
כללי כללי כללי כללי ----באור באור באור באור 1111 : : : :

עמותת תמיכת הורים של לסביות והומוסקסואלים תמיכת הורים של לסביות והומוסקסואלים תמיכת הורים של לסביות והומוסקסואלים תמיכת הורים של לסביות והומוסקסואלים ----תהלתהלתהלתהל""""ה ה ה ה ((((להלןלהלןלהלןלהלן- - - - העמותההעמותההעמותההעמותה))))אאאא. . . . 

התאגדה ונרשמה ביום 5 בנובמבר, 1992 כעמותה רשומה לפי חוק העמותות, התש"ם- 1980.

מטרות העמותה הינן : בבבב. . . . 

לעזור להורי בני משפחה וחברי לסביות והומוסקסואלים, לקבל להבין ולאהוב אותם.

להפיץ בציבור מידע מדויק ועדכני לגבי הומוסקסואלים.

עיקרי המדיניות החשבונאית עיקרי המדיניות החשבונאית עיקרי המדיניות החשבונאית עיקרי המדיניות החשבונאית ----באור באור באור באור 2222 : : : :

      

להלן עיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים : 

הדוחות הכספיים הוצגו בהתאם לגילוי דעת 69 של לשכת רואי החשבון בישראל אאאא. . . .  

ובהתאם לתקן חשבונאות מס' 5 של המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית .     

העמותה אינה מתאמת את דוחותיה הכספיים לשינויים בכוח הקנייה בכללי של השקל בבבב....

ובכך מיישמת את תקן חשבונאות מס' 12 של המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית,

 אשר תוקן בתקן מס' 17 בדבר הפסקת ההתאמה של הדוחות הכספיים.

הסכומים בדוחות הכספיים מוצגים על פי ערכים נומינליים היסטוריים.

חייבים ויתרות חובהחייבים ויתרות חובהחייבים ויתרות חובהחייבים ויתרות חובה-באור באור באור באור 3333 : : : :

20122012201220122011201120112011

           9752,978הוצאות מראש 

           7,600-הכנסות לקבל 

 97510,578         

ספקים ונותני שירותיםספקים ונותני שירותיםספקים ונותני שירותיםספקים ונותני שירותים-באור באור באור באור 4444 : : : :

20122012201220122011201120112011

           3,249-ספקים 

           7,057-המחאות לפירעון 

-10,306         

תמיכת הורים של לסביות והומוסקסואלים תמיכת הורים של לסביות והומוסקסואלים תמיכת הורים של לסביות והומוסקסואלים תמיכת הורים של לסביות והומוסקסואלים - - - - תהלתהלתהלתהל""""ה ה ה ה 

באורים לדוחות הכספייםבאורים לדוחות הכספייםבאורים לדוחות הכספייםבאורים לדוחות הכספיים

 ליום  ליום  ליום  ליום 31313131 בדצמבר  בדצמבר  בדצמבר  בדצמבר 
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תמיכת הורים של לסביות והומוסקסואלים תמיכת הורים של לסביות והומוסקסואלים תמיכת הורים של לסביות והומוסקסואלים תמיכת הורים של לסביות והומוסקסואלים - - - - תהלתהלתהלתהל""""ה ה ה ה 

באורים לדוחות הכספייםבאורים לדוחות הכספייםבאורים לדוחות הכספייםבאורים לדוחות הכספיים

גביה מהשתתפות בפעילות העמותה גביה מהשתתפות בפעילות העמותה גביה מהשתתפות בפעילות העמותה גביה מהשתתפות בפעילות העמותה ((((כולל דמי חברכולל דמי חברכולל דמי חברכולל דמי חבר))))-באור באור באור באור 5555 : : : :

20122012201220122011201120112011

 34,675 28,100הכנסות מדמי חבר 

 20-הכנסות מכרטיסים להצגות וסרטים 

 8,730 480הכנסות מימי עיון וכנסים 

 300-הכנסות ממפגשים 

 2,450 2,169הכנסות ממכירת ספרים 

 4,500 2,877הכנסות מהרצאות 

 7,948-הכנסות עבור השתלמויות 

 150 360הכנסות ממכירת חולצות 

 33,986 58,773

שווי שעות מתנדבים שווי שעות מתנדבים שווי שעות מתנדבים שווי שעות מתנדבים -באור באור באור באור 6666 : : : :

בהתאם לסעיף 7 לתקן חשבונאות מס' 5 של המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית, 

רשמה העמותה את שווים הנאות של שעות ההדרכה והליווי בקבוצות השונות

  ושעות הליווי של מדריכים ומנהלי התחומים, אשר ניתנות בהתנדבות וזאת בגין חודשי 

הפעילות בשנים 2011 ו- 2012.

בהתאם לתקן, נרשם שווים הנאות של שעות ההדרכה והליווי הן כהכנסה והן כהוצאה 

 ( ההוצאה נרשמה במסגרת הוצאות הפעילות- ביאור 6)

הבסיס לחישוב הינו שכר המינימום לשעת עבודה בהתאם לשנה האמורה.

הוצאות פעילותהוצאות פעילותהוצאות פעילותהוצאות פעילות-באור באור באור באור 7777 : : : :

20122012201220122011201120112011

2,450 1,100 שכירות למפגשים 

24,910 18,603 הדרכה, קורסים והשתלמויות

10,100 10,000 הדפסת ספרים ומידעון 

20,868 10,251 נסיעות למטרות פעילות 

5,065 3,147 הוצאות טלפון "הקו החם"

10,522 9,525 פרסום הפעילות 

8,946 7,503 ביטוחים 

-600 הוצאות מזכירות הבית הגאה 

3,118 5,349 הוצאות מפגשי תמיכה להורים 

291,936 309,105 שווי שעות מתנדבים 

 375,183 377,915

לשנה שהסתיימה ביום לשנה שהסתיימה ביום לשנה שהסתיימה ביום לשנה שהסתיימה ביום 31313131 בדצמבר בדצמבר בדצמבר בדצמבר

לשנה שהסתיימה ביום לשנה שהסתיימה ביום לשנה שהסתיימה ביום לשנה שהסתיימה ביום 31313131 בדצמבר בדצמבר בדצמבר בדצמבר

7



תמיכת הורים של לסביות והומוסקסואלים תמיכת הורים של לסביות והומוסקסואלים תמיכת הורים של לסביות והומוסקסואלים תמיכת הורים של לסביות והומוסקסואלים - - - - תהלתהלתהלתהל""""ה ה ה ה 

באורים לדוחות הכספייםבאורים לדוחות הכספייםבאורים לדוחות הכספייםבאורים לדוחות הכספיים

הוצאות הנהלה וכלליות הוצאות הנהלה וכלליות הוצאות הנהלה וכלליות הוצאות הנהלה וכלליות -באור באור באור באור 8888 : : : :

20122012201220122011201120112011

4,460 5,322 נסיעות

2,754 3,438 משרדיות 

 8,760 7,214

לשנה שהסתיימה ביום לשנה שהסתיימה ביום לשנה שהסתיימה ביום לשנה שהסתיימה ביום 31313131 בדצמבר בדצמבר בדצמבר בדצמבר
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