשו

4עמוד 



כללי - 1באור 

עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 

.או שהיא ניתנת לאכיפה משפטית ולמימוש, ההבטחה קוימה לאחר תאריך הדוחות הכספיים   - 

.מימוש ההבטחה אינו מותנה בקרות אירוע עתידי   - 

תמיכות ומענקים לקבל, הקצבות, תרומות. ה

,אך טרם התקבלו לתאריך הדוחות הכספיים, עיזבונות ומתנות שהובטחו, מענקים, תמיכות, הקצבות,     תרומות

:בהתקיים כל התנאים להלן,     נרשמים כהכנסות או כתוספות לנכסים נטו שהשימוש בהם הוגבל

.קיימת התחייבות בלתי חוזרת ובלתי מותנית של הנותן והמתייחסת לתקופת הדוח   - 

.    הופרדו סכומים שהועברו לכיסוי רכישות רכוש קבוע

,הכוללות פיקדונות בבנקים לזמן קצר,     שווי מזומנים נחשבים על ידי העמותה השקעות שנזילותן גבוהה

.    שאינם עולים על שלושה חודשים ממועד ההשקעה ואשר אינם מוגבלים בשעבוד

הכנסות והוצאות. ד

.    הכנסות והוצאות נרשמו על בסיס מצטבר

מזומנים ושווי מזומנים. ג

. של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות5    מספר 

:ל סווגו הנכסים נטו כדלקמן"    בהתאם להוראות גילוי הדעת והתקן הנ

נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה    

מתוך נכסים נטו אלו.     אותו חלק של הנכסים נטו שלא מוטלת על השימוש בו הגבלה כלשהי מצד התורמים

בסיס הדיווח של הדוחות הכספיים. א

מאחר שהשפעת, פי המוסכמה של העלות ההיסטורית-    הדוחות הכספיים ערוכים בסכומים נומינליים על

מועד), 2003 בדצמבר 31    השינויים בכוח הקנייה הכללי של המטבע הישראלי על הדוחות הכספיים עד ליום 

( של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות12    המעבר לדיווח כספי נומינלי בהתאם לתקן חשבונאות מספר 

 של לשכת רואי חשבון בישראל ועל פי תקן חשבונאות69הדוחות כספיים ערוכים על פי המתכונת שנקבעה בגילוי דעת . ב

(ר"ע)בראש מורם עמותה למען ילדים ומבוגרים חולי אלופציה 

ביאורים לדוחות הכספיים

.    לא הייתה מהותית

2015 באוקטובר 10 והחלה את פעילות ביום 2011 ביולי 21העמותה נרשמה כחוק בתאריך . א

580545994מספר העמותה ברשם העמותות הוא . ב

.מטרת העמותה הינה העלאת המודעות הציבורית למחלת האלופציה אריאטה. ג

5עמוד 



לשנה שנסתיימה ביוםמזומנים ושווי מזומנים - 3באור 

 31/12/2015

₪

5,817מזומנים בבנקים בשקלים

5,817

לשנה שנסתיימה ביוםעלות הפעילות- 4באור 

 31/12/2015

₪

1,197שירותים ומקצועיות 

1,494פרסום 

580משרדיות  הדפסות ותרגום

609אחרות

3,880

(ר"ע)בראש מורם עמותה למען ילדים ומבוגרים חולי אלופציה 

ביאורים לדוחות הכספיים

6עמוד 


