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התאחדות עולי אמריקה וקנדה בישראל ע"ר

דוח רואה החשבון המבקר לחברי העמותה

 -להלן  (-) ר"ע(ביקרנו את המאזנים המצורפים של התאחדות עולי אמריקה וקנדה בישראל 
את הדוחות על הפעילויות ואת הדוח על השינויים , 2019- ו2020 בדצמבר 31לימים ) העמותה

.  לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכיםעל התזרימי המזומניםדוחות , בנכסים נטו
אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים .  דוחות כספיים אלה הינם באחריות הנהלת העמותה

.אלה בהתבסס על ביקורתנו

לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון , ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים
פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את  -על  . 1973 -ג "התשל, )דרך פעולתו של רואה חשבון(

הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית 
ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות . מהותית

ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים .  הכספיים
אנו .  י ההנהלה של העמותה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה"שנעשו ע

.סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו

את המצב הכספי , מכל הבחינות המהותיות, ל משקפים באופן נאות"הדוחות הכספיים הנ, לדעתנו
השינויים בנכסים נטו ,  את תוצאות פעולותיה2019- ו2020 בדצמבר 31של העמותה לימים 

 כל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים בהתאם לכללי חשבונאות תזרימי המזומנים ו

).Israeli GAAP(מקובלים בישראל 

12

ירושלים

2021ביולי 

חיים וורמברנד

רואה חשבון
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התאחדות עולי אמריקה וקנדה בישראל ע"ר

מאזנים

באור נכסים 
2020

ש"ח

2019

ש"ח

 בדצמבר31ליום 

רכוש שוטף

33,488,151532,628מזומנים ושווי מזומנים

41,849,7211,974,855השקעות בניירות ערך לזמן קצר 

5877,459740,180חייבים ויתרות חובה

6505,835351,886מזומנים מיועדים

3,599,549 6,721,166

רכוש לא שוטף

2-24,672קרן הלוואות 

73,127,1755,633,203רכוש קבוע נטו

5,657,875 3,127,175

9,257,424

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים

9,848,341
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התאחדות עולי אמריקה וקנדה בישראל ע"ר

מאזנים

באור התחייבויות 
2020

ש"ח

2019

ש"ח

 בדצמבר31ליום 

התחייבויות שוטפות

46,899-המחאות לפרעון

110,832107,264חלויות שוטפות של הלוואות לז"א

13,391157,209ספקים ונותני שירותים

8562,210679,066זכאים ויתרות זכות

990,438 686,433

9610,898720,950הלוואה בנקאית לזמן ארוך

720,950 610,898

10196,684209,581התחייבויות בשל סיום יחסי עובד-מעביד נטו

209,581 196,684

נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה

3,127,1755,633,203ששימשו לרכוש קבוע

(976,100)2,802,614ששימשו לפעילויות

4,657,103 5,929,789

נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה

112,195,3032,348,462בעלת אופי קבוע

12229,234330,890בעלת אופי זמני

2,679,352 2,424,537

____________________    ____________________
חבר ועד                                חבר ועד

9,257,424

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים

9,848,341
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התאחדות עולי אמריקה וקנדה בישראל ע"ר

דוחות על הפעילויות

באור

2020

ש"ח

2019

ש"ח

לשנה שהסתיימה

 בדצמבר31ביום 

הכנסות

131,420,1171,665,122תרומות והקצבות

121,927172,646דמי חבר

554,7041,968,031הכנסות מפרוייקטים

14157,236266,080סכומים ששוחררו מהגבלה באופן זמני

14153,15991,500סכומים ששוחררו מהגבלה באופן קבוע

4,163,379 2,407,143

עלות הפעילויות

565,183901,100שכר עבודה ונילוות

151,538,3982,475,817הוצאות לפעילות

786,462 303,562

16513,503889,880הוצאות הנהלה וכלליות

(103,418) (209,941)גרעון מפעילות רגילה

(160,696)1735,204הוצאות (הכנסות) מימון נטו

57,278 (245,145)הכנסות (גרעון) לאחר מימון נטו

-129,160מענק קורונה מס הכנסה

181,388,671556רווח הון 

57,834 1,272,686הכנסות נטו לשנה

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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התאחדות עולי אמריקה וקנדה בישראל ע"ר 

