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דוח רואה החשבו� המבקר לחברי העמותה של 

)ר"ע(עמותת יוצאי� לשינוי 

את , 2016בדצמבר  31ליו� ) ר"ע(עמותת יוצאי� לשינוי ביקרנו את הדוח על המצב הכספי המצור$ של 

דוחות . הדוח על הפעילויות והדוח על השינויי� בנכסי� נטו של העמותה לשנה שהסתיימה באותו תארי&

אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיי� אלה . כספיי� אלה הינ� באחריות הועד המנהל של העמותה

. בהתבסס על ביקורתנו

ולשנה שהסתיימה באותו תארי& בוקרו על ידי  2014בדצמבר  31הדוחות הכספיי� של העמותה ליו� 

. משרד רואה חשבו� אחר

לרבות תקני� שנקבעו בתקנות רואי חשבו� , ערכנו את ביקורתנו בהתא� לתקני ביקורת מקובלי� בישראל

)�על פי תקני� אלה נדרש מאיתנו לתכנ� את הביקורת . 1973 "ג "התשל, )דר& פעולתו של רואה חשבו

ביקורת . ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחו� שאי� בדוחות הכספיי� הצגה מוטעית מהותית

ביקורת כוללת ג� . כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומי� ובמידע שבדוחות הכספיי�

בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדני� המשמעותיי� שנעשו על ידי הועד המנהל של העמותה 

אנו סבורי� שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות . וכ� הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיי� בכללותה

.דעתנו

את מצבה הכספי של , מכל הבחינות המהותיות, ל משקפי� באופ� נאות"הדוחות הכספיי� הנ, לדעתנו

את תוצאות פעולותיה והשינויי� בנכסיה נטו לשנה שהסתיימה באותו , 2016בדצמבר  31העמותה ליו� 

.) GAAP ISRAELI( תארי& בהתא� לכללי חשבונאות מקובלי� בישראל 

' לאח� ושות, שמואלי, מורדבני ברק
 �רואי חשבו
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 בדצמבר31ליו� 

20162015

באור
שקלי�
חדשי�

שקלי�
חדשי�

נכסי� שוטפי�

 29,292  144,887 3מזומני� ושווי מזומני�

 "  400 תרומות לקבל

 145,287  29,292 

התחייבויות שוטפות

 "  100,840 4זכאי� ויתרות זכות

נכסי� נטו

):גרעו�(נכסי� נטו שלא קיימת לגביה� הגבלה 

 29,292  44,447 נכסי� נטו ששימשו לפעילויות

 145,287  29,292 

תארי& אישור
הדוחות הכספיי�

ר "יו, שנפלד משה 
הועד

חבר ועד, קול ליאור 
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לשנה שהסתיימה ביו�
 בדצמבר31

20162015

באור
שקלי�
חדשי�

שקלי�
חדשי�

 118,851  89,810 5מחזור הפעילויות

)(*)105,122((61,029)6עלות הפעילויות

 13,729  28,781 עוד$ מפעילויות

(4,302)(12,337)7הוצאות הנהלה וכלליות

� 9,427  16,444 עוד$ מפעילות נטו לפני מימו

�(1,223)(1,289)נטו, מימו

 8,204  15,155 עוד$ מפעילות לשנה

מויי� מחדש(*)



)ר"ע(עמותת יוצאי� לשינוי 
דוחות על השינויי� בנכסי� נטו

.הבאורי� המצורפי� מהווי� חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיי� 

5

�שאי
לגביה�
הגבלה

שלא יועדו
על ידי
מוסדות
העמותה

שקלי�
חדשי�

 21,088 2015 בינואר 1יתרות ליו� 

תוספות במהל& השנה

 8,204 עוד$ מפעילות נטו לשנה

 29,292 2015 בדצמבר 31יתרה ליו� 

תוספות במהל& השנה

 15,155 עוד$ מפעילות נטו לשנה

 44,447 2016 בדצמבר 31יתרה ליו� 
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כללי ' 1באור 

.2013במר/  19העמותה התאגדה ביו� . א     

העמותה פועלת להנגשת הידע על הזכויות והאפשרויות הניצבות בפני העוזבי� את העול� החרדי . ב
�סיוע באפשרויות תעסוקה ובהכשרה . על מנת לאפשר לה� להתנהל בצורה מושכלת , לכל המעוניי

.מקצועית למבקשי� להשתלב בשוק התעסוקה

הנהלת החשבונות מתבצעת , רואי החשבו� המבקרי� משמשי� ג� כמנהלי החשבונות של העמותה. ג
�.באמצעות מחלקה נפרדת במשרד רואי החשבו

עיקרי המדיניות החשבונאית ' 2באור 

:חות הכספיי� באופ� עקבי"להל� עיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בעריכת הדו

של לשכת רואי חשבו� בישראל ובהתא� לתק�  69הדוחות הכספיי� הוצגו בהתא� לגילוי דעת . א
של לשכת רואי  69בהתא� לגילוי דעת . של המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית 5' חשבונאות מס

