דוחות כספיים של
איגוד האינטרנט הישראלי )ע"ר(
ליום  31בדצמבר2011 ,

איגוד האינטרנט הישראלי )ע"ר(
דוחות כספיים ליום  31בדצמבר 2011
תוכן הענינים

עמוד
דוח רואה החשבון המבקר

2

מאזנים

3

דוחות על הפעילויות

4

דוחות על השינויים בנכסים נטו

5

דוחות על תזרימי המזומנים

6-7

באורים לדוחות הכספיים
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דורון ארגוב | רואה חשבון

דוח רואה החשבון המבקר לחברי העמותה של
איגוד האינטרנט הישראלי )ע"ר(

ביקרתי את המאזנים המצורפים של איגוד האינטרנט הישראלי )ע"ר( )להלן :העמותה( לימים  31בדצמבר
 2011ו 31-בדצמבר  2010ואת הדוחות על הפעילויות והדוחות על השינויים בנכסים נטו והדוחות על
תזרימי המזומנים של העמותה לשנים שהסתיימו באותם תאריכים .דוחות כספיים אלה הינם באחריות
הועד המנהל של העמותה .אחריותי היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתי.
ערכתי את ביקורתי בהתאם לתקני ביקורת מקובלים ,לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך
פעולתו של רואה חשבון( ,התשל"ג  .1973 -על פי תקנים אלה נדרש ממני לתכנן את הביקורת ולבצעה
במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת
בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים .ביקורת כוללת גם בחינה של
כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הועד המנהל של העמותה וכן
הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה .אני סבור שביקורתי מספקת בסיס נאות לחוות דעתי.
כמוסבר בבאור  ,2הדוחות הכספיים הנ"ל מוצגים בערכים נומינליים היסטוריים ,ואינם מוצגים כפי
שנקבע בתקני חשבונאות של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות בסכומים מדווחים.
לדעתי ,פרט לאמור לעיל בדבר בסיס ההצגה של הדוחות הכספיים ,הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים
באופן נאות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ,מכל הבחינות המהותיות ,את מצבה הכספי של העמותה
לימים  31בדצמבר  2011ו 31 -בדצמבר  2010ואת תוצאות פעולותיה ואת השינויים בנכסיה נטו ותזרימי
המזומנים שלה לשנים שהסתיימו באותם תאריכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל ) Israeli
 (GAAPוזאת בערכים נומינליים.

דורון ארגוב
רואה חשבון

תל אביב
יולי 2012

שד' שאול המלך  , 8בית אמות משפט ,תל אביב  | 64733ט  03-6929933פ info@ag-cpa.co.il 036929932
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איגוד האינטרנט הישראלי )ע"ר(
מאזנים

באור
רכוש שוטף
מזומנים ושווי מזומנים
חייבים אחרים ויתרות חובה

3
4

יתרות לזמן ארוך
פקדונות לזמן ארוך
רכוש קבוע
סה"כ נכסים
התחייבויות שוטפות
ספקים ונותני שרותים
זכאים שונים ויתרות זכות

5,507,920
793,885
6,301,805

4,143,540
1,495,485
5,639,025

5

11,549,268

13,213,380

6

1,632,485
19,483,558

2,005,881
20,858,286

7
8

התחייבויות לזמן ארוך
התח' בשל סיום יחסי עובד ומעביד
סה"כ התחייבויות
נכסים נטו
נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה )גרעון(:
נכסים נטו לשימוש לפעילויות:
לשימוש לפעילויות
לשימוש וחידוש ציוד והבטחת פעילות
נכסים נטו ששימשו לרכוש קבוע

ליום  31בדצמבר
2010
2011
שקלים חדשים
שקלים חדשים

1,879,006
1,399,673
3,278,679

9

סה"כ התחייבויות ונכסים נטו

2,690,708
2,211,653
4,902,361

179,771
3,458,450

163,524
5,065,885

2,843,355
11,549,268
1,632,485
16,025,108
19,483,558

2,499,536
11,286,984
2,005,881
15,792,401
20,858,286

התחייבויות תלויות והתקשרויות  -ראה ביאור מספר .20
הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
יולי 2012
תאריך אישור
הדוחות הכספיים

ישע סיון
נשיא ,חבר ועד

3

אלעד זלומונס
חבר ועד

איגוד האינטרנט הישראלי )ע"ר(
דוחות על הפעילויות

באור
מחזור הפעילות
הכנסות מרישום שמות מתחם
הכנסות מספקי גישה IIX
הכנסות שונות

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2010
2011
שקלים חדשים
שקלים חדשים
9,578,113
830,459
54,185
10,462,757

