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דוח רואה החשבון המבקר לחברי העמותה של 

)ר"ע(אגודת הסטודנטים והסטודנטיות במכללת אורנים 

 31לימים ) ר"ע(ביקרנו את המאזנים המצורפים של אגודת הסטודנטים והסטודנטיות במכללת אורנים 
 ואת הדוחות על הפעילויות והדוחות על השינויים בנכסים נטו של העמותה לכל 2019 -ו 2020בדצמבר 

 .דוחות כספיים אלה הינם באחריות הועד המנהל של העמותה. אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים
. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו

ך דר(לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון , ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים
על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה . 1973 -ג "התשל, )פעולתו של רואה חשבון

ביקורת כוללת . במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית
 ביקורת כוללת גם בחינה של. בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים

כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הועד המנהל של העמותה וכן 
אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות . הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה

.דעתנו

 מכל הבחינות, ל משקפים באופן נאות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים"הדוחות הכספיים הנ, לדעתנו
, ואת תוצאות פעולותיה  2019-ו  2020בדצמבר  31את מצבה הכספי של העמותה לימים , המהותיות

זאת בערכים נומינליים  –השינויים בנכסיה נטו לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים 
.היסטוריים

'באטאס סיני ושות                   א"ח אדר תשפ"כ,
ואי חשבוןר                                                                                          2021במרץ  12



)ר"ע(אגודת הסטודנטים והסטודנטיות במכללת אורנים 

3

 בדצמבר31ליום 

20202019

שקלים חדשיםשקלים חדשיםבאור

רכוש שוטף 

 76,471  163,464 מזומנים ושווי מזומנים

 622,394  535,837 3חייבים ויתרות חובה

 699,301  698,865 

 92,325  122,072 4רכוש קבוע, נטו 

 791,190  821,373 סה"כ נכסים

התחייבויות שוטפות 

 6,440  18,327 5ספקים ונותני שרותים

 587,271  539,310 6זכאים ויתרות זכות

 557,637  593,711 

התחייבויות לזמן ארוך 

 5,701  2,451 7התחייבויות בשל סיום יחסי עובד-מעביד,נטו

 599,412  560,088 סה"כ התחייבויות 

נכסים נטו 

נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה (גרעון):

נכסים נטו לשימוש לפעילויות:

 99,454  139,214 שלא יועדו על ידי מוסדות המלכ"ר

 92,324  122,071 נכסים נטו ששימשו לרכוש קבוע

 261,285  191,778 

 791,190  821,373 סה"כ התחייבויות ונכסים נטו

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים

2021במרץ  12
תאריך אישור

הדוחות הכספיים
גזבר/חבר ועדר"יו/חבר ועד
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לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20202019

