
 

)ר"ע(ישראל  -קרן התרבות אמריקה 

2021בדצמבר  31דוחות כספיים ליום 



 

)ר"ע(ישראל  -קרן התרבות אמריקה 

2021בדצמבר  31דוחות כספיים ליום 

תוכן העניינים

עמוד 
 
1דוח רואה החשבון המבקר 
 
 
2דוחות על המצב הכספי 
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לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20212020באור

הכנסות
 1,905,244   (*)5,679,211 קרן תרבות אמריקה ישראל ארצות הברית - צד קשור

 2,451,301  1,981,357 תרומות  (**)

 25,000  74,038 מפעל הפיס

 256,483  45,848 9הכנסות ממשרדי ממשלה

 129,593  106,460 הכנסות אחרות - דמי רישום

 34,000  34,000 8שחרור מנכסים מוגבלים

 7,920,914  4,801,621 

הוצאות
 3,728,987  7,441,919 6עלות הפעילויות

 709,967  378,740 7הוצאות הנהלה וכלליות

 37,349  5,954 גיוס תרומות

 7,826,613  4,476,303 

 325,318  94,301 עודף הכנסות לפעילויות, לפני מימון

(34,516)(44,725)הוצאות מימון, נטו

 290,802  49,576 הכנסות נטו לשנה

).2(6ראה גם באור . ח שהתקבלו עבור סיוע לאומנים במצוקה"מיליון ש 4.3כולל תרומות ייעודיות בסך (*) 

.בשנת הדוח לא התקבלו תרומות מיישות מדינית זרה(**) 

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 שלא קיימת לגביהם הגבלה

שלא יועדו
ע"י מוסדות

העמותה
ששימשו

לרכוש קבוע

שקיימת
לגביהם

סה"כהגבלה (*)

 701,926  102,000  199,544  400,382 2020 בינואר 1יתרות ליום 

 290,802  -  -  290,802 הכנסות נטו לשנה

העברת סכומים ששימשו לכיסוי
 -  - (34,950) 34,950 הוצאות פחת

(34,000)(34,000) -  - סכומים ששוחררו מהגבלה

 958,728  68,000  164,594  726,134  2020 בדצמבר 31יתרות ליום 

 49,576  -  -  49,576 הכנסות נטו לשנה

העברת סכומים שלא קיימת לגביהם
 -  -  6,040 (6,040)הגבלה ששימשו לרכוש קבוע

העברת סכומים ששימשו לכיסוי
 -  - (27,107) 27,107 הוצאות פחת

(34,000)(34,000) -  - סכומים ששוחררו מהגבלה

 974,304  34,000  143,527  796,777  2021 בדצמבר 31יתרות ליום 

.8ראה באור (*) 

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 - כללי1באור 
לפתח ולתמוך , הינה לזהות, ")העמותה"-להלן ) (ר"ע(ישראל  -פעילותה של קרן התרבות אמריקה .א

האמנות והחינוך האמנותי והתרבותי בישראל , לקדם את התרבות, במצויינות אמנותית בישראל
ישראל בארצות הברית בכל הקשור בתמיכה באמנים -ולשתף פעולה עם קרן התרבות אמריקה

.התרבות והחינוך האמנותי והתרבותי בישראל, וקידום האמנויות, ובמוסדות אמנותיים ישראלים

לעמותה אישור מוסד . לפקודת מס הכנסה) 2( 9כהגדרתו בסעיף " מוסד ציבורי"העמותה הוכרה כ.ב
.2024בדצמבר  31תוקף האישור עד ליום . לפקודת מס הכנסה 46ציבורי לעניין תרומות על פי סעיף 

ראה . אומנים שנפגעו כלכלית עקב משבר הקורונה 1,800 -בשנת הדוח ואשתקד תמכה העמותה בכ.ג
.6גם באור 

 - עיקרי המדיניות החשבונאית2באור 

כללי חשבונאות ודיווח , 40החל משנת הדוח הדוחות הכספיים מוצגים בהתאם לתקן חשבונאות מספר .א
וי התקן מחליף את ההוראות הקיימות בנוסח המשולב של גיל"). התקן: "להלן(, רים"כספי על ידי מלכ

