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קהילת אחווה רעה )ע"ר(
ביקרו את המאזים המצורפים של קהילת אחווה רעה )ע"ר( )להלן  -העמותה( לימים  31בדצמבר
 2015ו ,2014-את דוחות על הפעילויות ואת הדוחות על השיויים בכסים טו לשים שהסתיימו באותם
תאריכים )להלן הדוחות הכספיים( .דוחות כספיים אלה הים באחריות הועד והההלה של העמותה.
אחריותו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתו.
ערכו את ביקורתו בהתאם לתקי ביקורת מקובלים בישראל ,לרבות תקים שקבעו בתקות רואי חשבון
)דרך פעולתו של רואה חשבון( ,התשל"ג .1973-על-פי תקים אלה דרש מאיתו לתכן את הביקורת ולבצעה
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 בחיה של
כללי החשבואות שיושמו ושל האומדים המשמעותיים שעשו על ידי הועד והההלה של העמותה וכן
הערכת אותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה .או סבורים שביקורתו מספקת בסיס אות לחוות
דעתו.

הדוחות הכספיים ה"ל ערוכים בערכים ומיליים היסטוריים ולא בערכים מדווחים כדרש בתקן מספר 12
של המוסד הישראלי לתקיה בחשבואות.
לדעתו ,פרט לכך שהדוחות הכספיים אים ערוכים בערכים מדווחים כאמור בפסקה הקודמת ,הדוחות
הכספיים ה"ל משקפים באופן אות בהתאם לכללי חשבואות מקובלים ,מכל הבחיות המהותיות ,את
מצבה הכספי של העמותה לימים  31בדצמבר  2015ו ,2014-את תוצאות פעולותיה והשיויים בכסים טו
לשים שהסתיימו באותם תאריכים בהתאם לכללי חשבואות מקובלים בישראל ).(Israeli GAAP
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קהילת אחווה רעה )ע"ר(
מאזים ליום  31בדצמבר

באור

2015
שקלים חדשים

2014
שקלים חדשים

רכוש שוטף
278,802

מזומים ושווי מזומים
רכוש קבוע  -ריהוט

218,836

 2ד.

העלות
פחת שצבר

תשלומים על חשבון הקמת בית כסת ,טו

 2ה.

סה"כ כסים

57,958
49,691
8,267

57,958
45,703
12,255

1,001,130

1,001,130

1,288,199

1,232,221

התחייבויות שוטפות
2,119

זכאים ויתרות זכות

1,230

כסים טו שלא קיימת לגביהם הגבלה:
3

לשימוש לפעילויות שיועדו על ידי מוסדות העמותה
ששימשו לרכוש קבוע
כסים טו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמי

סה"כ התחייבויות וכסים טו

184,036
1,009,397

144,959
1,013,385

1,193,433

1,158,344

92,647

72,647

1,286,080

1,230,991

1,288,199

1,232,221

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי פרד מהם.

דרור הר-חן
גזבר

עופר קלאוזר
חבר ועד המהל
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קהילת אחווה רעה )ע"ר(
דוחות על הפעילויות לשה שסתיימה ביום  31בדצמבר
2015
שקלים חדשים

2014
שקלים חדשים

מחזור הפעילויות
142,898
10,560
153,458

תרומות מהמתפללים
הקצבה מעירית רעה

151,526
12,000
163,526

עלות הפעילויות
7,227
34,537
8,157
52,352
4,660
3,988

7,227
34,436
9,839
59,614
3,988

משכורת וסוציאליות
שכירות וביטוח
אחזקה שוטפת
אירועים בשבתות וחגי ישראל
עזרה לזולת ולקהילה
פחת

110,921

115,104

הכסות טו מפעילויות
הוצאות ההלה וכלליות

42,537
)(3,314

48,422
)(3,676

הכסות טו לפי מימון
הוצאות מימון ,טו

39,223
)(4,134

44,746
)(5,249

הכסות טו לשה

35,089

39,497

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי פרד מהם.
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קהילת אחווה רעה )ע"ר(
דוחות על השיויים בכסים טו
שקלים חדשים
כסים טו שלא
קיימת לגביהם
הגבלה לשימוש
לפעילויות
שיועדו על ידי
מוסדות העמותה

כסים טו שלא
קיימת לגביהם
הגבלה ששימשו
לרכוש קבוע

כסים טו
שקיימת
לגביהם
הגבלה בעלת
אופי זמי

סה"כ

101,474

1,015,485

54,535

1,171,494

שיויים במהלך שת 2014
תרומות
הכסות טו לשה
סכומים ששוחררו מכסים טו
שהוגבלו  -ששימשו לרכוש קבוע

