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  דוח רואי החשבו� המבקרי� לבעלי המניות של 

  )ר"ע(קהילת אחווה רעננה 

  

  
   בדצמבר �31 מילי) עמותהה " להל�  ()ר"ע(קהילת אחווה רעננה  של פי�המצורני� ביקרנו את המאז

שהסתיימו באות� דוחות על השינויי� בנכסי� נטו לשני� על הפעילויות ואת ה ותאת דוח, 2008" ו2009

. עמותהה וההנהלה של הועדדוחות כספיי� אלה הינ� באחריות . )להל� הדוחות הכספיי� (תאריכי�

  .אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיי� אלה בהתבסס על ביקורתנו

  

ות תקני� שנקבעו בתקנות רואי חשבו� לרב,  בישראלערכנו את ביקורתנו בהתא� לתקני ביקורת מקובלי�

פי תקני� אלה נדרש מאיתנו לתכנ� את הביקורת ולבצעה "על. 1973" ג"התשל, )דר' פעולתו של רואה חשבו�(

ביקורת כוללת . במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחו� שאי� בדוחות הכספיי� הצגה מוטעית  מהותית

ביקורת כוללת ג� בחינה של . ידע שבדוחות הכספיי�בדיקה מידגמית של ראיות התומכות בסכומי� ובמ

 וכ� עמותה ה וההנהלה של הועדכללי החשבונאות שיושמו ושל האומדני� המשמעותיי� שנעשו על ידי 

אנו סבורי� שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות . הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיי� בכללותה

  .דעתנו

  

  

 12  מספרתק� היסטוריי� ולא בערכי� מדווחי� כנדרש בערכי� נומינליי�ל ערוכי� ב"הדוחות הכספיי� הנ

   .תוחשבונאבשל המוסד הישראלי לתקינה 

  

הדוחות ,  בפסקה הקודמתפרט לכ' שהדוחות הכספיי� אינ� ערוכי� בערכי� מדווחי� כאמור, לדעתנו

את , נות המהותיותמכל הבחי, ל משקפי� באופ� נאות בהתא� לכללי חשבונאות מקובלי�"הכספיי� הנ

 והשינויי� בנכסי� נטו תוצאות פעולותיהת א  ,2008" ו2009  בדצמבר�31 מי ליעמותההמצבה הכספי של 

  Israeli GAAP).( בישראל  בהתא� לכללי חשבונאות מקובלי�לשני� שהסתיימו באות� תאריכי� 
  

  

  

  

  
  'עובדיה ולנשטי� פיק ושות

  רואי חשבו�
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   בדצמבר31ני� ליו� מאז
  

      2009    2008  

  שקלי� חדשי�    שקלי� חדשי�    באור  

            
            רכוש שוט!

  509,272    432,448      מזומני� ושווי מזומני�

  120,313    114,852      השקעות לזמ� קצר

  336    353      חייבי� ויתרות חובה 

      547,653    629,921  

            

          .  ה2   ריהוט-רכוש קבוע 

  57,958    57,958      העלות

  21,775    25,763      פחת שנצבר

      32,195    36,183  

            

  154,145    354,553    .  ו2  תשלומי� על חשבו� הקמת בית כנסת 

            

  820,249    934,401      כ נכסי�"סה

            
            

            התחייבויות שוטפות 
  6,602    19,402      זכאי� ויתרות זכות 

            
            :נכסי� נטו שלא קיימת לגביה� הגבלה

  115,266    134,732    3  לשימוש לפעילויות שיועדו על ידי מוסדות העמותה

  190,328    386,748      לרכוש קבועששימשו 

      521,480    305,594  

  508,053    393,519       בעלת אופי זמניקיימת לגביה� הגבלהשנכסי� נטו 

      914,999    813,647  

            
  820,249    934,401      נכסי� נטוהתחייבויות וכ "סה
  
  
  
  
  

  .הבאורי� לדוחות הכספיי� מהווי� חלק בלתי נפרד מה�
  
  
  
