
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )ע"ר( סמי שמעוןהמכללה האקדמית להנדסה 
 
 2017 בספטמבר 30 דוחות כספיים ליום

 
 
 

 תוכן העניינים
 
 

 עמוד  
   
   

 2  דוח רואה החשבון המבקר
   

   הדוחות הכספיים
   

 3  המצב הכספידוחות על 
   

 4-7  ת והשינויים בנכסים נטויומשולבים על הפעילודוחות 
   

 8-9  דוחות על תזרימי המזומנים
   

 10-22  באורים לדוחות הכספיים
   

   
   

 
 



 

2 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 דוח רואה החשבון המבקר
 

  )ע"ר( סמי שמעוןשל המכללה האקדמית להנדסה  חברי העמותהל
 
 

 -)ע"ר( )להלן סמי שמעוןהמצורפים של המכללה האקדמית להנדסה  דוחות על המצב הכספיהביקרנו את 
 המשולבים על הפעילויות והשינויים בנכסים נטו, את הדוחות 2016 -ו 2017, בספטמבר 30המכללה האקדמית( לימים 

נם יהדוחות על תזרימי המזומנים לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים. דוחות כספיים אלה הואת 
 תה של הנהלת המכללה האקדמית. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.באחריו

 
 

, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון בישראל ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים
את הביקורת ולבצעה במטרה  פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן-. על1973-)דרך פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג

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 

המכללה האקדמית וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים  האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הנהלת
 בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

 
 

לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את מצבה הכספי של המכללה 
ואת תזרימי המזומנים שלה  בנכסים נטווהשינויים  פעולותיה, את תוצאות 2016 -ו 2017 ,בספטמבר 30האקדמית לימים 

 .(Israeli GAAP)בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל  תם תאריכיםלכל אחת מהשנים שהסתיימו באו
 
 

  
 
 
 
 

 קסירראת גבאי קוסט פורר   באר שבע, 
 רואי חשבון  2018במרס,  18
 
 
 
 

 + 972-8-6261300   .טל
 972-3-5633428+  פקס

ey.com 

 קוסט פורר גבאי את קסירר
,77רחוב האנרגיה   

  1פארק הייטק, בניין גב ים 
8470912באר שבע   
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 בנכסים נטות והשינויים יועל הפעילומשולבים דוחות 
 

 2017בספטמבר  30לשנה שהסתיימה ביום      
 

 

 

  שאין לגביהם הגבלה  

שקיימת 
לגביהם 
   הגבלה

 
 

 
  

נכסים נטו לשימוש 
       לפעילות

תקציב מאושר 
  ז"עלשנת תש

  )בלתי מבוקר(

 

  

שלא יועדו 
על ידי 
  ההנהלה

שיועדו על 
  ידי ההנהלה

נכסים נטו 
ששימשו 

  לרכוש קבוע
בעלת אופי 

 סה"כ  זמני
 ש"חאלפי   באור   ש"חאלפי 

             מחזור הפעילות 
 129,574  5,814  -  -  123,760  5  משלת ישראלמומענקים מהקצבות  123,187
 45,754  -  -  -  45,754    הכנסות משכר לימוד 45,372
 9,275  -  -  -  9,275    הכנסות מכינה קדם אקדמית 9,711
 8,264  7,935  -  -  329    הקצבות מאחריםתרומות ו 3,236

 636  -  -  -  636    הכנסות משירותים וממכירות 409
 476  -  -  -  476    הכנסות אחרות, נטו 144

 -  (4,859)  -  -  4,859    סכומים ששוחררו מנכסים נטו שהוגבלו לפעילויות -
 193,979  8,890  -  -  185,089    הפעילות סה"כ מחזור 182,059

              
             עלות הפעילות 

 117,389  -  -  -  117,389  15  ושירותי עזר הוצאות הוראה 130,238
 9,739  -  -  -  9,739  16  ורווחה לסטודנטיםמלגות  11,568
 3,883  -  -  -  3,883  15  ומחקר הוצאות פרויקטים מיוחדים 2,300

 131,011  -  -  -  131,011    סה"כ עלות הפעילות 144,106
              

 62,968  8,890  -  -  54,078    הכנסות נטו מפעילות 37,953
              

 25,910  -  -  -  25,910  17  הוצאות אחזקה 25,425
              

 11,273  -  -  -  11,273  18  הוצאות הנהלה וכלליות 13,428
              

 25,785  8,890  -  -  16,895    הכנסות נטו לפני מימון (900)
              

 2,205  -  -  -  2,205  19  הכנסות מימון, נטו 900
              

 27,990  8,890  -  -  19,100    הכנסות נטו לשנה -

 
 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.    



 )ע"ר( סמי שמעוןהמכללה האקדמית להנדסה 

5 

 

 )המשך( דוחות משולבים על הפעילויות והשינויים בנכסים נטו
 
 
 2017 ,בספטמבר 30לשנה שהסתיימה ביום   

  שאין לגביהם הגבלה  

שקיימת 
לגביהם 
   הגבלה

  
נכסים נטו לשימוש 

       לפעילות

  

שלא יועדו 
ידי על 

  ההנהלה
שיועדו על ידי 

  ההנהלה

נכסים נטו 
ששימשו 

  לרכוש קבוע
בעלת אופי 

 סה"כ  זמני
 ש"חאלפי   
           

           שינויים אחרים במהלך השנה:
           

 -  -  -  (3,141)  3,141  על ידי ההנהלה ששוחררו מיעודסכומים 
סכומים ששוחררו מנכסים נטו שהוגבלו 

 -  (8,520)  8,520  -  -  ששימשו לרכוש קבוע
           

העברת סכומים שלא קיימת לגביהם 
           הגבלה:

           
 -  -  31,199  -  (31,199)  ששימשו לרכוש קבוע

 -  -  (64)  -  64  שנבעו ממימוש רכוש קבוע
עודף התמורה על העלות ממימוש רכוש 

 (16)  -  (16)  -  -  קבוע
 -  -  (8,920)  -  8,920  סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת

           
 27,974  370  30,719  (3,141)  26  סך כל השינויים במהלך השנה

           
 347,706  1,557  216,477  129,523  149  2016באוקטובר  1יתרה ליום 

           
 375,680  1,927  247,196  126,382  175  2017בספטמבר  30יתרה ליום 

           
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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 )המשך(דוחות משולבים על הפעילויות והשינויים בנכסים נטו 
 
 

 
 2016 ,בספטמבר 30לשנה שהסתיימה ביום     

 

 

  שאין לגביהם הגבלה  

שקיימת 
לגביהם 
   הגבלה

 
 

