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 2022מאי ב 3

 חברי הוועד המנהל לכבוד: 

 מנכ"ל              

 חוות דעת הגוף המבקרהנדון: 

במרץ   .1 כעמותה  נרשם  )ע"ר(  הישראלי,  האינטרנט  משמש  1997איגוד  האיגוד   .

 איגוד האינטרנט העולמי. כסניף הישראלי של  

 פעילות האיגוד כוללת תחומים שונים לטובת צרכני האינטרנט בישראל.  .2

על מנת לגבש את המלצנו לאישור הדוחות הכספיים של העמותה, שוחחנו עם   .3

 בעלי התפקידים הבאים: 

 העמותה.   מנהלת כספים   –לי אמיר  ג גב'   . א 

 רואה החשבון המבקר של העמותה.   –רו"ח חיים וורמברנד   . ב 

עלה  .4 העמותה  של  הכספיים  דוחותיה  טיוטת  החשבון  כי    מסקירת  רואה 

בתקני   כהגדרתה  הכספיים,  לדוחות  בנוגע  חלקה  דעת  חוות  נתן  המבקר 

 החשבונאות המקובלים. 

מכל   נאות,  באופן  משקפים  הכספיים  הדוחות  שלדעתו,  הדבר,  משמעות 

בדצמבר בשנים    31הבחינות המהותיות, את מצבה הכספי של העמותה לימים  

 וכן, נערכו בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל.   2020  -ו   2021

רואה החשבון המבקר עלה, לדבריו,   .5 זכה משיחתנו עם  שיתוף פעולה  ל   שהוא 

לו לצורך   זאת תוך קבלת מלוא החומר שנדרש  מלא, לרבות מענה לשאלותיו, 

 ביצוע עבודת הביקורת. 

ס  .6 מספר  עלו  הכספיים  הדוחות  עם  מקריאת  בעניינן  בירור  שערכנו  וגיות 

 חשבת העמותה, כדלקמן: 

 ; דוח על המצב הכספי 

מסך   • גדל  המאזן  בשנת    13,556,214היקף  ₪    18,556,590  –לסך    ₪2020 

 .  37%  -מיליון ₪( המדובר בגידול בשיעור של כ   5  -)כ 

o  כ של  מגידול  בעיקרו  נבע,  זה  בסעיף    3.250  -שינוי   ₪ מיליון 

שנת   עד  מזומנים".  ושווי  דומיין    2020"מזומנים  לרשום  נהוג  היה 

משנת   החל  לשנתיים.  אחת  שנה  בין  שנע  זמן  רישום  2021לפרק   ,

בת   לתקופה  מבוצע  סכומים    5דומיין  התקבלו  יוצא,  כפועל  שנים. 

לשנת   בהשוואה  ניכר  באופן  משמעותיים  חל    2020נוספים  ולכן, 

)הדבר בא לידי ביטוי גם בסעיף "הכנסות מראש"    גידול בסעיף זה 

 . נגדית(   המהווה התחייבות 

o   מסך גידול  חל  העמותה.  של  ההשקעות  תיק  בהיקף  חל  נוסף  שינוי 

₪. המדובר בגידול    8,673,147  –לסך של    ₪2020 בשנת    7,163,756

המהוו   ן מיליו   1.5בסך   כ   ים ₪  של  בשיעור  זה  21%  -שינוי  שינוי   .
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שהושג  תשואה  עליות  כולל  בעקבות  ההשקעות  ה  תיק  שווי 

מוצלחת  מהתנהלות  מרכישת    כתוצאה  כתוצאה  וכן,  ההון  בשוק 

תיק   והגדלת  ההשקעות(  מנהל  )באמצעות  נוספים  ערך  ניירות 

 ההשקעות. 

גידול מירב הותיק ניירות הערך( תרמו ל  )מזומנים(  תפיקדונוכאמור, שני סעיפים אלה ) 

 .(מיליון ₪  5 -כ)היקף המאזן  ב

 ; דוחות על הפעילות 

היה   • שחל  השינוי  הפעילות".  "מחזור  בסעיף  הגידול  בלט  הדוח  מקריאת 

מ   3,036,707בסך   בשנת    9,408,260  -₪  שינוי    12,444,967  -ל   ₪2020   .₪

רישום   לצורך  לעמותה  הפניות  )מהיקף  העמותה  בפעילות  מגידול  נבע  זה 

 שמות מתחם(. 

"פעיל  • בסעיף  משמעותי  גידול  זיהינו  ורגולציה".  בנוסף,  קהילה  קשרי  ות 

על  2020בשנת   עמד  היקף ההוצאה  בשנת    1,838,918,  ואילו,  עמד    ₪2021 

עם    2,246,323על   מבירור  הכספים ₪.  נובע    מנהלת  עלה, שהדבר  העמותה 

בשנת    מנהל מקליטת   בתחום  כנגזרת    2021מקצועי  שביצע  ומפעולות 

 מתפקידו. 

קודמות"   • שנים  בגין  שומה  "הוצאות  מס  המ   –סעיף  שכולל  בסעיף  דובר 

כ  של  בהיקף  הכנסה  למס  כ אלפי    250  -ששולם  של  וכן   ₪-  1    ₪ מיליון 

אל   לגבש  לעמותה  סייע  שהיועץ  מהסדר  נבע  המס  סכום  ליועץ.  תשלום 

 מול רשויות המס. 

בנוסף לאמור לעיל, מצאתי כי לדוחות הכספיים צורפו ביאורים מפורטים שמהם ניתן ללמוד על  

 בדוחות הכספיים. ות המופיעהרכב היתרות 

 . 2021לפיכך, אני ממליץ לוועד המנהל לאשר את דוחותיה הכספיים של העמותה לשנת 

 

 

 בברכה,

 הגוף המבקר  –רני רבין 

 


