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 דין וחשבון המבקר לחברי
 העמותה של

 ישראל הצעיר רמות ג' )ע"ר(
 
 

 31לימים  עמותה רשומה  – ישראל הצעיר רמות ג' ביקרתי את המאזנים המצורפים של
של  את הדוחות על השינויים בנכסים נטוו פעילויותהדוחות על ה ואת 2015-ו 2016בדצמבר 

העמותה לכל אחת מהשנים שנסתיימו באותם תאריכים. דוחות כספיים אלה הינם באחריות 
 הוועד של העמותה. אחריותי היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתי.

  
ים שנקבעו בתקנות רואי חשבון ערכתי את ביקורתי בהתאם לתקני ביקורת מקובלים, לרבות תקנ

. על פי תקנים אלה נדרש ממני לתכנן את 1973 –)דרך פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג 
הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בדוחות הכספים הצגה מטעה 
מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות 
הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים 
שנעשו על ידי הוועד וההנהלה של העמותה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים 

 בכללותה. אני סבור שביקורתי מספקת בסיס נאות לחוות דעתי.
 
  

ות ובהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, מכל הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נא  לדעתי,
את  2015-ו 2016בדצמבר  31הבחינות המהותיות, את מצבה הכספי של העמותה לימים 

את השינויים בנכסים נטו של העמותה לכל אחת מהשנים שנסתיימו באותם ו פעולותיהתוצאות 
 בערכים נומינליים.זאת   תאריכים 

 
 אלי איתן        
 בוןרואה חש        

 
 2017 במאי 2 ירושלים,
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 ישראל הצעיר רמות ג' )ע"ר(
 מאזנים

 בשקלים חדשים
 
    
    51.31.12 61.31.12 באור 

    רכוש שוטף
 199,828 227,234   מזומנים ושווי מזומנים

 11,200 3,400  הלוואות גמ"ח 
  230,634 211,028 
    

 187,253 233,870  פיקדונות-השקעות
  ------------ ----------- 
    

 624,163 624,163 3 רכוש קבוע
 551,267 597,680  פחת שנצבר –בניכוי 

  26,483 72,896 
  ----------- ------------ 
  490,987 471,177 
  ======= ======= 
    
    
 * * * 

    התחייבויות שוטפות
 1,200 51,946  זכאים שונים

 10,765 8,599  ומוסדותמשכורות 
  60,545 11,965 
    
    

    נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה
 357,048 376,834  נכסים נטו לפעילות

 72,896 26,483  נכסים ששימשו לרכוש קבוע
  403,317 429,944 
    

 29,268 27,125  נכסים נטו שיש לגביהם הגבלה
  430,442 459,212 
  ------------ ----------- 
  490,987 471,177 
  ======= ======= 
  

 לדין וחשבון הכספי מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. םהביאורי
 

.............................       ............................        ............................ 
 תאריך     חתימה    חתימה 
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 רמות ג' )ע"ר( ישראל הצעיר
 על הפעילויות ותדו"ח

 בשקלים חדשים
 

 
 ביום לשנה   שנסתיימה   
   61.31.12 531.12.1  

    מחזור הפעילויות
 366,439 400,918  כולל במט"ח-דמי חבר ותרומות

 8,000 5,143  ששוחרו מהגבלה–תרומות 
  406,061 374,439 
    

    עלות הפעילויות
 105,191 123,440  מילואים(     866)בניכוי משכורת ונלוות 

 40,117 53,154  סיוע לנזקקים וגמ"ח
 138,515 106,358  אחזקת בית הכנסת

 80,334 62,921  בית הכנסת -פעילות 
 10,225 10,223  ביטוח בית כנסת  

 -0- 2,129  כלי קודש,סידורים וספרים
 24,604 20,166  ומים  חשמל

 650 753  בנקאיות
 1,314 3,326  אגרות ורישיונות

 10,000 10,000  יעוץ מקצועי
 46,413 46,413  פחת

 457,363 438,883  סה"כ עלות הפעילויות
  ------------ ----------- 

 (-) 82,924 (-) 32,822  לפני מימון)גרעון( 
 6,035 6,195  )הוצאות( הכנסות מימון

 (-) 76,889 (-) 26,627  מפעילות )גרעון( 
  ======== ======== 
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 ישראל הצעיר רמות ג' )ע"ר(
  על השינויים בנכסים נטו ותדו"ח

 בשקלים חדשים
 

 
 
 
 

