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דוח רואי החשבון המבקרים לחברי עמותת 

קהילת אחווה רעננה (ע"ר)

לימים  העמותה)   - (להלן  (ע"ר)  רעננה  קהילת אחווה  של  המצורפים  המאזנים  את  בדצמבר 31ביקרנו   

ו-2010  , את דוחות על הפעילויות ואת הדוחות על השינויים בנכסים נטו לשנים שהסתיימו באותם2009 

העמותה. של  וההנהלה  הועד  באחריות  הינם  אלה  כספיים  דוחות  הכספיים).  הדוחות  (להלן   תאריכים 

אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

 ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון

 . על-פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה1973(דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג-

 במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית  מהותית. ביקורת כוללת

 בדיקה מידגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של

וכן הועד וההנהלה של  העמותה  ידי  על  ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו   כללי החשבונאות שיושמו 

לחוות נאות  סבורים שביקורתנו מספקת בסיס  אנו  בכללותה.  בדוחות הכספיים  ההצגה  נאותות   הערכת 

דעתנו.

 12הדוחות הכספיים הנ"ל ערוכים בערכים נומינליים היסטוריים ולא בערכים מדווחים כנדרש בתקן מספר 

של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות. 

בערכים מדווחים כאמור בפסקה הקודמת, הדוחות ערוכים  פרט לכך שהדוחות הכספיים אינם   לדעתנו, 

 הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, מכל הבחינות המהותיות, את

ו-2010 בדצמבר 31מצבה הכספי של העמותה לימים   ,  את תוצאות פעולותיה והשינויים בנכסים נטו2009 

Israeli GAAPבהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל  (.(לשנים שהסתיימו באותם תאריכים 

עובדיה ולנשטין פיק ושות'

רואי חשבון

 2011 ביוני 25
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קהילת אחווה רעננה (ע"ר)
 בדצמבר31נים ליום מאז

20102009
שקלים חדשיםשקלים חדשיםבאור

רכוש שוטף

432,448 397,053 מזומנים ושווי מזומנים

114,852 107,672 השקעות לזמן קצר

353 402 חייבים ויתרות חובה 

 505,127 547,653

  ה.2רכוש קבוע - ריהוט

57,958 57,958 העלות

25,763 29,751 פחת שנצבר

 28,207 32,195

354,553 483,527   ו.2תשלומים על חשבון הקמת בית כנסת 

934,401 1,016,861 סה"כ נכסים

התחייבויות שוטפות 

19,402 4,165 זכאים ויתרות זכות 

נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה:

134,732 160,980 3לשימוש לפעילויות שיועדו על ידי מוסדות העמותה

386,748 511,734 ששימשו לרכוש קבוע

 672,714 521,480

393,519 339,982 נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני

 1,012,696 914,999

934,401 1,016,861 סה"כ התחייבויות ונכסים נטו

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

עשהאל קרפיול
חבר ועד המנהל

עמיחי רוזנברג 
גזבר

רוני פינקוס
חבר ועד מנהל

2011 ביוני 25תאריך אישור הדוחות :

2



קהילת אחווה רעננה (ע"ר)
דוחות על הפעילויות

0 1 0 29 0 0 2
שקלים חדשיםשקלים חדשים

מחזור הפעילויות

78,414 102,356 תרומות מהמתפללים

עלות הפעילויות

13,923 19,230 משכורת וסוציאליות 

20,300 22,794 שכירות וביטוח 

3,738 1,579 אחזקה שוטפת

17,941 29,125 הוצאות לאירועים (כיבוד, קידוש, חגים וכו')

3,988 3,988 פחת

 76,716 59,890

18,524 25,640 הכנסות  נטו מפעילויות

)3,180 ()3,483( הוצאות הנהלה וכלליות

15,344 22,157 הכנסות נטו לפני מימון

134 103 הכנסות מימון, נטו

15,478 22,260 הכנסות נטו לשנה

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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קהילת אחווה רעננה (ע"ר)
השינויים בנכסים נטו דוחות על 

שקלים חדשים
 נכסים נטו שלא
 קיימת לגביהם

 לשימוש הגבלה
 לפעילויות

 שיועדו על ידי
מוסדות העמותה

 נכסים נטו שלא
 קיימת לגביהם

 הגבלה ששימשו
לרכוש קבוע

 נכסים נטו
 שקיימת
 לגביהם

 הגבלה בעלת
סה"כאופי זמני

813,647 508,053 190,328 115,266  2009 בינואר 1יתרה ליום 

  2009  שינויים במהלך שנת 

89,570 89,570  - -תרומות

15,478  - -15,478 הכנסות נטו לשנה

)3,696()3,696( - -סכומים ששוחררו מהגבלה
סכומים ששוחררו מנכסים נטו 

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

סכומים שהועברו לכיסוי
 - -)3,988(3,988   הוצאות פחת

914,999 393,519 386,748 134,732 2009 בדצמבר 31יתרה ליום 

  2010  שינויים במהלך שנת 

88,222 88,222  - -תרומות

22,260  - -22,260 הכנסות נטו לשנה

)12,785()12,785( - -סכומים ששוחררו מהגבלה
סכומים ששוחררו מנכסים נטו 

  שהוגבלו - ששימשו 
 -)*128,974(*128,974  -   לרכוש קבוע 

סכומים שהועברו לכיסוי
 - -)3,988(3,988   הוצאות פחת

1,012,696 339,982 511,734 160,980 2010 בדצמבר 31יתרה ליום 

 ש"ח שנתקבלו מעירית רעננה עבור השתתפות בהוצאות.88,000לאחר ניכוי *
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קהילת אחווה רעננה (ע"ר)