  
נכסים נטו לשימוש 

       לפעילות

 

 

  

שלא יועדו 
על ידי 
  ההנהלה

שיועדו על 
ידי 

  ההנהלה

נכסים נטו 
ששימשו 

  לרכוש קבוע
בעלת אופי 

 סה"כ  זמני
 ש"חאלפי   באור  

             מחזור הפעילות
 119,665  -  -  -  119,665  5  משלת ישראלמהקצבות ומענקים מ

 46,560  -  -  -  46,560    הכנסות משכר לימוד
 7,946  -  -  -  7,946    הכנסות מכינה קדם אקדמית

 5,935  5,756  -  -  179    הקצבות מאחריםתרומות ו
 528  -  -  -  528    הכנסות משירותים וממכירות

 208  -  -  -  208    הכנסות אחרות, נטו
סכומים ששוחררו מנכסים נטו שהוגבלו 

 לפעילויות
 

  4,443  -  -  (4,443)  - 
 180,842  1,313  -  -  179,529    הפעילות סה"כ מחזור

 
 

           
             עלות הפעילות
 112,992  -  -  -  112,992  15  ושירותי עזר הוצאות הוראה

 8,870  -  -  -  8,870  16  ורווחה לסטודנטיםמלגות 
 3,897  -  -  -  3,897  15  ומחקר הוצאות פרויקטים מיוחדים

 125,759  -  -  -  125,759    סה"כ עלות הפעילות

             
 55,083  1,313  -  -  53,770    הכנסות נטו מפעילות

             
 25,079  -  -  -  25,079  17  הוצאות אחזקה

             
 10,774  -  -  -  10,774  18  הוצאות הנהלה וכלליות

             
 19,230  1,313  -  -  17,917    הכנסות נטו לפני מימון

             
 839  -  -  -  839  19  הכנסות מימון, נטו

             
 20,069  1,313  -  -  18,756    הכנסות נטו לשנה

 
 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. 
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 דוחות משולבים על הפעילויות והשינויים בנכסים נטו )המשך(
 
 
 2016 ,בספטמבר 30לשנה שהסתיימה ביום   

  שאין לגביהם הגבלה  

שקיימת 
לגביהם 
   הגבלה

  
נכסים נטו לשימוש 

       לפעילות

  

שלא יועדו 
על ידי 
  ההנהלה

שיועדו על ידי 
  ההנהלה

נטו  נכסים
ששימשו 

  לרכוש קבוע
בעלת אופי 

 סה"כ  זמני
 ש"חאלפי   
           

           שינויים אחרים במהלך השנה:
           

 -  -  -  17,706  (17,706)  סכומים שיועדו על ידי ההנהלה
סכומים ששוחררו מנכסים נטו שהוגבלו 

 -  (10,749)  10,749  -  -  ששימשו לרכוש קבוע
           

העברת סכומים שלא קיימת לגביהם 
           הגבלה:

           
 -  -  9,892  -  (9,892)  ששימשו לרכוש קבוע

 -  -  (85)  -  85  שנבעו ממימוש רכוש קבוע
עודף התמורה על העלות ממימוש רכוש 

 (10)  -  (10)  -  -  קבוע
 -  -  (8,775)  -  8,775  סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת

           
 20,059  (9,436)  11,771  17,706  18  סך כל השינויים במהלך השנה

           
 327,647  10,993  204,706  111,817  131  2015באוקטובר  1יתרה ליום 

           
 347,706  1,557  216,477  129,523  149  2016בספטמבר  30יתרה ליום 

           
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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 דוחות על תזרימי המזומנים
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בספטמבר 30
  2017  2016 
 ש"חאלפי   

     
     שוטפתתזרימי מזומנים מפעילות 

     
 132,200  115,286  מממשלת ישראל הקצבות ומענקים שנתקבלו

 54,089  56,462  תקבולים מסטודנטים ומוסדות עבור שכר לימוד ושירותים
 179  329  הקצבות מאחרים

 736  1,114  תקבולים מהכנסות משירותים וממכירות
 5,631  5,624  מיוחדותתקבולים לפעולות 

 (3)  189  מימון, נטו  (הוצאותהכנסות )
 (105,540)  (109,076)  תשלומי שכר והוצאות נלוות

 (35,894)  (40,437)  תשלומים לספקים
 (8,870)  (9,739)        מענקים וסיוע לסטודנטים

     
 42,528  19,752  שוטפתמזומנים נטו שנבעו מפעילות 

     
     פעילות השקעהמתזרימי מזומנים 

     
 -  7,151  פקדון בתאגיד בנקאי -השקעה לזמן ארוך
 (20,947)  (32,856)  רכישת רכוש קבוע

 85  64  קבוע  רכוש תמורה ממימוש
 (20,619)  2,928  השקעות לזמן קצר, נטו

 369  (457)  , נטוכיעודה לפיצויי פרישה ותהשקעות המשמש
 (24)  108  , נטוהלוואות לעובדים)מתן( פרעון 

     
 (41,136)  (23,062)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

     
     תזרימי מזומנים מפעילות מימון

     
 -  2,532  תרומות שהתקבלו למימון רכוש קבוע

שנזקפו לנכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי מממשלת ישראל הקצבות 
 -  5,814  זמני

     
 -  8,346  מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

     
 1,392  5,036  במזומנים ושווי במזומנים עלייה

     
 16,540  17,932  מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנהיתרת 

     
 17,932  22,968  מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנהיתרת 

     
 
 
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. הבאורים
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 )המשך( דוחות על תזרימי המזומנים
 
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בספטמבר 30
  2017  2016 
 ש"חאלפי   

נטו  בנכסיםת והשינויים יועל הפעילומשולב התאמה בין התוצאות לפי דוח 
 שוטפתהמזומנים מפעילות לתזרים 

 
   

     
 18,756   19,100  לשנהנטו  הכנסות

     
     הכנסות, הוצאות וניכויים אחרים שאינם כרוכים בתזרימי מזומנים:

     
 8,775  8,920  פחת

 (369)  457  מעביד -ת בשל סיום יחסי עובדיובהתחייבו (ירידהעלייה )
 (842)  (2,016)  עליית ערך השקעות 

 1,313  544  התאמות בגין סכומים ששוחררו מנכסים נטו שהוגבלו לפעילות
     

     שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
     

 (2,021)  1,250  בחייבים ויתרות חובה (עלייהירידה )
 892  748  במשכורות והוצאות נלוות שנצברועלייה  

