
  
  ח רואה החשבון המבקר"דו

  
  )ר"ע(התנועה למען איכות השלטון בישראל 

  
  
  

 - להלן  (ר "ע(אל התנועה למען איכות השלטון בישרביקרנו את המאזנים המצורפים של    
חות על הפעילויות והשינויים בנכסים נטו לכל "את הדו, 2008- ו2009 בדצמבר 31לימים ) העמותה

חות כספיים אלה הינם באחריות הוועד וההנהלה "דו. אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים
  .חות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו"אחריותנו היא לחוות דעה על דו. של העמותה

  
לרבות תקנים שנקבעו בתקנות , בישראל ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים    

על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן . 1973 -ג "התשל, )דרך פעולתו של רואה חשבון(רואי חשבון 
חות הכספיים הצגה "את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדו

ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע . מהותיתמוטעית 
ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים . חות הכספיים"שבדו

חות "המשמעותיים שנעשו על ידי הוועד וההנהלה של העמותה וכן הערכת נאותות ההצגה בדו
  .רתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנואנו סבורים שביקו. הכספיים בכללותה

    
  
בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים , ל משקפים באופן נאות"חות הכספיים הנ"הדו, לדעתנו    

 31את המצב הכספי של העמותה לימים , מכל הבחינות המהותיות, בגין מוסדות ללא כוונת רווח
ם נטו שלה לכל אחת מהשנים השינויים בנכסי,  ואת תוצאות פעולותיה2008 - ו2009בדצמבר 

  ).ISRAELI GAAP(שהסתיימו באותם תאריכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל 
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  2010 ביולי 21, ירושלים



  
  

  )ר"ע(התנועה למען איכות השלטון בישראל 
  מאזן

  
    בדצמבר31ליום    

2008 2009   
  באור שקל חדש שקל חדש

 רכוש שוטף   
 מזומנים בקופה ובבנק  323 59,715
 חייבים באמצעות כרטיסי אשראי  76,984 56,570
 הוצאות מראש   23,349 28,156

 חייבים בגין תרומות  317,025 -     
 חייבים שונים  50,327 14,858

_______ _______   
159,299 468,008   

--- -- --- --- --- -- --- ---   
 רכוש קבוע )3( 4,577,635 4,733,568
--- -- --- --- --- -- --- ---   
4,892,867 5,045,643   
====== ======   

 התחייבויות שוטפות   

511,046 979,859 )4( 
אשראי לזמן קצר מבנקים כולל חלויות שוטפות של 

 הלוואה לזמן ארוך 
 ספקים והמחאות לפרעון  223,795 215,675
 עובדים ומוסדות שכר  133,794 243,768

 מס ערך מוסף  3,471 3,838
_______ _______   

974,327 1,340,919   
--- -- --- --- --- -- --- ---   
 הלוואה לזמן ארוך )4( 4,139,565 3,667,137
--- -- --- --- --- -- --- ---   

 נטו,  מעביד–התחייבות לסיום יחסי עובד  )5( 599,332 556,186
--- -- --- --- --- -- --- ---   

 )גרעון(נכסים נטו    
 :שלא קיימת לגביהם הגבלה   
 לשימוש לפעילויות  )5,611,808( )5,038,351(

 ששימשו לרכוש קבוע  4,577,635 4,733,568
_______ _______   

)304,783( )1,034,173(   
--- -- --- --- --- -- --- ---   
4,892,867 5,045,643   
====== ======   

  
  

____________________          ____________________  
  חברי הועד

  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד ממאזן זה



  
  

  )ר"ע(התנועה למען איכות השלטון בישראל 
  

  ח משולב על הפעילויות והשינויים בנכסים נטו"דו
  
  
  

נכסים נטו שלא קיימת   
 לגביהם הגבלה

  

2008  
  כ"סה

2009  
 כ"סה

ששימשו 
 לרכוש קבוע

לשימוש 
 לפעילות

  
באור

 

   שקל חדש שקל חדש שקל חדש שקל חדש
 יתרה לראשית השנה  )5,038,351( 4,733,568 )304,783( )87,779(

