 BDOישראל

מומחיות וניסיון
בתחום המגזר השלישי
ל  BDOהתמחות ייחודית בתחום המלכ"רים.

הפירמה

מתמחה למעלה מ 30-שנה במתן מגוון שירותים ייחודיים
וספציפיים

עבור המגזר

השלישי (עמותות,

חל"צים,

מלכ"רים וגופים ממשלתיים) ,הכוללים :ביקורת חיצונית,
ביקורת פנימית ,מיסוי ,ליווי עסקי ועוד ,תוך מתן מענה
לצרכים הספציפיים של כל לקוח .לאור תשומת הלב
הגוברת לחשיבות העמותות והמלכ"רים והצורך של מגזר

זה להתמודד עם מטרות ואתגרים ניהוליים ,תוך שימוש
מושכל במשאבים העומדים לרשותם ,נולד הצורך להרחבת
היקף השירותים הניתנים למגזר זה.

חברי פורום המלכ"רים
אורנה גרדמן ,רו"ח
שותפה ,יו"ר פורום מלכ"רים
אבי פרקש ,רו"ח
שותף ,מס  ,ביקורת וייעוץ
חני עמר ,רו"ח (משפטנית)
שותפה במגזר ביקורת פנימית וניהול סיכונים )(RAS
יואל טולדנו ,רו"ח
שותף ,ראש אשכול המגזר החרדי

יעל בוקובסקי
מנהלת מחלקת יעוץ
לעמותות במגזר החרדי
רובי לזרוב ,רו"ח
שותף ,אחראי על תחום הבריאות

השירותים המרכזיים הניתנים בפירמה ללקוחות מגזר שלישי:
מיסים

• שירותי ביקורת ,לרבות דוחות כספיים ,ביקורת פנימית וגוף מבקר (כהגדרתו בחוק
העמותות)
• שירותי מיסוי ,לרבות :תכנון מס מוקדם ,מע"מ ,ניכויים ,מס מקרקעין ,סיוע בקבלת מעמד
מוכר לעניין תרומות ומתן שירותי מיסוי שוטפים
• ניהול סיכונים ,לרבות ביצוע סקרים ,מיסוד תהליכים ,כתיבת נהלים וכדומה
• מתן יעוץ חשבונאי בנושאים שוטפים ,אישורים שוטפים ופתרונות לסוגיות מיוחדות
• שירותי מערכות מידע ,לרבות הטמעת מערכת לניהול מלכ"ר

ייעוץ

ביקורת

• סיוע ביישום דרישות רגולטוריות ,לרבות עריכת הדוח המילולי והכנה לביקורת עומק

• הכנת חוות דעת בתחומי חשבונאות ,מיסוי ותחומים מקצועיים אחרים
• סיוע בהכנת בקשות לתמיכה מגופים ממשלתיים ואחרים ,והוצאת אישורים רלוונטיים
• בנייה וליווי תכניות הבראה
• יעוץ למלכ"ר ,לרבות כתיבת תכניות עבודה ,הכנה ,פיקוח ,בקרה ומעקב על תקציבים

ביקורת
פנימית

חקיקה ורגולציה
• כל ישות צריכה להיות רשומה

• דוחות כספיים שנתיים ליום  31בדצמבר

 3רגולטורים עיקריים:
 .1משרדי ממשלה
 .2רשם העמותות
 אישור ניהול תקין (חבילת דיווח שנתית) -ביקורת עומק

 .3רשויות מס
 מס הכנסה :הוצאות עודפות ,דוח שנתי ,מס במקור ,ניכוי לתורמים  -סעיף 46 מע"מ -מס מקרקעין

רגולטוריים עיקריים
 .1רשם העמותות -הרגולטור
העיקרי
אגודות וחברות לתועלת הציבור ,על פי חוק,
חייבות להיות רשומות אצל רשם העמותות
ומפוקחות בחוק על ידי רשם העמותות ורשם
ההקדשות בהתאמה במשרד המשפטים.
-

