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דוח רואי החשבון המבקרים לחברי העמותה של 

)ר"ע(האגודה הסוציולוגית הישראלית 

                                                                             

 -להלן ) (ר"ע(ביקרנו את הדוחות על המצב הכספי המצורפים של האגודה הסוציולוגית הישראלית 

ואת הדוחות על הפעילויות והדוחות על השינויים בנכסים נטו   2018 -ו 2019בדצמבר  31לימים ) העמותה

דוחות כספיים אלה הינם באחריות הועד המנהל   של . לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים

.אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. העמותה

לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון , ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל

פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת -על. 1973-ג"התשל, )דרך פעולתו של רואה חשבון(

ביקורת . ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית

ביקורת כוללת גם . כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים

בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי  ההנהלה של העמותה וכן 

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

.דעתנו

את מצבה הכספי של , מכל הבחינות המהותיות, ל משקפים באופן נאות "לדעתנו הדוחות הכספיים הנ

ואת תוצאות פעולותיה והשינויים בנכסיה לכל אחת מהשנים  2018 -ו 2019בדצמבר  31העמותה לימים 

). Israeli GAAP(שהסתיימו באותם תאריכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל 

בראונשטיין      אוקון 
חשבון            -רואי     2020בפברואר  18
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 בדצמבר31ליום 

20192018

שקלים חדשיםבאור

רכוש שוטף 

 215,708  169,317 מזומנים ושווי מזומנים

התחייבויות שוטפות 

 13  - אשראי מתאגידים בנקאיים

 4,340  6,728 זכאים ויתרות זכות

 6,728  4,353 

נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה 

 211,355  162,589 לשימוש לפעילויות

 169,317  215,708 

ר העמותה                                                                חבר הנהלה"יו

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20192018

שקלים חדשיםבאור

הכנסות : 

 132,910  90,408 דמי חבר והשתתפות בכנסים

 3,000  3,000 הכנסות אחרות

 93,408  135,910 

הוצאות לפי פירוט: 

 37,108  47,490 כנסים ואירועים

 53,920  64,139 שרותי משרד

 4,000  4,000 שרותים מקצועיים

 6,500  8,000 פרסים למצטיינים

 1,678  3,250 אחזקה ותקורה

 8,247  11,249 אחזקת אתרי אינטרנט

 280  259 נסיעות

 138,387  111,733 

 24,177 (44,979)הכנסות (הוצאות) נטו לפני מימון

 7,886  3,787 הוצאות מימון , נטו

 16,291 (48,766)הכנסות (הוצאות) נטו לשנה

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים



)ר"ע(האגודה הסוציולוגית הישראלית 

דוחות על השינויים בנכסים נטו

5

שאין
לגביהם
 הגבלה

נכסים נטו
 לשימוש
סה"כלפעילויות

שקלים חדשים

 195,064  195,064 2018 בינואר  1יתרות ליום  

תוספות במהלך השנה 

 16,291  16,291 עודף השנה

 211,355  211,355 2018 בדצמבר  31יתרה ליום  

גריעות במהלך השנה 

(48,766)(48,766)גרעון השנה

 162,589  162,589 2019 בדצמבר  31יתרה ליום  



)ר"ע(האגודה הסוציולוגית הישראלית 

באורים לדוחות הכספיים
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 - כללי 1באור 

:מטרותיה העיקריות הן.  ר"העמותה הינה  מלכ.א  

.שמירת הרמה המדעית והמקצועית  ורמת האתיקה של ציבור הסוציולוגים במדינת  ישראל             

.קידום הידע הסוציולוגי בתחום המדעי ובתחום המקצועי              

  

.של  המוסד לתקינה חשבונאית 5הדוח ערוך לפי תקן חשבונאות מספר .ב
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לכבוד
בראונשטיין      אוקון 

,.נ.א
הצהרת מנהלים: הנדון

ואשר נערכה על  2019בדצמבר  31בקשר לבקורת הדוחות הכספיים של העמותה לשנה שנסתיימה ביום 
את , ידכם לשם מתן חוות דעת אם אמנם הם משקפים באופן נאות בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים

הננו לאשר לפי מיטב ידיעתנו , מצב העסקים ואת תוצאות הפעולות ואת השינויים במצב הכספי
:כדלקמן, ואמונותינו

:כללי

.ידוע לנו שהאחריות הראשונית לנכונות הדוחות הכספיים ושלמותם חלה עלינו.1

:העמדנו לרשותכם.2
.כל רשומות החשבון והמסמכים המתייחסים אליהן.   א              
.שהתקיימו עד היום, כל הפרוטוקולים מאסיפות וישיבות ההנהלה.   ב              

שעלולה להיות להם השפעה על הדוחות , אם נתגלו בעמותה אי סדרים או ליקויים בבקרה הפנימית.3
.הרי הם הובאו לידיעתכם, 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 לידיעתכם, העניינים המפורטים להלן.5

בכללן, עסקאות עם צדדים קשורים והסכומים לקבל ולשלם הקשורים בעסקאות אלו.  א              
. הסדרי חכירה וערבויות,העברות,הלוואות,קניות,מכירות                    

.הסכמים לרכוש בחזרה נכסים שנמכרו.   ב              

.כל העסקאות נרשמו באופן נאות ברשומות החשבון.6

הובא , שעשתה העמותה ביתרות מזומנים בבנקים או בנכסים אחרים, אם היו מגבלות לגבי השימוש.7
.הדבר לידיעתכם

.ברשות העמותה מסמכי בעלות נאותים בגין נכסיה.8

.שום שעבודים  אינם מוטלים על נכסי העמותה פרט לאלה שהובאו לידיעתכם.9

  במידת הצורך נכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאותות להפסדים העלולים להיווצר  בביצוע .      10
.או מחמת אי יכולתה לבצע התקשרויותיה, התקשרויות של העמותה         

 
ואין מתנהלים דיונים העלולים , לא כתובע ולא כנתבע , העמותה אינה צד לכל תביעה משפטית.     11

להסתיים
.        בתביעה כאמור          

כי בדקתם את הרישומים ברשימת החשבון של העמותה וכן מסמכים אחרים לפי , ידוע לנו.12
כי לא, שיטות ובהיקף שראיתם לנכון לצורך מתן חוות דעת על הדוחות הכספיים ואנו מבינים           
.אם היו כאלה,לעיל 3כאמור בסעיף , בכל מקרה עשויה בדיקתכם לגלות אי סדרים            

.שידרשו התאמות או גילוי בדוחות הכספיים, לא אירעו לאחר יום המאזן שום מקרים.13

,בכבוד רב

___________חתימת חבר הנהלה____________                                        ר"חתימת יו    