8,697,420
896,293
74,693
9,668,406

עלות הפעילויות
הכנסות נטו מפעילויות

10

8,337,346
2,125,411

7,069,752
2,598,654

הוצאות הנהלה וכלליות
הכנסות נטו לפני מימון

17

1,722,452
402,959

1,272,744
1,325,910

מימון ,נטו
הכנסות נטו מפעולות רגילות

18

286,658
689,617

)(25,229
1,300,681

מסים
הכנסות נטו

19

456,910
232,707

696,862
603,819

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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איגוד האינטרנט הישראלי )ע"ר(
דוחות על השינויים בנכסים נטו
שאין לגביהם הגבלה

יתרות ליום  1בינואר 2010
תוספות במהלך השנה
הכנסות נטו לשנה
סכומים שיועדו על ידי המוסדות
המנהלים של המלכ"ר*
גריעות במהלך השנה
העברת סכומים שלא קיימת לגביהם
הגבלה
ששימשו לרכוש קבוע
סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות
פחת
יתרה ליום  31בדצמבר 2010
תוספות במהלך השנה
הכנסות נטו לשנה
סכומים שיועדו על ידי המוסדות
המנהלים של המלכ"ר*
גריעות במהלך השנה
העברת סכומים שלא קיימת לגביהם
הגבלה
ששימשו לרכוש קבוע
סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות
פחת
יתרה ליום  31בדצמבר 2011

שלא יועדו
על ידי
מוסדות
המלכ"ר
שקלים
חדשים
7,622,856

שיועדו על
ידי מוסדות
המלכ"ר
שקלים
חדשים
6,585,048

נכסים נטו
ששימשו
לרכוש
קבוע
שקלים
חדשים
980,678

סה"כ
שקלים
חדשים
15,188,582

603,819

-

-

603,819

)(4,701,936
)(4,098,117

4,701,936
4,701,936

-

603,819

)(1,257,489

-

1,257,489

-

232,286
)(1,025,203
2,499,536

11,286,984

)(232,286
1,025,203
2,005,881

15,792,401

232,707

-

-

232,707

)(262,284
29,577

262,284
262,284

-

232,707

)(268,744

-

268,744

-

642,140
373,396
2,843,355

11,549,268

)(642,140
)(373,396
1,632,485

16,025,108

* ראה ביאור מספר  5פקדונות לזמן ארוך.
הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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איגוד האינטרנט הישראלי )ע"ר(
דוחות על תזרימי המזומנים
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2010
2011
שקלים חדשים
שקלים חדשים
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
עודף לפי דוח על הפעילויות
ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות
שוטפת-נספח א'
הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים
שינויים בסעיפי רכוש והתחיבויות
סה"כ ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות
שוטפת-נספח א'
מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

232,708

603,819

658,387
)(922,082

366,139
2,132,560

)(263,695
)(30,987

2,498,699
3,102,518

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
רכישת נכסים קבועים
ירידה )עליה( בפקדונות לזמן ארוך
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

)(268,744
1,664,112
1,395,368
1,364,381

)(1,257,489
)(6,628,332
)(7,885,821
)(4,783,303

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

4,143,540
5,507,921

8,926,843
4,143,540

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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איגוד האינטרנט הישראלי )ע"ר(
דוחות על תזרימי המזומנים
ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת-נספח א'
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2010
2011
שקלים חדשים
שקלים חדשים
הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים
פחת והפחתות
עליה בהתחייבות בשל סיום יחסי עובד-מעביד  -נטו

642,140
16,247
658,387

שינויים בסעיפי רכוש והתחיבויות
ירידה )עליה( בחייבים ויתרות חובה
עליה )ירידה( בספקים ובהמחאות לפרעון
עליה )ירידה( בזכאים אחרים ויתרות זכות

סה"כ ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות
שוטפת-נספח א'
הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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232,286
133,853
366,139

701,600
)(811,702
)(811,980
)(922,082

)(732,012
1,788,278
1,076,294
2,132,560

)(263,695

2,498,699

איגוד האינטרנט הישראלי )ע"ר(
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 1כללי
א .איגוד האינטרנט הישראלי )ע”ר( נרשם כעמותה ברשם העמותות בחודש מרץ  1997ומספרה אצל רשם
העמותות הינו .58-029954-3
ב .איגוד האינטרנט הישראלי ) (ISOC-ILמשמש כסניף ) (CHAPTERישראלי של איגוד האינטרנט
העולמי ) (ISOCוהוא פועל ללא כוונת רווח )כמו איגוד הגג העולמי(.
ג .העמותה מרכזת מקורות כספיים שונים למטרות שנקבעו על ידה כמתואר בביאור מספר  5להלן.
ד .העמותה הינה גוף התנדבותי ובלתי תלוי ופועל ,לעיתים אף בשיתוף עם גופים נוספים ,לקידום
האינטרנט והטמעתו בישראל כתשתית טכנולוגית ,מחקרית ,חינוכית וחברתית .פעילות זו כוללת בין
היתר:
•

רישום שמות מתחם ) – (Domain Namesהאיגוד מנהל את מרשם שמות המתחם תחת
הסיומת של ישראל .

