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דוח רואי החשבון המבקרים לחברי הוועד של
ווקה תקווהעמותת 

הפעילות על הדוחות את , 2018בדצמבר  31ליום "העמותה") (להלן:  תקווהווקה של המצורפים המאזנים את ביקרנו 
הוועד באחריות הינם אלה כספיים דוחות תאריך. באותו שהסתיימה לשנה נטו בנכסים השינויים על הדוחות ואת 

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

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

התומכות ראיות של מדגמית בדיקה כוללת ביקורת מהותית. מוטעית הצגה הכספיים בדוחות שאין ביטחון של סבירה 
האומדנים ושל שיושמו החשבונאות כללי של בחינה גם כוללת ביקורת הכספיים. שבדוחות ובמידע בסכומים 

אנו בכללותה. הכספיים בדוחות ההצגה נאותות הערכת וכן העמותה של וההנהלה הוועד ידי על שנעשו המשמעותיים 
סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

 ולשנה שהסתיימה באותו תאריך.2017 בדצמבר 31לא הוצגו נתוני ההשוואה ליום 

של הכספי מצבה את המהותיות, הבחינות מכל נאות, באופן משקפים הנ"ל הכספיים הדוחות לעיל, לאמור פרט לדעתנו 
בהתאם תאריך באותו שהסתיימה לשנה נטו בנכסים והשינויים פעולותיה תוצאות ואת  2018בדצמבר  31ליום העמותה 

.(Israeli GAAP)לכללי חשבונאות מקובלים בישראל 
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ווקה תקווהעמותת 
מאזנים

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 31ליום 
בדצמבר

8 1 0 2
ש"ח

נכסים

רכוש שוטף

73,633 מזומנים ושווי מזומנים
161 חייבים

73,794 סך נכסים

התחייבויות

התחייבויות שוטפות

9,309 זכאים

9,309 סך התחייבויות 

 נטו,נכסים

לשימוש הגבלה- לגביהם קיימת שלא נכסים 
לפעילויות

שלא יועדו ע"י הנהלת העמותה

 64,485

 73,794

חבר ועד

חבר ועד



ווקה תקווהעמותת 
דוחות על הפעילויות

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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לשנה שנסתיימה 
 בדצמבר31ביום 

8 1 0 2
ש"חביאור

מחזור הפעילויות

234,258    הכנסות מתרומות שנתקבלו

125,348 3        עלות הפעילויות

)43,296 (הוצאות הנהלה וכלליות

65,614 הכנסות נטו לפני מימון

)1,129(הוצאות מימון

64,485 הכנסות נטו לשנה



ווקה תקווהעמותת 
נכסים נטודוחות על השינויים ב

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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נכסים נטו שלא קיימת 
לגביהם הגבלה – 

לשימוש לפעילויות שלא 
יועדו ע"י הנהלת 

העמותה
ש"ח

 -2018 בינואר 1יתרה ליום 

2018תנועה בשנת 

64,485 עודף לשנה

64,485 2018 בדצמבר 31יתרה ליום 



ווקה תקווהעמותת 
ביאורים לדוחות הכספיים
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כללי-1ביאור 

 נרשמה ווקה תקווה כעמותה אצל רשם העמותות.2017 באוגוסט 9בתאריך .1

את לקדם הינה העמותה מטרת התקווה. בשכונת שהוקם חברתי אקפלה כהרכב החל תקווה ווקה .2
ליצור ובעולם. בארץ ולהציגה בישראל בפרט והווקאליות בכלל המוזיקה ואת המודרנית האקפלה תרבות 

מוזיקה בעלת ערכים ומסרים חברתיים ודרכה להוביל לשינויים חברתיים ולפעילויות חברתיות.

עיקרי המדיניות החשבונאית-2ביאור 

להלן עיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים:

 של לשכת רואי חשבון בישראל 69הדוחות הכספיים הוצגו בהתאם לגילוי דעת .1
 של המוסד בישראלי לתקינה בחשבונאות, בדבר כללי חשבונאות ודיווח 5ותקן 

כספי על ידי מלכ"רים.