שקלים חדשיםשקלים חדשיםבאור

 878,074  738,401 8מחזור הפעילויות

 702,932  520,836 9עלות הפעילויות

 175,142  217,565 הכנסות נטו מפעילויות

 171,240  146,653 10הוצאות הנהלה וכלליות

 3,902  70,912 הכנסות נטו לפני מימון

 1,805  1,405 מימון, נטו

 2,097  69,507 עודף לתקופה

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 שאין לגביהם הגבלה

לשימוש
לפעילויות שלא

יועדו על ידי
מוסדות
המלכ"ר

נכסים נטו
ששימשו לרכוש

סה"כקבוע

שקלים חדשיםשקלים חדשיםשקלים חדשים

 189,681  79,829  109,852 2019 בינואר  1יתרות ליום  

תוספות במהלך השנה 

 2,097  -  2,097 הכנסות נטו לשנה

גריעות במהלך השנה 

העברת סכומים שלא קיימת לגביהם
הגבלה

 -  26,416 (26,416)ששימשו לרכוש קבוע

 - (13,921) 13,921 סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת

(12,495) 12,495  - 

 191,778  92,324  99,454 2019 בדצמבר 31יתרות ליום 

תוספות במהלך השנה 

 69,507  -  69,507 הכנסות נטו לשנה

גריעות במהלך השנה 

העברת סכומים שלא קיימת לגביהם
הגבלה

 -  48,523 (48,523)ששימשו לרכוש קבוע

 - (18,776) 18,776 סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת

(29,747) 29,747  - 

 261,285  122,071  139,214 2020 בדצמבר 31יתרות ליום 

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 - כללי 1באור  

או " העמותה" -להלן) (ר"ע(בחטיבה האוניבסיטאית ובמכללה -אגודת הסטודנטים אורנים 1.1
.1980-ה"התשמ, לחוק העמותות 61הינה עמותה הרשומה לפי סעיף ") אגודת הסטודנטים"                    
. 1992במרץ  31פ תעודת רשם העמותות מיום "ע 58-017-218-7' רשומה כעמותה מס                     

מטרת העמותה היא שמירה וקידום אינטרסים אקדמיים ותרבותיים של הסטודנטים 1.2             
,")יםמכללת אורנ" -להלן(המכללה האקדמית לחינוך של התנועה הקיבוצית -באורנים                    
ללת ייצוג הסטודנטים החברים באגודת הסטודנטים בפני המוסדות המוסכמים במכ                    
.אורנים ובפני מוסדות אחרים                    

ובהתאם לכך היא פטורה -על פי פקודת מס הכנסה " מוסד ציבורי"העמותה הוכרה כ 1.3             
 -על פי חוק מס ערך מוסף) ר"מלכ(וכמוסד ללא כוונת רווח , מתשלום מס הכנסה                   
.אך חייבת במס על השכר, ובהתאם לכך פטורה ממס ערך מוסף                   

בחטיבה -העמותה שינתה את שמה ברשם העמותות מאגודת הסטודנטים אורנים  1.4            
)ר"ע(האוניברסיטאית ובמכללה לאגודת הסטודנטים והסטודנטיות במכללת אורנים                    

הגדרות 1.5            
:בדוחות כספיים אלה                  

תבחטיבה האוניברסיטאי-אגודת הסטודנטים אורנים-אגודת הסטודנטים או העמותה                  
)ר"ע(ובמכללה                    
                  
)ר"ע(אורנים המכללה האקדמית לחינוך התנועה הקיבוצית -מכללת אורנים                  

             
של לשכת רואי החשבון בישראל 29כהגדרתם בגילוי דעת -צדדים קשורים                  

 - עיקרי המדיניות החשבונאית 2באור  

מוסכמת העלות ההיסטורית2.1
הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים על בסיס המוסכמה של העלות 

ללא התחשבות בהשפעת השינויים בכוח הקניה הכללי של המטבע הישראלי על , ההיסטורית
.הדוחות הכספיים

שימוש באומדנים2.2
נדרשת העמותה להניח , בעת עריכת הדוחות הכספיים בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים

הנחות ולהשתמש בהערכות ואומדנים המשליכים על הנתונים הכלולים בדוחות הכספיים 
.יתכן כי הנתונים בפועל יהיו שונים מהאומדנים המתייחסים. ובביאורים הנלווים להם

מזומנים ושווי מזומנים2.3
דונות הכוללות גם פיק, מזומנים ושווי מזומנים נחשבים על ידי העמותה כהשקעות שנזילותן גבוהה

.ואשר אין מגבלה לגבי השימוש בהם) עד שלושה חודשים(בבנקים לזמן קצר 
רכוש קבוע      2.4

 הפחת מחושב לפי שיטת הקו הישר על בסיס. הרכוש הקבוע מוצג לפי העלות בניכוי פחת שנצבר
:להלן שיעורי הפחת. משך השימוש המשוער בנכסים