דוח על השינויים בנכסים נטו 

2020 בדצמבר  31ליום  

ש"ח

שלא יועדו על
ידי מוסדות

המלכ"ר

שיועדו על ידי
מוסדות
המלכ"ר

נכסים נטו
ששימשו

סך הכלבאופן זמנילרכוש קבוע באופן קבוע

שקיימת לגביהם הגבלה

נכסים נטו לשימוש לפעילויות 

שאין לגביהם הגבלה

7,454,511 6,012,352 2,368,634)1,413,083(01/01/2019יתרה ליום  486,608

תוספות במהלך השנה

57,834 57,834הכנסות נטו לשנה

)400,246( סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות
פחת

400,246

21,097 סכומים ששמשו לרכישת רכוש
קבוע

)21,097(

(266,080) )266,080(סכומים ששוחררו לפעילויות

(91,500) )91,500(סכומים ששוחררו לפעילויות

110,362 תרומות שיועדו ע"י התורמים
באופן זמני

110,362

71,328 תרומות שיועדו ע"י התורמים
באופן קבוע

71,328

7,336,455 5,633,203 2,348,462)976,100(01/01/2020יתרה ליום  330,890

תוספות במהלך השנה

1,272,686 1,272,686הכנסות נטו לשנה

)243,836( סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות
פחת

243,836

45,856 סכומים ששמשו לרכישת רכוש
קבוע

)45,856(

55,580 תרומות שיועדו ע"י התורמים
באופן זמני

55,580

תרומות שיועדו ע"י התורמים
באופן קבוע

(310,395) )153,159(סכומים ששוחררו לפעילויות )157,236(

)2,308,048( 2,308,048מכירת רכוש קבוע

31/12/20202,802,6143,127,175229,2342,195,3038,354,326יתרה ליום 
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התאחדות עולי אמריקה וקנדה בישראל ע"ר

דוח על תזרימי המזומנים

לשנה שהסתיימה

 בדצמבר31ביום 

ש"חש"ח

20202019

פעילות שוטפת 

57,834 1,272,686רווח נקי לשנה

34,568 (1,305,860)התאמות לפעילות שוטפת

(33,174)92,403

פעילות השקעה 

(21,093) (45,856)השקעות ברכוש קבוע

2,085 24,672שינוי בהלוואות לז"א

(192,166) (28,815)השקעות במזומנים מיועדים וניירות ערך

3,400,000תמורה ממכירת רכוש קבוע       -       

3,350,001(211,174)

פעילות מימון 

(175,890) (254,815)שינויים בנכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה 

(101,786) (106,484)קבלה ופרעון הלוואות לז"א

(361,299)(277,676)

3,488,151532,628

(396,447)2,955,528עליה/(ירידה) במזומנים ושווי מזומנים

532,628929,075יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
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 בדצמבר31ביום 

2019

ש"ח

2020

ש"ח

 בדצמבר31ביום 

דוח על תזרימי המזומנים 

נספח התאמות לפעילות שוטפת 

התאחדות עולי אמריקה וקנדה בישראל ע"ר 

לשנה שהסתיימה לשנה שהסתיימה

הכנסות והוצ' שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים 

243,836400,241 פחת
(1,591,952) רווח ממכירת רכוש קבוע

(12,897)(175,640) שינוי בהתחיבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד

(1,361,013)224,601 סה''כ הכנסות והוצ' שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות 

303,462263,214 שינוי בלקוחות וחייבים
(248,309)(453,247) שינוי בהתחיבויות לספקים וזכאים

55,153(190,033) סה''כ שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות

(1,305,860)34,568 סה''כ התאמות לפעילות שוטפת
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באורים לדוחות הכספיים

התאחדות עולי אמריקה וקנדה בישראל ע"ר 

 - מדיניות חשבונאית וכללי דיווח 2באור  

עקרונות עריכת דוחות כספיים. א
הדוחות הכספיים נערכו לפי כללי החשבונאות המקובלים על בסיס המוסכמה של העלות ההיסטורית בערכים 

.נומינליים ועל בסיס מזומנים מותאם

בסיס רישום הכנסות והוצאות. ב

למעט תרומות שנרשמו על בסיס , הכנסות והוצאות נכללו על בסיס מצטבר -בסיס ההכרה בהכנסות והוצאות 
.מזומן

תרומות לקבל. ג
עיזבונות ומתנות שאושרו אך טרם נתקבלו לתאריך הדוחות הכספיים נרשמים כהכנסות או , הקצבות , תרומות

:בהתקיים כל התנאים להלן,כתוספות לנכסים נטו בעלי הגבלה 

.קיימת התחייבות בלתי חוזרת ובלתי מותנית של הנותן לתאריך הדוח הכספי(1)

