התנועה למען איכות השלטון בישראל )ע"ר(
מאזן

באור
רכוש שוטף
מזומנים בקופה ובבנק
חייבים באמצעות כרטיסי אשראי
הוצאות מראש
חייבים שונים
פקיד שומה

)(3

רכוש קבוע

התחייבויות שוטפות
אשראי לזמן קצר מבנקים כולל חלויות שוטפות של
הלוואה לזמן ארוך
ספקים והמחאות לפרעון
עובדים ומוסדות שכר
מס ערך מוסף

הלוואה לזמן ארוך

)(4

התחייבות לסיום יחסי עובד – מעביד ,נטו

)(5

נכסים נטו )גרעון(
שלא קיימת לגביהם הגבלה:
לשימוש לפעילויות
ששימשו לרכוש קבוע

____________________

ליום  31בדצמבר
2005
2006
שקל חדש
שקל חדש
3,826
51,163
15,537
16,136
3,625
_______
90,287
----------5,009,484
----------5,099,771
======
785,229
256,057
100,432
3,836
_______
1,145,554
----------3,865,905
----------380,256
----------)(5,301,428
5,009,484
_______
)(291,944
----------5,099,771
======

____________________

58,122
39,298
16,839
28,778
_______
143,037
----------5,202,739
----------5,345,776
======
365,336
234,587
89,294
4,084
_______
693,301
----------4,092,153
----------311,143
----------)(4,953,560
5,202,739
_______
249,179
----------5,345,776
======

לכבוד
מר אלי סולם ,מנכ"ל
התנועה למען איכות השלטון בישראל )ע"ר(
ירושלים
 28באוגוסט 2007
בדוא"ל
אלי ,שלום רב,
הנידון :דו"חות כספיים של התנועה למען איכות השלטון בישראל לשנת 2006
ועדת הביקורת עיינה בדו"חות הכספיים של התנועה ליום  31בדצמבר  .2006הועדה
מציינת בחיוב את הקדמת הגשת הדו"חות לחודש אוגוסט.
הועדה העירה מספר הערות ,הציגה שאלות ובקשה הבהרות לגבי נקודות מסוימות בדו"ח.
ההבהרות סופקו והשאלות נענו לשביעות רצונה של הועדה .בעקבות חלק מן ההערות
הוכנסו תיקונים לדו"ח.
בהמשך להמלצתה בהערותיה לדו"חות הכספיים לשנת ) 2005מכתבנו מ 20-באוקטובר
 ,(2006ממליצה הועדה לצרף לדו"חות הכספיים את הדו"ח הניהולי המציג את עיקרי
הפעילות בשנה הנסקרת והמוגש למשתתפי האסיפה הכללית.
לאור הגידול הבלתי צפוי במחזור הפעילות השנתית ב 2006-ולאור העובדה שהתנועה
פועלת ,בין היתר ,בתגובה על ארועים שלא ניתן לצפותם מראש ,ממליצה הועדה לשקול
הכללתו  -במסגרת תקציב תוכנית העבודה השנתית  -של סעיף תקציבי למימון פעילות בלתי
מתוכננת .זאת באופן שהתקציב ישמש כלי יעיל יותר לבקרת תכנון מול ביצוע.
עוד ממליצה הועדה לשקול הצגת דו"ח תזרימי מזומנים ולצרפו לדו"חות הכספיים.
כל ההמלצות מתייחסות לדו"חות הכספיים לשנת  2007ואילך.
ועדת הביקורת ממליצה לאסיפה הכללית לאשר את הדו"חות הכספיים ליום  31בדצמבר
.2006
ב ב ר כ ה,
ועדת הביקורת