 3,211  (1,373)  ולנותני שרותים ספקיםהתחייבויות לב)ירידה( עלייה 
 12,535  (8,474)  מממשלת ישראל ירידה )עלייה( בהקצבות לקבל

 278  596  בזכאים ויתרות זכות עלייה
     

 42,528  19,752   שוטפתמזומנים נטו שנבעו מפעילות 
     

     פעולות שלא במזומן
     

 266  7,129  רכוש קבוע באשראי מספקיםרכישת 
     

 
 

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

 
התאגדה כעמותה המכללה האקדמית(  -)להלן)ע"ר(  סמי שמעוןהמכללה האקדמית להנדסה  .א

קיבלה המכללה  1997 ,. בחודש ספטמבר1980 -לפי חוק העמותות, התש"מ 1997 ,ביולי 8ביום 
לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיימו  ,להשכלה גבוהה עצההאקדמית תעודת היתר מהמו

הסמיכה המועצה להשכלה גבוהה  1999 ,מאיחודש ב. 1997 ,באוקטובר 1והחלה לפעול ביום 
אישרה ממשלת ישראל  1999 ,האקדמית להעניק תואר אקדמי. בחודש ספטמבראת המכללה 
 את ההחלטה.

 
בשישה  B.SCומעניקה תואר ראשון  אשדודבהמכללה מפעילה שני קמפוסים בבאר שבע ו .ב

תחומי הנדסה: מכונות, תעשיה וניהול, חשמל ואלקטרוניקה, תוכנה, כימיה ובניין ותואר 
 .ובהנדסת חשמל ואלקטרוניקה בהנדסת תעשייה וניהול ,בהנדסת תוכנה  M.SCשני

   
 ללימודים המרכז במסגרתקדם אקדמיות יעודיות  במכינות לימודים המכללה מקיימת בנוסף 

  ם.אקדמיי -םקד

 
 עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור  

 
  הדוחות הכספיים צגתבסיס ה .א

 
פי המוסכמה של העלות ההיסטורית, מאחר -הדוחות הכספיים ערוכים בסכומים נומינליים על

שהשפעת השינויים בכוח הקנייה הכללי של המטבע הישראלי על הדוחות הכספיים עד ליום 
של  12)מועד המעבר לדיווח כספי נומינלי בהתאם לתקן חשבונאות מספר  2003בדצמבר,  31

 בחשבונאות( לא הייתה מהותית.  המוסד הישראלי לתקינה 
 
 םהעריכה של הדוחות הכספיימתכונת  ב.

 
של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות,  9חשבונאות מספר בשנת הדוח נכנס לתוקף תקן 

גילוי , המכיל את הנוסח המשולב של (9תקן  -דוחות כספיים של מוסדות להשכלה גבוהה )להלן
של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות על מוסדות  5ותקן חשבונאות מספר  69דעת מספר 

להשכלה גבוהה. מאחר ודוחותיה הכספיים של המכללה ערוכים לפי כללי חשבונאות מקובלים 
 9, לתקן 5ותקן חשבונאות מספר  69גילוי דעת מספר בישראל ובהתאם לנוסח המשולב של 

 לא הייתה השפעה על דוחותיה הכספיים של המכללה.
 

 הצגת הדוחות הכספייםמתכונת 
 
הדוחות הכספיים ערוכים לפי השיטה הכוללנית. לפי שיטה זו כל הנכסים, ההתחייבויות 
והנכסים נטו, מסווגים ומקובצים על פי אופיים ומוצגים על פי סדר הנזילות שלהם ללא הפרדה 

בשימוש בין נכסים או התחייבויות המתייחסים לקבוצה זו או אחרת של נכסים נטו. ההבדלים 
במקורות השונים מקבלים את ביטויים במסגרת קבוצת הנכסים נטו בלבד, בהתאם לאופי 

 ההגבלות המוטלות על אותם מקורות. 
 

 והשינויים בנכסים, נטו על הפעילותמשולב דוח 
   

נערך באופן המשקף את כל השינויים הדוח המשולב על הפעילויות והשינויים בנכסים נטו 
ההכנסות וההוצאות בכל קבוצות הנכסים בתקופת החשבון בכל קבוצות הנכסים נטו, לרבות 

של נכסים נטו שהוגבלו לפעילות והועברו לקבוצת הנכסים  וסכומים ששוחררו מקבוצות, נטו
על השימוש נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה בעקבות קיום, או ביטול של התנאים שהוטלו 

 , תוך הפרדה לשתי קבוצות כדלהלן:באותם נכסים נטו
 

 נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה בהפרדה, בחלוקת משנה לשלוש קבוצות כדלהלן: א(
 .ההנהלהנכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה לשימוש לפעילויות שלא יועדו על ידי  (1)
 לשימוש לפעילויות שיועדו על ידי ההנהלה.נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה  (2)
 נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה ששימשו לרכוש קבוע. (3)

 
 נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני. ב(

 
 שימוש באומדנים ג.

 
בעריכת הדוחות הכספיים נדרשת ההנהלה להשתמש באומדנים והערכות המשפיעים על  

נכסים והתחייבויות, על הנתונים בדבר נכסים מותנים והתחייבויות  הנתונים המדווחים של
תלויות שניתן להם גילוי בדוחות הכספיים וכן על נתוני הכנסות והוצאות בתקופת הדיווח. 

 התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלו.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 

 
 הכנסות ד.

 
אם התקבלו בפועל עד  ותריבצלות על בסיס הלכנצבות, קהוות תרומות, מתנות ברלנסות, כה 

למועד אישור הדוחות הכספיים ואלו שהובטחו וטרם התקבלו עד לתאריך אישור הדוחות 
ם בטחון סביר בקבלתן, על בסיס ניסיון העבר או בהתחשב במחויבות אם קייהכספיים מוכרות 

נכללות בהתאם לסכומים לקבל מממשלת ישראל  המשפטית של מקור ההכנסה )הקצבות
 שאושרו(. 

  
שירותים אלו  המכללהלא ניתן בדוחות הכספיים ביטוי לשירותים שהתקבלו ללא תמורה, להערכת  

 .המכללהאינם מהותיים לכלל פעילותה של 
 
 הוצאות ה.

 
 הוצאות )לרבות בגין זכויות עובדים( נכללות בדוחות הכספיים על בסיס צבירה. 

 
 שווי מזומנים ו.

 
השקעות שנזילותן גבוהה, לרבות פקדונות בבנקים שהתקופה עד נחשבים כשווי מזומנים   

 למועד פדיונם בעת ההשקעה בהם לא עלתה על שלושה חודשים ואשר אינם מוגבלים בשעבוד.
 