.ההתחייבות נפרעה לאחר תאריך הדוחות הכספיים או שהיא ניתנת למימוש באכיפה משפטית(2)

מזומנים ושווי מזומנים. ד
פיקדונות לזמן קצר שהופקדו בבנקים , בין היתר, כשווי מזומנים נחשבות השקעות שנזילותן גבוהה הכוללות

.ושהתקופה עד מועד מימושם בעת ההשקעה בהם לא עלתה על שלושה חודשים

הגדרות. ה
.40כהגדרתם בתקן חשבונאי  -צדדים קשורים 

רכוש קבוע. ו
 1ריהוט וציוד משרדי שנרכשו החל מיום . הרכוש הקבוע מוצג בדוחות הכספיים לפי העלות בניכוי פחת שנצבר

נרשם , ריהוט וציוד משרדי שנרכש לפני המועד האמור.  מוצגים לפי העלות בניכוי פחת שנצבר כאמור1996בינואר 
.ח" ש1בשנים קודמות כהוצאות ומוצג בדוחות הכספיים בערך סימלי של 

הפחת מחושב לפי שיטת הפחת השווה בשעורים שנתיים הנחשבים כמספיקים להפחתתם במשך תקופת השימוש 
:כדלקמן, המשוערת בהם

33%מחשבים וציוד היקפי       
7-15%           ריהוט וציוד      

4%בניין                                

 - כללי 1באור  

580019545:  ומספרה הרשום1953 בשנת 1980 -מ"העמותה נרשמה על פי חוק העמותות התש. א

לעמותה אישור מוסד ציבורי לענין תרומות . לפקודת מס הכנסה) 2 (9העמותה מוכרת כמוסד ציבורי על פי סעיף . ב
.31/12/2021 לפקודת מס הכנסה בתוקף עד 46' לפי ס

העמותה . מטרת העמותה לסייע בעלייתם ובקליטתם התרבותית והחברתית של העולים ממדינות אמריקה וקנדה. ג
.תל אביב ובאר שבע, מסייעת במגוון פעולות באמצעות מרכז הממוקם בירושלים והפעלת סניפים בירושלים

 .2020מרץ  מחודש שירותיה את צמצמה העמותה, הקורונה נגיף התפרצות בעקבות. ד
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התאחדות עולי אמריקה וקנדה בישראל ע"ר

באורים לדוחות הכספיים

 -  - מדיניות חשבונאית וכללי דיווח- המשך 2באור  

שימוש באומדנים. ז
נדרשת ההנהלה להשתמש באומדנים , בעריכת דוחות כספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים

והערכות המשפיעים על הנתונים המדווחים של נכסים והתחייבויות ועל הנתונים בדבר נכסים מותנים 
. והתחייבויות תלויות שניתן להם גילוי בדוחות הכספיים וכן על נתוני הכנסות והוצאות בשנת הדיווח

.התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה

:פרטים בדבר מדד המחירים לצרכן ושערי החליפין. ח
.ח תורגמו לפי שער החליפין ביום ביצוען"פעולות במט

            31.12.202031.12.2019

3.2153.456ב"שער החליפין דולר ארה

3.9443.878שער החליפין אירו

100.1101.81לפי מדד ידוע -) בנקודות(מדד המחירים לצרכן 

ניירות ערך. ט
.ההשקעה מיועדת למימון הפעילות בקרן נרווט וקרנות להלוואות

חייבים הלוואות ומשכנתאות. י
ניתנות הלוואות ומשכנתאות לעולים חדשים וותיקים בכדי , במסגרת פעילות ומטרות העמותה

המשכנתאות . ב ואינן נושאות ריבית"ההלוואות צמודות לדולר ארה. להקל על קליטתם בארץ
ההלוואות והמשכנתאות ניתנות . 4.5%ב ונושאות ריבית שנתית בשיעור של "צמודות לדולר ארה

תקופת ההלוואות . קנדה וארגונים אחרים, י פדרציות בארצות הברית"לפי תנאי הקרנות שנתרמו ע
לווה הפורע במועד את תשלומי , על פי הסכמי המשכנתאות .  שנים10-והמשכנתאות נעה בין שנה ל

יתרת המשכנתא . קרן וריבית לאורך שנות המשכנתא זכאי למחילת תשלומים בשנה האחרונה
.הבלתי מסולקת מופחתת מסך הריבית ששולמה על פני השנים