 לשימוש 
 לפעילויות 
 שקל חדש

  שישמשו                
             לרכוש קבוע

  שקל חדש              

 סכומים שיש
 לגביהם הגבלה

 שקל חדש

 סה"כ
 

 שקל חדש
 541,101 34,268 119,309 387,524 1.1.15יתרה ליום 

     
     תוספות )גריעות(

 (-) 76,889   (-) 76,889 )גרעון( השנה
 3,000 3,000   תרומות לגמ"ח

סכומים ששוחררו 
 מהגבלה לגמ"ח

    
8,000 (-) 

  
8,000 (-) 

העברת סכומים שלא 
 קיימת לגביהם הגבלה

 
  

 
  

  

       ששימשו לרכוש קבוע
     
     

סכומים שהועברו לכיסוי 
 הוצאות פחת

  
46,413 

 
46,413 (-) 

 
-0- 

 
-0- 

 459,212 29,268 72,896 357,048 31.12.15יתרה ליום 
     

     תוספות )גריעות(
 (-) 26,627   (-) 26,627 )גרעון( השנה

 תרומות לגמ"ח
 

  3,000 3,000 

 וחררו סכומים שש
 גמ"ח  –מהגבלה 

   
5,143 (-) 

 
5,143 (-) 

 
העברת סכומים שלא 

 קיימת לגביהם הגבלה  

 
 
   

 
 
  

  
 
  

     ששימשו לרכוש קבוע
סכומים שהועברו לכיסוי 

 הוצאות פחת
 

46,413 
 

46,413 (-) 
 
-0- 

 
-0- 

 430,442 27,125 26,483 376,834 31.12.16יתרה ליום 
  ======   =======           ======  ======= 
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 ישראל הצעיר רמות ג' )ע"ר(
 באורים לדו"ח הכספי

 2016בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום 
 בשקלים חדשים

 
 כללי – 1באור 
 .1985באוקטובר   15העמותה הוקמה ביום  –המעמד המשפטי  .א
ם מטרת העמותה לייסד בית כנסת ברמות ג' בירושלים ולעסוק בכל הענייני .ב

 וכן גמ"ח . הכרוכים בניהול בית כנסת
 מקורות ההכנסה של העמותה הם דמי חבר ותרומות. .ג
 לפקודה. 46לעמותה אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף  .ד
מבוצעות ע"י הרב ועפ"י תקנון הגמ"ח. סיוע לנזקקים –סיוע והלוואות מהגמ"ח  .ה

 שמבוצע  בפעילות השוטפת מתבצע ע"י הוועד המנהל עפ"י תקנון הגמ"ח.
       

 עיקרי המדיניות החשבונאית – 2באור 
  בסיס הדיווח של הדוחות הכספיים .א

ח הדוחות הכספיים של העמותה מבוטאים בש"ח )נומינליים, נערכים בעיקר לצרכי דיוו
מטעם זה ומטעמים מעשיים אחרים הנובעים ,על בסיס מצטבר ,לרשויות השונות עפ"י חוק( 

מגודל העמותה ומצרכי הדיווח של הוועד המנהל בעמותה ,לא הוצגו דוחות כספיים אלה 
של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות ומספרי  12בסכומים מדווחים כנדרש על פי תקן 

מותאמים כנדרש בגילוי דעת של רואי חשבון בישראל. הדוחות השוואה לא הוצגו בסכומים 
 . של לשכת רואי חשבון בישראל 69מוצגים לפי גילוי דעת 

 
 ת הדוחות הכספייםריכשימוש באומדנים בעב.  
 בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים נדרשת ההנהלה להשתמש      
 על הנתונים המדווחים של נכסים והתחייבויות, על הנתונים באומדנים והערכות המשפיעים      
 בדבר נכסים מותנים והתחייבויות תלויות שניתן להם גילוי בדוחות הכספיים וכן נתוני הכנסות      
 לא נערך והוצאות בתקופות הדיווח. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה.      
  בדוחם מאחר שאינו מוסיף מידע פיננסי משמעותי נוסף על הקיים דוח על תזרימי המזומני     
 הכספי.     

 
 ירידת ערך נכסים  ג. 
 "ירידת ערך נכסים", של המוסד  15,נכנס לתוקף תקן חשבונאות מס'  2003בחודש פברואר     
  הישראלי לתקינה בחשבונאות ,תקן זה מחייב בחינה תקופתית,בכל תאריך מאזן,של הצורך    
 בהפרשה לירידת ערך בנכסים הלא כספיים. אימוץ התקן מחייב החל בדוחות הכספיים     
 ,או לאחר מכן. 2003בינואר  1-הנערכים לתקופות המתחילות ב    

 
 בהתאם לקביעת התקן, אם אירעו אירועים או חלו שינויים בנסיבות, המצביעים על האפשרות     
 מהנכסים לעיל, חייבת העמותה לבחון אם הסכום בו מוצגת  שחלה ירידת ערך באחד או יותר    
 ההשקעה בנכס ניתן להשבה מתוך תזרימי המזומנים הצפויים מאותו נכס, ובמידת הצורך      
 לרשום הפרשה לירידת ערך, עד גובה הסכום שהינו בר השבה . הפרשה לירידת ערך נזקפת     
 ישירות כהוצאה בדוח על הפעילויות.     