 פקדונות לזמן קצר ז. 
 

בתאגידים בנקאיים לזמן קצר שתקופתם המקורית עולה על שלושה חודשים ממועד  פקדונות  
 ההשקעה. הפקדונות מוצגים בהתאם לתנאי הפקדתם.

 
 ניירות ערך סחירים לזמן קצר ח. 

 
ניירות ערך סחירים המושקעים לזמן קצר וניתנים למימוש בטווח המיידי מוצגים לפי שווים   

 יים בערכם נזקפים להכנסות מימון, נטו.. שינוהדיווחבבורסה לתאריך 
 
 הפרשה לחובות מסופקים .ט

 
באופן ספציפי בגין חובות שלדעת ההנהלה קיים בחלקה ההפרשה לחובות מסופקים מחושבת  

 ספק בגבייתם ובחלקה לפי שיעור מסוים מיתרת החוב.
 
 רכוש קבוע .י

 
פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות, בניכוי פחת  .1 

 שנצבר ואינם כוללים הוצאות לצורך תחזוקה שוטפת. 
 

הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים    
 השימושיים בנכס, כדלקמן:

   % 
   

 2  בניינים
 7-15  ציוד וריהוט

 33  מחשבים
 15  כלי רכב

 
רכיבי פריט רכוש קבוע בעלי עלות משמעותית ביחס לסך העלות של הפריט, מופחתים  

הפחת מחושב לפי שיטת הפחת השווה בשיעורים שנתיים בנפרד, לפי שיטת הרכיבים. 
 הנחשבים כמספיקים להפחתת הנכסים במשך תקופת השימוש המשוערת בהם. 

 
שימוש או  -בוחנת את הצורך בירידת ערך בניינים במידה ובניין מסוים אינו ברהמכללה  

 ההשבה שלו. -אינו משמש יותר את מטרות המכללה עד לסכום בר
 

כספים שמקורם מתרומות והקצבות המתקבלות למימון רכוש קבוע שטרם נרכש מוצגים  .2 
 בסעיף נפרד במסגרת הרכוש הקבוע.
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 )המשך( דיניות החשבונאיתעיקרי המ -: 2באור 

 
 צדדים קשורים יא.

 
 של לשכת רואי החשבון בישראל. 29כהגדרתם בגילוי דעת  

 
 במטבע חוץצמודות ויתרות יתרות  .בי

 
יתרות במטבע חוץ או הצמודות לו נכללות בדוחות הכספיים על בסיס שערי החליפין היציגים  

 לתאריך הדוח. 
 

בדוחות הכספיים על פי המדד המתאים לגבי יתרות הצמודות למדד המחירים לצרכן נכללות  
 כל נכס והתחייבות צמודים.

 
 :ושל האירו להלן נתוני מדד המחירים לצרכן ושערי החליפין של הדולר של ארצות הברית 

 

  
 מדד המחירים 

  לצרכן
 שער החליפין 

 ארה"ב $ 1של 
 שער החליפין  

 אירו 1של 
 ש"ח  ש"ח  נקודות *(  

       ליום
 4.157  3.529  131.58  2017בספטמבר,  30
 4.203  3.758  131.45  2016בספטמבר,  30

       
 %  %  %  השינוי לשנה שהסתיימה ביום:עור יש
 (1.1)  (6.1)  0.1  2017בספטמבר,  30
 (4.6)  (4.2)  (0.7)  2016בספטמבר,  30

       
 .100=  2000המדד לפי בסיס ממוצע  *( 
  

 גילוי לתקני חשבונאות חדשים בתקופה שלפני יישומם .יג
 

 הטבות עובד 39תקן חשבונאות  .1
 

, פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות 2017 ,בחודש אוגוסט
תקן התקן(. תקן זה מבוסס )עם התאמות מסוימות( על  -, הטבות עובד )להלן39

הטיפול החשבונאי וכללי  19הטבות עובד, מחליף את גילוי דעת  19חשבונאות בינלאומי 
הטיפול החשבונאי וכללי הדיווח לגבי  20הדיווח לגבי זכאות עובדים לחופשה וגילוי דעת 

 פיצוי פיטורים, פיצויי פרישה ופנסיה, וקובע את הטיפול החשבונאי לגבי הטבות עובד.
 

 סוגים של הטבות עובד: התקן מטפל בארבעה
 

ישות תכיר בהטבות עובד לזמן קצר כאשר עובד העניק  -הטבות עובד לזמן קצר  א(
 שירותים לישות במהלך תקופת הדיווח ותמדוד אותן בסכום לא מהוון.

 
ישות תסווג הסדרים  -הטבות לאחר סיום העסקה כולל הטבות בגין פיצויי פרישה  ב(

חר סיום העסקה כתוכניות להפקדה מוגדרת או לפיהם ישות מספקת הטבות לא
כתוכניות להטבה מוגדרת. בתוכניות להפקדה מוגדרת, ישות מכירה בסכומים 
שיש להפקיד בגין התקופה כהוצאה וכהתחייבות אם הסכומים טרם הופקדו. 
בתוכניות להטבה מוגדרת, למעט הטבות בגין פיצויי פרישה, ישות תיישם את 

שימוש בגישת יחידת זכאות חזויה. לגבי הטבות בגין פיצויי המודל האקטוארי תוך 
פרישה, התקן מאפשר לישות לבחור בין יישום מודל אקטוארי כפי שמטופלות 

-Shutהטבות אחרות בהתאם לתוכנית הטבה מוגדרת לבין יישום מודל הסגירה )

down method 20(, שיטה המיושמת כיום לפי גילוי דעת. 
 

ישות תכיר בהתחייבות עבור הטבות עובד אחרות  -אחרות לזמן ארוךהטבות עובד  ג(
 לטווח ארוך שנמדדת בערך הנוכחי של המחויבות להטבה במועד הדיווח.

 
מדובר בהטבות  -הטבות עודפות בגין הפסקת העסקה בנסיבות מיוחדות ד(

המתווספות להטבות בגין פיצויי פרישה. הישות תמדוד הטבות אלה לפי האומדן 
הטוב ביותר של היציאה שתידרש על מנת לסלק את המחויבות במועד הדיווח. 

חודש לאחר סוף תקופת  12 -אם הטבות אלה עומדות לתשלום לאחר יותר מ
 הדיווח, הן ימדדו בערכן הנוכחי.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 

 
 )המשך( גילוי לתקני חשבונאות חדשים בתקופה שלפני יישומם .יג

 
 )המשך( הטבות עובד 39תקן חשבונאות  .1

 
)"מועד  2018 ,בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות ייושם 39 חשבונאות תקן

התקן ייושם למפרע כאשר ההשפעה המצטברת של היישום לראשונה של התקן . תחילה"(
תוכר כתיאום ליתרת הפתיחה של העודפים במועד התחילה. הישות לא תציג מחדש 

 מידע השוואתי. 
 