  

          
  ולעשהאל קרפי

  חבר ועד המנהל
  עמיחי רוזנברג   

  גזבר
  סורוני פינק  

  חבר ועד מנהל
  
  

  2010 ביוני  19   :תארי' אישור הדוחות 
  



  
  

  )ר"ע(קהילת אחווה רעננה 

 3

  דוחות על הפעילויות
  

      9 0 0 2    8 0 0 2  

  שקלי� חדשי�    שקלי� חדשי�      

            
            
            

            

            מחזור הפעילויות

            

  74,082    78,414      תרומות מהמתפללי�

            

            עלות הפעילויות

            

  14,737    13,923      משכורת וסוציאליות 

  שתתפותח ה" ש23,249כוי יבנ" 2008(ביטוח ואגרות , שכירות
  10,318    21,480      ) עיריית רעננה בהוצאות   

  1,900    2,000      שכר מקצועי

  4,694    3,738      אחזקה שוטפת

  14,025    17,941      )'חגי� וכו, קידוש, כיבוד(הוצאות לאירועי� 

  4,307    3,988      פחת

      63,070    49,981  

            

  24,101    15,344      נטו מפעילויות הכנסות 

  2,061    134      נטו, מימו�הכנסות 

            

  26,162    15,478      הכנסות נטו לשנה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .הבאורי� לדוחות הכספיי� מהווי� חלק בלתי נפרד מה�
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  השינויי� בנכסי� נטו דוחות על 
  
 שקלי� חדשי�  

  

 נכסי� נטו שלא
קיימת לגביה� 

לשימוש  הגבלה
 לפעילויות

 שיועדו על ידי
    מותהמוסדות הע

 נכסי� נטו שלא
קיימת לגביה� 

הגבלה ששימשו 
    לרכוש קבוע

נכסי� נטו 
קיימת ש

לגביה� 
בעלת הגבלה 

  כ"סה    אופי זמני
                

  488,969    231,532    172,640    84,797   2008 בינואר 1יתרה ליו� 

                

                2008שינויי� במהל& שנת 

  299,153    299,153    "    "  תרומות

  26,162    "    "    26,162   לשנה נטוהכנסות

  )637(    )637(    "    "  סכומי� ששוחררו מהגבלה
  סכומי� ששוחררו מנכסי� נטו 

   ששימשו "  שהוגבלו 
  "    )21,995(    21,995    "     לרכוש קבוע 

  סכומי� שהועברו לכיסוי
  "    "    )4,307(    4,307   הוצאות פחת 

  
              

  813,647    508,053    190,328    115,266  2008 בדצמבר 31יתרה ליו� 

                

                2009שינויי� במהל& שנת 

  89,570    89,570    "    "  תרומות

  15,478    "    "    15,478   לשנההכנסות נטו

  )3,696(    )3,696(    "    "  סכומי� ששוחררו מהגבלה
  סכומי� ששוחררו מנכסי� נטו 

   ששימשו "  שהוגבלו 
  "    )200,408(    200,408    "     לרכוש קבוע 

  סכומי� שהועברו לכיסוי
  "    "    )3,988(    3,988   הוצאות פחת 

  914,999    393,519    386,748    134,732  2009 בדצמבר 31יתרה ליו� 
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  .  לפקודת מס הכנסה46כמוסד ציבורי לעני� תרומות לפי סעי- העמותה מוכרת   .ב

  :עיקרי מטרות העמותה ה�  .ג

  .הקמת מרכז קהילתי דתי ובית כנסת  .1  

  .טיפוח ערכי דת ומסורת  .2  

  .עזרה לזולת  .3  
  

במקביל החלה העמותה לגייס .  הקצתה עירית רעננה קרקע לעמותה לש� הקמת בית כנסת2005בשנת   .ד
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  .לש� הקמת בית הכנסת מוצגי� במסגרת נכסי� נטו שקיימת לגביה� הגבלה בעלת אופי זמני
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