33%-15%מחשבים וציוד היקפי
10% -  6%רהוט וציוד משרדי

10% -  4%שיפורים במושכר                       
ירידת ערך נכסים     2.5

מים אם אירעו אירועי או קיי, העמותה בוחנת בכל תאריך מאזן את סכום ההשבה של נכסיה            
.סימנים  המצביעים על האפשרות שחלה ירידה בערכם

ערך  החברה מכירה בהפסד מירידת, כאשר ערכו של נכס במאזן עולה על סכום בר ההשבה שלו            
ר ההפסד בגין ירידת ערך שהוכ. בגובה הפער בין ערכו הפנקסני של הנכס לסכום בר ההשבה שלו

מבוטל רק אם חלו שינויים באומדנים ששימשו בקביעת הסכום בר ההשבה של הנכס , כאמור
.מהמועד בו הוכר ההפסד האחרון מירידת הערך

התחייבויות בגין סיום יחסי עובד מעביד     2.6
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 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך) 2באור  

ולפיו העמותה , לחוק פיצויי פיטורין 14כל עובדי העמותה חתומים על סעיף  2013החל משנת            
משלמת באופן קבוע תשלומים מבלי שתהיה לה מחויבות משפטית או משתמעת לשלם תשלומים 

 גם אם בקרן לא הצטברו סכומים מספיקים כדי לשלם את כל ההטבות לעובד המתייחסות, נוספים
.לשירות העובד בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות

י מוכרות כהוצאה בעת ההפקדה לתוכנית במקביל לקבלת שירות, הפקדות לתוכנית מסוג זה           
.העבודה מהעובד

מסים על ההכנסה      2.7
, אינה זכאית להחזר מס ערך מוסף ששולם על תשומות, האגודה כמוסד ללא כוונת רווח          
.איפוא בסעיפי ההוצאה אליהם הוא מתייחס, המס ששולם נכלל           

סיווג סעיפי רווח והפסד/מתכונת הצגת דוחות רווח והפסד2.8
רת מאופי לאור אופייה של פעילות העמותה מציגה העמותה את דוחות רווח והפסד במתכונת הנגז           

והעלויות וההוצאות , ההכנסות מהפעולות מרוכזות בקבוצה אחת–דהיינו , הפעילות כאמור
.מרוכזות בקבוצה אחרת

 - חייבים ויתרות חובה 3באור  

 בדצמבר31ליום 

20202019

שקלים חדשיםשקלים חדשים

 575,116  515,298 מכללת אורנים

 2,136  - הכנסות לקבל

 45,142  20,539 הוצאות מראש

 535,837  622,394 

ים   היתרה מייצגת סכומ. מכללת אורנים גובה דמי חבר עבור אגודת הסטודנטים ומעבירה אותם לאגודה* 
.שטרם הועברו לאגודת הסטודנטים
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 - רכוש קבוע, נטו 4באור  

מחשבים
וציוד

היקפי

רהוט
וציוד

משרדי
שפורים
סה"כבמושכר

שקלים
חדשים

שקלים
חדשים

שקלים
חדשים

שקלים
חדשים

עלות 

 370,025  93,499  176,753  99,773 2020 בינואר 1יתרה ליום 

 48,523  29,791  18,732  - תוספות במשך השנה

 418,548  123,290  195,485  99,773 2020 בדצמבר 31יתרה ליום 

פחת שנצבר 

 277,700  51,482  165,003  61,215 2020 בינואר 1יתרה ליום 

 18,776  4,714  3,756  10,306 תוספות במשך השנה

 296,476  56,196  168,759  71,521 2020 בדצמבר 31יתרה ליום 

 122,072  67,094  26,726  28,252 2020 בדצמבר 31עלות מופחתת ליום 

 92,325  42,016  11,751  38,558 2019 בדצמבר 31עלות מופחתת ליום 

 - ספקים ונותני שרותים 5באור  

 בדצמבר31ליום 

20202019

שקלים חדשיםשקלים חדשים

 2,752  6,499 חובות פתוחים

 3,688  11,828 המחאות לפרעון

 18,327  6,440 

 - זכאים ויתרות זכות 6באור  

 בדצמבר31ליום 

20202019

שקלים חדשיםשקלים חדשים

 1,400  - הוצאות לשלם

 528,173  476,865 הכנסות מראש

 13,055  13,940 מוסדות

 44,643  48,505 התחייבויות לעובדים

 539,310  587,271 
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 - התחייבויות בשל סיום יחסי עובד-מעביד,נטו 7באור  