התקן לרבות החלופות האפשריות אותן  של האפשרית ההשפעה את בוחנת המכללה
 הדוחות על, בכלל אם, השפעתו את לאמוד, זה בשלב, ביכולתה אין מציע התקן, אך

 .הכספיים
 

 מזומנים ושווי מזומנים -: 3באור 
 בספטמבר 30    
    2017  2016 
 ש"חאלפי     

       
 10,156  10,682    מזומנים בשקלים

       מזומנים במטבע חוץ:
 844  141    דולר של ארה"ב  
 1,932  2,145    אירו  
    12,968  12,932 
       

 5,000  10,000    פקדונות לזמן קצר בשקלים
       

    22,968  17,932 
 

 השקעות  -: 4באור 
 

 השקעות לזמן קצר א.

  
שיעור ריבית 

 בספטמבר 30  שנתית
 2017  2017  2016 
 ש"חאלפי   % 

      
 66,414  48,842  0.56 ים בבנק ונותפקד

      ניירות ערך סחירים:
 69,250  70,537   אגרות חוב

 10,397  11,470   , קרנות נאמנות ותעודות סלמניות
      

   130,849  146,061 
 

 ארוךלזמן  השקעות ב.

  
שיעור ריבית 

 בספטמבר 30  שנתית
 2017  2017  2016 
 ש"חאלפי   % 

      
 -  7,151  1.3 פקדונות לזמן ארוך
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 מממשלת ישראללקבל )מקדמות על חשבון הקצבות( הקצבות  -: 5באור 

 
 להלן תמצית התנועה במשך השנה בחשבון הועדה לתכנון ותקצוב:

 בספטמבר 30  
  2017  2016 
 ש"חאלפי   

     
 6,994  (5,541)  לתחילת השנה)מקדמות על חשבון הקצבות(  הקצבות לקבל

     
     הקצבות לשנת החשבון עבור:

     
      התקציב הרגיל

 112,115  117,719  השתתפות ישירה
 7,550  6,041  (* אחרותהקצבות 

     
 119,665  123,760  סה"כ התקציב הרגיל

     
 -  5,814   תקציב פיתוח

     
  129,574  119,665 

 132,200  121,100  סכומים שנתקבלו -בניכוי 
     

  8,474  (12,535) 
     

 ( מממשלת ישראלהקצבותהקצבות לקבל )מקדמות על חשבון 
 לסוף השנה

 
2,933  (5,541) 

 
 הרכב הקצבות אחרות: *(

  
לשנה שהסתיימה ביום          

 בספטמבר 30
  2017  2016 
 ש"חאלפי   

     
 1,886  1,628  העברה למוסדות -חרדית האוכלוסיי

 1,534  677  מכינות קדם אקדמיות
 2,421  1,293  שדרוג תשתיות הוראה במכללות

 842  1,256  הרחבת נגישות במגזר הערבי
 453  370  בקהילה אקדמיתמעורבות 

 -  75  איכות הוראה
 212  255  ליקויי למידה
 -  274  סגלמלגות מעוף 

 202  183  מכינות קדם אקדמיות לחרדים
 -  30  קידום וייצוג נשים

     
  6,041  7,550 

 
 חייבים ויתרות חובה -: 6באור 

 בספטמבר 30  
  2017  2016 
 ש"חאלפי   

     חייבים בעד שכר לימוד:
 -2016ח; "ש 2,768 -)בניכוי הפרשה לחובות מסופקים סטודנטים

 ח("שאלפי  2,477
 

1,033  1,046 
 3,244  392,2  מוסדות ומפעלים 

 1,222  1,207  סטודנטיםמוהמחאות לגביה כרטיסי אשראי 
 127  72  הלוואות לעובדים *(

 1,198  807  ומקדמות לספקים הוצאות מראש
 657  740  הכנסות לקבל

 69  7  אחרים
     

  258,6  7,563 
 .7באשר לתנאי ההלוואות, ראה באור  *(
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 חייבים לזמן ארוך -: 7באור 

  
חודשים, אינן צמודות ונושאות ריבית בשיעור  36 -ל 12הלוואות לעובדים שניתנו לתקופות שבין  

 .)ט'( לפקודת מס הכנסה 3שנקבע בסעיף 
 

 , נטומעביד-בשל סיום יחסי עובד ויותהתחייביעודה בניכוי  -: 8באור 
 

דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את המכללה לשלם פיצויים לעובד בעת  א.
לחוק  14פיטורין או פרישה או לבצע הפקדות שוטפות בתוכנית הפקדה מוגדרת מתוקף סעיף 

חישוב התחייבות המכללה בשל סיום יחסי עובד  ., כמתואר להלן1963 -פיצויי פיטורין, התשכ"ג
ל פי הסכם העסקה בתוקף והתבססה על משכורת העובד ותקופת העסקתו בוצעה ע מעביד

אשר יוצרים את הזכות לקבלת הפיצויים. לכיסוי התחייבות המכללה לתשלום פנסיה ופיצויי 
ופיצויים ת פנסיה ופרישה לעובדיה הפקידה המכללה הפקדות שוטפות על שם העובדים בקופ

ליטתה או בניהולה של המכללה ועל כן לא ניתן אינם בש שהופקדו כאמור,הסכומים מוכרות. 
ביטוי בדוח על המצב הכספי לאותם סכומים וכן להתחייבויות שבגינם הם הופרשו. ההתחייבות 

 כוסולפיצויי פיטורין הכלולה בדוחות הכספיים מייצגת את יתרת התחייבויות המכללה שלא 
ולגבי עובדים מסוימים  יןלחוק פיצויי פיטור 14בהפקדות מתאימות למועד החלת סעיף 

 הפרשים שלא מכוסים בהפקדות. 

  
ימי  פדיוןלכיסוי התחייבויות בגין סיום יחסי עובד מעביד )הכוללות  תפיקדונוהמכללה מייעדת  .ב

 .שוטפותההפקדות המחלה( שאינן מכוסות במסגרת 
 
 :דוח על המצב הכספיבהרכב הסכום  ג.