•

 – IIXמחלף האינטרנט הישראלי – האיגוד הקים ומנהל את מחלף האינטרנט הישראלי המנתב
את תעבורת האינטרנט הפנים ישראלית בין ספקי האינטרנט השונים באופן היעיל ביותר
ומשמש כחלק משדרת ) (Backboneהאינטרנט הישראלי.

•

קידום החינוך וההסברה לשימוש נבון באינטרנט – קידום מודעות של הורים ומחנכים לצורך
במעורבותם ובאחריות שלהם בהקניית כלים לגלישה בטוחה ברשת בקרב ילדים ובני נוער ,זאת
על מנת לסייע בפיתוח נורמות של גלישה בטוחה ואחראית בקרב הדור הצעיר בישראל.

•

קידום כישורי חיים ברשת  -קידום יכולתם של אנשי אוכלוסיות יעד מוגדרות להשתמש ברשת
באופן מושכל על ידי פיתוח מיומנויות טכנולוגיות ,תקשורתיות ויישומיות הנדרשות על מנת
לפעול בסביבה דיגיטלית בחיי היום יום.

•

הנגשת מידע בעל ערך ציבורי לציבור הרחב  -לדוגמה ,פיקיוויקי :האיגוד הקים ומנהל מאגר
שיתופי לתמונות בפורמט דיגיטאלי בנושאי היסטוריה ,גיאוגרפיה וחברה במדינת ישראל
ובארץ ישראל .התמונות נתרמות על-ידי הציבור הרחב ועל ידי ארכיונים ומוזיאונים בישראל

•

קידום האינטרנט בחברה הערבית בישראל –קידום אוריינות דיגיטלית בקרב הקהילה הערבית
בישראל על-ידי הרחבת ההבנה והמיומנויות בנגישות למידע מעשי ולמגוון השימושים ברשת.
זאת ,במטרה להגדיל את הגישה והשימוש של האוכלוסייה הערבית באינטרנט ולצמצם את
הפער הדיגיטלי בין האוכלוסייה הערבית ליהודית.

•

קידום המחקר בתחום האינטרנט – האיגוד פועל בשיתוף עם מוסדות מחקר ע"י הענקת מענקי
מחקר לחוקרים בתחום האינטרנט.

•

הפעלת משרד ה W3C-הישראלי במטרה לקדם יצירת סטנדרטים ברשת ושימוש בהם ,ולתמוך
בלוקליזציה ותקני העברית.

•

פרוייקט נגישות – הנגשת אתרי האינטרנט לשימוש ע"י אנשים עם מוגבלויות.

•

פעילות לקידום האינטרנט בישראל בעזרת תמיכה במערכות פתוחות וקוד פתוח כמו כן הובלת
הרשת למיצוי הפוטנציאל על-ידי פיתוח תקני רשת וקווים מנחים.
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איגוד האינטרנט הישראלי )ע"ר(
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 1כללי )המשך(
•

פעילות משפטית הכוללת יזום מהלכים והסדרים רגולטוריים ועצמיים בתחומים הקשורים
לאינטרנט ,החל מגיבוש כללי התנהגות אתית ,הסדרה עצמית ,רגולציה ועד חקיקה לפי
הצורך.

•

הקמת  - STSמאגר אשר מרכז נתונים ויעמוד לרשות הציבור .המאגר מכיל נתונים
סטטיסטיים אודות מגוון אינדיקטורים הקשורים לאינטרנט.

באור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית
עיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים ,באופן עקבי ,הינם כדלקמן:
א.

בסיס הדיווח של הדוחות הכספיים
הדוחות הכספיים מוצגים בהתאם לגילוי דעת מס'  69של לשכת רואי חשבון בישראל ותקן  5של
המוסד הישראלי לתקינה העוסקים בכללי חשבונאות ודיווח כספי ע"י מלכ"רים.
הסכומים הנקובים בדוחות הכספיים אינם בגדר סכומים מדווחים כהגדרתם בתקן  ,12אלא
משקפים את הסכומים בערכם הנומינלי ההיסטורי .

ב.

מזומנים ושווה מזומנים
כולל פקדונות בבנקים שהתקופה עד למועד פדיונם לא עלתה על שלושה חודשים.

ג.

