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דוח רואה החשבון המבקר  

 מנהיגות ומצוינות בתעסוקה לאקדמאים, באנדליי וודליי -לחברי העמותה של עולים ביחד 

)ר"ע(יוצאי אתיופיה 

יגות מנה, באנדליי וודליי -ביקרנו את הדוחות על המצב הכספי המצורפים של עמותת עולים ביחד 

ואת  2020 -ו  2021בדצמבר  31ליום ) ר"ע(ומצוינות בתעסוקה לאקדמאים יוצאי אתיופיה 

ם הדוחות על הפעילויות והדוחות על השינויים בנכסים נטו לכל אחת מהשנים שהסתיימו באות

אחריותנו היא לחוות דעה . דוחות כספיים אלה הינם באחריות ההנהלה של העמותה. תאריכים

. על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו

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

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

גה לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצ

 ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות. מוטעית מהותית

ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים . הכספיים

 אנו. שנעשו על ידי ההנהלה של העמותה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה

.סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו

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

השינויים בנכסים נטו , ואת תוצאות פעולותיה 2020-ו 2021בדצמבר  31הכספי של העמותה ליום 

בהתאם לכללי , ותזרימי המזומנים שלה לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים

.(Israeli GAAP)חשבונאות מקובלים בישראל 

זיו האפט
רואי חשבון2022ביוני  19
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 בדצמבר31ליום 

20212020

באלפי ש"חאלפי ש"חבאור

רכוש שוטף

 2,326  1,536 מזומנים ושווי מזומנים

 12  12 השקעה לזמן קצר

 274  379 3חייבים ויתרות חובה

 1,927  2,612 

 163  100 4רכוש קבוע, נטו

 2,775  2,027 סה"כ נכסים

התחיבויות שוטפות

 1,664  365 5זכאים ויתרות זכות

 402  308 6ספקים ונותני שרותים

 673  2,066 

נכסים נטו

נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה

 -  600 ששמשו לפעילות

 546  654 לשימוש לפעילויות

 163  100 שהושקעו בנכסים קבועים

 1,354  709 

 2,775  2,027 סה"כ התחייבויות ונכסים נטו

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים

2022ביוני  19
תאריך אישור

הדוחות הכספיים
יגאל רונאי 

ר ועד מנהל"יו
רונית מאירי

חבר ועד מנהל
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לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20212020

באלפי ש"חאלפי ש"חבאור

8מחזור הפעילויות 

 6,197  6,520 הקצבות ותרומות

 91  127 השתתפויות

 377  759 משרדי ממשלה

 7,406  6,665 

9עלות הפעילויות 

 876  968 פיתוח קריירה

 452  644 קהילייה עסקית

 488  733 בוגרים

 1,503  1,530 נוער וסטודנטים

 748  743 תחום המדיה והתקשורת

 39  191 תכנית שיווק

 17  114 שיתופי פעולה

 32  154 מדידה והערכה

 65  109 טכנולוגיה ומדידה

 5,186  4,220 

 2,445  2,220 הכנסות נטו מפעילויות

 1,542  1,581 10הוצאות הנהלה וכלליות

 903  639 הכנסות נטו לפני מימון

 19  3 מימון, נטו

 884  642 הכנסות נטו אחרי מימון

 -  3 הכנסות אחרות- רווח הון

 884  645 הכנסות נטו לשנה

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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נכסים נטו שלא קיימת לגביהם
 הגבלה לשימוש לפעילות

שלא
יועדו על

ידי
מוסדות
המלכ"ר

שיועדו
על ידי

מוסדות
המלכ"ר

שהושקעו
בנכסים
סה"כקבועים

באלפי
ש"ח

באלפי
ש"ח

באלפי
ש"ח

באלפי
ש"ח

(175) 193  - (368)2020 בינואר  1יתרות ליום  

שינויים במהלך השנה 

 884  -  -  884 הכנסות נטו לשנה

 - (30) -  30 סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת

 914  - (30) 884 

 709  163  -  546 2020 בדצמבר 31יתרות ליום 

שינויים במהלך השנה 

 645  -  -  645 הכנסות נטו לשנה

 - (25) -  25 סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת

 - (48) -  48 סכומים שנבעו ממימוש רכוש קבוע

 -  10  - (10)סכומים שהועברו למימון רכישת רכוש קבוע

סכומים שיועדו על ידי המוסדות המנהלים של
 -  -  600 (600)המלכ"ר

 108  600 (63) 645 

 1,354  100  600  654 2021 בדצמבר 31יתרות ליום 

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

 מנהיגות ומצוינות בתעסוקה לאקדמאים יוצאי אתיופיה, באנדליי וודליי -עמותת עולים ביחד .א