      
 סכום בר השבה של נכס נקבע לפי הגבוה שבין מחיר המכירה נטו של הנכס לבין הערך    
 הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים המהוונים הצפויים לנבוע מהשימוש בנכס    
 ובמימושו .ליישום תקן זה אין השפעה על תוצאות הפעילות בשנת הדוח.   
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 (ישראל הצעיר רמות ג' )ע"ר
 באורים לדו"ח הכספי

 2016בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום 
 בשקלים חדשים

   מזומנים ושווי מזומניםד. 
 כשווי מזומנים נחשבות השקעות שנזילותן גבוהה הכוללות,בין היתר, פיקדונות לזמן קצר    
 שהופקדו בבנקים ושהתקופה עד מועד מימושם בעת ההשקעה בהם לא עלתה על שלושה    
 חודשים.   
  רכוש קבוע. ה
 "רכוש   27,פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן  2006בחודש ספטמבר    
 קובע את הטיפול החשבונאי ברכוש קבוע לרבות ההכרה  27( . תקן  27קבוע" )להלן תקן    
 ם.בנכסים ,קביעת ערכם בספרים והוצאות פחת והפסדים מירידת ערך שיוכרו בהקשר אליה   
 

 : קובע בין היתר ,כלהלן 27תקן    
 פריט רכוש קבוע יימדד במועד ההכרה הראשוני לפי העלות הכוללת, בנוסף למחיר רכישת    
 הנכס ,את העלויות שניתן ליחס במישרין להבאת אותו פריט למיקום ומצב הדרושים לכך שהוא   
 ית . התקן מאפשר לישות לבחור יוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה. לאחר ההכרה הראשונ   
 ליישם במדיניותה החשבונאית מדידה של הרכוש הקבוע בשיטת העלות,פריט רכוש קבוע    
 בניכוי פחת שנצבר  ובניכוי הפסדים מירידות ערך שנצברו .בשיטת הערכה מחדש,פריט רכוש   
 שהוא שוויו ההוגן  קבוע ,שניתן למדוד את שוויו ההוגן באופן מהימן,יוצג בסכום משוערך,   
 במועד ההערכה מחדש, בניכוי פחת שנצבר לאחר מכן ובניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו.   
 העמותה קיבלה כתרומה את מבנה בית הכנסת שכולל ריהוט בסיסי ,תרומה זו נכללת בדוח    
 י העלות.הכספי בערך סמלי. הרכוש והשיפוצים האחרים שנרכשו עבור בית הכנסת מוצגים לפ   
 
 הפחת מחושב לפי שיטת הקו הישר על –הרכוש הקבוע מוצג לפי העלות בניכוי פחת שנצבר   
 בסיס משך השימוש המשוער של הנכסים.  
 :שיעורי הפחת הם כדלקמן  
  6%        רהוט  
          10%       שיפוצים   
 יתרות צמודות. ו
ספיים לפי שערי החליפין היציגים לתאריך יתרות הצמודות למטבע חוץ נכללות בדוחות הכ 

 המאזן.
יתרות הצמודות למדד המחירים לצרכן נכללות לפי המדד האחרון שפורסם סמוך לתאריך 

 המאזן.
 הפרשי הצמדה ושער ,נזקפים לדוח על הפעילויות.

 בת.יז.העמותה מפרישה לעובדיה לפנסיה וכמו כן מפרישה את מלוא הפיצויים להם היא מחו
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 ישראל הצעיר רמות ג' )ע"ר(
 באורים לדו"ח הכספי

 2016בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום 
 בשקלים חדשים                                    

 
  
 
 

 רכוש קבוע -3באור 
 

 יתרה רהוט וציוד בית הכנסת–מבנה  עלות

      מבנה בערך סמלי

 624,163 533,434  90,729 שיפוצים יתרת פתיחה

 -0-  -0- -0- השקעות ורכישות השנה

 624,163  533,434 90,729 סה"כ

    

    פחת שנצבר

 551,267 470,124 81,143 יתרת פתיחה

 46,413 37,340 9,073 פחת השנה

 597,680 507,464 90,216 סה"כ

 ---------- ----------- ------------ 

 26,483 25,970 513 עלות מופחתת

 ====== ====== ======= 

 
  
 
 
 
   

      


