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  דוח רואי החשבון המבקרים
  
  של
  

  עמותה רשומה, ויות האזרח בישראלהאגודה לזכ
  
  

עמותה רשומה , ביקרנו את המאזנים המצורפים של האגודה לזכויות האזרח בישראל
הדוחות , דוחות על הפעילויותהאת , 2008 - ו2009 בדצמבר 31לימים ")  העמותה "-להלן (

ו  לכל אחת מהשנים שנסתיימו והדוחות על תזרימי המזומניםעל השינויים בנכסים נט
אחריותנו .  דוחות כספיים אלה הינם באחריות ההנהלה של העמותה. באותם תאריכים

  .היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו
  

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

מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות 
ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות . הכספיים הצגה מוטעית מהותית

ביקורת כוללת גם בחינה של כללי חשבונאות . בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים
ים המשמעותיים שנעשו על ידי ההנהלה של העמותה וכן הערכת שיושמו ושל האומדנ

אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות .  נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה
  .לחוות דעתנו

  
ל ערוכים על בסיס העלות ההיסטורית בערכים נומינליים ולא על "הדוחות הכספיים הנ

  . המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות של12בסיס סכומים מדווחים כהגדרתם בתקן 
  

הדוחות , ומים מדווחים כאמור לעילפרט לאי הצגת הדוחות הכספיים בסכ, לדעתנו
את מצבה הכספי של , מכל הבחינות המהותיות, ל משקפים באופן נאות"הכספיים הנ

השינויים בנכסים נטו ,  ואת תוצאות פעולותיה2008 - ו2009 בדצמבר 31העמותה לימים 
לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים בהתאם לכללי , רימי המזומנים שלהותז

  ).GAAP Israeli(חשבונאות מקובלים בישראל 
  
  
  
  
  
  

  זיו האפט  
  רואי חשבון  

  
  
  
  
  

  2010  ביולי 18, ירושלים
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  עמותה רשומה, האגודה לזכויות האזרח בישראל
  

  מאזנים
  

  )בשקלים חדשים(
  
  

    ביאור      31.12.2009        31.12.2008  
  נכסים                  
                    
  רכוש שוטף  3                
                    
  מזומנים ושווי מזומנים        2,255,650        1,190,965  
  השקעות לזמן קצר         8,225,748        7,391,832  
  תרומות והקצבות לקבל         165,280        388,920  
  ת חובהחייבים אחרים ויתרו        183,023        139,069  

  9,110,786        10,829,701          

  רכוש קבוע  4      278,653        419,456  

  9,530,242        11,108,354          
                                        
                    
  נטו, התחייבויות ונכסים                  
                    
  התחייבויות שוטפות                  
                    
  אשראי מבנקים לזמן קצר        16        50  
  ספקים ונותני שירותים  5      467,385        206,934  
  זכאים אחרים ויתרות זכות  6      469,570        375,006  

  581,990        936,971          
                    
  התחייבויות לזמן ארוך                  
                    
  נטו, מעביד-התחייבויות בשל סיום יחסי עובד  7      373,169        720,563  
                    
  נטו, נכסים                  
                    
  :נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה                  
                    
  : נכסים נטו לשימוש לפעילויות                  
     שיועדו על ידי מוסדות העמותה  8      2,827,413        2,827,413  
     שלא יועדו על ידי מוסדות העמותה        4,742,330        3,687,187  
  כוש קבועלרששימשו נכסים נטו         278,653        419,456  

  6,934,056        7,848,396          
                    
   הגבלה בעלת אופי זמניםנכסים נטו שקיימת לגביה  9      1,949,818        1,293,633  

  8,227,689        9,798,214          
                    
  9,530,242        11,108,354          
                      

        
  
  
  

 2010 ביולי 18    

   הועד המנהלרחב
   נסים מזרחיר "             ד

 

  ועד המנהלהר "יו 
 ר גילה שטופלר"ד

תאריך אישור הדוחות הכספיים  
 על ידי האסיפה הכללית

                   
                                                               

  .םהביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מה
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  עמותה רשומה, האגודה לזכויות האזרח בישראל
  

   על הפעילויותותדוח
  

  )בשקלים חדשים(
  
  

           ביוםלשנה שנסתיימה  
    ביאור      31.12.2009        31.12.2008  
                    
  מחזור הפעילויות                  
                    
  ל" מחותרומות והקצבות  'א10      2,780,205        2,697,259  
  תרומות ואירועים בארץ, דמי חבר  'ב10      367,151        230,501  
  הכנסות מפעילויות שונות  'ג10      102,901        114,179  

  7,387,572        5,356,337        
סכומים ששוחררו מנכסים נטו שהוגבלו 

  לפעילות

  10,429,511        8,606,594          
                    
  עלות הפעילויות                  
                    
  שכר עבודה ונלוות        5,167,312        5,231,333  
   לפעילותהוצאות אחרות  'ד10      2,711,365        2,430,046  

  7,661,379        7,878,677          
                                        
  הכנסות נטו מפעילויות        727,917        2,768,132  
                    
  הוצאות הנהלה וכלליות   'ה10      1,010,973        1,047,731  
                    
  נטו לפני מימון) הוצאות(הכנסות       (  283,056  )      1,720,401  
                    
  נטו,  מימון)הוצאות(הכנסות   'ו10      1,197,396      (  1,595,639  )

                    
  נטו לשנה) הוצאות(הכנסות         914,340        124,762  
                      

  
  
