28/05/2013

אסיפת כללית (נציגים) של עמותת פרקינסון בישראל התקיימה בתאריך
 21/05/2013בבית דניאל רחוב בני דן  62ת"א בשעה .1300
משתתפים :נציגי הסניפים על פי התקנון ומשקיפים.
משתתפים 30 :נציגים  10 +ייפויי כח

סדר יום:
 דוח כספי לשנת 2012
 אישור הדוח הכספי לשנת 2012
 אישור המשך העסקת רואה החשבון לשנה נוספת
 דוח מילולי לשנת 2012
 המלצת ועדת ביקורת לאישור הדוח הכספי לשנת 2012
 דו"ח שנתי של ועדת הביקורת לשנת 2012
 הצבעה לאישור דוח ועדת הביקורת
 אישור הדוח המילולי לשנת 2012
 הצגת מסגרת התקציב לשנת 2014
 אישור מסגרת תקציב 2014
 אשרור שינוי התקנון (פיצול תפקיד יו"ר ליו"ר ומנכ"ל ,עדכון תפקיד מזכירות ,ועד
מנהל ואסיפת נציגים)
 אשרור ממלאי תפקידים :יו"ר עמותה (עמיר כרמין) ומנכ"ל עמותה (אלכס מויססקו)
 שונות

אסיפת כללית (נציגים)  - 21/05/2013דוח פעילויות ל שנת 2012
שנת  2012הייתה שנה סולידית לעמותה .הפעילות השוטפת – ככלל – הייתה בהיקף של השנה
הקודמת .מספר פרויקטים קודמו ,אך לא התבצעה פריצת דרך תקציבית או גידול משמעותי בהיקף
הביצוע.
תודה לגזבר העמותה גרשון קליימן ולרואי החשבון אבי חן וירון ספורטה ,לעו"ד אביחי דרזנר
המלווה אותנו בהתנדבות ,לגדעון צ'חנובר על ארגון האסיפה ולכל יתר פעילי העמותה המבצעים
את תפקידיהם בהתנדבות ללא קבלת שכר.
זהו הסיכום:


פעילות סניפים :בשנה שחלפה פעלה העמותה באמצעות  15סניפים .סניף עפולה ונתניה
חדשים יחסית ,נפתחו במהלך השנה .מספר הנהנים גדל ,אך לא באופן ייוצא דופן .פעילות
בסניפים מתקיימת לפחות פעם בחודש וישנם סניפים עם פעילות רבה הרבה יותר.
העמותה תומכת בפעילות באמצעות סבסוד פעילות החברים.



סמינרים :התקיימו  2סמינרים במתכונת המקובלת ,בים המלח ובנצרת בחדשים פברואר
וספטמבר בהתאמה .כל סמינר נמשך  4ימים וכלל מגוון של הרצאות מקצועיות ופעילות
גופנית תומכת .בכל סמינר התקיים מפגש פתוח בין המשתתפים לבין היו"ר והמנכ"ל.
כמות הנהנים נמצאת בגידול קל.



יום הפרקינסון :התקיים באפריל במלון ניר עציון במתכונת חדשה המשלבת טיולים באזור,
צהריים ומפגש מסכם .השתתפו כ  400חולים ומלווים.



תו מידות לאפקטיביות ניהולית :לאחר תהליך של למעלה משנה קיבלה העמותה את תו
מידות לדירוג אפקטיביות ניהולית של עמותות .התו ניתן לשנה – מיוני עד יוני – וכבר
נשלחו חלק מהמסמכים הנדרשים להארכת ההסמכה.



פרקינתון 2 :עיתוני פרקינתון הופקו במהלך השנה ,כאשר העיתון השני מופק על ידי מו"ל
מקצועי ,לאחר פרישתה של העורכת הוותיקה נילי רעם .המשך הופעתו של הפרקינתון
תצטרך להידון במהלך השנה ,לאור קיומו של אתר האינטרנט המעודכן בצורה יומיומית על
ידי בתיה זלצר.



סמינר סיעור מוחות :בינואר התקיים בחיפה הסמינר השנתי הרביעי .המפגש מארח את
מיטב החוקרים בתחום פרקינסון הפועלים בארץ .במהלכו נסקרים המחקרים ומתקיים דיון
פורה שנועד ,בסופו של יום לקדם את מצב המחקר בתחום.