רכוש קבוע
החל מיום  1בינואר  1997הרכוש הקבוע מוצג לפי העלות בניכוי הפחת בהתאם לאורך החיים
השימושיים של הנכסים .רכוש קבוע שנרכש או נתקבל במתנה לפני  1בינואר  1997מוצג בשווי סמלי
)ראה באור .(4
שיעורי הפחת השנתיים הינם כדלקמן:
%
מבנים
ריהוט וציוד משרדי
כלי רכב
מחשבים
שיפורים במושכר

2
6-10
15
20-33
במשך תקופת השכירות

ד.

הכנסות והוצאות
בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים במלכרי"ם ההכנסות וההוצאות נרשמות על בסיס צבירה.

ה.

יתרות צמודות
נכסים והתחייבויות במטבע חוץ ,או הצמודים לו ,נכללו בדוחות הכספיים לפי שער החליפין היציג
ליום המאזן.הפרשי שער בגין נכסים והתחייבויות נכללים בדוח רווח והפסד עם התהוותם.
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איגוד האינטרנט הישראלי )ע"ר(
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
להלן נתונים לגבי שער החליפין של היורו:
 31בדצמבר 2011
 31בדצמבר 2010

שער היורו

שער הדולר

4.9381
4.7379

3.821
3.549

שיעורי השינוי באחוזים:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2011
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2010
ו.

4.25
)(12.9

7.7
)(6

נכסים נטו
על פי הוראות גילוי דעת  69של לשכת רואי חשבון בישראל מוצגים הנכסים נטו של העמותה
כדלקמן:
נכסים נטו שלא הוגבלו ושימשו לפעילות שוטפת – בגין הפעילות השוטפת של העמותה.
נכסים נטו שלא הוגבלו ושיועדו על ידי מוסדות העמותה  -בגין סכומים שיועדו על ידי מוסדות
העמותה למטרות שנקבעו על ידה.
נכסים נטו שלא הוגבלו ושימשו לרכוש קבוע – בגין סכומים שמיועדים לרכוש קבוע )כולל רכישות
והוצאות פחת(.

ז.

סיווג נכסים נטו לפי הגבלות בשימוש
אין כל הגבלה בשימוש בנכסים מצד גורמים חיצוניים.

ח.

שימוש באומדנים בעריכת הדוחות הכספיים
בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים נדרשת ההנהלה להשתמש
באומדנים והערכות המשפיעים על הנתונים המדווחים של נכסים והתחייבויות ועל הנתונים בדבר
נכסים מותנים והתחייבויות תלויות שניתן להם גילוי בדוחות הכספיים וכן על נתוני הכנסות
והוצאות בתקופת הדיווח .התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה.

באור  - 3מזומנים ושווי מזומנים
ליום  31בדצמבר
2010
2011
שקלים חדשים
שקלים חדשים
31,417
190,413
738,076
786,058
3,374,047
4,531,449
4,143,540
5,507,920

מזומנים בבנקים ובקופה
פקדונות במטבע חוץ
פקדונות שקליים לזמן קצר
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איגוד האינטרנט הישראלי )ע"ר(
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 4חייבים אחרים ויתרות חובה
ליום  31בדצמבר
2010
2011
שקלים חדשים
שקלים חדשים
51,046
74,096
1,320,061
566,978
105,947
120,689
18,431
32,122
1,495,485
793,885

הכנסות לקבל
חברות כרטיסי אשראי
הוצאות מראש
אחרים
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איגוד האינטרנט הישראלי )ע"ר(
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 5פקדונות לזמן ארוך
א .איגוד האינטרנט הישראלי מחויב בהחזקת תשתיות אינטרנט החיוניות לכלל המשתמשים ברשת
האינטרנט בישראל )מערך שמות המתחם  - Domain Names -תחת הסיומת של ישראל ומחלף
האינטרנט הישראלי  (IIX -ומנוהל לטובת קהילת האינטרנט בישראל .האיגוד אינו נתמך ע"י המדינה
ו/או כל גוף אחר ולפיכך כנותן שרות חיוני הוא מחויב בהשארת רזרבות פיננסיות אשר יבטיחו את
המשך תפעולה הסדיר והתקין של תשתית האינטרנט בכל מצב .כמו כן ,העמותה מרכזת מקורות
כספיים שונים למטרות נוספות שנקבעו על ידה שהינם מענקי מחקר ומלגות ופרוייקטים כמפורט
להלן.
ב .על פי תחשיבי הנהלת העמותה נדרשת העמותה לרזרבות פיננסיות בסך של כ 6.3 -מיליון ש"ח על מנת
להבטיח את המשך פעילותה הסדירה של רשת האינטרנט בישראל וכן לסך של כ 4.5 -מיליון ש"ח על
מנת להבטיח ביצועם של פרוייקטים עליהם הוחלט .כפועל יוצא מכך ,במהלך השנים התקבלו
החלטות על ידי הנהלת העמותה לייעד סכומים בסך הנ"ל למטרות המצויינות להלן:
.1
.2
.3

סך של  1.9מיליון ש"ח לרכישת ציוד למערך מרשם שמות המתחם ולמערך ה.IIX -
סך של  4.4מיליון ש"ח להבטחת הפעילות השוטפת ולתחזוקת מערך מרשם שמות המתחם
ולמערך ה .IIX -
סך של  2.5מיליון ש"ח לצורך מענקי מחקר ומלגות.