--- -- --- --- --- -- --- --- --- -- --- --- --- -- --- ---   
 :שינויים במהלך השנה     
 :הכנסות     

 תרומות )6( 2,669,182 -      2,669,182 3,171,739
 )כולל תרומות(שבוע איכות השלטון  )7( 324,430 -      324,430 978,112
 הכנסות מדמי חבר  866,212 -      866,212 877,061
 הכנסות אחרות  )8( 227,988 -      227,988 217,519

_______ _______ _______ _______   
 סך כל המחזור  4,087,812 -      4,087,812 5,244,431
--- -- --- --- --- -- --- --- --- -- --- --- --- -- --- ---   

 עלות הפעילויות )9( 4,007,922 -      4,007,922 )4,550,869(
 הוצאות הנהלה וכלליות )10( 441,344 -      441,344 )459,159(
 נטו, הוצאות מימון )11( 367,936 -      367,936 )451,407(

_______ _______ _______ _______   
 לשנה) גרעון(  )729,390( -      )729,390( )217,004(

--- -- --- --- --- -- --- --- --- -- --- --- --- -- --- ---   
 :שינויים אחרים במהלך השנה     
      
  

     - 
  

     - 9,978 )9,978( 
העברת סכומים שלא קיימת לגביהם  

 הגבלה ששימשו לרכוש קבוע
  

     - 
  

     - )165,911( 165,911 
סכומים שהועברו לכיסוי  הוצאות  

 פחת
_______ _______ _______ _______   

     -      - )155,933( 155,933   
--- -- --- --- --- -- --- --- --- -- --- --- --- -- --- ---   

 סך כל השינויים במהלך השנה  )573,457( )155,933( )729,390( )217,004(
--- -- --- --- --- -- --- --- --- -- --- --- --- -- --- ---   

 יתרה לסוף השנה  )5,611,808( 4,577,635 )1,034,173( )304,783(
====== ====== ====== ======   

      
  

  
  ח זה"הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדו



  
  

  )ר"ע(התנועה למען איכות השלטון בישראל 
  

  חות הכספיים"באורים לדו
  
  

   כללי- 1באור 
  

 ונרשמה כעמותה לפי 1990התנועה למען איכות השלטון בישראל נוסדה בחודש יולי 
  . באותו חודש580178697אישור מספר 

לפקודת מס הכנסה ומוסד ) 2 (9העמותה קיבלה מעמד של מוסד ציבורי לפי סעיף 
  . לפקודה46ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 

  
  :מטרות התנועה

  
מינהל תקין , שלטון החוק, ססת על ערכי הדמוקרטיהליצור תרבות פוליטית המבו .1

 .ואיכות שלטון
  
 .לפעול למען מינהל תקין וטוהר מידות בשירות הציבורי .2

 
 .לחנך לדמוקרטיה ולשלטון החוק .3

 
 .להטמיע את ערכי הדמוקרטיה ואיכות השלטון בישראל .4

  
  

   מדיניות חשבונאית- 2באור 
  

  :חות הכספיים הם"עיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בעריכת הדו
  
החל ,  של לשכת רואי חשבון בישראל69חות מוצגים בהתאם לגילוי דעת "הדו .1

  . של המוסד לתקינה חשבונאית5' ובהתאם לתקן חשבונאות מס, 1997משנת 
  
ת חות הכספיים ערוכים על בסיס המוסכמה של העלו" הדו- עלות היסטורית .2

ההיסטורית ולא ניתן בהם ביטוי להשפעת השינויים בכח הקניה הכללי של המטבע 
  .הישראלי על ההכנסות וההוצאות

  
 .  מדווחות על בסיס הצבירה-  הכנסות והוצאות .3

 
ח ההכנסות " נהגה העמותה לזקוף לדו1996 עד לשנת - רכוש קבוע והפחת בגינו .4

 הרכוש הקבוע מוצג 1997 משנת .וההוצאות את עלות הרכוש הקבוע שנרכש על ידה
בשעורים , הפחת מחושב לפי שיטת הפחת השווה על בסיס העלות. על בסיס העלות

שנתיים שנחשבים מספיקים להפחתת הנכסים במשך תקופת השימוש המשוערת 
 .בהם

 