עבודת ההנהלה :במהלך השנה פעלה ההנהלה במתכונתה החדשה ,עם תפקידי יו"ר
ומנכ"ל נפרדים ,מנכ"ל מנהל בסיוע הנהלה פונקציונלית של בעלי תפקיד בעמותה .יו"ר
מנחה אסטרטגיה ומדיניות באמצעות ועד מנהל של העמותה .למיטב שיפוטי ,המתכונת
העכשווית פועלת היטב .תקנון העמותה עודכן בהתאם ומובא לאסיפה זו לאישור.



ועדה רפואית מייעצת :יו"ר הועדה ,פרופ' מלמד פרש מהובלת הועדה והעביר את שרביט
ההובלה לפרופ' גלעדי .במהלך השנה התפתח שת"פ במתכונת שונה מזו שבעבר:
מפגשים תקופתיים ,אחת לחודשיים-שלושה בין יו"ר הועדה לבין המנכ"ל ויו"ר העמותה.
בישיבות אלה מאותרים נושאים לשיתוף פעולה ביו הועדה לעמותה ומגובשת הדרך
לפעולה .בנוסף ,גובשה מתכונת לפגישות בין הועד המנהל לוועדה המייעצת :מפגש בן כ 3
שעות ,בכל פעם סביב נושא מרכז אחר.



ועדה מייעצת למקצועות הבריאות :הצורך בוועדה מייעצת מסוג זה כבר אובחן מזמן.
במהלך השנה גובשה מתכונת פעולה ואותרו משתתפים מקצועיים מתאימים .בדצמבר
נערך המפגש הראשון ונבחרה יו"ר לוועדה זו ,דר' גילה ברונר.



ערב התרמה :הערב נערך בתחילת מאי בהרצליה .נמכרו כ  500כרטיסים ונרשם רווח נקי
של כ .₪ 85,000



סיכום ומבט קדימה :חלה שחיקה במקורות הכספיים של העמותה .השחיקה באה לידי
ביטוי לא רק ביכולת גיוס המשאבים הכללית ,אלא גם באופי הכסף המגויס .כמות הכסף
החופשי ,לפעילות הסניפים וסבסוד פעילויות החברים הולכת ומצטמקת .לעומת זאת,
לפרויקטים ספציפיים ניתן לגייס כסף ,אלא שאין אפשרות להשתמש בו למטרות אחרות.
העמותה מתקרבת לנקודה בזמן בה נצטרך לשקול שנוי בניהול האופרטיבי של הסניפים
ולמעשה של כל פעילות העמותה :לא נוכל לאורך זמן להשקיע את החלק הארי של התקציב
בסבסוד עלויות הפעילות לחברים .התקציב חייב יהיה להתחלק באופן שונה מהצורה בה
הוא מתחלק היום .זה ככל הנראה יהיה בין המאפיינים המרכזיים של .2013

בברכה,

עמיר כרמין

יו"ר עמותת פרקינסון בישראל

עמותת פרקינסון בישראל (ע"ר)
דוחות כספיים
ליום  31בדצמבר2012 ,

תוכן העניינים
עמוד
דוח מילולי של ועד העמותה

1

דוח רואי החשבון המבקרים

2

מאזנים

3

דוחות על הפעילויות

4

דוח על השינויים בנכסים נטו

5

באורים לדוחות הכספיים

6-7

הנתונים בדוחות הכספיים ניתנים בשקלים חדשים שלמים

בני ברק ,מאי 2013

דוח רואי החשבון המבקרים
לחברי
עמותת פרקינסון בישראל (ע"ר)

ביקרנו את המאזנים המצורפים של עמותת פרקינסון בישראל (ע"ר) (להלן העמותה) לימים  31בדצמבר 2012
ו  2011 -ואת הדוחות על הפעילויות והשינויים בנכסים נטו ,לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים.
דוחות כספיים אלה הינם באחריות הוועד המנהל וההנהלה של העמותה .אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות
כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים ,לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו
של רואה חשבון) תשל"ג–  .1973על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג
מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מטעה מהותית ,בין שמקורה בטעות שנפלה בדוחות
הכספיים ובין שמקורה בהטעיה הכלולה בהם .ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים
ובמידע שבדוחות הכספיים .ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים
המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים
בכללותה.
אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
כאמור בבאור 2א' בדוחות הכספיים ,הדוחות הכספיים נערכו בסכומים נומינליים ולא בסכומים מדווחים
כנדרש על פי תקן חשבונאות  12של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.
לדעתנו ,הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות ' בתאגידים שאין כוונתם חלוקת רווחים ,מכל הבחינות
המהותיות ,את מצבה הכספי של העמותה לימים  31בדצמבר  2012ו  2011 -ואת תוצאות פעולותיו והשינויים
בנכסים נטו ,לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל.