2019 2020

ש"ח  - מזומנים ושווי מזומנים 3באור  

 בדצמבר31ליום  בדצמבר31ליום 

528,407שקלים  3,474,412

4,221קופות 13,739

532,628סה''כ  מזומנים ושווי מזומנים: 3,488,151
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התאחדות עולי אמריקה וקנדה בישראל ע"ר

באורים לדוחות הכספיים

2019 2020

ש"ח   - השקעות בניירות ערך לזמן קצר 4באור  

 בדצמבר31ליום  בדצמבר31ליום 

1,974,855ניירות ערך סחירים  1,849,721

1,974,855סה''כ  השקעות בניירות ערך לזמן קצר: 1,849,721

2019 2020

ש"ח  - חייבים ויתרות חובה 5באור  

 בדצמבר31ליום  בדצמבר31ליום 

70,374מקדמות לספקים ואחרים 38,595

257,756הכנסות לקבל 188,277

221,560המחאות לגבייה וכרטיסי אשראי 119,156

15,415הוצאות מראש 1,294

-חייבים בגין מכירת נכס 500,000

175,075חייבים אחרים ויתרות חובה (*) 30,137

.ח" ש23,804אשתקד , ח" ש0בניכוי הפרשה לחובות מסופקים בסך (*) 

.19ראה ביאור  -     ליתרות ועסקאות עם צדדים קשורים

740,180סה''כ  חייבים ויתרות חובה: 877,459

2019 2020

ש"ח  - מזומנים מיועדים 6באור  

 בדצמבר31ליום  בדצמבר31ליום 

76,552עו"ש בש"ח 10,468

213,082עו"ש במטבע חוץ 459,425

62,252פקדון לזמן קצר בש"ח 35,942

.י התורמים"מדובר בכספים שנמצאים בחשבונות שונים המיועדים לצורך פעילות מוגדרת ומיועדת ע

351,886סה''כ  מזומנים מיועדים: 505,835

10



התאחדות עולי אמריקה וקנדה בישראל ע"ר

באורים לדוחות הכספיים

 בדצמבר31ליום 
2020

גריעות
בתקופה

תוספות
בתקופה

  בינואר1ליום 
2020

ש"חהרכב :

 - רכוש קבוע נטו 7באור  

עלות

45,856מחשבים וציוד היקפי 167,642213,498

4,495,398 9,192,6554,697,257קרקע ובניינים (*)

247,194247,194ריהוט וציוד משרדי

5,157,949 4,495,398 45,856 9,607,491 סה''כ עלות

פחת

18,451מחשבים וציוד היקפי 142,266160,717

2,187,350 215,362קרקע ובניינים (*) 3,620,5871,648,599

10,023ריהוט וציוד משרדי 211,435221,458

2,030,774 2,187,350 243,836 3,974,288 סה''כ פחת

עלות מופחתת

27,405מחשבים וציוד היקפי 25,37652,781

2,308,048 )215,362(קרקע ובניינים (*) 5,572,0683,048,658

)10,023(ריהוט וציוד משרדי 35,75925,736

3,127,175 (2,308,048) (197,980) 5,633,203 סה''כ עלות מופחתת

18ראה ביאור (*) 
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התאחדות עולי אמריקה וקנדה בישראל ע"ר

באורים לדוחות הכספיים

2019 2020

ש"ח  - זכאים ויתרות זכות 8באור  

 בדצמבר31ליום  בדצמבר31ליום 

130,413עובדים 58,782

97,330הפרשה לחופשה  80,277

69,927מוסדות בגין עובדים 39,673

- 27,490מקדמות מלקוחות

115,875הכנסות מראש 200,920

48,190הוצאות לשלם 101,078

- 7,300זכאים אחרים (*)

182,541זכאים בגין החזרת כסף ביקורת עומק 81,480

.19ראה ביאור  -ליתרות ועסקאות עם צדדים קשורים(*) 

679,066סה''כ  זכאים ויתרות זכות: 562,210

2019 2020

ש"ח  - הלוואה בנקאית לזמן ארוך 9באור  

 בדצמבר31ליום  בדצמבר31ליום 

828,214הלוואות לזמן ארוך 721,730

(107,264)חלויות שוטפות  (110,832)

 תשלומים 96 לפרעון ב2018 בדצמבר 25ח התקבלה בתאריך " ש930,000ההלוואה מבנק הפועלים על סך 
.2026בדצמבר  20עד 

