
 

דוחות כספיים של

המרכז לזכויות אדם של אנשים עם " בזכות"
עמותה, מוגבלויות

2017בדצמבר  31ליום 



 

עמותה, המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות" בזכות"

2017בדצמבר  31דוחות כספיים ליום 

תוכן הענינים

עמוד 
 
2דוח רואי החשבון המבקרים 
 
 
3מאזנים 
 
 
4דוחות על הפעילויות 
 
 
5דוחות על השינויים בנכסים נטו 
 
 
6-7דוחות על תזרימי המזומנים 
 
 
8-15באורים לדוחות הכספיים 



רואי חשבון,  אילן שגב
C.P.A (Isr.)ח"רו,אילן שגב

C.P.A (Isr.)ח"רו,אילן זרביב
C.P.A (Isr.)ח"רו,אבנר שזיפי

C.P.A (Isr.)ח"רו,מרדכי מזרחי
C.P.A (Isr.)ח"רו,אורלי סדס

C.P.A (Isr.)ח"רו,יגאל פלקוביץ
C.P.A (Isr.)ח"רו,דוד אברהמי

C.P.A (Isr.)ח"רו,דניאל פיטוסי
C.P.A (Isr.)ח"רו,רועי קוצב

ירושלים, 22בית  הדפוס ' רחC.P.A (Isr.)ח"רו,ליטל אדרי
02-5489222    : טל C.P.A (Isr.)ח"רו, רן שבח

02-6529180    :פקס C.P.A (Isr.)ח"רו,אלישבע בוטה

2

דוח רואי החשבון המבקרים לחברי העמותה של 

עמותה, המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות" בזכות"

עמותה , המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות" בזכות"ביקרנו את המאזנים המצורפים של 
הדוחות  על השינויים ,ואת הדוחות על הפעילויות  2016 -ו 2017בדצמבר  31לימים ) העמותה -להלן (

. בנכסים נטו והדוחות על תזרימי המזומנים  של העמותה לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים
אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות . דוחות כספיים אלה הינם באחריות הועד המנהל של העמותה

. כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו

דרך (לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון , ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים
על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה . 1973 -ג "התשל, )פעולתו של רואה חשבון

ביקורת כוללת . במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית
ביקורת כוללת גם בחינה של . בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים

כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הועד המנהל של העמותה וכן 
אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות . הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה

.דעתנו

מכל הבחינות , ל משקפים באופן נאות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים"הדוחות הכספיים הנ, לדעתנו
, ואת תוצאות פעולותיה  2016-ו  2017בדצמבר  31את מצבה הכספי של העמותה לימים , המהותיות

בהתאם השינויים בנכסיה נטו ותזרים המזומנים שלה לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים 
.(Israeli GAAP)לכללי חשבונאות מקובלים בישראל 

אילן שגב
רואי חשבון2018ביוני  18
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מאזנים
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 בדצמבר31ליום 

20172016

באור
שקלים
חדשים

שקלים
חדשים

רכוש שוטף 

 296,069  207,842 3מזומנים ושווי מזומנים

 1,060,529  992,686 השקעות בניירות ערך סחירים

 222,361  171,757 4חייבים ויתרות חובה

 66,910  35,200 8יתרות בשל סיום יחסי עובד מעביד, נטו

 1,407,485  1,645,869 

 50,591  40,667 5רכוש קבוע, נטו 

 1,696,460  1,448,152 סה"כ נכסים

התחייבויות שוטפות 

 39,426  93,306 6ספקים ונותני שירותים

 136,655  133,697 7מוסדות ועובדים בגין שכר

 181,248  - הכנסות מראש לזמן קצר

 227,003  357,329 

נכסים נטו 

נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה:

 1,017,163  941,992    ששימשו לפעילות

 50,591  40,667    ששימשו לרכוש קבוע

 982,659  1,067,754 

 271,377  238,490 13נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה זמנית

 1,339,131  1,221,149 סה"כ נכסים נטו

 1,448,152  1,696,460 

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים

2018ביוני  18
תאריך אישור

הדוחות הכספיים
אמנדה לייטון בלישה

חבר ועד העמותה
דורון תמיר

חבר ועד העמותה
יותם טולוב

ל העמותה"מנכ
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דוחות על הפעילויות
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לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20172016