ספורטה את פן ושות’

רואי חשבון
בני ברק ,מאי 2013

-2עמותת פרקינסון בישראל (ע"ר)
מאזנים
(שקלים חדשים)

באור

רכוש

ליום  31בדצמבר
2011
2012

רכוש שוטף
מזומנים ופקדונות בבנקים

182,558

82,915

ניירות ערך סחירים – מק"מ

84,427
--------266,985
-----8,225
--------------275,210
=====

168,136
--------251,051
-----9,249
--------------260,300
=====

96,442
-----

47,293
-----

סך רכוש שוטף
2

רכוש קבוע

התחייבויות שוטפות
המחאות לפרעון

נכסים נטו
נכסים נטו שלא קיימת לגביהם כל הגבלה

178,768

213,007

נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה זמנית

---------178,768
--------------275,210
=====

--------213,007
--------------260,300
=====

התחייבויות ועודפים

הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

--------------------יו"ר העמותה

---------------------גזבר

-3עמותת פרקינסון בישראל (ע"ר)
דוחות על הפעילויות והשינויים בנכסים נטו
(שקלים חדשים)

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
באור

2012

2011

שינויים במהלך השנה
מחזור הפעילות

3

731,101

640,351

עלות הפעילות

4

663,545
---------67,556

517,902
---------122,449

הוצאות הנהלה וכלליות

5

105,135

88,909

הכנסות (הוצאות) מימון ,נטו

6

3,340
---------()34,239
=====

1,218
--------34,758
=====

הכנסות נטו מפעילות

עודף (גרעון) השנה

הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
-4-

עמותת פרקינסון בישראל (ע"ר)
דוח על השינויים בנכסים נטו לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2012

שאין לגביהם הגבלה

יתרות ליום  1בינואר 2012

נכסים נטו
לשימוש
לפעילויות

נכסים נטו
ששימשו
לרכוש קבוע

203,758

9,249

שקיימת לגביהם
הגבלה
סה"כ
באופן זמני

-

213,007

תוספות במהלך השנה:
תרומות
הכנסות (גרעון) נטו לשנה

-

-

-

-

()34,239

-

-

()34,239

גריעות במהלך השנה:
סכומים ששוחררו מהגבלה

-

-

-

סכומים שהועברו לרכישת
רכוש קבוע

()3,200

3,200

-

-

סכומים שהועברו לכיסוי
הוצאות פחת

4,231

()4,231

-

-

--------170,550
=====

------848
====

------====

יתרה ליום  31בדצמבר 2012

-

--------178,768
=====

-5עמותת פרקינסון בישראל (ע"ר)
באורים לדוחות הכספיים
(שקלים חדשים)
באור  - 1כללי
העמותה נרשמה ביום  11באוגוסט  ,1993מייסדיה שמו להם למטרה לשמש כתובת לחולי פרקינסון בהתמודדותם
היום יומית במחלתם ובבעיות החורגות מהטיפול הרפואי  -תרופתי הניתן להם.
א .דיווח כספי
הדוחות הכספיים ערוכים על בסיס המוסכמה של העלות ההיסטורית בערכים נומינליים.
הדוחות הכספיים אינם ערוכים על בסיס סכומים מדווחים כאמור בתקן חשבונאות מס'  12של
המוסד לתקינה בחשבונאות בדבר הפסקת ההתאמה של דוחות כספיים שפורסם בחודש
אוקטובר  ,2001אשר יישומו נדחה על ידי תקן חשבונאות מס'  ,17על דוחות כספיים לתקופות
המתחילות ב 1 -בינואר .2004
ב .רכוש קבוע
הרכוש הקבוע מוצג לפי העלות והפחת בגינו מחושב לפי שיטת הפחת השווה על בסיס העלות
בשיעורים שנתיים הנחשבים כמספקים להפחתתם במשך תקופת השימוש המשוערת כדלהלן-:
ריהוט וציוד משרדי