הרשם מנפיק תעודת "ניהול תקין "
לארגונים העומדים בהוראות החוק
והנחיות הרשם

-

ביקורת עומק – מערכת אחת ל 3-עד
 5שנים אם נמצאו פגמים,

-

לרשם מספר אפשרויות הכוללות
דרישה לתכניות הבראה ועד לקנסות
ואפילו לסגירת ארגונים

 .2משרד החשב הכללי במשרד האוצר
ובמשרדי ממשלה אחרים
עמותות המקבלות מימון ציבורי
מוערכות על ידי החשב הכללי ,או על
ידי המשרד הרוכש את השירותים.
עמותות שמעוניינות להגיש בקשה
למימון ממשלתי נאלצות גם לעמוד
בתקנות ספציפיות; למשל ,הוצאות
התקורה שלהם מוגבלות לאחוז
מסוים מההכנסה הכוללת שלהם,
מגבלת שכר.

 .3רשויות המס בישראל

על מנת שארגונים ללא כוונת רווח
בישראל יוכרו לצורך תרומות והתורם
יקבל זיכוי ממס על תרומתו להפחתת
מס על ידי תורמים ישראלים ,ארגונים
צריכים לעמוד בדרישות מחמירות
מבחינת התנהלותם התקינה ,
הוצאותיהם והכנסותיהם .לאחר
שמוגשת הבקשה עם כל הניירת ,עליה
לעבור את בדיקת רשות המסים .השלב
האחרון הוא אישור ועדת הכספים של
הכנסת.

המפה החברתית

* המפה החברתית נלקחה מאתר מידות

בשניים -שלושה העשורים האחרונים בישראל יש שינוי הדרגתי במתן שירותי הרווחה
מהממשלה למגזר ללא כוונות רווח.
שקיעתה של מדינת הרווחה הביאה למספר הולך וגדל של ארגונים שממלאים את הפער.

מידע רוחבי על מגזר
העמותות בישראל

24.8%

36,904

41,473

13.2%

הקדשות

עמותות

אלכ"רים באתר

25.1%

3,192

8.4%

31.3%
9.9%

6.5%
11.2%

7.8%
23.4%

*המידע נלקח מתוך אתר גיידסטאר ישראל

10.7%

22.8%
18.9%

18.1%

17.7%

18.1%

1,377

חברות לתועלת
הציבור

רישום ארגונים חדשים 2018 - 1998
• בעשורים האחרונים ניתן לזהות גידול מואץ במספר הארגונים החדשים הנרשמים אצל רשם התאגידים
• ב 20 -השנים האחרונות ( )2018-1998נרשמו מעל  1,400עמותות חדשות בישראל מידי שנה ( 1,640ארגונים חדשים בממוצע בשנה)
• בשני העשורים האחרונים מאז שנת  ,2000נוסדו כשני שליש מהארגונים (.)64.6%
• שליש נוסף ( )35%מהארגונים נוסד בשני העשורים האחרונים של המאה ה.20 -

בשנים 2018-1998
נוסדו  64.6%מהארגונים

עד שנת
 1998נוסדו
35%
מהארגונים

* הנתונים נלקחו מפרסומי המרכז לחקר החברה האזרחית והפילנתרופיה בישראל סדרת מאמרים ,חוברת  25מאי 2019

מקורות הכנסה
ישנם שלושה מקורות הכנסה עיקריים עבור עמותות בישראל:
מימון ציבורי

תרומות מיחידים ועסקים

מכירת שירותים ללקוחות

המימון הממשלתי אחראי ליותר מ 50% -מהמימון
במגזר ללא כוונת רווח .בנוסף ,ארגונים מקבלים
תמיכה עקיפה מהממשלה באמצעות הטבות מס
לתורמים (סעיף )46

פילנתרופיה ,במיוחד מחו"ל ,אחראית לכ 20%-
מהמימון של המגזר ללא כוונת רווח .כמויות
התרומות בישראל נמוכות בהשוואה למדינות
מפותחות

