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דוח רואה החשבון המבקר לחברי ההנהלה של
(ר"ע)עמותה למען תחבורת אופניים בישראל - ישראל בשביל אופניים

עמותה למען תחבורת אופניים- ביקרתי את המאזנים המצורפים של ישראל בשביל אופניים
 ואת הדוחות על הפעילויות2018-  ו2019 בדצמבר 31לימים  (העמותה- להלן ) (ר"ע)בישראל 

דוחות כספיים. והדוחות על השינויים בנכסים נטו לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים
אחריותי היא לחוות דיעה על דוחות כספיים. אלה הינם באחריות הועד המרכזי והנהלת העמותה

.אלה בהתבסס על ביקורתי

לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון, ערכתי את ביקורתי בהתאם לתקני ביקורת מקובלים
פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את-על. 1973- ג "התשל, (דרך פעולתו של רואה חשבון)

הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית
ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות. מהותית

ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים. הכספיים
שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים

.אני סבור שביקורתי מספקת בסיס נאות לחוות דעתי. בכללותה

הכנסות בשווה כסף ועלות הפעילויות של העמותה שנתרמו בשווי כסף הכלולות בדוחות על
ח בהתאמה נזקפו" ש1,190,998ח ושל " ש1,095,702  בסך כולל של 2018-  ו2019הפעילות לשנים 

בדוח על הפעילות על בסיס רישומי העמותה השוטפים והערכת העמותה לגבי שווין של אותן
.הכנסות והוצאות בשווה כסף לא בוקרו על ידינו. תרומות

ל משקפים באופן נאות בהתאם לכללי חשבונאות"הדוחות הכספיים הנ, פרט לאמור לעיל, לדעתי
2018-  ו2019 בדצמבר 31את מצבה הכספי של העמותה לימים , מכל הבחינות המהותיות, מקובלים

ואת תוצאות פעולותיה והשינויים בנכסיה נטו לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים
.(Israeli GAAP)בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל 

                                                                                                                             דרור ציוני

                                                                                                                             רואה חשבון

  2019 בנובמבר 10, רמת גן
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(ר"ע)עמותה למען תחבורת אופניים בישראל - ישראל בשביל אופניים
מאזנים

 

20192018

באור

רכוש שוטף
378,029681,028מזומנים ושווי מזומנים

378,029681,028

התחייבויות שוטפות

18,34928,948עובדים
51,79824,348מוסדות בגין עובדים --הוצאות לשלם

70,14753,296

נכסים נטו 

:נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה

:נכסים נטו ששימשו לפעילויות
307,882627,732ר"י המלכ" שלא יועדו ע

307,882627,732

--נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני

307,882627,732

378,029681,028

________________חבר ועד ________________חבר ועד 

 בדצמבר31ליום 

ש ק ל י ם   ח ד ש י ם

.הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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(ר"ע)עמותה למען תחבורת אופניים בישראל - ישראל בשביל אופניים
דוחות על הפעילויות

20192018

באור 

מחזור הפעילויות

125,060-ממענקים

74,24995,643תרומות

-10,725דמי חבר

84,974220,703כ תרומות בכסף"סה

1,095,7021,190,998ז2, 3תרומות בשווי כסף

1,180,6761,411,701כ מחזור הפעילויות "סה

עלות הפעילויות

230,975122,873פרוייקט אופני ערים

69,359211,006צ"פרוייקט אופניים ותח

33,0449,175פרוייקט רוכבים בטוח

333,378343,054כ עלות הפעילויות בכסף"סה

1,095,7021,190,998ז2 ,3עלות הפעילויות בשווי כסף

1,429,0801,534,052כ עלות הפעילויות "סה

(122,351)(248,404)נטו מפעילויות  (הוצאות)הכנסות 

471,44650,665הוצאות הנהלה וכלליות 

(173,016)(319,850)נטו לפני מימון  (הוצאות)הכנסות 

--נטו , הוצאות מימון

(173,016)(319,850)נטו לשנה (הוצאות)הכנסות 

ש ק ל י ם   ח ד ש י ם
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(ר"ע)עמותה למען תחבורת אופניים בישראל - ישראל בשביל אופניים
דוח על השינויים בנכסים נטו

כ"סהנכסים נטו שקיימתנכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה

לגביהם הגבלה

בעלתשיועדושלא יועדו

אופי זמניר"י המלכ"ער"י המלכ"ע

800,748--2018800,748 בינואר 1יתרה ליום 

:במהלך השנה (גריעות)תוספות 

(173,016)--(173,016)נטו לשנה  (הוצאות)הכנסות 

:סכומים שקיימת לגביהם הגבלה זמנית

-                   --פרוייקט רוכבים בטוח

----פרוייקט רוכבי ערים

----צ"פרוייקט אופניים ותח

(173,016)--(173,016)

627,732--2019627,732 בינואר 1יתרה ליום 

:במהלך השנה (גריעות)תוספות 

(319,850)--(319,850)נטו לשנה  (הוצאות)הכנסות 

:סכומים שקיימת לגביהם הגבלה זמנית

----פרוייקט רוכבים בטוח

:סכומים ששוחררו מהגבלה זמנית

----פרוייקט רוכבי ערים

----צ"פרוייקט אופניים ותח

(319,850)--(319,850)

