
 לחברי העמותה ח רואה החשבון המבקר"דו
 

 (ר"ע)התנועה למען איכות השלטון בישראל 
 
 
 

 -להלן ) ( ר"ע) התנועה למען איכות השלטון בישראלביקרנו את המאזנים המצורפים של    
 על הפעילויות והשינויים בנכסים נטוחות "דוהאת , 3133 -ו 3131בדצמבר  13לימים ( העמותה

 הוועדחות כספיים אלה הינם באחריות "דו. לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים
 .חות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו"אחריותנו היא לחוות דעה על דו. העמותהוההנהלה של 

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

על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן . 3791 -ג "התשל, (רך פעולתו של רואה חשבוןד)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 . מוטעית מהותית
ם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים ביקורת כוללת ג. חות הכספיים"שבדו

חות "וכן הערכת נאותות ההצגה בדו העמותהוההנהלה של  הוועדהמשמעותיים שנעשו על ידי 
 .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. הכספיים בכללותה

   
 

בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים  ,ל משקפים באופן נאות"חות הכספיים הנ"הדו ,לדעתנו   
 העמותההכספי של  מצבהאת , מכל הבחינות המהותיות, בישראל בגין מוסדות ללא כוונת רווח

לכל אחת והשינויים בנכסים נטו שלה  ואת תוצאות פעולותיה 3133 -ו 3131בדצמבר  13לימים 
 .מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים 

 
 

 
 
 
 

 ,בכבוד רב
                                                                   

 
 גנור לוי בוקר
 רואי   חשבון

 
 
 

   5102ביוני  52, ירושלים



 (ר"ע) התנועה למען איכות השלטון בישראל
 

 מאזן
 

   בדצמבר 10ליום    
5105 5101   

  באור שקל חדש שקל חדש
 רכוש שוטף   

 בקופה ובבנק ניםמזומ  -      3,391
 חייבים באמצעות כרטיסי אשראי  313,111 319,111

  הוצאות מראש  33,311 11,117
 הכנסות לקבל  319,791 339,331

 חייבים שונים  3,717 33,171
_______ _______   

733,113 173,111   
----------- -----------   
 רכוש קבוע (1) 7,331,119 7,317,193
----------- -----------   
7,911,197 7,717,771   
====== ======   

 התחייבויות שוטפות   

911,111 131,137 (7) 
כולל חלויות שוטפות ) אשראי לזמן קצר מבנקים

 (₪ 111,171בסך   של הלוואות לזמן ארוך
 הכנסות מראש  -      313,131
 לפרעון ספקים והמחאות  177,311 193,117
 עובדים ומוסדות שכר  111,171 391,137

 מס ערך מוסף  -      3,371
_______ _______   
3,111,317 3,117,971   
----------- -----------   
 הלוואות לזמן ארוך (7) 3,791,771 1,771,177
----------- -----------   

 נטו, מעביד -התחייבות לסיום יחסי עובד  (1) 717,731 113,113
----------- -----------   

 (גרעון) נכסים נטו   
 :שלא קיימת לגביהם הגבלה   
 לשימוש לפעילויות  (7,171,111) (1,171,319)

 ששימשו לרכוש קבוע  7,331,111 7,317,193
_______ _______   

(3,117,111) (131,319)   
----------- -----------   
7,911,197 7,717,771   
====== ======   

 
 

____________________          ____________________ 
 חברי הועד

 
 

 באורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד ממאזן זהה



 (ר"ע) התנועה למען איכות השלטון בישראל
 

 ח משולב על הפעילויות והשינויים בנכסים נטו"דו
 
 
 

שלא קיימת נכסים נטו   
 לגביהם הגבלה

  

5105 
 כ"סה

5101 
 כ"סה

ששימשו 
 לרכוש קבוע

לשימוש 
 לפעילות

 
 באור

 

   שקל חדש שקל חדש שקל חדש שקל חדש
 יתרה לראשית השנה  (1,171,319) 7,317,193 (3,117,111) (3,313,179)

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

 מאוהדים  תרומות  1,111,911 -       1,111,911 )*( 1,197,711
 תרומות מחברים  711,113 -       711,113 )*( 113,391
 (כולל תרומות)יום איכות השלטון  (1) 11,111 -       11,111 91,311

 הכנסות מדמי חבר  3,331,771 -       3,331,771 3,331,313
  הכנסות אחרות (9) 311,319 -       311,319 317,117

_______ _______ _______ _______   
 סך כל המחזור  1,111,777 -       1,111,777 1,117,931
----------- ----------- ----------- -----------   
 עלות הפעילויות (1) 1,111,331 -       1,111,331 )*(7,393,113

 הוצאות הנהלה וכלליות (7) 933,711 -       933,711 )*(971,799
 נטו, הוצאות מימון (31) 377,111 -       377,111 319,113

_______ _______ _______ _______   
 לשנהעודף   131,177 -       131,177 79,113

----------- ----------- ----------- -----------   
 :במהלך השנהשינויים אחרים      
      
 

     - 
 

     - 11,311 (11,311) 
העברת סכומים שלא קיימת לגביהם  

 הגבלה ששימשו לרכוש קבוע
 

     - 
 

     - (313,731) 313,731 
סכומים שהועברו לכיסוי  הוצאות  

 פחת
_______ _______ _______ _______   

      -       - (311,911) 311,911   
----------- ----------- ----------- -----------   

 סך כל השינויים במהלך השנה  177,117 (311,911) 131,177 79,113
----------- ----------- ----------- -----------   

 יתרה לסוף השנה  (7,171,111) 7,331,111 (131,319) (3,117,111)
====== ====== ====== ======   

      
 

 מוין מחדש)*( 
 

 


