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מאזנים – פורום החוסכים לפנסיה בישראל (ע"ר)
ליום  31בדצמבר 2016

ליום  31בדצמבר 2015

רכוש שוטף:
מזומנים ושווי מזומנים

2742.60

4045.35

רכוש קבוע

0

0

התחייבויות שוטפות

0

0

התחייבויות לזמן ארוך

0

0

נכסים נטו

2742.60

4045.35

____________

תאריך אישור
הדוחות הכספיים

___________ ____________
יו"ר הועד

חבר ועד

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
======================================

2

דוחות על הפעילויות
באור ליום 31
בדצמבר 2016

מחזור הפעילויות

תרומות שהתקבלו
הכנסות מתן הרצאות

עלות הפעילויות

עלות גיוס תרומות
כנסים

1

0
0

460
3000

2
3

0
1293.5

92.93
1100

()1293.5

2,267.07

הכנסות נטו מפעילויות
הוצאות הנהלה וכלליות

0

הוצאות מימון ,נטו

4

הכנסות נטו לשנה

9.25
()1302.75

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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ליום 31
בדצמבר 2015

0
23
2,244

באורים
באור  - 1כללי
העמותה נרשמה כעמותה מס'  580538106בתחילת שנת  .2011הרישום אושר
בתאריך  26ביולי .2011
במהלך שנת  2012פתחה העמותה חשבון בנק בבנק הדואר ,לתוכו הופקדו כספי
תרומות שהתקבלו.
בשנת  2013לא בוצעו תנועות כספיות בעמותה ,והפעילות בוצעה ישירות ע"י מתנדבים.
החל משנת  2014החלה העמותה לגייס תרומות ,מיעוטן במזומן ורובן באמצעות אתר
"ישראל תורמת" ,וכן לקבל תשלום על הרצאות שערכה .בשנת  2016העמותה לא
רשמה הכנסות ,וכל הפעילות שלה בוצעה בהתנדבות.
באור  – 2עלות גיוס תרומות
עמלות אתר "ישראל תורמת" בעבור חלקו בגיוס התרומות ,וגביית התשלום בכרטיס
אשראי.
באור  – 3כנסים
הוצאות ארגון אסיפה כללית ,שנערכה בחודש יוני .בשנת  2015נערכה באוניברסיטת
ת"א ואירחה את רו"ח הראל שרעבי ,ראש מחלקת קרנות פנסיה במשרד האוצר .בשנת
 6120נערכה באוניברסיטת ת"א ואירחה את משה קאשי מפרוייקט "פנסיה פתוחה".
כמו כן בשנת  2016העמותה שילמה על השתתפות יו"ר הועד בועידת תל-אביב להשקעה
מוסדית ,שאורגנה ע"י .DC Finance
באור  – 4הוצאות מימון
דמי ניהול חשבון בבנק הדואר .העמותה לא משלמת ריבית כיוון שאינה לוקחת
אשראי.
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