באור
שקלים
חדשים

שקלים
חדשים

 2,567,780  2,737,499 9מחזור הפעילות

 2,099,705  2,380,405 10עלות הפעילויות

 468,075  357,094 הכנסות נטו מפעילויות

 371,499  453,215 11הוצאות הנהלה וכלליות

 96,576 (96,121)עודף (גרעון) לפני מימון

(5,755) 11,026 12הכנסות (הוצאות) מימון, נטו

 90,821 (85,095)עודף (גרעון) לשנה
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 נכסים נטו שלא קיימת 
לגביהם הגבלה

שקיימת
לגביהם
 הגבלה

לשימוש
לפעילויות

ששימשו
לרכוש
קבוע

באופן
סה"כזמני

שקלים
חדשים

שקלים
חדשים

שקלים
חדשים

שקלים
חדשים

 1,517,582  540,649  71,037  905,896 2016 בינואר 1יתרות ליום 

שינויים במהלך השנה:

 90,821  -  -  90,821 עודף לשנה

שינוי בנכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה
(269,272)(269,272) -  - זמנית

 -  -  5,098 (5,098)סכומים ששימשו לרכישת רכוש קבוע

 -  - (25,544) 25,544 שחרור סכומים לכיסוי פחת

 1,339,131  271,377  50,591  1,017,163 2016 בדצמבר 31יתרות ליום 

שינויים במהלך השנה:

(85,095) -  - (85,095)גרעון לשנה

שינוי בנכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה
(32,887)(32,887) -  - זמנית

 -  -  3,276 (3,276)סכומים ששימשו לרכישת רכוש קבוע

 -  - (13,200) 13,200 שחרור סכומים לכיסוי פחת

 1,221,149  238,490  40,667  941,992 2017 בדצמבר 31יתרות ליום 
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לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20172016

שקלים
חדשים

שקלים
חדשים

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 

 90,821 (85,095)עודף (גרעון) לשנה

ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת -
(134,620)(38,385)נספח א'

(269,272)(32,887)גידול (קיטון) בנכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה זמנית

(313,071)(156,367)מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה 

 632,459  652,691 מימוש ניירות ערך

(673,898)(581,275)רכישת ניירות ערך

(5,098)(3,276)רכישת רכוש קבוע

(46,537) 68,140 מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) השקעה

(359,608)(88,227)ירידה במזומנים ושווי מזומנים

 655,677  296,069 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

 296,069  207,842 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת - נספח א' 

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20172016

שקלים
חדשים

שקלים
חדשים

הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים

 25,544  13,200 פחת

 12,426  31,710  קיטון ביתרות בשל סיום יחסי עובד מעביד,נטו

 5,018 (3,573)שערוך ניירות ערך

(26,217)(12,465)קיטון בהפרשה לחופשה

 28,872  16,771 

שינויים בסעיפי רכוש והתחיבויות

 142,748  50,604 קיטון (גידול) בחייבים ויתרות חובה

(5,813) 9,507 גידול (קיטון) במוסדות ועובדים

(40,410) 53,880 גידול (קיטון) בספקים ונותני שירותים

(247,916)(181,248)קיטון בהכנסות מראש

(67,257)(151,391)

סה"כ ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות
(134,620)(38,385)שוטפת-נספח א'

פעולות מהותיות שלא במזומן - נספח ב' 

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20172016

שקלים
חדשים

שקלים
חדשים

 106,248  - שינוי בהכנסות מראש לזמן ארוך כנגד הכנסות מראש לזמן קצר



עמותה, המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות" בזכות"
באורים לדוחות הכספיים
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 - כללי 1באור  

ידי הוקמה על , )העמותה -להלן" (עמותה, המרכז לזכויות של אנשים עם מוגבלויות –בזכות "העמותה . א
.1998בפברואר  26בתאריך ) האגודה –להלן (עמותה רשומה  –האגודה לזכויות האזרח בישראל 