.1980–מ "התש, רשומה כעמותה לפי חוק העמותות) "העמותה" -להלן )   (ר"ע(
  

:מטרותיה העיקריות של העמותה הן .ב

 הציבורי והאקדמי, שילוב אקדמאים יוצאי אתיופיה בעבודה בחזית המגזרים העיסקי.א

למיצוי יכולותיהם ושאיפותיהם , להצטיינותם, לקידומם, בישראל וסיוע להצלחתם

.המקצועיות ולהצלחת השילוב

. טיפוח דור של מנהיגות מקצועית ומובילה של יוצאי אתיופיה במשק הישראלי.ב

.בניית רשת חברתית של אקדמאים יוצאי אתיופיה.ג

ר לעניין חוק מס ערך "וכמלכ, לפקודת מס הכנסה) 2( 9לפי סעיף " מוסד ציבורי"העמותה פועלת כ      . ג

.מוסף

.בשנת הדוח לא קבלה העמותה תרומות מישות מדינית זרה.ד

 - עיקרי המדיניות החשבונאית 2באור  

:הינם כדלקמן, באופן עקבי, עיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים

:בסיס הדיווח.א

כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי , 40העמותה  מדווחת בהתאם לתקן חשבונאות ישראלי מספר 

.רים"מלכ

המחליף  40פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר  2020בחודש אוגוסט 

ם רי"בנוסף לגיבוש כללי החשבונאות והדיווח הכספי למלכ. והתיקונים לו 69ד "את הנוסח המשולב של גל

יים שינו: רים כגון"התקן החדש כולל שינויים נוספים לתקינה החשבונאית בנושא מלכ, למסגרת תקן אחד

. בכללי ההכרה והמדידה של תרומות ברכוש קבוע ועוד, בכללי הכרה בהכנסות

ליישום לראשונה של . או לאחריו 2021בינואר  1התקן חל על דוחות כספיים לתקופות המתחילות ביום 

. התקן לא עשויה להיות השפעה מהותית על מצבה הכספי של העמותה ועל תוצאות פעולותיה

).Israeli GAAP(הדוחות הכספיים נערכו בהתאם לכללי החשבונאות מקובלים 
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 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך) 2באור  

:להלן עיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בעקביות בעריכת הדוחות הכספיים

:נכסים נטו

:בדוחות הכספיים הוצגו בנפרד הנכסים נטו

מוגבליםנכסים נטו בלתי 

עודף מצטבר מפעילויות  -

נכסים נטו שהושקעו בנכסים קבועים -

מוגבליםנכסים נטו 

טו בתקן יש שינוי במונחים לדוגמא במקום נכסים נטו ששימשו לרכוש קבוע יש לרשום נכסים נ, בנוסף

.יאורוכן אין חלוקה בין הגבלה קבועה לזמנית בדוח על השינויים אלא רק בב. שהושקעו בנכסים קבועים

.אם התקבלו כספים לרכוש קבוע אז יש גם שינוי בתזרים מזומנים

.

:רכוש קבוע.ב

.העמותה מציגה את הרכוש הקבוע לפי עלות בניכוי פחת נצבר

בשיעורים שנתיים הנחשבים כמספיקים להפחתת , מחושב בשיטת הפחת השווה מהעלות -פחת 

.הנכסים במשך תקופת השימוש המשוערת בהם

 - חייבים ויתרות חובה 3באור  

 בדצמבר31ליום 

20212020

באלפי ש"חאלפי ש"ח

 255  361 הכנסות לקבל- משרד העבודה

 19  18 הוצאות מראש

 379  274 
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 - רכוש קבוע, נטו 4באור  