 31לפיהם הוצגו הדוחות הכספיים עד ליום , והתיקונים לו 5ותקן חשבונאות מספר  69דעת מספר 
.לתקן החדש אין השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של העמותה. 2020בדצמבר 

מזומנים ושווי מזומנים.ב
ינו עולה מזומנים ושווי מזומנים כוללים פקדונות בבנקים למשיכה מיידית וכן פקדונות לזמן קצוב שא

.על שלושה חודשים ממועד ההשקעה בהם ושלגביהם לא קיימת מגבלת שימוש

פקדונות.ג
.פקדונות בבנקים לגביהם קיימת מגבלת שימוש

הכנסות והוצאות.ד
.ההכנסות וההוצאות נזקפות על בסיס צבירה

רכוש קבוע.ה
 1רכישת ציוד וריהוט נזקפו במלואן כהוצאה בשנה בה נרכשו והוצגו בערך סמלי של , 1996עד שנת 

הפחת . לפי העלות בניכוי פחת נצבר, מוצג כנכס במאזן 1997בינואר  1 -רכוש קבוע שנרכש החל מ. ח"ש
מחושב לפי שיטת הקו הישר בשיעורים שנתיים שווים הנחשבים כמספיקים להפחתת הנכסים במשך 

.תקופת השימוש המשוערת בהם

%:שיעורי הפחת
7-15ריהוט וציוד משרדי

33ציוד מחשבים
10שיפורים במושכר

ות הוצאות הנהלה וכלליות והוצאות לגיוס תרומ, הקצאת ההוצאות הארגוניות בין הוצאות לפעילות.ו
.י ההנהלה"נקבעה ע

שימוש באומדנים בהכנת דוחות כספיים.ז
דורשת מההנהלה ) Israeli GAAP(הכנת דוחות כספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל 

, פייםלערוך אומדנים ולהניח הנחות המשפיעים על סכומי הרכוש וההתחייבויות המוצגים בדוחות הכס
כנסות על הגילוי בדבר נכסים מותנים והתחייבויות תלויות לתאריכי הדוחות הכספיים ועל סכומי הה

.התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה. וההוצאות בתקופות הדיווח

לא נערך דוח על תזרימי המזומנים מאחר שאינו מוסיף מידע משמעותי נוסף על המצוי בדוחות .ח
.הכספיים
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 - חייבים ויתרות חובה3באור 

 בדצמבר31ליום 

20212020

 885  885 המחאות לגבייה

 24,506  21,799 הוצאות מראש

 22,684  25,391 

 - רכוש קבוע, נטו4באור 
שיפורים
במושכר

מחשבים,
סה"כריהוט וציוד

עלות 

 281,805  152,792  129,013 2021 בינואר 1יתרה ליום 

 6,040  6,040  - תוספות השנה

 287,845  158,832  129,013 2021 בדצמבר 31יתרה ליום 

פחת שנצבר 

 117,211  86,866  30,345 2021 בינואר 1יתרה ליום 

 27,107  14,206  12,901 תוספות השנה

 144,318  101,072  43,246 2021 בדצמבר 31יתרה ליום 

 143,527  57,760  85,767 2021 בדצמבר 31עלות מופחתת ליום 

 164,594  65,926  98,668 2020 בדצמבר 31עלות מופחתת ליום 

 - זכאים ויתרות זכות5באור 
 בדצמבר31ליום 

20212020
 -  27,000 הוצאות לשלם

 72,400  74,499 הכנסות מראש - דמי רישום
 831  2,613 כרטיסי אשראי

 59,373  40,857 עובדים ומוסדות
 144,969  132,604 
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 - עלות הפעילויות6באור 
לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר31