 בספטמבר 30  
  2017  2016 
 ח"שאלפי   

     
 11,923  380,12  (1יעודה )
 7,686  8,013  עתודה לפיצויים  -בניכוי
 4,237  367,4  (2התחייבות בגין פיצוי עבור ימי מחלה שלא נוצלו )         

     
  -  - 

  
 הרכב היעודה: (1)

 שיעור  
ריבית 
 שנתית

    

 בספטמבר 30   
  2017  2017  2016 

 ש"חאלפי   %  
       

 11,923  380,12  0.56  בבנקים בשקליםפקדונות 
 

העתודה בגין פדיון ימי מחלה שלא נוצלו מחושבת על בסיס אקטוארי לגבי עובדים  (2)
 שנה ומעלה. 55שמלאו להם 

 -2016) 1.05%הנחות העיקריות של האקטואר בקביעת העתודה הן כי שיעור ההיוון הינו 
 2% שיעור עליית שכר צפויה הינו, (1.3% -2016) 1.25% והינהאינפלציה שיעור , (1.7%

 .0%ושיעור עזיבת העובדים הינו  (2% -2016)
 .מדד שיעור ההיוון מבוסס על אגרות חוב קונצרניות צמודות
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 רכוש קבוע -: 9באור 
 
 :ההרכב א.

2017 

 פיתוח
 קרקע

  ובניינים 
 ציוד

  ספריה   מחשבים  וריהוט
 כלי
 סה"כ  רכב

 ש"חאלפי  
            עלות

            
 320,612  1,532  4,112  26,599  50,345  238,024 2016 ,באוקטובר 1יתרה ליום 

            
 719,39  370  -  3,024  1,856  469,34 תוספות 

            
 (154)  (154)  -  -  -  - גריעות

            
 360,177  748,1  4,112  29,623  52,201  493,272 2017 ,בספטמבר 30יתרה ליום 

            
            פחת שנצבר

            
 104,135  976  -  24,161  40,001  38,997 2016 ,באוקטובר 1יתרה ליום 

            
 8,920  162  -  1,839  2,477  4,442 תוספות 

            
 (74)  (74)  -  -  -  - גריעות

            
 981,112  064,1   -  26,000  42,478  43,439 2017 ,בספטמבר 30יתרה ליום 

            
 196,247  684  4,112  3,623  9,723  054,229 2017 ,בספטמבר 30עלות מופחתת ליום 
 

2016 

 פיתוח
 קרקע

  ובניינים 
 ציוד

  ספריה   מחשבים  וריהוט
 כלי
 סה"כ  רכב

 ש"חאלפי  
            עלות

            
 300,179  1,740  4,112  24,751  47,417  222,159 2015 ,באוקטובר 1יתרה ליום 

            
 20,641  -  -  1,848  2,928  15,865 תוספות 

            
 (208)  (208)  -  -  -  - גריעות

            
 320,612  1,532  4,112  26,599  50,345  238,024 2016 ,בספטמבר 30יתרה ליום 

            
            פחת שנצבר

            
 95,473  923  -  22,808  37,181  34,561 2015 ,באוקטובר 1יתרה ליום 

            
 8,775  166  -  1,353  2,820  4,436 תוספות 

            
 (113)  (113)  -  -  -  - גריעות

            
 104,135  976  -  24,161  40,001  38,997 2016 ,בספטמבר 30יתרה ליום 

            
 216,477  556  4,112  2,438  10,344  199,027 2016 ,בספטמבר 30עלות מופחתת ליום 
 

   .)ג'( להלן 12פתוחות, ראה באור ת התקשרויו לגבי*( 
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 )המשך( רכוש קבוע -: 9באור 

 
ריכוז ההשקעות במקרקעין )פיתוח קרקע ומבנים( ומקורות המימון שלהן לשנה שהסתיימה  .ב

 :2017בספטמבר,  30ביום 
 

 מקורות מימון  במקרקעיןהשקעות   

 

 1ליום  
באוקטובר 

2016 

תוספות  
בשנת 
 החשבון

 30ליום  
בספטמבר 

2017 

 1ליום  
באוקטובר 

2016 

הקצבות  
מממשלת 

 ישראל

 
הקצבות 
 מאחרים

 
מימון 
 פנימי

 30ליום  
בספטמבר 

2017 
 ש"חאלפי   

                 פירוט הפרויקטים:
                 

 11,102  -  119  -  10,983  11,102  119  10,983  חידוש מבנים
 34,938  -  -  -  34,938  34,938  -  34,938    1מבנה ב' 
 34,881  -  -  -  34,881  34,881  -  34,881  2מבנה ב' 

 7,027  -  -  -  7,027  7,027  -  7,027  פיתוח נוף כללי
 3,146  -  -  -  3,146  3,146  -  3,146  כיתות אשדוד 7
 3,031  -  -  -  3,031  3,031  -  3,031  קומות קמפוס אשדוד 2

 240  -  -  -  240  240  -  240  גשר
 56,400  -  -  -  56,400  56,400  -  56,400  1מבנה ג' 
 2,040  -  -  -  2,040  2,040  -  2,040  צפוןשערים 

 16,462  -  -  -  16,462  16,462  -  16,462  מבנה מינקוף
 30,802  -  -  -  30,802  30,802  -  30,802  בניין ספרא

 89  -  -  -  89  89  -  89  2מבנה ג' 
 22,397  74  -  -  22,323  22,397  74  22,323   קמפוס בני ברית

 46,460  25,397  2,267  5,814  12,982  46,460  33,478  12,982  מבנה ד'
 2,715  61  -  -  2,654  2,715  61  2,654  מתחם כלניות

 763  737  -  -  26  763  737  26  מתחם הורד
                 
  238,024  34,469  272,493  238,024  5,814  2,386  26,269  272,493 

 
 

 משכורות והוצאות נלוות שנצברו -: 10באור 
 בספטמבר 30  
  2017  2016 
 ש"חאלפי   

     
 4,359  4,640  עובדים בעד משכורות 

 911  882  שיתופית בע"מ קרן "מקפת" מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה
 2,078  2,284  מוסדות שכר אחרים

 4,976  5,227   הפרשה לחופשה
 1,271  1,310  מס הכנסה ניכויים

     
  14,343  13,595 

   
 

 זכאים ויתרות זכות -: 11באור 
 בספטמבר 30  
  2017  2016 
 ש"חאלפי   

     
 8,304  8,118  שכר לימוד מראש
 2,329  3,070  סטודנטים זכאים

 214  518  פרויקטיםזכאים בגין 
 348  85  זכאים אחרים

     
  791,11  11,195 
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 התקשרויות -: 12באור 

 
נחתם הסכם בין המכללה האקדמית למכללה הטכנולוגית, לפיו המכללה  2013בשנת  א.