%
10 - 33

ג .דוח על תזרימי מזומנים והשינויים בהון העצמי
לא נערכו דוחות על תזרימי המזומנים הואיל ועריכתם לא תיתן תוספת מידע משמעותית.
ריהוט וציוד

באור  - 2רכוש קבוע
עלות
יתרה ליום  1בינואר2012 ,
תוספת במשך השנה
גריעות במשך השנה

59,945
3,200
-------63,145
====

יתרה ליום  31בדצמבר 2012
פחת שנצבר
יתרה ליום  1בינואר2012 ,
תוספת במשך השנה
גריעות במשך השנה

50,689
4,231
-------54,920
====
8,225
====
9,249

יתרה ליום  21בדצמבר 2012
עלות מופחתת ליום  31בדצמבר2012 ,
עלות מופחתת ליום  31בדצמבר2011 ,
-6-

עמותת פרקינסון בישראל (ע"ר)
באורים לדוחות הכספיים
(שקלים חדשים)
ביום  31בדצמבר
באור  – 3מחזור הפעילות
דמי חבר
תרומות
הקצבות ותמיכות ממשרדי ממשלה ועיריות
אחרות  -השתתפות חברים בהוצאות
סך הכנסות

באור  - 4עלות הפעילות
טיפולים ופעילות בסניפים
דואר
משרדיות
הסעות עמיתים
חוגים בטאון ודמי שכירות אולם
אחזקת אתר אינטרנט
סך עלות הפעילות

באור  - 5הוצאות הנהלה וכלליות
גיוס תרומות
תקשורת
ביקורת
כבודים ,מתנות ותרומות
ביטוח
השתלמויות ואגרות
פחת
ביטולי יתרות
סך הוצאות הנהלה וכלליות

לשנה שהסתיימה
2012

2011

99,000
598,911
30,230
2,960
--------731,101
=====

142,315
398,429
49,723
49,884
--------640,351
=====

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2011
2012
212,178
31,794
41,845
92,237
263,998
21,493
--------663,545
=====

284,002
23,413
24,493
56,306
118,383
11,305
--------517,902
=====

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2011
2012
37,706
14,517
10,000
32,032
5,311
1,273
4,231
65
--------105,135
=====

33,141
14,991
10,000
17,167
4,298
2,548
6,764
-------88,909
====

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר

2012
באור  – 6הכנסות (הוצאות) מימון ,נטו
עמלות כרטיסי אשראי

עמלות בנק
עליה בשווי ני"ע ומט"ח
סך הכנסות (הוצאות) מימון ,נטו
-7-

2011

()2,589

-

()3,895
9,824
------3,340
====

()3,507
4,725
------1,218
====

הצבעה:

בעד אישור הדו"ח הכספי  -כולם פה אחד
אין מתנגדים ואין נמנעים

אישור המשך העסקת רואה החשבון לשנה נוספת
הצבעה:

בעד אישור העסקת רואה החשבון לשנה נוספת  -כולם פה אחד
אין מתנגדים ואין נמנעים

אישור הדו"ח המילולי לשנת 2012
הצבעה:

בעד אישור הדו"ח המילולי לשנת 2012
בעד 39
נמנע 1

המלצת ועדת ביקורת לאישור הדוח הכספי והמילולי לשנת 2012
הצבעה:

בעד המלצת ועדת ביקורת לאישור הדו"ח הכספי לשנת 2012
כולם פה אחד
אין מתנגדים ואין נמנעים

דוח ועדת ביקורת לשנת 2012
ראה נספח '

הצבעה לאישור דוח ועדת הביקורת
כולם פה אחד
אין מתנגדים ואין נמנעים

הצגת התקציב לשנת 2014
מסגרת תקציב העמותה 2014
מקורות

סה"כ צפוי

דמי חבר

₪ 120,000

קרנות ותרומות

₪ 250,000

חברות תרופות

₪ 140,000

עיריות ורשויות

₪ 60,000

משרדי ממשלה

₪ 80,000

חוג ידידים\מופע

₪ 100,000

סה"כ מקורות

₪ 750,000

שימושים

סה"כ צפוי

הפקת מופע התרמה

₪ 50,000

עלות גיוס משאבים (קרנות ,רשויות ,ממשלה)

