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ל "דין וחשבון המבקרים לחברי ההנהלה והוועד של עמותת בוגרי מב

 -ו 2013, בדצמבר 31לימים ) העמותה -להלן (ל "ביקרנו את המאזנים המצורפים של עמותת בוגרי מב

דוחות כספיים אלה הינם באחריות . חות על הפעילות לתקופות שהסתיימו באותן תאריכים"ואת דו, 2012

אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על . הדירקטוריון וההנהלה של החברה

. ביקורתנו

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 . חות הכספיים הצגה מטעה מהותית"ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדו

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

בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה 

אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס . של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה

.נאות לחוות דעתנו

פי -הדוחות הכספיים נערכו בסכומים נומינליים ולא בסכומים מדווחים כנדרש על', א 2כאמור בביאור 

.של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות 12' תקן חשבונאות מס

ל משקפים באופן נאות בהתאם לכללי חשבונאות "חות הכספיים הנ"הדו, פרט לאמור לעיל, לדעתנו

 31את מצבה הכספי של החברה ליום , מכל הבחינות המהותיות, )Israeli GAAP(מקובלים בישראל 

זאת בערכים  -תוצאות פעולותיה לתקופות שהסתיימו באותן תאריכים ואת  2012 -ו 2013, בדצמבר

.נומינאליים

'ישראל בסון ושותרמת גן
רואי חשבון2014, באפריל 27



ל"עמותת בוגרי מב
מאזנים

2

 בדצמבר31ליום 

20132012

שקלים חדשיםבאור

רכוש שוטף

 118,550  41,746 מזומנים

3רכוש קבוע נטו

 33,640  33,640 עלות

(21,049)(31,605)פחת שנצבר

 2,035  12,591 

 43,781  131,141 

התחיבויות שוטפות

 664  2,434 זכאים שונים

 38,640  5,040 הכנסות מראש

 7,474  39,304 

)גרעון(נכסים נטו 

 113,389  91,837 שלא קיימת לגביהם הגבלה לתחילת השנה) גרעון(נכסים נטו 

(21,552)(55,530)נטו) הוצאות(הכנסות 

 36,307  91,837 

 43,781  131,141 

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

20132012

שקלים חדשיםבאור

 50,565  53,280 הכנסות

 72,293  108,637 4עלות הפעילות

 21,728  55,357 הפסד לפני הוצאות מימון

(176) 173 מימון) הכנסות(הוצאות 

(21,552)(55,530)נטו) הוצאות(הכנסות 

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים



ל"עמותת בוגרי מב
שלא קיימת לגביהן הגבלה) גרעון(נכסים נטו 

4

ששימשו
לפעילות

ששימשו
לרכישת

רכוש
כ"סהקבוע

79,24691,837יתרה לתחילת שנה

(55,530)(10,556)(44,974)השנה) הוצאות(הכנסות נטו 

---

34,2722,03536,307יתרה לסוף שנה
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כללי - 1באור 

 3/2010והחלה את פעילותה בחודש  7/1986הוקמה בחודש ) ר"ע(אגודת בוגרי המכללה לביטחון לאומי 
:מטרות העמותה

ליזום ולפקח הקשרים בין האנשים המשתתפים או שהשתתפו בעבודות או בלימודים , לקיים1.
.במכללה לביטחון לאומי

.לקיים וליזום מעקב שוטף בבעיות הנוגעות לביטחון לאומי2.

.לשתף פעולה ולעזור למכללה לביטחון לאומי בהשגת מגמותיה3.

.לשתף פעולה עם גופים שונים המקיימים קשרים עם המכללה לביטחון לאומי4.

.ליצור ולהשתתף בפעולות הנוגעות לביטחון לאומי5.

.וכן ליזום ולהקים גופים כאלה, להצטרף לגופים שונים לשם השגת מטרות האגודה6.

לעזור לקידום ולהשגת כל אחת מהמטרות , לעשות כל פעולה העשויה בעיני האגודה או מוסדותיה7.
.ל"הנ

עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 

השפעת השינויים בכוח הקניה הכללי של המטבע הישראלי.א
מידע בדבר השפעת השינויים . הדוחות הכספיים ערוכים לפי המוסכמה של העלות ההיסטורית

הירידה . לא נכלל בדוחות אלה, בכוח הקניה הכללי של המטבע הישראלי על הדוחות הכספיים
.בכוח הקניה של המטבע הישראלי בתקופת הדוח התבטאה בשינוי מדד המחירים לצרכן 

הרכוש הקבוע מוצג על בסיס העלות בניכוי פחת שנצבר הפחת מחושב לפי - רכוש קבוע.ב
.שיטת הפחת השווה מן העלות לאורך תקופת החיים המשוערת של הנכסים

רכוש קבוע נטו - 3באור 

 בדצמבר31ליום 

20132012

שקלים חדשים

עלות

 33,640  33,640 מחשבים

פחת שנצבר

(21,049)(31,605)פחת נצבר מחשבים

 2,035  12,591 
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עלות הפעילות - 4באור 

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20132012

שקלים חדשים

 17,845  12,636 פרסום

 9,387  11,514 אחזקת מחשב

 1,740  1,770 הנהלת חשבונות

 11,101  10,556 הוצאות פחת

 31,192  71,864 כנסים והרצאות

 1,028  297 נסיעות ושונות, אחזקה

 108,637  72,293 
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