הטכנולוגית תעמיד לרשות המכללה האקדמית מספר כיתות לימוד ומעבדות. בתמורה תשלם 
עבור שימוש מיליון ש"ח צמוד למדד המחירים לצרכן  1.6המכללה האקדמית סכום של 

במתקנים וכהחזר הוצאות אחזקה שוטפות. ההסכם נחתם לתקופה של שנתיים החל מחודש 
שמומשה.  2016 ,בספטמבר 30 ליום כולל אפשרות הארכה לשנתיים נוספות עד 2012אוקטובר, 

נחתם הסכם חדש המבוסס על תנאים זהים להסכם הקודם שתואר לעיל.  2017 ,בחודש ינואר
. המכללה האקדמית 2017 ,בספטמבר 30ו לתקופה של שנה שמסתיימת ביום ההסכם החדש הינ

רשאית להאריכו לשתי תקופות נוספות של שנה כל אחת, והוא ייחשב מוארך אוטומטית אם 
  לא תינתן הודעת הפסקה על ידי המכללה האקדמית עד לא יאוחר משישה חודשים טרם סיומו.

          
המכללה האקדמית לבין העמותה לקידום לימודים אקדמיים  נחתם הסכם בין 2003בשנת  ב.

העמותה(, לפיו מתחייבת העמותה להקים מבנה קמפוס אקדמי  -ולימודי המשך באשדוד )להלן
 באשדוד בהתאם לדרישות המכללה האקדמית וצרכיה ולהעמידו לרשותה. 

ים לעניין הזכויות , ככל שהם מתייחס2003ההסדרים שנקבעו בין הצדדים בהסכם מחודש יולי,  
במקרקעין, טרם התממשו לנוכח העובדה שלא נעשתה הקצאה של המקרקעין אליהם התייחס 

 ההסכם האמור על ידי עיריית אשדוד. 
זה לא מכבר השתתפה המכללה האקדמית בקול קורא שהוציאה עיריית אשדוד להקמת קמפוס  

מת קמפוס על קרקע ששטחה אקדמי ברובע האקדמי המיוחד, וזכתה עקרונית באפשרות להק
דונם. מימוש הזכייה מותנה בעמידה במספר עקרונות שהובאו על ידי העירייה ואשר  45

 ( ואישור מועצת העיר אשדוד.במלואה מחייבים הסכמת ות"ת )זו טרם ניתנה
  

כיום פעילות המכללה האקדמית בקמפוס באשדוד מתקיימת בשני מתחמים זמניים שהועמדו  
 לרשות המכללה האקדמית. 

 
מיליון ש"ח.   34.2למכללה התקשרויות חוזיות לבינוי בגין מבנה ד' בסך  2017בספטמבר,  30ליום  ג.      

מיליון ש"ח. יתרת  16.2 מול התקשרויות קיימות הבטחות תורמים ותקציבים ממשלת ישראל בסך
 העלויות תמומנה ממקורותיה של המכללה. 

 
 

 נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה שיועדו על ידי ההנהלה -: 13באור 
 בספטמבר 30  
  2017  2016 
 ש"חאלפי   

     
 113,230  103,111   קרן מיועדת לבינוי

 4,899  4,899  קרן מיועדת להצטיידות כללית
 4,000  4,000  מיועדת לפיתוח אקדמי קרן

 4,017  018,3  קרן מיועדת לפרויקטים מיוחדים וקרנות אחרות
 3,377  3,362  קרן מיועדת למחקר

     
  382,126  129,523 

 
 נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני -: 14באור 

 בספטמבר 30  
  2017  2016 
 ש"חאלפי   

     
 563  611  סכומים שיועדו לפרויקטים מיוחדים 

 994  1,316  סכומים שיועדו למלגות והלוואות לסטודנטים
     

  1,927  1,557 
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 הוראה ומחקר ושירותי עזר -: 15באור 

 
 ההרכב: .א

  
בספטמבר  30לשנה שהסתיימה ביום 

2017  
בספטמבר  30לשנה שהסתיימה ביום 

2016 

  שכר ונלוות  
 הוצאות
  שכר ונלוות  סה"כ  אחרות

 הוצאות
 סה"כ  אחרות

 ש"חאלפי   
             

 112,992  23,264  89,728  117,389  25,066  92,323  תקציב רגיל *(
 3,897  2,674  1,223  3,883  2,300  1,583  תקציבים אחרים
             

  93,906  27,366  121,272  90,951  25,938  116,889 
 

*(   ראה סעיף ב' להלן.
 

 תקציב רגיל - ושירותי עזרהוצאות הוראה  ב.
 

  
בספטמבר  30לשנה שהסתיימה ביום 

2017  
בספטמבר  30לשנה שהסתיימה ביום 

2016 

  

 משכורות
 והוצאות

  נלוות

 חומרים,
 חומרי עזר
  סה"כ  ואחרות

 משכורות
 והוצאות

  נלוות

 חומרים,
 חומרי עזר
 סה"כ  ואחרות

 ש"חאלפי   
             יחידות הוראה לתואר אקדמי

 10,786  540  10,246  11,135  640  10,495  הנדסת חשמל
 9,477  335  9,142  11,035  321  10,714  בניין תהנדס

 8,099  504  7,595  7,914  503  7,411  כימית הנדסה
 8,478  238  8,240  8,987  347  8,640  הנדסת תוכנה

 10,199  505  9,694  11,396  649  10,747  הנדסת מכונות   
 9,352  196  9,156  909,8  109  8,800  הנדסת תעשיה וניהול

  56,807  2,569  59,376  54,073  2,318  56,391 
             יחידות הוראה אחרות

 4,694  92  4,602  4,872  78  4,794  פיזיקה
 3,382  20  3,362  3,155  28  3,127  אנגלית

 7,033  80  6,953  6,072  81  5,991  מתמטיקה
הוצאות שלא הועמסו על יחידות 

 -  הוראה
 

1,581 
 

1,581  - 
 

1,478 
 
 1,478 

 2,521   795  1,726  2,322  688  1,634  אחרים
  15,546  2,456  18,002  16,643  2,465  19,108 

             יחידות שירות
 5,557  2,446  3,111  5,959  3,098  2,861  מערכות מידע

 7,126  555  6,571  7,774  634  7,140  אקדמי ורישום מנהל
 2,293  911  1,382  2,558  1,183  1,375  ספריה