.4

סך של  1מיליון ש"ח בגין פרוייקט  STSשמטרתו הינה הקמה ותחזוק של אתר אינטרנט
העוסק בסטטיסטיקות באשר לגלישה באינטרנט בישראל.

.5

סך של  1מיליון ש"ח בגין פרוייקט  CERT - ILשמטרתו הקמת גוף אזרחי לתיאום וטיפול
באיומים על מערכות מחשב מקוונות.

כנגד הייעוד הנ"ל ובהתאם למתואר לעיל ,הופקדו כספים בפיקדונות לזמן ארוך .כמו כן ,סכומי הריבית
שצברו הפקדונות יוחסו בהתאם .להלן חלוקת יתרת הפקדונות ויעודם:
ליום  31בדצמבר
2010
2011
שקלים חדשים
שקלים חדשים
2,006,435
2,053,060
4,733,563
4,843,559
41,362
42,323
2,503,125
2,561,292
1,001,250
1,024,517
1,001,250
1,024,517
1,926,395
13,213,380
11,549,268

מיועד לרכישת רכוש קבוע )ביאור ) 5ב()((1
מיועד לתפעול שוטף )ביאור ) 5ב()((2
פקדונות רשמים
מיועד למענקי מחקר ומלגות )ביאור ) 5ב()((3
מיועד פרוייקט ) STSביאור ) 5ב()((4
מיועד פרוייקט ) CERT-ILביאור ) 5ב()((5
יתרת פקדונות ללא יעוד
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איגוד האינטרנט הישראלי )ע"ר(
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 6רכוש קבוע
מחשבים
וציוד
היקפי
שקלים
חדשים

רהוט
וציוד
שקלים
חדשים

שפורים
במושכר
שקלים
חדשים

סה"כ
שקלים
חדשים

עלות
יתרה ליום  1בינואר 2011
תוספות במשך השנה
יתרה ליום  31בדצמבר 2011
פחת שנצבר
יתרה ליום  1בינואר 2011
תוספות במשך השנה
יתרה ליום  31בדצמבר 2011
עלות מופחתת ליום  31בדצמבר 2011

6,648,596
68,738
6,717,334

551,631
113,568
665,199

539,131
86,438
625,569

7,739,358
268,744
8,008,102

5,294,564
535,565
5,830,129
887,205

279,504
54,065
333,569
331,630

159,409
52,510
211,919
413,650

5,733,477
642,140
6,375,617
1,632,485

עלות מופחתת ליום  31בדצמבר 2010

1,391,009

235,149

379,723

2,005,881

באור  - 7ספקים ונותני שרותים
ליום  31בדצמבר
2010
2011
שקלים חדשים
שקלים חדשים
2,516,122
1,248,903
174,586
630,103
2,690,708
1,879,006

חובות פתוחים
שיקים לפרעון

באור  - 8זכאים שונים ויתרות זכות
ליום  31בדצמבר
2010
2011
שקלים חדשים
שקלים חדשים
81,347
105,127
1,626,240
405,450
40,000
179,526
234,162
222,540
594,934
62,000
60,000
2,211,653
1,399,673

מוסדות
מקדמות מרשמים )הכנסות מראש(
זכאים בגין מענקי מחקר
עובדים
הוצאות לשלם
אחרים
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איגוד האינטרנט הישראלי )ע"ר(
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 9התחייבות בשל יחסי עובד  -מעביד
א.

התחייבויות העמותה בשל סיום יחסי עובד-מעביד מחושבות על בסיס שכרם האחרון של העובדים
ליום המאזן ובהתאם לחוק פיצויי פיטורין ומכוסות בחלקן על ידי תשלומים שוטפים לחברות
ביטוח בגין פוליסות ביטוח מנהלים וקופות גמל וכן על ידי יתרת ההתחייבויות בשל סיום יחסי
עובד-מעביד.

ב.

הסכומים שנצברו בפוליסות ביטוח מנהלים וקופות גמל על שם העובדים וההתחייבויות בגינם
אינם מוצגים במאזן מאחר שאינם בשליטתה ובניהולה של העמותה.