₪ 40,000

סמינרים ויום הפרקינסון

₪ 110,000

פעילות בסניפים

₪ 250,000

פרקינתון

₪ 30,000

פרויקטים (קו חם ,כושר ,תמיכה במאובחנים חדשים)

₪ 140,000

תפעול העמותה
תקורה סניפים

₪ 90,000

רישיונות

₪ 20,000

הוצאות הנהלה

₪ 20,000

סה"כ שימושים

 750,000ש"ח

הצבעה:

בעד אישור התקציב לשנת 38 - 2014
נמנעים – 2

אשרור שינוי התקנון (פיצול תפקיד יו"ר ליו"ר ומנכ"ל ,עדכון תפקיד מזכירות ,ועד מנהל
ואסיפת נציגים)

הצבעה:

בעד אשרור שינוי התקנון לפיצול תפקיד יו"ר ומנכ"ל ועדכון תפקיד
המזכירות ,ועד מנהל ואסיפת נציגים
כולם פה אחד
אין מתנגדים ואין נמנעים

אשרור ממלאי תפקידים :יו"ר עמותה-עמיר כרמין ומנכ"ל העמותה אלכס מויססקו
הצבעה:

בעד אשרור בעלי התפקידים יו"ר עמיר כרמין ,מנכ"ל אלכס מויססקו
כולם פה אחד
אין מתנגדים ואין נמנעים

_________________________

_________________________

עמיר כרמין – יו"ר

צחנובר גדעון  -מזכיר

נספח :דו"ח ועדת הביקורת

עמותת פרקינסון בישראל
Israel Parkinson Association
ע.רR.A. 580225225 .
 19במאי 2013
לכבוד
מר עמיר כרמין ,יושב ראש עמותת פרקינסון בישראל
מר דני עולמי ,משנה ליושב ראש עמותת פרקינסון בישראל
מר אלכס מויססקו ,מנכ"ל עמותת פרקינסון בישראל
מר גדעון צ'חנובר ,מזכיר עמותת פרקינסון בישראל
מר גרשון קליימן ,גזבר עמותת פרקינסון בישראל
הנידון :דו"ח ועדת הביקורת והאתיקה של עמותת פרקינסון בישראל לשנת 2012
חברי הועדה:
עמי אריאלי  -יושב ראש ועדת הביקורת ,שעיה רדלר וברוך עציון -חברי הועדה
 .1כללי
הומצאו סיכומי ישיבות הועד המנהל של העמותה ( ,)31.12.2012 ,23.7.2012 ,23.1.2012מזכירות
העמותה )25.10.2012 ,8.8.2012 ,17.6.2012 , 15.4.2012 ,1.2.2012( ,פורום פעילים (,2.1.2012
 )11.9.2-12 ,16.7.2012אסיפת נציגים ( )12.05.2011דוח פעילות עמותה (יוני  -2011פברואר
 .)2012הצעת תקציב לשנת  .2012דוח כספי רו"ח ל  .31.12.2012ועדת הביקורת מברכת את הנהלת
העמותה על הגברת השקיפות .סיכומי כל הישיבות מופיעים עתה באתר העמותה.
חברי הועדה מודים לרו"ח ירון כץ ,על עזרתו בהכנת הדו"ח.
 .2בדיקת תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה ,לרבות התאמת פעולות העמותה למטרותיה
מטרת העל של העמותה :עמותת פרקינסון בישראל מייצגת את כלל חולי הפרקינסון בארץ ופועלת
לשיפור איכות חייהם .העמותה פועלת לשינוי תפיסת המחלה – על כל מרכיביה  -בעיני החולים,
משפחותיהם וכן המוסדות הממשלתיים ,כמו גם את תדמיתה בעיני הציבור כולו .העמותה מעורבת
במציאת מרפא למחלה (מתוך חזון העמותה,אסיפת הנציגים )24/10/2011
ועדת הביקורת בחנה את פעילות העמותה בשנת  2012ומצאה כי פעילות זו תואמת במידה רבה את
מטרות העמותה המוצהרות:

הנהלת העמותה הקדישה חלק ניכר מפעילותה לגיוס משאבים ,כח אדם ותרומות ,לטובת רווחת
החולים.
מחזור פעילות העמותה בשנת  2012היה גבוה ב 14%בהשוואה למחזור שנת  .2011הכנסות העמותה
שנתקבלו מתרומות ,דמי חבר ומהקצבות (ראה ניתוח דוחות כספיים המצ''ב) ירדו ב  6%מתחזית
ההכנסות (אשר קיבלה את אישור האספה בשנת  .)2011הועבר דיווח גזבר העמותה על המצב הכספי
של העמותה .ע"פ הדיווח קיים עיכוב רב בגביית דמי חבר בהשוואה לתחזית.
במהלך שנת  2012נערכו פעילויות רבות לטובת חברי העמותה ובני משפחתם ,ולטובת כלל החולים
בארץ .האירועים הבולטים בפעילות העמותה:
 נערכו שני סמינרים במשך חמישה ימים כל אחד– סמינר חורף בעין בוקק וסמינר קיץ בנצרת,
בהם נהנו המשתתפים מתכנית עשירה שכללה הרצאות ,הופעות ושלל פעילויות מגוונות.
 יום הפרקינסון צוין בניר עציון .החברים התארחו במלון ,יצאו לטיולים באיזור ונהנו מהופעה.
 ערב התרמה לטובת העמותה נערך בהיכל אומניות הבמה בהרצליה .בערב זה השתתפה גם
חברתנו יעל מישר ,התארחו שלמה גרוניך ושלומי שבן במופע פסנתר בהנחיית אפרת גוש.
ההכנסה נטו היתה כ .₪ 84,000
 במהלך השנה יצאו לאור שלוש חוברות פרקינתון הכוללות תוכן רפואי עדכני ותכנים ספרותיים
מפרי עטם של חברי העמותה
 אתר העמותה שודרג והוא משמש כלי חשוב להחלפת מידע ודעות לחברי העמותה כמו גם
לאורחים מהציבור הרחב.
 חלה התקדמות בהפעלת המיחשוב ,ועמה שיפור יכולת הבקרה על המתרחש בעמותה
 נפתחו מספר סניפים ומועדונים חדשים :בעפולה ,ונתניה
 במהלך השנה הודקו הקשרים עם הועדה הרפואית המייעצת ,בוצעו צעדים ראשונים לקראת
הקמתה של ועדה מקבילה של מומחים מתחום המקצועות הפרה-רפואיים.
 במהלך השנה החלו מספר מיזמים" :כושר גופני" – במטרה לשפר ולשמר את כושרם של חולי
הפרקינסון בארץ ,לאור החלטת הועד המנהל של העמותה הופעל מיזם "קשרי חוץ" – יצירת
קשר עם חולים שאינם חברים בעמותה .נשלחו מעטפות ובהן מכתב ופלייר של העמותה למרכזי
טיפול בהפרעות תנועה ולבתי אבות ברחבי הארץ .כן החלה התארגנות לקראת מיזם "קו חם" –
מוקד טלפוני לפונים בבקשת סיוע .
 .3אמצעים להגדלת היקף המשאבים העומדים לרשות העמותה
הנהלת העמותה קיימה השנה ,כבשנים הקודמת ,דיונים בדבר הדרכים להגדלת היקף המשאבים לטובת
קיום פעילויות העמותה ולהרחבת מעגל החברים הנהנים מפעילויות אלה.
מספר החברים בעמותה לא גדל משמעותית במהלך השנה האחרונה ומהווה כ  5%בלבד מכלל ציבור
החולים במחלת פרקינסון במדינה .נראה לנו שהגדלת מספר החברים הינה תנאי חשוב להגדלת היקף
משאבי העמותה (בכסף ובכוח אדם מתנדב) .אמצעים אפשריים להגדלת היקף המשאבים )1( :הגדלת
החשיפה בתקשורת .לקראת תום השנה בוצעו מספר התקשרויות עם משרדי פרסום ,ואנו מקוים לראות
את הפירות בעתיד הקרוב )2( .הסתייעות בוועדת הרופאים המייעצת .זו יכולה להשפיע באמצעות
הפעלת המרפאות לטובת הפנית חולים חדשים וותיקים לעמותה )3( .השלמת תהליך מיחשוב העמותה.
השלמת במחשוב נחוצה כדי לקבל החלטות הנוגעות להכנסות והוצאות כספיות ,כמו גם לבקרה על
פעילות חברי העמותה בסניפים השונים ברחבי הארץ )4( .קיים עדין פיגור בתשלום דמי חבר ,מן הראוי
לדרוש מהחברים לשלם את חובם לעמותה.