 בדצמבר31ליום 

20202019

שקלים חדשיםשקלים חדשים

 5,701  2,451 עתודה לפצויי פרישה

ההתחייבות , הפרישה העמותה בגין התחייבות יחסי עובד מעביד לעובדת אחת 2012, בדצמבר 31עד ליום 
, ובהתאם לחוק פיצויי פיטורין 2012, בדצמבר 31מחושבת על בסיס שכרה האחרון של העובדת ליום 

,ומכוסה במלואה על ידי תשלומים שוטפים לחברות ביטוח בגין פוליסות ביטוח מנהלים וקופות גמל
.מעביד המוצגת בדוח על המצב הכספי-וכן על ידי יתרת ההתחייבויות בשל סיום יחסי עובד 

ינם הסכומים שנצברו בפוליסות ביטוח מנהלים וקופות גמל הרשומות על שם העובדים וההתחייבויות בג
.מאחר שאינם בשליטתה ובניהולה של החברה, אינם מוצגים בדוח על המצב הכספי

נים הכספים שהופקדו נית. היעודה המופקדת בקופות פיצויים כוללת רווחים שנצברו עד לתאריך הדיווח
.למשיכה אך ורק לאחר שימולאו ההתחייבויות על פי חוק פיצויי פיטורין או הסכמי עבודה

 - מחזור הפעילויות 8באור  

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20202019

שקלים חדשיםשקלים חדשים

 680,468  640,437 הכנסות מדמי חבר

 50,531  14,063 הכנסות מאירועים, חסויות ושונות

 105,741  70,740 הכנסות וסיוע ממכללת אורנים

 41,334  13,161 הכנסות ממתן שירותים לסטודנטים

 738,401  878,074 
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 - עלות הפעילויות 9באור  

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20202019

שקלים חדשיםשקלים חדשים

 344,106  346,743 שכר עבודה והוצאות נלוות

 298,358  107,898 ארועים והפקות

 26,293  26,532 שירותים לסטודנטים

 6,058  17,767 פרסום ודפוס

 14,196  900 השתלמות מקצועית

 -  2,220 דואר וטלפון

 13,921  18,776 הוצאות פחת

 520,836  702,932 

 - הוצאות הנהלה וכלליות 10באור  

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20202019

שקלים חדשיםשקלים חדשים

 114,196  76,282 שכר עבודה והוצאות נלוות

 1,095  7,480 משרדיות

 53,931  60,881 שרותים מקצועיים

 1,318  1,137 מיסים ואגרות

 700  873 כבודים ואש"ל

 146,653  171,240 

 - יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים 11באור  

, מכללת אורנים מבצעת את הליך הגביה של דמי החבר ודמי הרווחה מהסטודנטים בעבור האגודה 
.ומעבירה אותם לאגודה על פני שנת הלימודים 

. 8-ו  3מופיעים בנפרד בביאורים , יתרת הסכומים והיתרות עם מכללת אורנים בשנת הדוח 

 - ארועים לאחר תאריך המאזן 12באור  

ההשפעה על הדוח הכספי הינה ירידה בסעיף הכנסות , בשנת המס פרצה מגיפת הקורונה העולמית
ל לכן אין השפעה ע, ובמקביל ירידה בסעיף עלות הפעילות תרבות ואירועים, מפעילות תרבות ואירועים

. הדוח ועל התוצאה בו
.ולפיכך גם לא נדרש לבצע הפרשה בדוח הכספי