באור  - 10עלות הפעילויות
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2010
2011
ראה
ביאור
שכר דירה ואחזקת משרדים
משכורות ונלוות *
תפעול שירותי תשתית
תמיכה טכנית
עלות קווי תקשורת IIX
שרות ואחזקה שנתית
פעילות בתחום החברתי
דמי חבר ופעילות בינלאומית
כנס שנתי ,נטו
פעילות בתחום המשפטי
פעילות בתחום הטכנולוגי
מענקי מחקר
פחת

11
12
13
14
15
16

* סווג מחדש )(2010
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שקלים חדשים
454,707
3,049,089
1,113,353
322,230
166,341
1,454,897
122,578
527,265
273,128
351,676
502,082
8,337,346

שקלים חדשים
313,267
2,641,487
1,030,733
225,561
166
167,962
964,783
78,148
553,615
295,942
298,424
403,789
95,875
7,069,752

איגוד האינטרנט הישראלי )ע"ר(
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 11פעילות למען קהילת האינטרנט בישראל בהיבט החברתי
איגוד האינטרנט הישראלי פועל במספר ערוצים לשם הרחבת מעגל המשתמשים באינטרנט בישראל ,תוך
הנגשת הרשת לאוכלוסיות מיוחדות ,כגון :אנשים עם מוגבלות ,בני הגיל השלישי ,החברה הערבית ועוד.
כמו כן במטרה להטמיע תרבות גלישה נכונה והגברת המודעות לשימוש נבון באינטרנט בקרב הורים
ומורים תוך שימת דגש על נוכחות ילדים ובני נוער במרחב הדיגיטלי.
בנוסף האיגוד פועל להקמת קו תמיכה לסיוע בפגיעות הקשורות באינטרנט.
פעילויות נוספות אשר האיגוד פועל בהם בתחום זה הינם:
פיקיוויקי  -מאגר התמונות החופשיות של ישראל www.pikiwiki.org.il
פרויקט מאו"ר )מאגר חומרי למידה( http://maor.iucc.ac.il
כישורי חיים בסביבה דיגיטלית – NetWise: www.isoc.org.il/netwise
הטמעת השימוש ב MOODLE-במערכת החינוך ובמוסדות להשכלה גבוההk12.shenkar.ac.il :
באור  - 12דמי חבר ופעילות בינלאומית
דמי חבר בגופים בינלאומיים הפועלים בתחום הסדרת רישום שמות המתחם .השתתפות בפורומים
בינלאומיים הנוגעים לתחום זה.
באור  - 13כנס שנתי ,נטו
ליום  31בדצמבר
2010
2011
שקלים חדשים
שקלים חדשים
776,323
652,408
)(222,708
)(125,143
553,615
527,265

הוצאות כנס שנתי
הכנסות מדמי השתתפות וחסויות

באור  - 14פעילות בתחום המשפטי
האיגוד פעיל בין היתר בתחומים הבאים:
•

כיסוי תחומי משילות ,חקיקה ורגולציה בתחומים הנוגעים או משיקים לאינטרנט.

•

ייזום מהלכים המובילים למשילות אינטרנט התואמת לערכי האיגוד וערכי החברה האזרחית:

•

•

הסדרה עצמית

•

נייטרליות הרשת

הגנה על קהיליית האינטרנט מפני יוזמות חקיקה או פעולות של גופים כמו-מונופוליסיטיים
הפוגעות או עלולות לפגוע בחוויית הגישה הבטוחה והחופשית לאינטרנט.
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איגוד האינטרנט הישראלי )ע"ר(
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 15פעילות בתחום הטכנולוגי
במהלך השנים  2010ו 2009 -מימן האיגוד פעילויות רבות לקידום האינטרנט בהיבטים טכנולוגיים ,בין
היתר בתחומים הבאים:
א .קידום קוד פתוח  -הגברת המודעות לאופי ולערך של קוד פתוח עבור צרכנים ומפתחים; תמיכה
בפרויקטים והנעתם במסגרת קול קורא לפרויקטי קוד פתוח ועוד.
ב .הפעלת משרד ה W3C-הישראלי  -המשרד מהווה את נקודת הקשר בישראל לפעילויות הW3C-
העולמי .במסגרת פעילות זו אירח האיגוד כנס בינלאומי במהלך שנת החשבון.
ג .הקמת מאגר נתוני האינטרנט הישראלי  -המאגר מכיל סדרות נתונים אודות מגוון אינדיקטורים
הקשורים לאינטרנט בישראל.