כמעט  30%מהמימון לעמותות מגיע ממכירת
שירותים למגזר הפרטי או לקהל הרחב בתשלום
שמספק הממשלה ,כולל מיזמים משותפים עם
הממשלה

* נתונים על בסיס מידע ומחקר ציבורי של BDO ISRAEL

הכנסות לפי גודל ארגון:
'רבים אך עניים ,מעטים ועשירים'
חלוקת ההכנסות בין הארגונים אינה שוויונית
• מעל  36%מההכנסות מתנקז ל  1%מכלל הארגונים [ל 68 -ארגונים גדולים ועשירים (בעלי תקציב מעל  100מיליון ש"ח)]
• פחות מ 3% -מההכנסות מתנקז ל  56%מכלל הארגונים [בעלי תקציב שנתי של עד  1מיליון ש"ח]

* הנתונים נלקחו מפרסומי המרכז לחקר החברה האזרחית והפילנתרופיה בישראל סדרת מאמרים ,חוברת  25מאי 2019

מימון ממשלתי לפי גודל ארגון
קיים קשר בין גודל הארגון למימון הממשלתי  -ככל שהארגון גדול יותר (לפי הכנסה) המימון
הממשלתי המוענק לו גבוה יותר (גם הממוצע וגם החציון).
בארגונים הקטנים עם תקציב של עד  1מיליון ש"ח שקיבלו מימון מהמדינה ,ממוצע המימון

הממשלתי עמד על  ₪ 500,000לארגון ,היינו  50%מהתקציב מגיע ממימון ממשלתי

.

* הנתונים נלקחו מפרסומי המרכז לחקר החברה האזרחית והפילנתרופיה בישראל סדרת מאמרים ,חוברת  25מאי 2019

תרומות הישראלים לעמותות – חצי מהתרומות מחו"ל
• בשנת  2015תרומות הישראלים לעמותות עמדו על  5.9מיליארד שקל בעוד ששיעור התרומות
מחו"ל היה כמעט כפול ועמד על  11.3מיליארד
•

בשנים  2015 – 2012רוב התרומות מישראל הגיעו ממשקי הבית ונמצאו במגמת עלייה

•

בשנים אלו:
•

התרומות של הישראלים עלו ב 10.3%

•

התרומות מחו"ל גדלו בשיעור גבוה יותר של 18.5%

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

תרומות הישראלים לעמותות – חצי מהתרומות מחו"ל

* המידע נלקח מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

תרומות לארגונים לפי תחומי פעילות
•
•

מרבית התרומות נותבו לתחומי החינוך וההכשרה המקצועית ( 1.65מיליארד ש"ח) והרווחה ( 1.2מיליארד ש"ח)
בתחום הבריאות דווחו תרומות של  434מיליון ש"ח בלבד ,אך ממוצע התרומות היה הגבוה ביותר

•
•
•

ממוצע התרומות לארגון מכלל הארגונים עומד על  1,983אלפי ש"ח
ארגוני הבריאות ,הרווחה והחינוך נהנו ממוצע התרומות הגבוה ביותר לארגון [כ 4 -מיליון ש"ח]
ממוצע התרומות לארגוני תרבות ואמנות ,ספורט וסביבה הסתכם במיליון ש"ח ומטה

* הנתונים נלקחו מפרסומי המרכז לחקר החברה האזרחית והפילנתרופיה בישראל סדרת מאמרים ,חוברת  25מאי 2019

חלקן של התרומות (באחוזים) מתוך סך תקציב הארגון לפי תחומי פעילות
אחוז התרומות מסך תקציב הארגון גבוה יותר בתחומי פעילות כגון סנגור ושינוי חברתי ( ,)27%מחקר ( )20%ואיכות סביבה (.)16%
זאת בניגוד לארגוני החינוך ,למשל ,שם התרומות היוו רק  11%מתקציב הארגונים.

* הנתונים נלקחו מפרסומי המרכז לחקר החברה האזרחית והפילנתרופיה בישראל סדרת מאמרים ,חוברת  25מאי 2019

תודה רבה