720,950סה''כ  הלוואה בנקאית לזמן ארוך: 610,898

 -  - התחייבויות בשל סיום יחסי עובד-מעביד נטו 10באור  

ההתחייבות חושבה . העמותה רשמה בספריה את התחייבותה לתשלום פיצויי פרישה ופיטורין לעובדיה
כספי היעודה מופקדים בקרנות . לפי שכרם האחרון של העובדים ובהתאם לתקופת עבודתם בעמותה

.היתרה מייצגת את עודף ההפקדות על התחייבות העמותה לפיצויים. פנסייה המנוהלות בחברות ביטוח
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התאחדות עולי אמריקה וקנדה בישראל ע"ר

באורים לדוחות הכספיים

 -  - בעלת אופי קבוע 11באור  

31.12.2031.12.19

שקל חדש:ארצי
:קרנות להלוואות

47,483                  47,483            קרן אגודת הורים
52,928                  49,736            קרן פילדלפיה

416,546                396,277          קרן ניו יורק
126,113                118,086          לס'קרן לוס אנג

34,429                  32,178            קרן שיקגו
244,020                240,582          קרן בולטימור

1,483                    1,379               קרן בוסטון
69,344                  65,169            קרן סלץ

117,591                109,979          קרן הדסה
33,202                  31,483            קרן פלורידה

40,686                  37,968            קרן סן פרנסיסקו והמפרץ
6,530                    6,333               קרן מיניסוטה

33,807                  31,449            קרן סנט לואיס
5,291                    4,922               קרן דייטון

24,884                  23,633            ת"קרן נעמ

B.G.A          159,957                169,779קרן 
61,702                  58,015            קרן דטרויט
15,960                  14,847            קרן יוסטון

1,501,778            1,429,476      :סך הכל
:קרנות למטרות אחרות

28,274                  27,568            קרן שלמה
85,715                  81,459            קרן גולדשטיין

113,989                109,027          :סך הכל

1,615,767            1,538,503      סך הכל ארצי
:סניפים

661,677                585,782          קרן נרווט
71,018                  71,018            קרן ברסלאו 

סך הכל 
:סניפים

          656,800                732,695

2,348,462            2,195,303      :סך הכל
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התאחדות עולי אמריקה וקנדה בישראל ע"ר

באורים לדוחות הכספיים

 -  - בעלת אופי זמני 12באור  

 1יתרה ליום 
2020בינואר 

תרומות 
והכנסות

 31יתרה ליום הוצאות
2020בדצמבר 

שקל חדש

:ארצי

7,978                -                  -             7,978         קרן צדקה

keith berman          7,842             -            1,554             6,288קרן 

37,385              -               1,000        36,385       פרויקט חבילות לחיילים

138,146            -                  -             138,146      פרויקט רפורמה במס

39,437           3,00082,076        118,513      משכנתאות והלוואות

229,234         4,00083,630        308,864      כ ארצי"סה

:סניף ירושלים

   -                  51,58073,606      22,026       לי'פרויקט ג

   -                 73,606       51,580      22,026       כ ירושלים"סה

229,234         55,580157,236      330,890      סך הכל 

2019 2020

ש"ח  - תרומות והקצבות 13באור  

לשנה שהסתיימה

 בדצמבר31ביום  בדצמבר31ביום 

735,731תרומות (*) 974,973

- 100,000משרד התרבות והספורט

56,686משרד הקליטה 44,375

10,000עיריית ירושלים 20,383

762,705שווי כסף מתנדבים 380,386

2020ח בשנת " ש100,000אין תורמים מעל (*) 

1,665,122סה''כ  תרומות והקצבות: 1,420,117
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התאחדות עולי אמריקה וקנדה בישראל ע"ר

באורים לדוחות הכספיים

 -  - סכומים ששוחררו מהגבלה באופן זמני 14באור  

31.12.1931.12.20

:ארצי

מנכסים נטו 
שקיימת 
לגביהם 

הגבלה בעלת 
אופי זמני

מנכסים נטו 
שקיימת 
לגביהם 

הגבלה בעלת 
אופי קבוע

מנכסים נטו סך הכל
שקיימת 
לגביהם 

הגבלה בעלת 
אופי זמני

מנכסים נטו 
שקיימת לגביהם 

הגבלה בעלת 
אופי קבוע

סך הכל

פרויקט חבילות 
לחיילים

     11,587              -         11,587          -                -   

   -                -          1,501          -              1,501       קרן צדקה

1,554        1,554      קרן קייט ברמן

82,076       82,076    108,696       -              108,696    משכנתאות והלוואות

3,192        3,192          3,868       3,868            -            קרן פילדלפיה