חשבו� בישראל  בוחרת העמותה להציג את יתרות הנכסי� נטו שלא קיימת לגביה� הגבלה בסכו� 
�.וכ� הצגת השינויי� ביתרות אלה, אחד במאז

רכוש קבוע. ב

הפחת מחושב לפי שיטת הפחת השווה . הרכוש הקבוע מוצג על בסיס העלות בניכוי פחת שנצבר
.בשיעורי� שנתיי� הנחשבי� כמספיקי� להפחתת הנכסי� במש& תקופת השימוש המשוערת בה�

הכנסות. ג

�.ההכנסות נרשמות ע� התהוות

שימוש באומדני� בעריכת הדוחות הכספיי�. ד

בעריכת הדוחות הכספיי� בהתא� לכללי חשבונאות מקובלי� נדרשת ההנהלה להשתמש 
ועל הנתוני� בדבר , באומדני� והערכות המשפיעי� על הנתוני� המדווחי� של נכסי� והתחייבויות

נכסי� מותני� והתחייבויות תלויות שנית� לה� גילוי בדוחות הכספיי� וכ� על נתוני הכנסות 
.התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדני� אלה. והוצאות בתקופות הדיווח

דוח על תזרימי המזומני�. ה

בדוחות הכספיי� לא נכלל דוח על תזרימי המזומני� מכיוו� שאינו מוסי$ מידע משמעותי על המידע 
.הכלול בדוחות הכספיי�
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)המש&(עיקרי המדיניות החשבונאית  ' 2באור 

34יישו� מוקד� של תק� חשבונאות . ו

 - 34פרס� המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תק� חשבונאות מספר  2014בחודש ינואר 
.הצגה של דוחות כספיי�

תו& שימוש , למעט מידע על תזרימי מזומני�, ישות תכי� את דוחותיה הכספיי�, בהתא� לתק� זה
ישות הפועלת בתחו� שבו הפרקטיקה המקובלת , על א$ האמור לעיל. בחשבונאות לפי בסיס צבירה

רשאית לערו& את דוחותיה הכספיי� לפי , מאפשרת דיווח כספי על בסיס מזומ� או מזומ� מעורב
. בסיס זה

�.2013החברה מיישמת את התק� ביישו� מוקד� החל משנת , בהתא� להמלצת התק

מזומני� ושווי מזומני� ' 3באור 

 בדצמבר31ליו� 

20162015

שקלי�
חדשי�

שקלי�
חדשי�

 29,292  144,887 בקופה ובבנקי�

זכאי� ויתרות זכות ' 4באור 

 בדצמבר31ליו� 

20162015

שקלי�
חדשי�

שקלי�
חדשי�

 "  95,675 הכנסות מראש

 "  5,165 עובדי� ומוסדות בגי� שכר

 100,840  " 

מחזור הפעילויות ' 5באור 

לשנה שהסתיימה ביו�
 בדצמבר31

20162015

שקלי�
חדשי�

שקלי�
חדשי�

 118,851  89,810 תרומות
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עלות הפעילויות ' 6באור 

לשנה שהסתיימה ביו�
 בדצמבר31

20162015

שקלי�
חדשי�

שקלי�
חדשי�

 89,735  35,000 (*)משפטיות 

 (**)15,387  26,029 שכר עבודה ונלוות

(61,029)(105,122)

. העמותה יזמה תביעה נגד מדינת ישראל על כ& שלא אכפה חוק לימודי יסוד על בוגרי החינו& החרדי(*) 
השפעה על קובעי מדיניות וניסיו� לחייב אות� , העלאת הנושא למודעות ציבורית: מטרת התביעה הינה 
תקדי� חוקי לפיו העמותה שואפת לקבל התייחסות ראשונה של מוסדות השלטו� , להתייחסות בנושא

לשאלה של אכיפת חינו& הול� במוסדות החינו& במדינת ישראל והתחייבות לפיצוי שא� יוכח במידה 
הפיצוי . מדינת ישראל תפצה את התובעי� על כ& שלא זכו לקבל חינו& הול� בצעירות�, והוכח נזק ממשי 

.יכול להיות בכס$ או בשווה כס$

מיו� מחדש(**)

הוצאות הנהלה וכלליות ' 7באור 

לשנה שהסתיימה ביו�
 בדצמבר31

20162015

שקלי�
חדשי�

שקלי�
חדשי�

 "  3,669 אחזקה

 2,710  2,878 נהול חשבונות

 1,592  5,790 מיסי� ואגרות

 12,337  4,302 



 

לכבוד
פקיד שומה
 3ירושלי� 

,.נ.ג.א

�: תיק, )ר"ע(עמותת יוצאי� לשינוי : הנדו

:מצורפי� המסמכי� הבאי�

.1215טופס 1.

.2016בדצמבר  31דוחות כספיי� ליו� 2.

,בכבוד רב

' לאח� ושות, שמואלי, מורד
 �רואי חשבו