באור  - 16מענקי מחקר
במהלך שנת  2007הוחלט על חלוקת מענקי מחקר ומלגות בסך כולל של  1,995,000ש"ח בעבור ביצוע
מחקרים בנושאי האינטרנט אשר יועלו על רשת האינטרנט לצורך חשיפתם לציבור הרחב .בשנת  2011לא
חולקו מענקי מחקר ומלגות )בשנת  2010חולקו  403,780ש"ח;  582,500 :2009ש"ח( עבור ביצוע מחקרים
בנושא האינטרנט ושעשויים לקדם את ההבנה ,הידע ,השימושים והפיתוח של רשת האינטרנט.

באור  - 17הוצאות הנהלה וכלליות
ליום  31בדצמבר
2010
2011
שקלים חדשים
שקלים חדשים
114,617
568,917
134,257
113,677
85,288
77,748
62,342
84,656
69,645
108,582
76,769
82,847
80,613
70,450
147,634
153,195
112,485
37,222
1,100
6,633
193,831
200,805
57,752
77,662
136,411
140,058
1,272,744
1,722,452

שכר ונלוות *
שכר דירה ואחזקה  -משרדים
דואר ומשלוחים
מיסים ואגרות
משרדיות והדפסות
טלפון ואינטרנט
ביטוחים
יחסי ציבור
שרותים משפטיים
השתלמות מקצועית
שרותים מקצועיים
כיבודים וארוח
הוצאות פחת

* סווג מחדש )(2010
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איגוד האינטרנט הישראלי )ע"ר(
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 18מימון ,נטו
ליום  31בדצמבר
2010
2011
שקלים חדשים
שקלים חדשים
הכנסות:
ריבית מפקדונות בנק
הפרשי שער

440,568
45,793
486,361

הוצאות:
עמלות בנק
עמלות כרטיסי אשראי
הפרשי שער

2,643
197,059
)(199,702
286,659

199,585
199,585
8,998
168,926
46,890
)(224,814
)(25,229

באור  - 19מסים
על פי תקנות מס הכנסה העמותה כ"מוסד ציבורי" פטורה ממס על הכנסותיה מפעילות שאינה
עסקית.
לעמותה שומות סגורות לשנים  2007ועד  2010כולל.
באור  - 20התחייבויות תלויות והתקשרויות
נכון למועד עריכת הדוחות הכספיים קיימים הליך תלוי ועומד בו האיגוד מעורב באופן ישיר כתובע
כמפורט להלן:

עת"מ  45606-10-10איגוד האינטרנט הישראלי )ע"ר( נ' מפקד משטרת מחוז תל-אביב ואח'
בעתירה מנהלית שהגיש האיגוד ,בעקבות הצו שהמציאה משטרת ישראל לספקיות הגישה לאינטרנט,
המורה להן לחסום את הגישה לאתרי הימורים מסוימים .התבקש ביהמ"ש לבטל את החלטת המשטרה.
זאת בטענה כי הצו מהווה פגיעה בזכויות יסוד ,כגון חופש הביטוי והחופש למידע .וכן בטענה כי הוא
יאפשר למשטרה לפעול בעתיד באופן דומה כלפי אתרי אינטרנט אחרים שהיא סבורה כי "אינם חוקיים".
ההליך הסתיים ביום  ,2.4.2012כאשר בהחלטה עקרונית הורה ביהמ"ש כי למפקד משטרת מחוז תל-אביב
לא היתה סמכות להוציא את הצווים דלעיל וכי דינם של צווים אלה להתבטל .לזכות האיגוד אף נפסקו
הוצאות בסך  20,000ש"ח.
ביום  13.5.2012הגישה המדינה ערעור על פסק הדין הנ"ל לבית המשפט העליון בו טענה כי יש לבטל את
פסק דינו של בית המשפט המחוזי .הערעור טרם התברר והדיון בו צפוי להתקיים בחודשים הקרובים.
אין מדובר בסכסוך כספי אלא בדיון במישור העקרוני בלבד .כך שהחשיפה של האיגוד הינה מוגבלת למצב
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איגוד האינטרנט הישראלי )ע"ר(
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 20התחייבויות תלויות והתקשרויות )המשך(
בו יתקבל ערעור המדינה .במקרה זה יבוטלו ההוצאות שנפסקו לזכות האיגוד בבית במשפט המחוזי ,ובית
המשפט העליון יחייב את האיגוד לשאת בהוצאות המשפט של המדינה ,המוערך בשלב זה בסך של כמה
עשרות אלפי ש"ח.