באורים לדוחות הכספיים

כללי -1באור 
. 2002 והחלה את פעילותה בחודש ינואר 2001 בדצמבר 20 נוסדה ביום 58-038622-5העמותה שמספרה א.

 לפקודת מס הכנסה. 46העמותה מוכרת כמוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף ב.

עיקרי מטרות העמותה הן:ג.

הקמת מרכז קהילתי דתי ובית כנסת..1

טיפוח ערכי דת ומסורת..2

עזרה לזולת..3

  בספטמבר3עירית רעננה הקצתה קרקע לעמותה לשם הקמת בית כנסת על פי חוזה "הסכם רשות" מיום ד.
  . העמותה מגייסת  כספים המיועדים לממן את הקמת בית הכנסת. בהתאם, כל הכספים שנאספו וכן2007

 כל הסכומים שהוצאו לשם הקמת בית הכנסת מוצגים במסגרת נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת
אופי זמני.

עיקרי המדיניות החשבונאית -2באור 

הדוחות הכספיים נערכו לפי עקרונות חשבונאיים מקובלים בתאגידים שאין מטרתם הפקת רווחים:

בסיס מזומנים מותאםא.

התאמות שנעשו לבסיס מזומנים הם:
רישום רכישות רכוש קבוע כנכסים.)1(
רישום פחת שנצבר.)2(
רישום רבית שנצברה לפקדונות.)3(
רישום שכר והוצאות שטרם שולמו.)4(

השפעת הירידה בכח הקניה הכללי של המטבע הישראליב.

 הדוחות הכספיים נערכו בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים על בסיס המוסכמה של העלות ההיסטוריות,
 של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות. 12ולא בערכים מדווחים כנדרש בתקן חשבונאות מספר 

 התבטאה בעלייה של מדד המחירים לצרכן 2009הירידה בכח הקניה הכללי של המטבע הישראלי בשנת 
 - ירידה 2009 (5.99%) ובירידה של שער החליפין של הדולר של ארה"ב ב-3.9% - עליה ב-2009 (2.66%ב-
). 0.7%ב-

שווי מזומניםג.

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

השקעות לזמן קצרד.

ההשקעות מוצגות לפי שווי שוק.

רכוש קבוע - רהוטה.

.7%הרכוש הקבוע מוצג על בסיס העלות ומופחת לפי שיטת הפחת השווה: שעור הפחת השנתי הינו 

תשלומים על חשבון הקמת בית כנסת ו.

 2009 ש"ח (190,752התשלומים מוצגים בעלות בניכוי השתתפות עירית רעננה בהוצאות סך מצטבר של 
 ש"ח).102,752סך מצטבר של 

שימוש לפעילויות, שיועדו על ידי מוסדות העמותה  -3באור 

 ד.  לעיל.1הכספים מיועדים לבנית בית הכנסת ראה באור 
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חוות דעת רואי חשבון

(המצורף ומסומן  בחותמתנו2010בדקנו את דוח ההתאמה של קהילת אחווה רעננה (ע"ר) לשנת המס    

  לתוצאה שהוצהרה על ידה2010 בדצמבר 31לשם זיהוי) המתאם את ההכנסות נטו לשנה שנסתיימה ביום 

לצרכי מס הכנסה, לשנת המס האמורה.

 , אופן עריכת1972בדיקת ההוצאות המפורטות בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות) התשל"ד 

סעיף  לפי  הדרושים  בסעיף 3החישובים  המפורטים  התנאים  והתקיימות  הכנסה  לפקודת מס   א'32(י) 

לפקודה, נעשו בהיקף שסוכם בין נציבות מס הכנסה לבין לשכת רואי חשבון בישראל.

הנ"ל נערכה בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה והוראות , ההתאמה  לעיל   לדעתנו, בכפיפות לאמור 

).1985ממשיכות לחוק מס הכנסה (תאומים בשל האינפלציה) (התשמ"ה 

עובדיה ולנשטין פיק ושות'

רואי חשבון

2011 ביוני 25



קהילת אחווה רעננה (ע"ר) 
דוח על הפעילויות

  2010   בדצמבר   31  לשנה שנסתיימה ביום 
מותאם לצרכי מס

שקל חדש

22,260 הכנסות נטו לשנה

הורד

22,260 הכנסות נטו פטורות

 -2010תוצאה מותאמת לשנת המס 

עשהאל קרפיול
חבר ועד המנהל

עמיחי רוזנברג
גזבר

רוני פינקוס
חבר ועד מנהל
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