 .4ניתוח הדוח הכספי לשנת :2012

מאזן העמותה ליום  31בדצמבר 2012 ,מצביע על גידול משמעותי בסעיף המזומנים ,פיקדונות בבנקים והמחאות
לגבייה מרמה של  82.9אלפי ש"ח בסוף שנת  2011לרמה של  182.6אלפי ש"ח בסוף שנת  ,2012הסיבה לכך
היא קיטון בכמות ניירות הערך הסחירים – מק"מ נכון לסוף שנת  ,2012מרמה של  168.1אלפי ש"ח לרמה של
 84.4אלפי ש"ח בסוף שנת .2012
בסה"כ ברכוש השוטף חל גידול לא משמעותי של כ 15 -אלפי ש"ח מרמה של  251אלפי ש"ח בסוף שנת 2011
לרמה של  275אלפי ש"ח בסוף שנת .2012
בסעיף ההתחייבויות השוטפות חל גידול של כ –  49.1אלפי ש”ח מרמה של  47.3אלפי ש”ח בסוף שנת 2011
לרמה של  96.4אלפי ש”ח בסוף שנת  ,2012הסיבה לכך היא כמות המחאות לפרעון שלא נפדו גדולה יותר
מאשר סוף שנת .2011
רכוש

באור

2012

2011

רכוש שוטף

מזומנים ופקדונות בבנקים

182,558

82,915

ניירות ערך סחירים – מק"מ

84,427

168,136

---------

---------

266,985

251,051

------

------

סך רכוש שוטף

רכוש קבוע

התחייבויות שוטפות

8,225 2

9,249

------

------

----------

----------

275,210

260,300

=====

=====

המחאות לפרעון

96,442

47,293

-----

-----

נכסים נטו

נכסים נטו שלא קיימת לגביהם כל הגבלה

178,768

נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה זמנית

-

התחייבויות ועודפים

213,007

-

----------

---------

178,768

213,007

------

------

----------

----------

275,210

260,300

=====

=====

ועדת הביקורת מציינת כי השנה ,בניגוד לשנה קודמת ,סיימה העמותה בגרעון שוטף של  34.2אלפי ש"ח לעומת
עודף שנתי של  34.7אלפי ש”ח בשנת .2011

להלן דו"ח על פעילויות והשינויים בנכסים נטו לשנת :2012
באור

שינויים במהלך השנה

2012

2011

מחזור הפעילות

3

731,101

640,351

עלות הפעילות

4

663,545

517,902

----------

----------

67,556

122,449

הוצאות הנהלה וכלליות

5

105,135

88,909

הכנסות (הוצאות) מימון ,נטו

6

3,340

1,218

----------

---------

()34,239

34,758

=====

=====

הכנסות נטו מפעילות

עודף (גרעון) השנה

מחזור הפעילות (הכנסות):
מחזור הפעילות לשנת  2012הסתכם לסך של  731.1אלפי ש"ח והוא גדול ב 14%בהשוואה למחזור הפעילות
בשנת  ,2011שהגיע לסך של  640.4אלפי ש"ח.
זאת עקב גידול בהכנסות מתרומות של כ 200 -אלפי ש"ח ,וקוזז על ידי ירידה של  43אלפי ש"ח בדמי חבר19 ,
אלפי ש"ח בהקצבות ותמיכות ו  47 -אלפי ש"ח בהשתתפות חברים בהוצאות.
להלן השוואת כל סעיפי ההכנסות בשנת  2012לעומת השנה המקבילה אשתקד:
באור  – 3מחזור הפעילות