הוצאות שלא הועמסו על יחידות 
 552  שירות

 
560 

 
1,112  444 

 
239 

 
683 

  11,928  5,475  17,403  11,508  4,151  15,659 
             הוצאות גיוס סטודנטים 

 5,833  5,833  -  5,989  5,989  -  פרסום
 -  -  -  22  22  -  מחו"ל סטודנטיםגיוס 

  -  6,011  6,011  -  5,833  5,833 
             

 8,313  809  7,504  8,830  788  8,042  מכינה קדם אקדמית
             

 7,688  7,688  -  7,767  7,767  -  פחת
             

 112,992  23,264  89,728  117,389  25,066  92,323  ושירותי עזר סה"כ הוצאות הוראה
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 מלגות ורווחה לסטודנטים -: 16באור 

 

  
בספטמבר  30לשנה שהסתיימה ביום 

2017  
בספטמבר  30לשנה שהסתיימה ביום 

2016 

  

 משכורות
 והוצאות

  נלוות
הוצאות 
  סה"כ  אחרות

 משכורות
 והוצאות

  נלוות
הוצאות 
 סה"כ  אחרות

 ש"חאלפי   
             

 4,691  4,691  -  5,454  454,5  -  מלגות
 4,179  1,662  2,517  4,285  480,1  805,2  שירותים לסטודנטים

             
  2,805  6,934  9,739  2,517  6,353  8,870 

 
 הוצאות אחזקה  -: 17באור 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בספטמבר 30
  2017  2016 
 ש"חאלפי   

     
 6,402  7,047  משכורות והוצאות נלוות

 4,644  4,743  ומסי עירייה מים ,חשמל
 2,496  2,596  שמירה

 3,324  3,332  ןניקיו
 5,396  4,900  אחזקת בניינים, גינון ותיקונים

 1,374  1,662  עיבוד נתונים ואחרות
 359  427  ביטוח

 472  524  אחזקת רכב
 40  62  דואר וטלפון

 58  63  הדפסות וצרכי משרד
 514  554  פחת

     
  25,910  25,079 

 
 הוצאות הנהלה וכלליות -: 18באור 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בספטמבר 30
  2017  2016 
 ש"חאלפי   

     
 6,193  6,508  ת והוצאות נלוותומשכור

 573  599  פחת
 383  451  קשרים בינלאומיים

 495  481  פרסומים 
 622  831  שכר מקצועי

 410  466  וכיבודיםטקסים 
 640  850  עיבוד נתונים

 581  478  השתלמויות וארגון
 85  97  הדפסות וצרכי משרד

 108  125  ביטוח
 65  64  דואר וטלפון

 115  168  אחזקת רכב, נסיעות והובלות
 504  155  שונות

     
  11,273  10,774 
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 הכנסות מימון, נטו -: 19באור 

  
 שהסתיימה ביוםלשנה 

 בספטמבר 30
  2017  2016 
 ש"חאלפי   

     
 842  2,016  מניירות ערך סחיריםהכנסות 

 332  456  הכנסות ריבית פקדונות
 (145)  (62)  הפרשי שער
 (190)  (205)  אחרות, נטו

     
  2,205  839 

 
 מכשירים פיננסיים -: 20באור 

 
 גורמי סיכון פיננסיים .א

 
, חוץ מטבע סיכון) שוק ניסיכו כגון, שונים פיננסיים לסיכונים אותה חושפות המכללה פעילויות

 הסיכונים ניהול תוכנית. אשראי סיכוןו( מחיר וסיכון ריבית סיכוןסיכון מדד מחירים לצרכן, 
 על אפשריות שליליות השפעות למינימום לצמצום בפעולות מתמקדת המכללה של הכוללת

 . המכללה של הפיננסיים הביצועים
 

 חליפין שער סיכון .1
 

אירו ולדולר למטבע חוץ )בעיקר ל מחשיפה הנובע חליפין שער לסיכון חשופה המכללה
 םדולר של ארה"ב שאינאירו ובהנקובות ב מהשקעות נובע חליפין שער סיכון .(של ארה"ב

 מטבע הפעילות של המכללה.
 

 סיכון מדד מחירים לצרכן .2
 

 השקעות אשר צמודות לשינויים במדד המחירים לצרכן בישראל.למכללה 
 

 אשראי ןסיכו .3
 

 .בארץ המזומנים מופקדים בבנקים גדולים המזומנים ושווי 
 
הכנסות המכללה האקדמית משכר לימוד ופעולות מיוחדות נובעות ממספר רב של 

ם ובדוחות סטודנטים וחייבים אחרים. ההנהלה בוחנת באופן שוטף את יתרות החייבי
הכספיים נכללות ההפרשות שלהערכתה הן מספיקות בגין חובות מסופקים. החשיפה 

 נה מוגבלת בהתחשב במספרם הרב.ילסיכון אשראי בקשר עם החייבים ה
 

 סיכון ריבית .4
 

 נושאות ריבית ה מהשקעותחשופה לסיכון בגין שינויים בריבית השוק הנובע המכללה  
 משתנה. 

 
 סיכון מחיר .5

 
 אגרות חובשעיקרן השקעות במכשירים פיננסיים סחירים בבורסה לניירות ערך, מכללה ל 

חשופה לסיכון בגין תנודתיות המכללה אשר בגינן קרנות נאמנות ותעודות סל , ומניות
 במחיר נייר הערך הנקבע בהתבסס על מחירי שוק בבורסה. 

 
 של מכשירים פיננסיים הוגןשווי  .ב

 
, ונותני שירותים חייבים ונכסים שוטפים אחרים, ספקיםהשקעות לזמן קצר, של  הערך בספרים 

 שלהם. ההוגןזכאים והוצאות שנצברו, תואם או קרוב לשווי 
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 מסים על ההכנסה -: 21באור 

 
מוסד ציבורי כמשמעותו בפקודת מס הכנסה, אי לכך היא פטורה  הינההמכללה האקדמית  -

מוסד "כמו כן, המכללה הוכרה על ידי שלטונות מס הכנסה כ ל הכנסותיה.עמתשלום מס הכנסה 
 .לפקודת מס הכנסה 46לפי סעיף  לעניין תרומות "ציבורי

 
 .2013למכללה שומות מס סופיות )לרבות שומות מס הנחשבות כסופיות( עד וכולל שנת  -

 
 עם צדדים קשורים תעסקאות ויתרו -: 22אור ב
 

 עסקאות א.

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בספטמבר 30
  2017  2016 
 ש"חאלפי   

     כנסותה 
     

 119,665  129,574  הקצבות מגורם א'
     

     הוצאות
     

 1,615  1,603  השתתפות בהוצאות 
 
 יתרות ב.

 בספטמבר 30  
  2017  2016 
 ש"חאלפי   

     התחייבויות שוטפות
     

 (5,541)  2,933  מגורם א' הקצבות לקבל )מקדמות(
 
 
 
 

- - - - - - - - - - 
 

 
 