20212020

 2,193,940  2,315,525 מלגות ופרסים

 377,058  99,180 )1תחרויות אביב  (

 217,155  4,154,609 )2) (1סיוע לאומנים במצוקה (

 80,219  66,486 )1צעירים מצטיינים בפריפריה  (

 107,599  125,506 פרוייקטים שונים

 SNF)  1( 221,075  161,836פרויקט 

 101,441  18,509 ) 3פרוייקט כלי נגינה (

 277,527  267,355 )1משכורות ונלוות  (

 93,702  102,515 שכר דירה ואחזקה

 7,775  5,998 משרדיות

 18,547  12,160 דואר ותקשורת

 29,707  23,041 פחת

 51,602  27,051 הסברה ויחסי ציבור

 722  2,909 כיבודים נסיעות ומתנות

 10,157  - אחרות

 7,441,919  3,728,987 

:חלק מהוצאות משכורות ונלוות נכללו ישירות במסגרת פרוייקטים לפי הפירוט הבא) 1(

20212020

79,24875,834תחרויות אביב

SNF 98,79576,440פרויקט

28,86022,491צעירים מצטיינים בפריפריה

-26,098סיוע לאמנים במצוקה

233,001174,765

 3,000אומנים שנפגעו כלכלית עקב משבר הקורונה בסכום של  1,800 -בשנת הדוח ואשתקד תמכה העמותה בכ) 2(
אומנים גייסה העמותה באמצעות קרן התרבות אמריקה ישראל  1,400-לצורך תמיכה בכ. ח לאומן"ש

ובנוסף יצרה שיתוף פעולה עם הקרן לערבות , ח"מיליון ש 4.3 -בארצות הברית תרומות ייעודיות בסך כ
.ח לאומן באמצעות חלוקת תווי שי"ש 3,000אומנים נוספים בסכום של  400 -הדדית שתמכה ב

).ח"ש 30,374 -אשתקד (ח "ש 42,389מוצג בניכוי הכנסות מהשתתפות בהוצאות ביטוח בסך ) 3(
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 - הוצאות הנהלה וכלליות7באור 
לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר31

20212020

 579,630  22,374 משכורות ונלוות (*)

 18,745  2,014 אחזקת רכב

 1,372  1,059 משרדיות

 31,093  35,818 שכר דירה ואחזקה

 5,243  4,066 פחת

 3,273  2,146 דואר ותקשורת

 480  513 כיבודים, נסיעות ומתנות

 3,594  34,257 נסיעות לחו"ל

 66,537  276,493 שירותים מקצועיים (*)

 378,740  709,967 

צד קשור  -ישראל בארצות הברית -העמותה מקבלת שירותים מקצועיים שונים מקרן התרבות אמריקה(*) 
והשירותים , ל בשכר"החל משנת הדוח העמותה אינה מעסיקה מנכ). קרן תרבות אמריקה–להלן (

 188בשנת הדוח נרשמו שירותים מקצועיים בסך . המתקבלים מקרן תרבות אמריקה כוללים גם שרותי ניהול
. ח שהתקבלו מקרן תרבות אמריקה"אלפי ש

 - נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה8באור 
ח לחמש שנים שיועדה לפעילויות מסויימות בהתאם "אלפי ש 170ניתנה לעמותה תרומה בסך  2018בשנת 

 2021בדצמבר  31היתרה שטרם נוצלה ליום . ח"אלפי ש 34בשנת הדוח שוחררו לפעילות סך . להנחיית התורם
).ח"אלפי ש 68 –2020בדצמבר  31ליום (ח "אלפי ש 34הינה  2022ומיועדת לפעילות בשנת 



)ר"ע(ישראל  -קרן התרבות אמריקה 
ביאורים לדוחות הכספיים

)שקלים חדשים(

9

 - פרטים על השימוש בכספי תמיכות ממשרדי הממשלה בשנת הדוח9באור 

משרד התרבות 

סך הכל והספורט 

מקורות

45,84845,848משרדי ממשלה 

86,32286,322מקורות אחרים  (1)

132,170132,170

שימושים  (2)

79,24879,248שכר ונלוות

52,92252,922הוצאות אחרות

132,170132,170

--עודף מפעילות נתמכת לשנה 

נכללו לפי גובה הסכום המאזן את ההכנסות לעומת ההוצאות לפעילות.(1)

בהתאם לדיווחים שהוגשו למשרדי הממשלה על הפעילויות הנתמכות על ידם .(2)
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