מתוך הכרה כי להם , לפעול לקידום רווחתם ושלומם של בני אדם עם מוגבלויות"מטרת העמותה הינה .ב
".אותן זכויות כלכל אדם אחר

לפקודת מס  46קיבלה העמותה אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף  07/05/2001בתאריך .ג
האישור המצוי בידי העמותה בסמוך למועד חתימת הדוחות . תוקף האישור מוארך מעת לעת. הכנסה

.31/12/2020 -הינו בתוקף עד ל

 - מדיניות חשבונאית 2באור  

של המוסד הישראלי  5' הדוחות הכספיים נערכו על פי הנחיות וכללי דיווח כפי שפורסמו בתקן מס.א
.רים"לתקינה בחשבונאות בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ

הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים על בסיס המוסכמה של העלות 
.ההסטורית ולא ניתן בהם ביטוי להשפעת השינויים בכח הקניה של השקל על התוצאות העסקיות

.הדוחות הכספיים ערוכים על בסיס מצטבר

פיקדונות לזמן קצר שהופקדו , בין היתר, כשווי מזומנים נחשבות השקעות שנזילותן גבוהה הכוללות.ב
חודשים ושאינם מוגבלים  3לא עלתה על , בעת ההשקעה בהם, בבנקים ושהתקופה עד למועד מימושם

.בשימוש

.ניירות ערך סחירים מוצגים לפי שווי שוק לתאריך המאזן.   ג

הפחת מחושב בשיטת הקו הישר בשיעורים . הרכוש הקבוע מוצג לפי עלות בניכוי פחת שנצבר.ד
.המשקפים לדעת הנהלת העמותה את אורך חיי הנכסים המופחתים

:שיעורי הפחת השנתיים הינם כדלקמן     

%

33אתר אינטרנט
6-15ריהוט וציוד משרדי

25-33נלווהמחשבים וציוד

שערי חליפין. ה

20172016

3.4673.845דולר ארה"ב

4.15264.0438אירו

4.68194.725ליש"ט

שקלים חדשים
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 - מזומנים ושווי מזומנים 3באור  

א. הרכב:

 בדצמבר31ליום 

20172016

שקלים חדשיםשקלים חדשים

 290,763  207,762 מזומנים

 2,870  - קופה קטנה

 2,436  80 פקדונות במטבע חוץ (ב)

 207,842  296,069 

ב.  הרכב:

741,471בדולרים של ארה"ב

959-באירו

66בליש"ט

802,436

הפקדונות במטבע חוץ מוצגים בשקלים חדשים לפי השער היציג לתאריך הדוחות הכספיים.

 - חייבים ויתרות חובה 4באור  

:הרכב

 בדצמבר31ליום 

20172016

שקלים חדשיםשקלים חדשים

 99,267  160,457 הכנסות לקבל

 106,248  - שיקים לגבייה

 1,124  1,018 הוצאות מראש

 15,722  10,282 חייבים אחרים

 171,757  222,361 
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 - רכוש קבוע, נטו 5באור  

הרכב:

 בדצמבר31ליום 

20172016

עלות
פחת

שנצבר
עלות

מופחתת
עלות

מופחתת

שקלים
חדשים

שקלים
חדשים

שקלים
חדשים

שקלים
חדשים

 -  -  126,507  126,507 אתר אינטרנט

 11,570  7,670  165,041  172,711 מחשבים וציוד נלווה

 39,021  32,997  32,816  65,813 ריהוט וציוד משרדי

 365,031  324,364  40,667  50,591 

 - ספקים ונותני שירותים 6באור  

הרכב:

 בדצמבר31ליום 

20172016

שקלים חדשיםשקלים חדשים

 38,531  86,595 חשבונות פתוחים

 895  6,711 המחאות לפירעון

 93,306  39,426 

 - מוסדות ועובדים בגין שכר 7באור  

הרכב:

 בדצמבר31ליום 

20172016

שקלים חדשיםשקלים חדשים

 58,833  68,340 מוסדות ועובדים בשל שכר

 77,822  65,357 הפרשה לחופשה (*)

