קהילת אחווה רעננה )ע"ר(
תאריך המאזן31.12.2005 :

לכבוד
ה"ה אורן הורוביץ ושות’
רואי חשבון

הנדון :הצהרת חברי הועד

בקשר לבקורת הדוחות הכספיים של העמותה לשנה שנסתיימה ביום  ,31.12.2005ואשר נערכה על
ידיכם לשם מתן חוות דעת אם אמנם הם משקפים באופן נאות ,בהתאם לכללי חשבונאות
מקובלים ,את מצב הכספי ,את תוצאות הפעולות ,הננו לאשר ,לפי מיטב ידיעתנו ואמונתנו,
כדלקמן-:
 .1ידוע לנו ,שהאחריות הראשונית לנכונות הדוחות הכספיים ושלמותם חלה עלינו.
 .2העמדנו לרשותכם-:
א .כל רשומות החשבון והמסמכים המתייחסים אליהם;
ב .כל הפרוטוקולים מאסיפות הועד ,שהתקיימו עד היום.
 .3אם נתגלו בעמותה אי-סדרים או ליקויים בבקרה הפנימית ,שעלולה להיות להם השפעה על
הדוחות הכספיים ,הרי הם הובאו לידיעתכם.
 .4אין לנו תכניות העשויות להשפיע באופן מהותי על השווי או הסיווג המאזני של נכסים
והתחייבויות ,שלא קבלו ביטוי בדוחות הכספיים.
 .5כל הנכסים וההתחייבויות ,לרבות התחייבויות תלויות ,נכללו באופן נאות בדוחות הכספיים.
 .6כל הפעולות נרשמו באופן נאות ברשומות החשבון.
 .7אם היו מגבלות לגבי השימוש ,שעשתה העמותה ביתרות מזומנים בבנקים או בנכסים אחרים,
הובא הדבר לידיעתכם.

 .8שום שעבודים אינם מוטלים על נכסי העמותה ,פרט לאלה שהובאו לידיעתכם.
 .9במידת הצורך נכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאותות.
 .10העמותה אינה צד לכל תביעה משפטית ,לא כתובע ולא כנתבע ,ואין מתנהלים דיונים העלולים
להסתיים בתביעה כאמור.
 .11ידוע לנו ,כי בדקתם את הרישומים ברשומות החשבון של העמותה וכן מסמכים אחרים לפי
שיטות ובהיקף שראיתם לנכון לצורך מתן חוות דעת על הדוחות הכספיים ,ואנו מבינים ,כי לא
בכל מקרה עשויה בדיקתכם לגלות אי סדרים ,כאמור בסעיף  3לעיל ,אם היו כאלה.
 .12לא ארעו לאחר יום המאזן שום מקרים ,שבגינם יידרשו התאמות או גילוי בדוחות הכספיים.

חתימה:
שם החותם:

באוגוסט 2006

אביתר הכהן
יו"ר הועד המנהל

דרור הר-חן
גזבר

עשאל קרפיול
ועד מנהל

קהילת אחווה רעננה )ע"ר(
דוח על הפעילויות

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2005
מותאם לצרכי מס

שקל חדש
39,639

הכנסות נטו לשנה
הורד

39,639

הכנסות פטורות נטו
תוצאה מותאמת לשנת המס 2005

דרור הר-חן
גזבר

-

אביתר הכהן
יו"ר הועד המנהל

בדקנו את דוח ההתאמה של קהילת אחווה רעננה )ע"ר( לשנת המס ) 2005אליו צורפו
הטפסים המסומנים בחותמתנו לשם זיהוי( המתאם את ההכנסות נטו לשנה שנסתיימה ביום
 31בדצמבר  2005לתוצאה שהוצהרה על ידה לצרכי מס הכנסה ,לשנת המס האמורה.
בדיקת ההוצאות המפורטות בתקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות מסויימות( התשל"ד ,1972
אופן עריכת 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.
לדעתנו ,בכפיפות לאמור בפיסקה הקודמת ,ההתאמה הנ"ל נערכה בהתאם להוראות פקודת
מס הכנסה.

אורן הורוביץ ושות'
רואי חשבון
באוגוסט 2006
מ1205-4175 .

קהילת אחווה רעננה )ע"ר(

דוחות כספיים לשנת 2005

קהילת אחווה רעננה )ע"ר(

דוחות כספיים לשנת 2005
תוכן עניינים

עמוד
דוח רואה החשבון המבקר

1

מאזנים

2

דוחות על הפעילויות

3

דוחות על השינויים בנכסים נטו

4

באורים לדוחות הכספיים

5
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קהילת אחווה רעננה )ע"ר(
מאזנים
ליום  31בדצמבר

שקלים חדשים
2004
2005
רכוש שוטף
מזומנים ושווי מזומנים
השקעות לזמן קצר

115,220
59,857
175,077

53,748
53,748

העלות
פחת שנצבר

53,557
9,377
44,180

42,074
5,721
36,353

סה"כ נכסים

219,257

90,101

רכוש קבוע – ריהוט

נכסים נטו
נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה:
לשימוש לפעילויות שיועדו על ידי מוסדות העמותה
ששימשו לרכוש קבוע
נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני

