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דיווחי הוצאות הנהלה  

וכלליות

העברות כספיות

דיווחי שכר



מאגד שכר

חמשת מקבלי השכר הגבוה

הצהרת הגוף לעניין בעל תפקיד ניהולי

דיווח שכר ממלא בעל תפקיד ניהולי

דיווחי השכר

מסמך דוגמא - מאגד דוח על שנת הפעילות.docx


דגשים לדיווח

:דגשים לעניין השכר

השכר כולל את כלל צורות התשלום  1.

(חשבוניות, תלוש, מלגות)

שכר המדווח במאוחד2.

01

דיווח  שכר גם אם אינו חייב לעמוד 

03בתקרה שנקבעה

02הגדרת תפקיד

צירוף הדוח לנוסח המיוחד של רואה 

04החשבון



הוצאות הנהלה וכלליות

כ"הנהמאגד 

מאגד הנהלה וכלליות.docx


הנהלה וכלליות



כ"הנהדגשים לדיווח הוצאות 

תנאים להכרה בשווה כסף-

אסמכתאות נדרשות-

ביאור שווה כסף-

דיווחי לפי כללי 

ל"חשכ
נתונים נוספים  שווה כסף

מהרשם

צירוף הדוח 

לחוות דעת  

ח"רו

N017  הסבר - ביאור שווה כסף להנהלה וכלליות.docx


מחזור הפעילות

(ג)9סעיף –העברות אחרות 
25%שיעור התמיכה הציבורית נמוך מ -

כ"הנהשיעור הוצאות -

ח"אש600במוסד שמחזורו עד ספעילותל העוסק "שכר מנכ-

לנוהל5סעיף –כ"הנההוצאות 

–יתרת נכסים נטו ששימשו לפעילות שלא יועדו 

לנוהל7סעיף 

יתרת נכסים נטו ששימשו לפעילות שיועדו ולא 

לנוהל 8סעיף –יועדו 

6סעיף –עלות שכר בעלת תפקיד ניהולי 

לנוהל
25%שיעור התמיכה הציבורית נמוך מ -



העברות כספיות

מאגד העברות כספיות

:נדרש לדווח בגין

הסכמי שיתוף פעולה  .1

לביצוע פעילות נתמכת

עם ספקים  התקשוריות. 2

50%בהיקף העולה על 

מהפעילות הנתמכת

ר  "התקשרות עם מלכ. 3

מעלות  10%העולה על 

הפעילות

מתן שירות בשווה כסף. 4

דיווח תאגידים קשורים  1.

דיווח על העברות ללא  . 2

תמורה  

העברות כספיות אחרות. ב פעילות נתמכת.  א

מאגד העברות כספיות.docx


פעילות נתמכת–העברות 



העברות אחרות



דוח מקורות ושימושים הינו דוח המוגש ברמת הגוף ונועד להציג את המקורות והשימושים של המוסד לפי מגזרי  
בחלוקה לפי בקשות תמיכההפעילויות הנתמכות 

מקורות

שימושים

ש"טופס מקו

Z223 מסמך לדוגמא - דוח מקוש.xlsx
Z223 מסמך לדוגמא - דוח מקוש.xlsx


דגשים לדיווח

הדוח מתבסס על נתונים מבוקרים ותואם לדוחות כספיים מבוקרים-

(ולא סכום ששולם)לתמיכה מאושר מזינים סכום -

:ביאור כספי במקרים מיוחדים במקום דוח בתנאי

הביאור מופיע בדוח הכספי  1.

ספציפותמדווח ברמת פעילות 2.

שווה כסף בשורות נפרדות3.

י רואי החשבון  "הדוח יהיה מבוקר ע2020החל מדוח לשנת הפעילות -

לדוח רואה החשבון( PDFלצרף בנוסף כקובץ )

.החתימהמורשיאין צורך לחתום ואפשר לרשום את שמות –לשנה זו -



חוות דעת רואה החשבון

www.free-powerpoint-templates-deign.com

01הוצאות הנהלה וכלליות

02הוצאות שכר בעל תפקיד ניהולי

202003ש החל מדוח על שנת הפעילות לשנת "דוח מקו

ח לשם זיהוי  "להוסיף פלט מודפס של ההזנה לדוח וחתימת רו

(פלט= הזנה ) .04

ח"דוח מיוחד של רו

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/
Z68 מסמך לדוגמא - דוח מיוחד של רוח לשנים 2018-2019.docx


הצהרה

ל"חשככללי 
נכונים משקפים 

מהימנה

צירוף  

מסמכיםד

חתימה לגבי שנת הפעילותמורשיהצהרת 

Z66 מסמך דוגמא - הצהרה על הגשת דוח על שנת הפעילות.docx


מועדי ההגשה

מועד סיום ההגשה הגשה במועד הגשה מוקדמת



שאלות