הליכים נוספים
האיגוד הוא ,בין היתר ,הגוף האחראי על ניהול מרשם שמות המתחם ) (Domain Namesתחת הסיומת
הלאומית של ישראל )" .(".ilמתוקף תפקידו זה קיימים מעת לעת הליכים משפטיים שבהם האיגוד הוא
משיב  /נתבע פורמאלי .לרוב מדובר בסכסוכים הנוגעים לשמות מתחם ,כאשר צד אחד הוא המחזיק
הרשום של שם המתחם שבמחלוקת והצד שכנגד הוא הצד הטוען לזכויות בשם .ברובם המכריע של
המקרים הללו ,האיגוד אינו מעורב באופן פעיל בהליך עצמו והוא מעביר את הזכויות בשם המתחם כפי
שמורה לו בית המשפט.
לדעת יועציה המשפטיים של העמותה ,הליכים אלו אינם עלולים להטיל חבות כספית על האיגוד.

באופן דומה ומכח תפקידו כגוף האחראי על ניהול מרשם שמות המתחם ,נמסרות לאיגוד מעת לעת
הודעות בדבר עיקול זכויותיהם של חייבים בשמות מתחם שנרשמו על שמם )לרוב מדובר בהודעות מטעם
לשכות ההוצל"פ ברחבי הארץ( .האיגוד מקפיד להשיב להודעות העיקול הללו ולהטיל את העיקולים
כנדרש.
לדעת יועציה המשפטיים של העמותה ,הליכים אלו אינם עלולים להטיל חבות כספית על האיגוד.
מעת לעת ,נשלחים לאיגוד מכתבי התראה משפטיים הנוגעים לרוב לניהול מרשם שמות המתחם .מכתבים
אלו קובלים לרוב על-כך שהאיגוד אישר את הקצאתו  /העברתו של שם מתחם זה או אחר ולעיתים
מלינים על כך שהאיגוד סרב לאשר את הקצאתו של שם מתחם מסוים .האיגוד מקפיד להשיב באופן הולם
לכל הפניות כאמור ,באמצעות יועציו המשפטיים ו/או באמצעות מנהל מרשם שמות המתחם.
נכון למועד עריכת הדוחות הכספיים ,לא ידוע על פתיחת הליכים משפטיים כלשהם כנגד האיגוד בהמשך
למכתבים אלו.
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לכבוד
פקיד שומה
תל אביב

א.ג.נ,.

הנדון :איגוד האינטרנט הישראלי )ע"ר( ,תיק:

מצורפים המסמכים הבאים:
.1

טופס .1214

.2

דוחות כספיים ליום  31בדצמבר .2011

.3

דוח מותאם למס הכנסה לשנת המס .2011

.4

טופס  1342י"א – פחת.

בכבוד רב,
דורון ארגוב
רואה חשבון

איגוד האינטרנט הישראלי )ע"ר(
דוחות התאמה לצרכי מס הכנסה לשנת 2011

דורון ארגוב | רואה חשבון

דוח רואה החשבון המבקר

בדקתי את ההתאמה המצורפת של איגוד האינטרנט הישראלי )ע"ר( לשנת המס ) 2011אליה צורפו
הטפסים המסומנים בחותמתנו לשם זיהוי( ,המתאמת את העודף של העמותה לפי דוח על הפעילות שלה
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2011להכנסה שהוצהרה על ידה לצרכי מס הכנסה ,לשנת המס
האמורה.
בדיקת ההוצאות המפורטות בתקנות בדבר "תנאים לניכוי הוצאות מסוימות" ,החישובים הדרושים לפי
סעיף )3י( לפקודת מס הכנסה והתקיימות התנאים המפורטים בסעיף  32א' לפקודה ,נעשו בהיקף שסוכם
בין נציבות מס הכנסה לבין לשכת רואי חשבון בישראל ,על כל המשתמע מכך.
לדעתי ,ובכפיפות לאמור בפסקה הקודמת ,ההתאמה הנ"ל נערכה בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה
וחוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה( התשמ"ה .1985 -

דורון ארגוב
רואה חשבון

תל אביב
יולי 2012

שד' שאול המלך  , 8בית אמות משפט ,תל אביב  | 64733ט  03-6929933פ info@ag-cpa.co.il 036929932

2

איגוד האינטרנט הישראלי )ע"ר(
דוח התאמה לצרכי מס הכנסה
לשנת המס 2011
שקלים חדשים
689,617

עודף לפי דוח על הפעילויות
הוסף )הפחת(  -הוצאות שאינן מותרות בניכוי
אירוח וכיבודים
מתנות

8,077
188
8,265
697,882
)(697,882
-

הכנסה מתואמת לצרכי מס הכנסה
הכנסה פטורה לפי סעיף  (2)9לפקודת מס הכנסה
הכנסה מוצהרת לצרכי מס הכנסה בשנת המס 2011

יולי 2012
ישע סיון
נשיא ,חבר ועד

3

אלעד זלומונס
חבר ועד