 133,697  136,655 

, שבה מוכפל השכר האחרון בימי החופשה להם זכאים העובדים, ההפרשה חושבה לפי שיטת הפדיון* 
.ללא הוצאות סוציאליות בגין השכר המחושב
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 - יתרות בשל סיום יחסי עובד מעביד, נטו 8באור  

הרכב:

 בדצמבר31ליום 

20172016

שקלים חדשיםשקלים חדשים

 1,089,343  1,154,737 יתרות שנצברו בקופות אישיות

(1,042,026)(1,139,986)התחייבויות בשל סיום יחסי עובד - מעביד

14,75147,317

 19,593  20,449 בתוספת יעודה בקופה מרכזית לפיצויים

 66,910  35,200 יתרה, נטו
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 - מחזור הפעילות 9באור  

א. הרכב: 

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20172016

שקלים חדשיםשקלים חדשים

 244,890  171,981 מענקים מקרן טאובר

 76,030  185,380 מענקים מקרן בלאושטיין

 193,700  - מענקים מקרן ויינברג

 257,472  210,906 ידידות טורונטו דרך קרן פרידברג

 11,662  22,743 מענקים מקרן ונדי וייקר

 38,387  - מענקים מקרן רודרמן

 56,564  - קרן שוקן

 25,000  50,000 קרן מתן

 -  24,447 מגבית ניו-יורק (ב)

 -  28,437 קרן קטארין אמאס

 -  196,339 מענקים מקרן טד אריסון

 -  19,371 קרן סילבר

 99,267  - האיחוד הארופי- פרויקט אפוטרופסות

 100,000  117,500 מענקים מחותמים מחדש

 95,944  108,247 קרן ליבהאבר

 94,099  35,057 קרן סברן

 45,340  66,323 תרומות שונות  מחו"ל (ג)

 NAV 60,274  138,358משרד עו"ד 

Open Society(ב)  451,461  401,645 

 -  51,000 ועדת עזבונות

 30,000  30,000 קרן פרץ נפתלי

 59,570  92,041 קרן קלור לישראל

 116,368  363,848 תרומות מהארץ

 250,000  250,000 מענקים מקרן סבה (ב)

 22,500  30,340 הכנסות מפעילויות

 P.E.F -  19,500מענקים מ- 

2,515,8782,426,112

תקבול מהסכם פשרה במסגרת תביעה ייצוגית
 141,668  221,620  שהעמותה אינה צד לה (ד)

 2,737,499  2,567,780 
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 - מחזור הפעילות (המשך) 9באור  

הועברו תוך הגבלתם לפעילות , וקרן סבה OSFקרן , יורק-שנתקבלו ממגבית ניו, חלק מהתרומות.   ב
.2017עד לשנת 

ח מכל אחד "ש 20,000-יתרת הסכום נובעת מתרומות של תורמים שונים בסכומים הנמוכים מ.   ג
.מהם

להלן (מ "הוגשה תביעה ייצוגית נגד חברת הוט מערכות תקשורת בע 2010באוקטובר  3בתאריך .ד
בטענה שהוט והוט טלקום חייבו , ")הוט טלקום"להלן (ונגד הוט טלקום שותפות מוגבלת ") הוט"

. העמותה אינה צד לתביעה זו. גם לאחר שאלו התנתקו משירותיהן, בחיוב יתר את לקוחותיהן
הוסכם כי הנתבעת  תשלם סכום , ד"אשר קיבל תוקף של פס, במסגרת הסכם פשרה בין הצדדים

סוכם על תשלום בסך , בהתאם לכך. למספר עמותות שונות  בישראל, שהוסכם בפשרה כאמור
נפרע  2015 -ב. 29/10/2015 -החל מה, ויתפרס על פני שנתיים, ח שיועבר לעמותה"ש 283,333

 141,668נפרעו ארבעה תקבולים נוספים בסך  2016 -ב, ח"ש 35,417בסך , התקבול הראשון מהוט
.ח"ש 106,248נפרע תקבול נוסף ואחרון בסך  2017ובשנת , ח"ש