307,882--2019307,882 בדצמבר 31יתרה ליום 

ששימשו לפעילויות
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(ר"ע)עמותה למען תחבורת אופניים בישראל - ישראל בשביל אופניים
 באורים לדוחות הכספיים

כללי - 1' באור מס

נרשמה ביום   (ר"ע)עמותה למען תחבורת אופניים בישראל - עמותת ישראל בשביל אופניים

.58-027235-9-  ומספרה 1980-ה" כעמותה לפי חוק העמותות התשמ1995 באוקטובר 17

הגברת הבטיחות בדרכים ושיפור איכות החיים והסביבה , העמותה פועלת לקידום תחבורת אופניים

.של כלל התושבים בישראל

שמה הקודם.  שינתה העמותה את שמה במשרד המשפטים לשמה הנוכחי2009בחודש מרץ 

.(ר"ע)של העמותה היה תל אביב בשביל אופניים 

מדיניות חשבונאית  - 2' באור מס

י עקרונות חשבונאיים מקובלים בתאגידים"הדוחות הכספיים של העמותה ערוכים ומוצגים עפ .א

. של לשכת רואי חשבון בישראל69י גילוי דעת "ועפ,     שאין מטרתם הפקת רווחים

מוצגות ההכנסות שהוודאות בקבלתן גבוהה על, כמקובל בתאגידים שאין מטרתם הפקת רווחים .ב

.ההוצאות מוצגות לפי בסיס מצטבר.     בסיס מצטבר

לא ניתן בדוחות גילוי בדבר השינויים בכח הקניה. הדוחות הכספיים ערוכים בערכים נומינליים .ג

הירידה בכח הקניה הכללי של המטבע הישראלי בתקופת הדוחות.       הכללי של המטבע הישראלי

.(0.8%אשתקד ועליה של ) 0.6%-      התבטאה בעליה  של מדד  המחירים לצרכן ב 

מטבע חוץ. ד

ח" ש3.456 = $1,     יתרות במטבע חוץ נרשמו לפי השער היציג שבתוקף לתאריך הדוחות הכספיים

     ( ח" ש3.748 = $1אשתקד  )    

מזומנים ושווי מזומנים. ה

פקדונות לזמן קצר , בין היתר,     כשווי מזומנים נחשבות השקעות שנזילותן גבוהה הכוללות

.    שהופקדו בבנקים ושהתקופה עד מועד מימושם בעת ההשקעה בהם לא עלתה על שלושה חודשים

שימוש באומדנים ובהערכות. ו

   כללי חשבונאות מקובלים מחייבים את ההנהלה להשתמש באומדנים או בהערכות לגבי עסקאות

   או עניינים אשר השפעותיהם הסופיות על הדוחות הכספיים אינן ניתנות לקביעה מדויקת בעת 

השפעותיהם , אף שאומדנים או הערכות נעשים לפי מיטב שיקול הדעת.    הכנת הדוחות הכספיים

   הסופיות של העסקאות או העניינים האמורים עשויות להיות שונות מהאומדנים או ההערכות 

.    שנעשו לגביהם
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(ר"ע)עמותה למען תחבורת אופניים בישראל - ישראל בשביל אופניים
באורים לדוחות הכספיים 

תרומות בשווי כסף. ז

 מתנדבים בפרוייקטים330-  לקחו חלק בפעילות העמותה כ2018-  ו2019   להערכת העמותה בשנים 

.    ונושאים שונים

שמייצגות שעות התנדבות  ( שעות28,836אשתקד ) שעות 34,356   במסגרת התרומות בשווה כסף נכללו 

,(ח לשעה" ש28.49)בחישוב לפי שכר המינימום לשעת עבודה במשק ,    של מתנדבים שאינם בני נוער

.  (ח" ש1,069,998אשתקד )ח " ש956,702כ בחישוב שנתי בעלות של "   וסה

.  139,000₪נכללו בדוחות  הכספיים עלות שימוש בנכסים בשווה כסף בשווי כולל של ,    כמו כן

.(ח" ש121,000אשתקד )   

עלות הפעילות בשווה כסף - 3'  באור מס

20192018

          326,416            33,126עלות רכזי תאים

          584,834          548,328עלות צוותים מקצועיים

          158,748          375,248עלות מתנדבים שונים

          121,000          139,000מחשבים וטלפונים, שכירות- עלות תקורה 
1,095,7021,190,998

הוצאות הנהלה וכלליות - 4'  באור מס
20192018

            22,159            29,773משכורות ונלוות
              1,212                 858כיבודים ונסיעות

                 712              3,867צרכי משרד והדפסות
                 -              3,310ביטוח

            10,089            17,031שכר דירה והחזקה
            15,190            14,996שירותים מקצועיים

              1,303              1,611מיסים ואגרות
71,446            50,665            

ש ק ל י ם   ח ד ש י ם

ש ק ל י ם   ח ד ש י ם
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