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מועצת הסטודנטים למשפטים באוניברסיטת תל-אביב
ה מ ו ע צ ה

תאריך 3.4.17

אל :נציגי מועצת הסטודנטים ,מבקר
הנדון:
נוכחים בישיבה:
(א) נציגי מועצה :ניל פרידמן ,מור אוברפרסט ,גיא לוי ,יובל יוספסברג ,שיר בסר ,אור גביש ,אסף הרפז,
יובל סרפוב ,שרה טליסמן ,מועתז איסתיתי.
בעלי תפקידים :מיכאל טנדלר -מבקר המועצה ,לילך מרדן -גזברית המועצה.
הישיבה:
עדכונים
יו"ר -ניל :מטרת הישיבה היא לאשר את הדוחות של  ,2016חלק מתשע"ז חלק מתשע"ו .יש פה השוואה
ל .2015שלחנו לכם את הדוחות מראש והיה צורך לעבור עליהם.
לילך :מסבירה את הדוחות שנשלחו מראש ,עוברת על כלל הסעיפים :מחלקת את המאזן.










אם תלכו לעמוד  3תראו ביאור ממה מורכב  .102יש לנו כסף מזומן ,מט"ח .הדוחות הם מ ,2016זה
לא מה שיש לנו כרגע בבנק ,היום יש לנו יותר.
המחאות לגבייה ,זה המחאות שהיו לפני פירעון והן יהפכו למזומן ביום מן הימים.
עוד מנסים לגבות את חוב מבואות משפט .אנחנו יכולים להכיר בו כאבוד אבל אנחנו עוד
אופטימיים..
רכוש קבוע זה ממדפסות ,שולחנות ,רהיטים ,תמי  .4ההבדל בין השנים זה בגלל הפחת (ערך של
הדברים יורד) .אתם יכולים לראות את זה בביאור .3
התחייבויות – המחאות לפירעון זה מצ'קים שאנחנו כתבנו לאחרים והם עדיין לא פדו אותם.
עובדים -מבקר ,גזברית.
זכאים ויתרות זכות זה בביאור .4
ביטוח לאומי -רק לאחר אישור של מס הכנסה לכן תמיד יהיה לנו חוב אליה.
נכסים -מקביל להון במאזן הרגיל של חברה .בעיקרון זה לא מה שצריך להפריע לנו ככה זה צריך
להופיע (זה חשבונאי).

חשוב לציין ,שעבר על זה גם מבקר פנימי וגם רו"ח של המועצה.
זה היה ההמאזן שלנו ,עכשיו נעבור על דוח הפעילות לשנת :2016


מחזור הפעילות משמע ההכנסות – יש הכנסות מהאגודה 50 ,אלף בשנה לערך ,קיבלנו אותם רק
לאחרונה לכן זה לא מופיע פה .ההכנסות ממתן שירותי הדרכה משמע מבואות משפט .תרומות
משמע תרומות מנבו ומקודקס.

יובל י :.מה קורה ב ?2017עם תקציב מבואות משפט?
לילך :צפוי ניתוק ממבואות משפט.
לילך :ממשיכה:



השתתפות מלגות משמע מלגות של מבואות.
יש לנו הכנסות נטו מפעילות ,מפחיתים מזה הוצאות הנהלה וכלליות שניתן לראות בעמוד  ,5חסכנו
למשל הוצאות בטלפון.
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 הכנסות מימון והוצאות מימון (הוצאות של הבנק ,ריביות ,הזמנות פנקסי צ'קים ועוד עמלות) כרגע
אנחנו בעודף של .1483
שרה :צריך לסיים את התקציב בסוף שנה?
ניל :כן ,אבל אנחנו לא מקבלים את כל התקציב בזמן של התשלומים לכן זה משתנה.
לילך :דיברנו על הביאורים ,יש למישהו שאלות? (אין שאלות).
מיכאל :אנחנו מצביעים על הדו"ח והוא עד ה ,31.12.2016כעת נצביע האם אנו מאשרים או לא( .ההצבעה
עברה פה אחד).