מ בטענה כי הנתבעת שלחה "הוגשה תביעה ייצוגית נגד חברת פייסבוק בע 2012בדצמבר  30בתאריך 
העמותה . הנשלחים בעצמם, פרסומות לתובעים ללא אישורם וללא שקיבלו את פרטי הנתבעים

הוסכם כי , ד"אשר קיבל תוקף של פס, במסגרת הסכם פשרה בין הצדדים. אינה צד לתביעה זו
, בהתאם לכך. למספר עמותות שונות  בישראל, הנתבעת  תשלם סכום שהוסכם בפשרה כאמור

. ח"ש 115,372קיבלה העמותה סך של 

 - עלות הפעילויות 10באור  

הרכב:

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20172016

שקלים חדשיםשקלים חדשים

 1,499,625  1,677,577 שכר ונלוות

 325,655  394,797 הוצאות פרוייקטים ואירועים

 219,333  221,723 שכר דירה ואחזקה

 9,591  19,504 משרדיות

 10,033  6,556 תקשורת ודואר

 6,330  7,279 נסיעות וחניה

 5,157  2,898 הוצאות משפטיות

 991  28,911 השתלמויות

 -  9,360 גיוס כספים

 22,990  11,800 פחת

 2,380,405  2,099,705 
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 - הוצאות הנהלה וכלליות 11באור  

הרכב:

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20172016

שקלים חדשיםשקלים חדשים

 314,605  372,970 שכר ונלוות

 23,247  24,635 שכר דירה ואחזקה

 11,314  11,314 שירותים מקצועיים

 6,229  21,339 עמלות בנקאיות

 10,002  14,641 כיבודים ומתנות

 1,619  2,167 משרדיות

 1,116  728 תקשורת ודואר

 703  809 נסיעות וחניה

 110  3,212 כנסים והשתלמויות

 2,554  1,400 פחת

 453,215  371,499 

 - הכנסות (הוצאות) מימון, נטו 12באור  

הרכב:

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20172016

שקלים חדשיםשקלים חדשים

הכנסות-

 10,053  26,086 ריבית מניירות ערך

 -  11,265 רווח מניירות ערך

 37,351  10,053 

הוצאות-

(5,017)(7,692)שערוך והפסד מניירות ערך

(5,480)(6,218)דמי ניהול ניירות ערך

(5,311)(12,415)הפרשי שער

(26,325)(15,808)

(5,755) 11,026 הכנסות (הוצאות) מימון, נטו
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 - נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה זמנית 13באור  

:הרכב

 בדצמבר31ליום 

20172016

שקלים חדשיםשקלים חדשים

-30,000משפחת פייפר

-40,280קורת ישראל

50,000-קרן סבה

-34,000מגבית ניו-יורק

OSF134,210180,440קרן 

K. Ames-28,437

12,500-קרן מתן

238,490271,377
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דוח התאמה לצרכי מס הכנסה

2017לשנת המס 

שקלים חדשים

 85,095 גרעון לפי דוח על הפעילויות

 85,095 גרעון שאינו מוכר לצורכי מס

 - סה"כ

ב ששולמו בשנת המס: 181הוצאות עודפות לפי סעיף  

(393)נסיעות

(419)שי לחג

(812)

אמנדה לייטון בלישה 
חבר ועד העמותה

דורון תמיר
חבר ועד העמותה

יותם טולוב
ל העמותה"מנכ
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C.P.A (Isr.)ח"רו,דניאל פיטוסי
C.P.A (Isr.)ח"רו,רועי קוצב

ירושלים, 22בית  הדפוס ' רחC.P.A (Isr.)ח"רו,ליטל אדרי
02-5489222    : טל C.P.A (Isr.)ח"רו, רן שבח

02-6529180    :פקס C.P.A (Isr.)ח"רו,אלישבע בוטה

דוח רואה החשבון המבקר

עמותה לשנת , המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות" בזכות"בדקנו את ההתאמה המצורפת של 

המתאמת את הגרעון של העמותה לפי , )אליה צורפו הטפסים המסומנים בחותמתנו לשם זיהוי( 2017המס 

לגרעון שהוצהר על  ידה לצרכי מס , 2017בדצמבר  31דוח רווח והפסד שלה לשנה שהסתיימה ביום  