 בדצמבר31ליום 

20212020

שיפורים
מחשביםבמושכר

כלי
רכב

ריהוט
סה"כסה"כוציוד

אלפי
ש"ח

אלפי
ש"ח

אלפי
ש"ח

אלפי
ש"ח

אלפי
ש"ח

באלפי
ש"ח

עלות

 477  477  57  219  102  99 2021 בינואר 1יתרה ליום 

 -  10  -  -  10  - תוספות במשך השנה

 - (321)(2)(220)(99) - גריעות במשך השנה

 477  166  55  1  13  99 2021 בדצמבר 31יתרה ליום 

פחת שנצבר

 284  314  12  163  100  39 2021 בינואר 1יתרה ליום 

 30  25  3  10  2  10 תוספות במשך השנה

 - (273)(2)(172)(99) - גריעות במשך השנה

 314  66  13  1  3  49 2021 בדצמבר 31יתרה ליום 

 בדצמבר31עלות מופחתת ליום 
2021 50  10  2  42  100  163 

 - זכאים ויתרות זכות 5באור  

 בדצמבר31ליום 

20212020

באלפי ש"חאלפי ש"ח

 1,314  - הכנסות מראש                  *

 283  290 עובדים ומוסדות בגין שכר

 52  52 הפרשה לחופשה

 15  23 אחרים

 365  1,664 

.א2ראה באור * 

 - ספקים ונותני שרותים 6באור  

 בדצמבר31ליום 

20212020

באלפי ש"חאלפי ש"ח

 402  308 חובות פתוחים
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 - התחייבות בשל סיום יחסי עובד-מעסיק 7באור  

אשר חושבו על בסיס חוקי העבודה , פרישה ופנסיה לעובדיה, התחייבויות העמותה לפיצויי פיטורין

לחוק פיצויי פיטורין ובהתאם למרכיבי השכר אשר לדעת  14והסכמי העבודה הקיימים בהתאם לסעיף 

רו מכוסות במלואן על ידי הפקדות שוטפות וסכומים שנצב, ההנהלה מזכים את העובדים בקבלת פיצויים

.הכספיים בקופות לפיצויים ופוליסות לביטוח מנהלים ועל כן לא קיימת יתרת ההתחייבות בדוחות

 - מחזור הפעילויות 8באור  

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20212020

באלפי ש"חאלפי ש"ח

 6,197  6,520 הקצבות ותרומות

 *91  127 השתתפויות

 *377  759 משרדי ממשלה

 7,406  6,665 

מוין מחדש* 
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 - עלות הפעילויות 9באור  

לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר31

20212020

שכר
ונלוות

הוצאות
סה"כסה"כתפעול

אלפי
ש"ח

אלפי
ש"ח

אלפי
ש"ח

באלפי
ש"ח

פיתוח קריירה

 656  397  200  197 מצוינות בתעסוקה (לשעבר: "תוכנית ליבה")

 60  160  24  136 משפיעים במגזר הציבורי

 77  154  94  60 עתודה לניהול

 1  174  63  111 תוכנית מר"י מורים

 82  83  83  - תכנית פיתוח יזמים (אנסש)

 504  464  968  876 

 452  644  135  509 קהילייה עסקית

 488  733  370  363 בוגרים

נוער וסטודנטים

 1,330  1,421  911  510 תכנית אריאלה

 172  -  -  - קורס הכנה למבחנים פסיכומטריים

 1  109  8  101 תכנית מתמחים- "טסה"

 611  919  1,530  1,503 

 748  743  555  188 תחום המדיה והתקשורת

 39  191  99  92 תכנית שיווק

 17  114  15  99 שיתופי פעולה

 32  154  154  - מדידה והערכה

 65  109  19  90 טכנולוגיה ומדידה

 2,456  2,730  5,186  4,220 
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 - הוצאות הנהלה וכלליות 10באור  

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20212020

באלפי ש"חאלפי ש"ח

 1,128  1,220 משכורות ונלוות

 124  129 הוצאות גיוס תרומות ומשאבים

 107  86 שירותים מקצועיים

 75  76 שכר דירה ואחזקה

 101  64 שונות

 5  3 הוצאות משרדיות

 2  1 מיסים ואגרות

 -  2 כיבודים ומתנות

 1,581  1,542 