השפעת השינויים בכוח הקנייה הכללי של המטבע הישראליב.

העלות של המוסכמה בסיס על המקובלים החשבונאיים לעקרונות בהתאם נערכו הכספיים הדוחות 
המטבע של הכללי הקנייה בכוח השינויים השפעת בדבר מידע אלה בדוחות ניתן לא ההיסטורית. 

הישראלי על הדוחות הכספיים.

בשיעור לצרכן המחירים במדד בעלייה התבטא הדוח בשנת הישראלי המטבע של הקנייה בכוח השינוי 
)0.4%- עליה של 2017 (בשנת 0.8%של 

בסיס ההכרה בהכנסות והוצאותג.

ההכנסות נכללות על בסיס מזומן וההוצאות נכללות על בסיס מצטבר.

דוחות על תזרימי המזומניםד.

הדוחות הכספיים אינם כוללים דוחות על תזרימי מזומנים בהתאם לנדרש בגילוי 
 "דין וחשבון על תזרימי המזומנים", כיוון שלדעת הנהלת העמותה אין 51דעת 

בהצגת דוחות אלה כדי להוסיף מידע משמעותי על המידע המצוי בדוחות 
הכספיים.

שירותים שהתקבלו ללא תמורהה.

ללא שהתקבלו לשירותים הכספיים בדוחות ביטוי לתת שלא בחרה העמותה 
דעת לגילוי והבהרות תיקונים , 5מספר חשבונאות לתקן בהתאם וזאת תמורה 
.69מספר 

עלות הפעילות-3ביאור 

לשנה שנסתיימה 
 בדצמבר 31ביום 
          2018           

      אלפי ש"ח

 69,805 שכר עבודה ונלוות
 6,905 הוצאות שיווק

 48,638 אחרות

 125,348



ווקה תקווהעמותת 

2018דוח התאמה לצורכי מס הכנסה לשנת המס 

ש"ח

64,485עודף הכנסות לפי דוח על הפעילות

64,485עודף הכנסות לצרכי מס הכנסה

חבר ועד ..........................................

חבר ועד ..........................................

 



חוות דעת רואי החשבון

בחותמתנו המסומנים הטפסים צורפו (אליו  2018המס לשנת  תקווהווקה עמותת של המצורף ההתאמה דוח את בדקנו 
שנסתיימה לשנה שלה הפעילויות על הדוחות לפי העמותה של ההוצאות על ההכנסות עודף את המתאם זיהוי) לשם 
 לעודף ההכנסות על ההוצאות שהוצהר על ידה לצורכי מס הכנסה, לשנת המס האמורה.2018 בדצמבר 31ביום 

הכנסה מס נציבות בין שסוכם בהיקף נעשו מסוימות", הוצאות לניכוי "תנאים בדבר בתקנות המפורטות ההוצאות בדיקת 
לבין לשכת רואי חשבון בישראל, על כל המשתמע מכך.

מס וחוק הכנסה מס פקודת להוראות בהתאם נערך הנ"ל ההתאמה דוח הקודמת, בפסקה לאמור בכפיפות לדעתנו, 
.1985הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) התשמ"ה-
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.2018 באוגוסט , 12תל-אביב, 

לכבוד
30פקיד שומה תל אביב 

125דרך מנחם בגין 
תל אביב

א.ג.נ.,

580650687ח.פ.  ווקה תקווהעמותת הנדון: 
2018דוח לשנת המס           

הננו מתכבדים להמציא לכם בזה את המסמכים הבאים:

.2018 בדצמבר 31דוח כספי מבוקר של העמותה ליום .1

א').1217, 1215 (טופס 2018על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס  דין וחשבון.2

 בצירוף חוות דעת רואי חשבון.2018דוח התאמה לצרכי מס הכנסה לשנת המס .3

.03-6085269לברורים נוספים ניתן לפנות לרו"ח משה כהן ממשרדינו בטלפון 

בכבוד רב,
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