הנדון :תקצוב לאגודות ולמרכזים 2020

על מנת שתקבלו הקצבות בשנת  2020נא לצרף את האישורים הבאים:
היות וזו מערכת חדשה הנכם מתבקשים להכניס חד פעמית את המסמכים הבאים:
.1
.2
.3
.4
.5

תעודת עמותה (או תעודת חל"צ).
תקנון העמותה /חל"צ (בד"כ התקנון המצוי).
אישור מורשי חתימה של העמותה חתום על ידי עורך דין או רואה חשבון.
מספר חשבון/סניף/בנק להעביר אליו את הכסף חתום על ידי עורך דין או רואה חשבון.
טופס הרשאה לבנק -הסכמה בלתי חוזרת של הגוף לכך שהבנק ימסור פרטים על חשבונות
הבנק וכן על פעולות ,תנועות ונתונים בחשבונות אלה ,לנציגי המשרד או לנציגי החשב הכללי
(טופס פרטי חשבון בנק של העמותה/תאגיד והסכמת מסירתם) חתומה על ידי מורשי
החתימה של העמותה.

בנוסף ,להלן מסמכים שנתיים נדרשים לצורך קבלת ההקצבות:
.1
.2
.3

.4

.5

ניהול תקין בתוקף 2020
ניכוי מס וניהול פנקסים בתוקף.
כתב התחייבות לקבלת תמיכה מכספי המדינה באמצעות המועצה להסדר הימורים
בספורט חתום על ידי מורשי החתימה של העמותה לשנת תקציב ( 2020מהווה בעצם
כהגשת בקשה ראשונית ל  .) 2020מסמך זה כבר נשלח על ידכם עד 1.1.2020
(תאריך אחרון להגשת המסמך) ,אנו מבקשים להעלות אותו מחדש במערכת החדשה.
דוחות כספיים-
א) גופים אשר מחזור ההכנסות שלהם בשנת  2018עלה על  ,₪ 300,000או גופים
אשר מחזור ההכנסות שלהם מתחת ל  300,000אבל בעלי דו"ח מבוקר -יגישו דוח
כספי מבוקר לגבי אותה שנה.
(ב) גוף אשר מחזור ההכנסות שלו בשנת  2018לא עלה על  ₪ 300,000ואינו מבוקר,
יגיש אישור רואה חשבון בדבר היקף המחזור הכספי וגובה התמיכה מהמועצה( ,אם
חולקה בשנת  ,)2018וכן יגיש דוחות כספיים לשנת  2018חתומים ע"י מורשי החתימה.
דוח ביצוע –
א .עמותות שקיבלו מהמועצה בשנת  2019תמיכה מעל  ,₪ 100,000יגישו דוח
ביצוע תקציב בפועל על שנת  2019בטרם יוכלו לקבל מקדמות.
ב .עמותות שקיבלו תמיכה מתחת ל  ₪ 100,000ב  2019וכלל העמותות
ג .כדי לקבל את מלוא התמיכה לאחר תשלום המקדמות ,תצטרך העמותה להעביר
דוח ביצוע תקציב לשנת  ,2020בהתאם למועד שייקבע על ידי וועדת התמיכות
(ויישלח לכולם מייל בנושא עם הקובץ הרלוונטי).

 .6הצהרה חתומה על ידי מורשי חתימה בדבר שכר מנהלים מעל  ₪ 630,000בשנת
התקציב הנוכחית ( – .)2020במידה ו העמותה מקבלת תמיכה ציבורית מעל 25%
מתקציבו או על  5מיליון  -₪כנמוך שבינהם -במידה ולא אין צורך לדווח.

את כלל המסמכים שציינו יש לצרף למערכת החדשה שנבנתה ע"י משרד הספורט והמועצה ,בלינק
הבאhttps://toto.acc.co.il/amuta.htm :
כאשר בחלון עמותה -הנכם נדרשים לרשום את מספר העמותה  /חל"צ.
ובחלון סיסמא – הנכם מתבקשים לרשום את מספר הנייד של איש הקשר ללא הקידומת  0בהתחלה
לדוגמא :
עמותה580000001 -
סיסמא9 ( 524444444 -ספרות ללא האפס)
המערכת אינטראקטיבית ותקבלו ב  SMSתגובה לגבי הדיווח שלכם (אם אושר ואם לאו).

*** גוף שלא ישלים את מלוא המסמכים/טפסים נדרשים עד  – 01.09.20יאבד זכאותו להקצבה.

לפרטים נוספים ולעזרה ניתן לפנות לרכז ההקצבות דניאל וינטראוב 03-9274038
 .danielw@winner.co.ilולרכז הקצבות גלעד צדקני gilad@winner.co.il 03-9208828