20,269       20,269         24,558      24,558          -            קרן ניו יורק

8,027        8,027          9,725       9,725            -            לס'קרן לוס אנג

2,251        2,251          2,727       2,727            -            קרן שיקגו

3,438        3,438          4,165       4,165            -            קרן בולטימור

104           104             125          125               -            קרן בוסטון

4,175        4,175          5,058       5,058            -            קרן סלץ

7,612        7,612          9,223       9,223            -            קרן הדסה

1,719        1,719          2,082       2,082            -            קרן פלורידה

קרן סן פרנסיסקו 
והמפרץ

            -            3,294       3,294          2,718        2,718

197           197             240          240               -            קרן מיניסוטה

2,358        2,358          2,855       2,855            -            קרן סנט לואיס

369           369             447          447               -            קרן דייטון

1,251        1,251          1,516       1,516            -            ת"קרן נעמ

B.G.A            -          11,901      11,901          9,822        9,822קרן 

3,687        3,687          4,466       4,466            -            קרן דטרויט

1,113        1,113          1,348       1,348            -            קרן יוסטון

706           706                -               -                 -            קרן שלמה

פרויקט עולים 

Home Town
            -               725          725             -   

256,4        256,4          174,3       174,3            -            קרן גולדשטיין

160,894     77,264         83,630    213,284    91,500       121,784     :כ"סה

:סניף ירושלים

73,606       73,606    144,296       -              144,296    לי'פרויקט ג

895,75       895,75         )328,71(     )328,71(        -            קרן נרווט

149,501     75,895         73,606    968,72      (71,328)     144,296    : כ"סה

395,310     159,153       236,157  252,286   172,20       080,266: כ"סה

.
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התאחדות עולי אמריקה וקנדה בישראל ע"ר

באורים לדוחות הכספיים

2019 2020

ש"ח  - הוצאות לפעילות 15באור  

לשנה שהסתיימה

 בדצמבר31ביום  בדצמבר31ביום 

1,316,424הוצאות לפעילות 914,176

762,705שווי כסף מתנדבים 380,386

396,688פחת 243,836

2,475,817סה''כ  הוצאות לפעילות: 1,538,398

2019 2020

ש"ח  - הוצאות הנהלה וכלליות 16באור  

לשנה שהסתיימה

 בדצמבר31ביום  בדצמבר31ביום 

831,318שכר עבודה ונלוות 476,064

14,696ביטוחים 16,833

36,555שירותים מקצועיים 2,340

8,973אחזקת משרד 13,292

1,618אגרות ודמי חבר 1,437

- (21,227)חובות מסופקים 

13,729פרסום וקידום מכירות 944

2,389כבודים וארוח 733

1,829הוצאות דואר ותקשורת 1,860

889,880סה''כ  הוצאות הנהלה וכלליות: 513,503

2019 2020

ש"ח  - הוצאות (הכנסות) מימון נטו 17באור  

לשנה שהסתיימה

 בדצמבר31ביום  בדצמבר31ביום 

62,561הוצ' רבית,עמלות והפרשי הצמדה 89,195

(182,466)הפרשי שער (76,520)

(40,791)הכנסה (הפסד) חייבת מפעילות בהשקעות 22,529

(160,696)סה''כ  הוצאות (הכנסות) מימון נטו: 35,204
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התאחדות עולי אמריקה וקנדה בישראל ע"ר

באורים לדוחות הכספיים

2019 2020

ש"ח   - רווח הון 18באור  

לשנה שהסתיימה

 בדצמבר31ביום  בדצמבר31ביום 

-רווח הון ממימוש רכוש קבוע 1,591,952

556הוצאות אחרות, נטו (203,281)

.2020שומות מס שבח שולמו במהלך שנת . 30140 אולמות מגוש 3 העמותה מכרה 2020בפברואר 

556סה''כ  רווח הון: 1,388,671

 -   - יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים 19באור  

:הדוחות הכספיים כוללים יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים כדלקמן

2019 בדצמבר 202031 בדצמבר 31

יתרות מאזניות

)7,300(                     -                        בית עולי אמריקה נתניה

200,000                39,866                  אגודת אחים לעזרה הדדית

34,670                  20,822                  אמריקן פרנדס

                  60,688                227,370

:2020בשנת  -עסקאות עם צדדים קשורים

הכנסותהוצאות

9,724                   520                      בית עולי אמריקה נתניה

70,649                     -                        אגודת אחים לעזרה הדדית

42,252                  21,430                  אמריקן פרנדס

                  21,950                122,625
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