  
  
  
  
  
  

  .נפרד מהםהביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי 
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  עמותה רשומה, האגודה לזכויות האזרח בישראל
  

  נטו,  על השינויים בנכסיםותדוח
  

  )בשקלים חדשים(
   

   נכסים נטו  נכסים נטו   

   שלא קיימת לגביהם הגבלה  שקיימת לגביהם הגבלה   

   פעילויותלנכסים נטו לשימוש          

      סך הכל  
בעלת אופן 

      זמני

נכסים 
נטו 

משו ששי
לרכוש 
      קבוע

  שיועדו 
על ידי 
מוסדות 
      העמותה

שלא יועדו 
על ידי 

מוסדות  
      העמותה

  2008  בינואר1יתרה ליום     3,567,222      2,827,413      414,659      1,591,432      8,400,726                                  
                                
  :תוספות במהלך השנה                              
                                
  תרומות והקצבות          -      -      7,089,773      7,089,773  
                                
   נטו לשנה)הוצאות(כנסות ה    124,762                        124,762  
                                
  :גריעות במהלך השנה                              
                                
  סכומים ששוחררו מהגבלה    -      -      -    (  7,387,572  )  (  7,387,572  )

                                

  -      -      167,133      -    (  167,133  )  

העברת סכומים שלא קיימת 
 ששימשו -לגביהם הגבלה 

  לרכוש קבוע 
                                

  -      -    (  162,336  )    -      162,336    
סכומים שהועברו לכיסוי 

  הוצאות פחת
  2008 בדצמבר 31יתרה ליום     3,687,187      2,827,413      419,456      1,293,633      8,227,689                                  
                                
  :תוספות במהלך השנה                              
                                
  תרומות והקצבות    -      -      -      6,012,522      6,012,522  
                                
  נטו לשנה )הוצאות(כנסות ה    914,340      -      -      -      914,340  
                                
  :גריעות במהלך השנה                              
                                
  סכומים ששוחררו מהגבלה    -      -      -    (  5,356,337  )  (  5,356,337  )

                                

  -      -      6,887      -    (  6,887  )  

העברת סכומים שלא קיימת 
 ששימשו -לגביהם הגבלה 

  לרכוש קבוע 
                                

  -      -    (  147,690  )    -      147,690    
סכומים שהועברו לכיסוי 

  הוצאות פחת
  2009 בדצמבר 31יתרה ליום     4,742,330      2,827,413      278,653      1,949,818      9,798,214                                  
                                  

  
  
  
  
  
  
  
  

  .הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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  מהעמותה רשו, האגודה לזכויות האזרח בישראל
  

  דוחות על תזרימי המזומנים
  

  )בשקלים חדשים(
  
  
  
  

   לשנה שנסתיימה ביום 

  31.12.2008      31.12.2009      
              
  תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת            
              
  נטו לשנה) הוצאות( הכנסות    914,340      124,762  

(  6,170,929  )  (  6,237,747  )  
זומנים מפעילות התאמות הדרושות להצגת תזרימי המ

  )'ראה נספח א(, שוטפת

(  6,046,167  )  (  5,323,407  )    
              
              
  תזרימי מזומנים מפעילות השקעה            
              
  רכישת רכוש קבוע  (  6,887  )  (  167,133  )
  נטו, השקעות לזמן קצרתמורה ממימוש     382,491    (  2,248,321  )

(  2,415,454  )    375,604      
              
  תזרימי מזומנים מפעילות מימון            
  נטו, באשראי מבנקים לזמן קצר) ירידה(עליה   (  34  )  (  9  )

  7,089,773      6,012,522    
תקבולים מתרומות והקצבות לנכסים נטו שקיימת לגביהם 

  הגבלה בעלת אופי זמני

  7,089,764      6,012,488      
                            
  ושווי מזומניםבמזומנים ) ירידה(עליה     1,064,685    (  1,371,857  )

              
  הושווי מזומנים לתחילת השניתרת מזומנים     1,190,965      2,562,822  
              
  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה    2,255,650      1,190,965  
                

  
  
  

  
  
  
  

  .הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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  עמותה רשומה, זכויות האזרח בישראלהאגודה ל
  

   על תזרימי המזומניםותנספח לדוח
  

  )בשקלים חדשים(
  

  
  

   התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת- ' אנספח
  

   לשנה שנסתיימה ביום 

  31.12.2008      31.12.2009      
  :הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים            
              
  סכומים ששוחררו מהגבלה  (  5,356,337  )  (  7,387,572  )

              
  פחת     147,690      162,336  
              
  נטו, מעביד- בהתחייבות בשל סיום יחסי עובדירידה  (  347,394  )  (  119,670  )

              
  נטו,  ערך של השקעות לזמן קצר ירידת)עליית(  (  1,216,407  )    1,266,129  

(  6,078,777  )  (  6,772,448  )    
              
              
  :שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות            
              
  ירידה בתרומות והקצבות לקבל    223,640      43,705  
              
   בחייבים ויתרות חובהעליה  (  43,954  )  (  348  )

              
  בספקים ונותני שירותים) ירידה(עליה     260,451    (  57,141  )

              
  בזכאים ויתרות זכות )ירידה(עליה     94,564    (  78,368  )

(  92,152  )    534,701      

(  6,170,929  )  (  6,237,747  )    
(  4,463,378  )                

  
  
  
  
  

      .הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
  


