
24/06/2020 12:12:38 בעבודה

 ו  ד  ה
ב  ע  ב 

 

)ר"ע(הארגון הישראלי למנתחי התנהגות מוסמכים  -ה"מנת            

2019בדצמבר  31דוחות כספיים ליום 

תוכן הענינים

עמוד 
 
2דוח רואה החשבון המבקר 
 
 
3מאזנים 
 
 
4דוחות על הפעילויות 
 
 
5דוחות על השינויים בנכסים נטו 
 
 
6באורים לדוחות הכספיים 



24/06/2020 12:12:38בעבודה

 ו  ד  ה
ב  ע  ב 

Elad  & Aharon Grizim     אהרון ואלעד גריזים                
.C.P.A                                                      רואי חשבון רואי חשבון רואי חשבון רואי חשבון                                

8622346862234686223468622346----09090909: : : : פקספקספקספקס, , , , 8331013833101383310138331013----09090909: : : : ''''טלטלטלטל                                                42403424034240342403, , , , 1745174517451745ד ד ד ד ....תתתת, , , , נתניהנתניהנתניהנתניה, , , , 1111תל חי תל חי תל חי תל חי  
1 Tel Hai St., Netanya, P.O.B 1745, 42403Tel: 972-9-8331013   Fax: 972-9-8622346

2

דוח רואה החשבון המבקר לחברי העמותה של 

)ר"ע(הארגון הישראלי למנתחי התנהגות מוסמכים  -ה"מנת

 31ליום ) ר"ע(הארגון הישראלי למנתחי התנהגות מוסמכים  -ה"ביקרנו את המאזן המצורף של מנת
את הדוח על הפעילויות ואת הדוח על השינויים בנכסים נטו של העמותה לשנה שהסתיימה , 2019בדצמבר 

אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות . דוחות כספיים אלה הינם באחריות חברי העמותה. באותו תאריך
. כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו

ידי -ולשנה שהסתיימה באותו תאריך בוקרו על 2018בדצמבר  31הדוחות הכספיים של העמותה ליום 
.רואה חשבון מבקר אחר

לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון , ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל
על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת . 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 הועד המנהל של העמותה 
אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות . וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה

.דעתנו

ל ערוכים בערכים נומינליים ואינם מוצגים בסכומים מדווחים ובערכים מותאמים על "הדוחות הכספיים הנ
.כנדרש על פי כללי חשבונאות מקובלים, פי השינויים בכוח הקניה הכללי של המטבע הישראלי

ל משקפים "הדוחות הכספיים הנ, פרט לאמור לעיל בדבר בסיס ההצגה של הדוחות הכספיים, לדעתנו
את תוצאות , 2019בדצמבר  31את מצבה הכספי של העמותה ליום , מכל הבחינות המהותיות, באופן נאות

לשנה שהסתיימה באותו תאריך בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים שינויים בנכסיה פעולותיה  ואת ה
.זאת בערכים נומינליים – )Israeli GAAP(בישראל 

אהרון ואלעד גריזים
רואי חשבון2020ביוני  24
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 בדצמבר31ליום 

20192018

שקלים חדשים

רכוש שוטף 

 118,389  151,292 מזומנים ושווי מזומנים

התחייבויות שוטפות 

 -  5,850 זכאים ויתרות זכות

 118,389  145,442 נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה 

 151,292  118,389 

2020ביוני  24
תאריך אישור

הדוחות הכספיים
חבר ועדחבר ועד
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לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20192018

שקלים חדשים

מחזור הפעילויות 

 67,278  94,330 הכנסות מדמי חבר והשתלמויות

(27,636)(42,063)עלות הפעילויות- הוצאות כנס

(12,736)(24,755)3הוצאות שיווק והנהלה וכלליות

 26,906  27,512 הכנסות נטו לפני מימון

(951)(459)הוצאות מימון, נטו

 25,955  27,053 הכנסות נטו לשנת החשבון
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נכסים נטו

שלא קיימת
לגביהם
הגבלה
שקלים
חדשים

 92,434 2018 בינואר  1יתרות ליום  
תוספות במהלך השנה 

 25,955 הכנסות נטו לשנה
 118,389 2018 בדצמבר  31יתרה ליום  

תוספות במהלך השנה 
 27,053 הכנסות נטו לשנה

 145,442 2019 בדצמבר  31יתרה ליום  
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 - כללי 1באור  

הוקמה במטרה , ")העמותה" -להלן ) (ר"ע(הארגון הישראלי למנתחי התנהגות מוסמכים  -ה"עמותת מנת
מוסמכי , לקדם ניתוח התנהגות יישומי בישראל ולשרת את צרכיהם של מנתחי ההתנהגות בישראל

.הלשכה העולמית למנתחי התנהגות

 - עיקרי המדיניות החשבונאית 2באור  

:עלות היסטורית. א                   

הדוחות הכספיים נערכו בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בתאגידים שאין מטרתם 
ללא התחשבות בירידה בכוח , על בסיס מוסכמת העלות ההיסטורית, הפקת רווחים

.הקנייה של המטבע הישראלי
התבטאה בירידה  של מדד , ח"הירידה בכוח הקנייה של המטבע הישראלי בשנת הדו

).0.8%עליה של   – 2018 -ב( 0.2%המחירים לצרכן בשיעור 

.חות על תזרימי מזומנים מפני שאינם מוסיפים מידע משמעותי"לא נכללו דו    . ב      

 - הוצאות שיווק והנהלה וכלליות 3באור  

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20192018

שקלים חדשים

 5,579  15,912 שיווק ופרסום

 868  1,262 משרדיות

 6,289  5,850 שירותים מקצועיים

 -  1,731 אחזקה ואחרות

 24,755  12,736 