2012

2011

דמי חבר

99,000

142,315

תרומות

598,911

398,429

הקצבות ותמיכות ממשרדי ממשלה ועיריות

30,230

49,723

אחרות  -השתתפות חברים בהוצאות

2,960

49,884

---------

---------

סך הכנסות

731,101

640,351

=====

=====

עלות הפעילות:
מטבלת עלות הפעילות בשנת  2012בהשוואה לשנת  2011נראה כי חלה עליה חדה של  28%בעלויות
הפעילויות .עלות הפעילות בשנת  2012הסתכמה ב 663.5 -אלפי ש"ח לעומת  517.9אלפי ש"ח אשתקד.
עליה חדה זו מוסברת עקב עליה בסעיף חוגים בטאון ודמי שכירות אולם בכ 145 -אלפי ש”ח ,עליה של .123%
גידול כ 17 -אלפי ש"ח בהוצאות משרדיות מחזיר את ההוצאה קרובה לרמות של  2010אחרי ירידה חדה בשנת
.2011
בנוסף היה גידול של כ  8.3 -אלפי ש"ח בהוצאות דואר ,כ –  36אלפי ש"ח בהסעות עמיתים וכ –  10אלפי ש"ח
באחזקת אתר האינטרנט.
כמו כן ,בשנת  2012חלה ירידה משמעותית בהוצאות טיפולים ופעילות בסניפים של  72אלפי ש"ח.
להלן השוואת הסעיפים השונים של עלות הפעילות בשנת  2012לעומת השנה המקבילה אשתקד:
באור  - 4עלות הפעילות

2012

2011

טיפולים ופעילות בסניפים

212,178

284,002

דואר

31,794

23,413

משרדיות

41,845

24,493

הסעות עמיתים

92,237

56,306

חוגים בטאון ודמי שכירות אולם

263,998

118,383

אחזקת אתר אינטרנט

21,493

11,305

---------

---------

663,545

517,902

=====

=====

סך עלות הפעילות

הוצאות הנהלה וכלליות:
בהוצאות הנהלה וכלליות בשנת  2012לא חל שינוי משמעותי.

זאת עקב גידול בסעיף גיוס תרומות לרמה של  37.7אלפי ש"ח מרמה של  33.1אלפי ש"ח בסוף  ,2011אשר
קוזז מול קיטון של כ  15אלפי ש"ח בהוצאות הכבודים ,מתנות ותרומות.
להלן השוואת השינויים בסעיפי הוצאות הנהלה וכלליות בשנת  2012לעומת שנת :2011
באור  - 5הוצאות הנהלה וכלליות

2012

2011

גיוס תרומות

37,706

33,141

תקשורת

14,517

14,991

ביקורת

10,000

10,000

כבודים ,מתנות ותרומות

32,032

17,167

ביטוח

5,311

4,298

השתלמויות ואגרות

1,273

2,548

פחת

4,231

6,764

65
סך הוצאות הנהלה וכלליות

-

---------

--------

105,135

88,909

 .5מעקב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד בשנת 2012







נפתחו סניפים חדשים כמתוכנן
הוחל בהפעלת פרויקט קשרי חוץ וקשרי פנים
הוגבר שיתוף הפעולה עם הועדה הרפואית המייעצת
החל שיתוף פעולה עם ועדה פרה רפואית מייעצת
הונחו יסודות למבצע שיפור התדמית הציבורית באמצעות התקשרות עם משרד פרסום
נמשך המאמץ להגברת מיחשוב העמותה

 .6הצעות לועד לתיקון ליקויים/לשיפור התנהלות העמותה




נראה כי שיפור התנהלות העמותה מותנה בגיוס כוח אדם מתנדב .קשה לבצע פרויקטים
מתמשכים ואף חדשים ,אף אם ימצא המימון הדרוש ,ללא כמות מספקת של פעילים
נראה לנו כי רצוי לתגבר את קצב מחשוב פעילות העמותה .הטמעת פרויקט המחשוב ע"י פעילי
העמותה ,בכל הרמות ,דרושה כדי לאפשר בקרה מעודכנת ומהימנה של ביצוע פרויקטים ביחס
לתכנון
הועדה ממליצה על חיזוק קשרי הפנים בין ההנהלה לחברים .יש לתת דגש ליצירת קשר עם
החברים החדשים המתקבלים.



יש לעשות מאמץ להגדיל באופן משמעותי את מספר החברים עמותה.

___________________
עמי אריאלי יושב ראש

___________________
שעיה רדלר חבר

___________________
ברוך עציון חבר