.לשנת המס האמורה, הכנסה

החישובים הדרושים לפי , "תנאים לניכוי הוצאות מסוימות"בדיקת ההוצאות המפורטות בתקנות בדבר 

נעשו בהיקף שסוכם , לפקודה' א 32לפקודת מס הכנסה והתקיימות התנאים המפורטים בסעיף ) י(3סעיף 

.על כל המשתמע מכך, בין נציבות מס הכנסה לבין לשכת רואי חשבון בישראל

ל נערכה בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה "ההתאמה הנ, ובכפיפות לאמור בפסקה הקודמת, לדעתנו

.1985 -ה "התשמ) תיאומים בשל אינפלציה(וחוק מס הכנסה 

אילן שגב
רואי חשבון2018ביוני  18



עמותה, המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות" בזכות"

1

2018ביוני  18
לכבוד

אילן שגב

,נכבדי

הצהרת מנהלים: הנדון

ואשר נערכה  על  2017בדצמבר  31בקשר  לביקורת הדוחות הכספיים של העמותה  לשנה שנסתיימה ביום 
את , ידכם לשם מתן חוות דעת אם אמנם הם משקפים באופן נאות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים

:כדלהלן, לפי מיטב ידיעתנו ואמונתנו,  הננו לאשר, מצב הנכסים  ואת תוצאות הפעולות

:כללי

.שהאחריות הראשונה לנכונות הדוחות הכספיים ושלמותם חלה עלינו, ידוע לנו.1

:העמדנו לרשותך.2
         

.כל רשומות החשבון והמסמכים המתייחסים אליהן.   א    
.כל הפרוטקולים מאסיפות נאמני  העמותה ומישיבות ההנהלה שהתקיימו עד היום.   ב

שעלולה להיות להם השפעה על הדוחות , אם נתגלו בעמותה אי סדרים או ליקויים בבקרה הפנימית.3
.הרי הם הובאו לידיעתך, הכספיים

אין לנו תכניות העשויות להשפיע באופן מהותי על השווי או הסיווג המאזניים של נכסים .4
.שלא קיבלו ביטוי בדוחות הכספיים, והתחייבויות

:ניתן להם גילוי נאות בדוחות הכספיים או הובאו לידיעתך, המפורטים להלן, בעניינים .5
בכללן , עסקאות עם צדדים קשורים והסכומים לקבל ולשלם הקשורים בעסקאות אלו. א         

.העברות והסדרי חכירה וערבויות,הלוואות,הוצאות,הכנסות
.הסכמים לרכוש בחזרה נכסים שנמכרו.   ב          

.נכללו באופן נאות בדוחות הכספיים, לרבות התחייבויות תלויות, כל הנכסים וההתחייבויות.6

.כל העסקאות נרשמו באופן נאות ברשומות החשבון.7

הובא ,שעשה העמותה ביתרות מזומנים בבנקים או בנכסים אחרים, אם היו מגבלות לגבי השימוש.8
.הדבר לידיעתך

.ברשות העמותה מסמכי בעלות נאותים בגין נכסיו.9

.שום שעבודים אינם מוטלים על העמותה. 10

אך היא צד לתביעה משפטית , העמותה אינה צד לתביעה משפטית בעלת אופי כספי כנתבעת.11
.כתובעת

כי בדקת הרישומים ברשומות החשבון של העמותה וכן מסמכים אחרים לפי שיטות , ידוע לנו.12
כי לא בכל מקרה , ואנו מבינים, שראית לנכון לצורך מתן חוות הדעת על הדוחות הכספיים, ובהיקף

.אם היו כאלה, לעיל 3כאמור בסעיף , סדרים-עשויה בדיקתך לגלות אי
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לא אירעו לאחר תאריך המאזן שום מקרים שבגינם יידרשו התאמות או גילויים בדוחות הכספיים . 13
. למעט אלו שפורטו בדוחות הכספיים

אמנדה לייטון בלישה 
חבר ועד העמותה

דורון תמיר
חבר ועד העמותה

יותם טולוב
ל העמותה"מנכ