85,560
44,180
129,740
89,517

53,748
36,353
90,101
-

סה"כ נכסים נטו

219,257

90,101

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

אביתר הכהן
יו"ר הועד המנהל
באוגוסט 2006

1205-4175

דרור הר-חן
גזבר

עשהאל קרפיול
חבר ועד מנהל
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קהילת אחווה רעננה )ע"ר(
דוחות על הפעילויות
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר

שקלים חדשים
2004
2005
מחזור הפעילויות
תרומות מהמתפללים

92,928

52,517

עלות הפעילויות
משכורת וסוציאליות
שכירות ,ביטוח ואגרות )בנכוי  14,253ש"ח השתתפות
עיריית רעננה בהוצאות;  9,420 - 2004ש"ח(
שכר מקצועי
אחזקה שוטפת
הוצאות לאירועים )כיבוד ,קידוש ,חגים וכו'(
פחת

11,931

10,636

25,003
3,000
3,972
5,308
3,656
52,870

1,561
952
15,825
2,455
31,429

הכנסות נטו מפעילויות
הוצאות מימון ,נטו

40,058
)419

הכנסות נטו לשנה

39,639

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

(

21,088
)77
21,011

(
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קהילת אחווה רעננה )ע"ר(
דוחות על השינויים בנכסים נטו

שקלים חדשים
נכסים נטו שלא
קיימת לגביהם הגבלה
לשימוש לפעילויות
שיועדו על ידי
מוסדות העמותה
יתרה ליום  1בינואר 2004

37,282

נכסים נטו שלא
קיימת לגביהם
הגבלה ששימשו
לרכוש קבוע
31,808

נכסים נטו
שקיימת לגביהם
הגבלה בעלת
אופי זמני
-

סה"כ
69,090

שינויים במהלך שנת 2004
עודף נטו לשנה
העברת סכומים שלא קיימת
לגביהם הגבלה  -ששימשו
לרכוש קבוע
סכומים שהועברו לכיסוי
הוצאות פחת

21,011

-

-

21,011

)( 7,000

7,000

-

-

2,455

)( 2,455

-

-

יתרה ליום  31בדצמבר 2004

53,748

36,353

-

90,101

שינויים במהלך שנת 2005
תרומות
עודף נטו לשנה
סכומים ששוחררו מהגבלה
העברת סכומים שלא קיימת
לגביהם הגבלה  -ששימשו
לרכוש קבוע
סכומים שהועברו לכיסוי
הוצאות פחת

39,639
-

-

90,012
)( 495

90,012
39,639
(
)495

)( 11,483

11,483

-

-

3,656

)( 3,656

-

-

יתרה ליום  31בדצמבר 2005

85,560

44,180

89,517

219,257
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קהילת אחווה רעננה )ע"ר(
באורים לדוחות הכספיים

באור  - 1כללי
א .העמותה אשר נוסדה ביום  20בדצמבר  ,2001החלה את פעילותה בחודש ינואר .2002
ב .החל מחודש פברואר  2005העמותה מוכרת כמוסד ציבורי לענין תרומות לפי סעיף  46לפקודת מס
הכנסה.
ג.

עיקרי מטרות העמותה הן:
 .1הקמת מרכז קהילתי דתי ובית כנסת.
 .2טיפוח ערכי דת ומסורת.
 .3עזרה לזולת.

ד .בשנת  2005הקצתה עירית רעננה קרקע לעמותה לשם הקמת בית כנסת .במקביל החלה העמותה
לגייס כספים המיועדים לממן את הקמת בית הכנסת .בהתאם ,כל הכספים שנאספו כאמור
מוצגים במסגרת נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני.
באור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית
הדוחות הכספיים נערכו לפי עקרונות חשבונאיים מקובלים בתאגידים שאין מטרתם הפקת רווחים:
א .בסיס מזומנים מותאם
התאמות שנעשו לבסיס מזומנים הם:
) (1רישום רכישות רכוש קבוע כנכסים.
) (2רישום פחת שנצבר.
) (3רישום רבית שנצברה לפקדונות.
ב .השפעת הירידה בכוח הקניה הכללי של המטבע הישראלי
הדוחות הכספיים נערכו בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים על בסיס המוסכמה של העלות
ההסטורית ,ללא התחשבות ביחידה בכח הקניה הכללי של המטבע הישראלי .העליה בכח הקניה
הכללי של המטבע הישראלי בשנת הדוח התבטאה בעליה במדד המחירים לצרכן ב ) 2.4% -שנת
 2004עליה ב. (1.2% -
ג.

שווי מזומנים
שווי מזומנים נחשבים על ידי העמותה כהשקעות שנזילותן גבוהה ,הכוללות פקדון בבנק לזמן קצר
)עד  3חודשים(.

ד .רכוש קבוע  -רהוט
הרכוש הקבוע מוצג על בסיס העלות ומופחת לפי שיטת הפחת השווה :שעור הפחת השנתי הינו
.7%
ה .השקעות לזמן קצר
ההשקעות מוצגות לפי שווי שוק.

