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  דין וחשבון המבקר לחברי העמותה של

  משק)-העמותה למען חיות משק (חי

  

 31"העמותה") ליום  -משק)" (להלן -ביקרתי את המאזנים המצורפים של "העמותה למען חיות משק (חי
לשנה שהסתיימה באותו והדוח על השינויים בנכסים ואת הדוח על ההכנסות וההוצאות  2015בדצמבר 

כספיים אלה  הנם באחריות ועד והנהלת העמותה. אחריותי היא לחוות דעה על דוחות תאריך. דוחות 
  כספיים אלה בהתבסס על ביקורתי.

  
ערכתי את ביקורתי בהתאם לתקני ביקורת מקובלים, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך 

. על פי תקנים אלה נדרש ממני לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה 1973 –פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג 
להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מטעה מהותית, בין שמקורה בטעות שנפלה 
בדוחות הכספיים ובין שמקורה בהטעייה הכלולה בהם. ביקורת כוללת גם בדיקה מדגמית של ראיות 

דע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל התומכות בסכומים ובמי
האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הועד וההנהלה של העמותה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות 

  הכספיים בכללותה. אני סבור שביקורתי מספקת בסיס נאות לחוות דעתי.
  

אופן נאות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, בתאגידים שאינם לדעתי, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים ב
ואת תוצאות  2015בדצמבר  31למטרות רווח, מכל הבחינות המהותיות, את מצבה הכספי של העמותה ליום 

  לשנה שהסתיימה באותו תאריך.והשינויים בנכסים פעולותיה 
  

  

  

  ירון רותם

  רואה חשבון

 .2016, ינוי __תל אביב, 

  YARON ROTEM    ירון רותם
 C.P.A. (Isr.)      רואה חשבון

  Binyamin Metudela st. JURIST ,28    28 בנימין מטודלה  משפטן
   TEL-AVIV 69548  ISRAEL    69548אביב -תל  

  .TEL 03 - 6206825 'לט             

  FAX 03 - 6096825 פקס            

                                         yaron@rotfus.com  
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  מאזן   
  בדצמבר 31ליום 

 2014  2015  באור 

 בש"ח  

     
      רכוש שוטף

  56,921   19,858    מזומנים
  -   3,500    המחאות לגבייה

  -   33,453    המשרד להגנת הסביבה

 56,921  56,811   סה"כ רכוש

  
  

    

      התחייבויות שוטפות
  7,805   7,110   רעוןיוהמחאות לפ נותני שירותים

  3,658   6,187   מוסדות בגין עובדיםעובדים ו

   13,297   11,463  

        
      , שלא קיימת לגביהם הגבלהנכסים נטו

  28,958   43,514   שלא יועדו על ידי מוסדות העמותה

  16,500   -   שיועדו על ידי מוסדות העמותה

   43,614   45,458  
      
   118,56  56,921 

  

  

  

     

  יו"ר ועד  חבר ועד 

  הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

  .2016, יוני __תל אביב , 
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  דו"ח הכנסות והוצאות   
  של הקרן הכללית

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 
  2015  2014 

  בש"ח באור  
        הכנסות

 1,306  1,705   הכנסות מתרומות

 4,400  13,200   הכנסות מפיקוח "ביצי חופש"

  32,000   33,453   המשרד להגנת הסביבה –מתמיכות הכנסות 

  37,500   16,500   משנים קודמותסכומים שיועדו 

  510   350    הכנסות מדמי חבר

 75,716  65,208   סה"כ הכנסות

  
  עלות הפעילות

    

 2,360  1,569   "ביצי חופש" –הוצאות פיקוח 

  28,623   -    הוצאות פרויקט מעבר מטילות מכלובים לחופש 
 -  21,988    פרסום

  9,384   13,443   שכר עבודה ונלוות
  4,130   -   ניהול מערך התנדבות

  -   5,383   מקצועייםשירותים 

   42,383  44,497 

        הוצאות הנהלה וכלליות
 943  187   טלפון ודואר

 1,716  1,314   אגרות ודמי חבר

  2,000   2,950   שכ"ט מקצועי
  2,734   2,657   עמלות גיוס תרומות

  858   525   ואירועים השתלמות

  981   528   ואחזקת מחשב צרכי משרד

   8,161   9,232  

        
  157   108   עמלות בנק

        

 53,886  50,652   סה"כ הוצאות

        

 21,830  14,556   עודף הכנסות על הוצאות
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  דוח על השינויים בנכסים, נטו

  

      שלא קיימת לגביהם הגבלה    

      לשימוש לפעילויות    

יועדו על ידי  אשל    

  מוסדות העמותה

שיועדו על ידי   

  מוסדות העמותה

  סה"כ  

  בש"ח    

              

  61,128    37,500    23,628    1.1.14יתרה ליום 

  )15,670(    )37,500(    21,830    (הוצאות) נטו לשנה/הכנסות

שיועדו ייעוד סכומים לנכסים נטו 

  על ידי מוסדות העמותה

  )16,500(    16,500    -  

  45,458    16,500    28,958    31.12.14ליום יתרה 

              

              2015תנועה בשנת 

  )1,944(    )16,500(    14,556    הכנסות/(הוצאות) נטו לשנה

ייעוד סכומים לנכסים נטו שיועדו 

  על ידי מוסדות העמותה

  -    -    -  

  43,514    -    43,514    31.12.15יתרה ליום 
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  באורים לדוחות הכספיים

  

  כללי - 1באור 

במטרה לשפר את תנאי חייהם של בעלי חיים, להעמיק את המודעות  1995העמותה נוסדה בשנת   .א

בציבור לרווחת חיות המשק, חינוך בני נוער ליחס הוגן כלפי בעלי חיים ולהביא לחקיקת חוקים 

 ותקנות אשר יבטיחו תנאים הוגנים לבעלי חיים.

 .1980 –האגודה נרשמה כעמותה על פי חוק העמותות התש"מ   .ב

איש מבין חברי העמותה, לתאריך המאזן, אינו נושא באחריות לחובות והתחייבויות העמותה   .ג

 מעבר לתקציב שהוסכם עליו.

  

  עקרונות חשבונאיים מקובלים – 2באור 

 ראל.של לשכת רואי חשבון ביש 69הדוחות הכספיים הוצגו בהתאם לגילוי דעת   .א

הדוחות הכספיים ערוכים על בסיס המוסכמה של העלות ההיסטורית ללא השפעת השינויים בכח   .ב

 הקנייה הכללי של המטבע הישראלי.

לא נערך דוח על תזרימי המזומנים היות ואין בו להוסיף מידע מהותי על המידה הכלול בדוחות   .ג

 אלה.

  