39,497

-

20,000
-

20,000
39,497

-

1,888

)(1,888

-

סכומים שהועברו לכיסוי
הוצאות פחת

3,988

)(3,988

-

-

יתרה ליום  31בדצמבר 2014

144,959

1,013,385

72,647

1,230,991

שיויים במהלך שת 2015
תרומות
הכסות טו לשה
סכומים ששוחררו מכסים טו
שהוגבלו  -ששימשו לרכוש קבוע
סכומים שהועברו לכיסוי
הוצאות פחת

35,089

-

20,000
-

20,000
35,089

-

-

-

-

3,988

)(3,988

-

-

יתרה ליום  31בדצמבר 2015

184,036

1,009,397

92,647

1,286,080

יתרה ליום  1ביואר 2014
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קהילת אחווה רעה )ע"ר(
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 1כללי
א .העמותה שמספרה  58-038622-5וסדה ביום  20בדצמבר  2001והחלה את פעילותה בחודש יואר .2002
ב .העמותה מוכרת כמוסד ציבורי לעיין תרומות לפי סעיף  46לפקודת מס הכסה.
ג .עיקרי מטרות העמותה הן:
הקמת מרכז קהילתי דתי ובית כסת.
.1
טיפוח ערכי דת ומסורת.
.2
עזרה לזולת.
.3
ד.

עירית רעה הקצתה קרקע לעמותה לשם הקמת בית כסת על פי חוזה "הסכם רשות" מיום  3בספטמבר
 . 2007העמותה מגייסת כספים המיועדים לממן את הקמת בית הכסת .בהתאם ,כל הכספים שאספו וכן
כל הסכומים שהוצאו לשם הקמת בית הכסת מוצגים במסגרת כסים טו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת
אופי זמי.

באור  - 2עיקרי המדייות החשבואית
הדוחות הכספיים ערכו לפי עקרוות חשבואיים מקובלים בתאגידים שאין מטרתם הפקת רווחים:
א .בסיס מזומים מותאם
התאמות שעשו לבסיס מזומים הם:
) (1רישום רכישות רכוש קבוע ככסים.
) (2רישום פחת שצבר.
) (3רישום רבית שצברה לפקדוות.
) (4רישום שכר והוצאות שטרם שולמו.
ב.

השפעת הירידה בכח הקיה הכללי של המטבע הישראלי
הדוחות הכספיים ערכו בהתאם לכללי חשבואות מקובלים על בסיס המוסכמה של העלות ההיסטוריות,
ולא בערכים מדווחים כדרש בתקן חשבואות מספר  12של המוסד הישראלי לתקיה בחשבואות.
השיוי בכוח הקיה הכללי של המטבע הישראלי בשת  2015התבטא בירידה של מדד המחירים לצרכן
ב -2014) 1.0% -ירידה של  (0.2%ועליה של שער החליפין של הדולר של ארה"ב ב -2014) 0.33% -עליה
של .(12.04%

ג.

שווי מזומים
שווי מזומים חשבים על ידי העמותה כהשקעות שזילותן גבוהה ,הכוללות פקדון בבק לזמן קצר )עד 3
חודשים(.

ד.

רכוש קבוע  -רהוט
הרכוש הקבוע מוצג על בסיס העלות ומופחת לפי שיטת הפחת השווה :שעור הפחת השתי היו .7%

ה .תשלומים על חשבון הקמת בית כסת ,טו
התשלומים מוצגים בעלות ביכוי השתתפות עירית רעה בהוצאות סך מצטבר של  355,277ש"ח )-2014
זהה(.
באור  - 3שימוש לפעילויות ,שיועדו על ידי מוסדות העמותה
הכספים מיועדים לבית בית הכסת ראה באור  1ד .לעיל.

5

חוות דעת רואי חשבון

בדקו את דוח ההתאמה של קהילת אחווה רעה )ע"ר( לשת המס ) 2015המצורף ומסומן בחותמתו
לשם זיהוי( המתאם את ההכסות טו לשה שסתיימה ביום  31בדצמבר  2015לתוצאה שהוצהרה על ידה
לצרכי מס הכסה ,לשת המס האמורה.
בדיקת ההוצאות המפורטות בתקות מס הכסה )יכוי הוצאות מסויימות( התשל"ד  ,1972אופן עריכת
החישובים הדרושים לפי סעיף )3י( לפקודת מס הכסה והתקיימות התאים המפורטים בסעיף 32א'
לפקודה ,עשו בהיקף שסוכם בין ציבות מס הכסה לבין לשכת רואי חשבון בישראל.
לדעתו ,בכפיפות לאמור לעיל  ,ההתאמה ה"ל ערכה בהתאם להוראות פקודת מס הכסה .

חגי ולשטין ושות'
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קהילת אחווה רעה )ע"ר(
דוח על הפעילויות
לשה שסתיימה ביום  31בדצמבר 2015
מותאם לצרכי מס

שקל חדש
הכסות טו לשה

35,089

הורד

הכסה פטורה ממס

35,089

תוצאה מותאמת לשת המס 2015

-
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