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מאזנים

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים   

1

 בדצמבר31ליום 

20142013

ש"חש"חבאור

רכוש שוטף 

 6,447  6,163 3מזומנים ושווי מזומנים

 7,656  16,447 המחאות לגבייה

 6,250  - חייבים אחרים ויתרות חובה

 22,610  20,353 

 -  77,964 4רכוש קבוע 

 100,574  20,353 

התחייבויות שוטפות 

 -  4,243 ספקים ונותני שרותים

 -  1,500 הוצאות לשלם

 -  20,924 זכאים שונים ויתרות זכות

 26,667  - 

נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה 

 20,353 (4,057)שלא יועדו על ידי מוסדות העמותה

 -  77,964 ששימשו לרכוש קבוע

 73,907  20,353 

 100,574  20,353 
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בן הראש מאור מאירעדרי יהודהתאריך אישור הדוחות הכספיים  
חבר ועדחבר ועד



)ר"ע(מגדל העמק  -ברכת אבהרם   

דוחות על הפעילויות

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים  

2

לשנה
שהסתיימה

ביום

לשמונה
חודשים

שהסתיימו
ביום

 בדצמבר31 בדצמבר31

20142013

ש"חש"חבאור

מחזור הפעילויות

 127,296  505,965 5תרומות

 -  20,626 תרומות בשווי כסף

 526,591  127,296 

 99,309  443,789 6עלות הפעילויות

 27,987  82,802 הכנסות נטו מפעילויות

 6,538  25,928 7הוצאות הנהלה וכלליות

 21,449  56,874 הכנסות נטו לפני מימון

 1,096  3,320 הוצאות מימון, נטו

 20,353  53,554 הכנסות נטו לשנה



)ר"ע(מגדל העמק  -ברכת אבהרם  

 דוחות על השינויים בנכסים נטו

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים  

3

 שלא קיימת לגביהם הגבלה

לשימוש
לפעילויות

ששימשו
סה"כלרכוש קבוע

ש"חש"חש"ח

 -  -  - 2013 במאי 1יתרות ליום 

תוספות במהלך השנה 

 20,353  -  20,353 הכנסות נטו לשנה

 20,353  -  20,353 2013 בדצמבר 31יתרה ליום 

תוספות במהלך השנה 

 53,554  -  53,554 הכנסות נטו לשנה

גריעות במהלך השנה 

העברת סכומים שלא קיימת לגביהם הגבלה:

 -  87,812 (87,812)ששימשו לרכוש קבוע

 - (9,848) 9,848 סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת

(77,964) 77,964  - 

 73,907  77,964 (4,057)2014 בדצמבר 31יתרה ליום 



)ר"ע(מגדל העמק  -ברכת אבהרם  

באורים לדוחות הכספיים

4

 - כללי 1באור  

הקמת העמותה.    א

באפריל  18מיום , 1980 -מ "התש, רשומה לפי חוק העמותות) ר"ע(מגדל העמק  -עמותה ברכת אבהרם 
.580571107מספר העמותה ברשם העמותות . והחלה לפעול באותו תאריך 2013

מטרות העמותה.    ב

:הינן , י מסמכי היסוד שלה"עפ, מטרות העמותה

.כולל אברכים) 1(
.הפצת יהדות וקירוב לבבות) 2(
.עזרה לנזקקים וקמחא דפסחא) 3(

 - עיקרי המדיניות החשבונאית 2באור  

:הינם כדלקמן, באופן עקבי, עיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים

בסיס הדיווח של הדוחות הכספיים.א

הקובע , של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות 5הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות 
בנדון של לשכת רואי חשבון  69והמבוסס על גילוי דעת , רים"כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ

.בישראל

הפסקת ההתאמה של דוחות כספיים  ודיווח כספי בסכומים מדווחים.       ב

-הגדרות ) 1(

בהתאם להוראות גילוי דעת  2003סכום נומינלי היסטורי שהותאם למדד חודש דצמבר  -סכום מותאם 
.של לשכת רואי חשבון בישראל 36

 2003בדצמבר  31שנוספו לאחר יום , סכום מותאם בתוספת סכומים בערכים נומינליים - סכום מדווח
.ובניכוי סכומים שנגרעו לאחר אותו מועד

של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות בדבר  12נכנס לתוקפו תקן חשבונאות  2004בינואר  1ביום ) 2(
").12תקן " -להלן (הפסקת ההתאמה של דוחות כספיים 

.החל מהקמתה ערוכים הדוחות הכספיים של העמותה בסכומים מדווחים

גם דוח על תזרימי המזומנים כנדרש בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים לא הוצג מאחר ולדעת 
.הנהלת העמותה אין בדוח זה כדי להוסיף מידע כספי משמעותי על המידע המצוי בדוחות הכספיים

נכסים נטו.ג
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באורים לדוחות הכספיים

5

 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך) 2באור  

:של לשכת רואי חשבון בישראל מוצגים הנכסים נטו של העמותה כדלקמן 69על פי הוראות גילוי דעת 

נכסים נטו שלא . בגין הפעילות השוטפת של החברה -נכסים נטו שלא הוגבלו ושימשו לפעילות שוטפת 
).כולל רכישות והוצאות פחת(בגין סכומים שמיועדים לרכוש קבוע  -הוגבלו ושימשו לרכוש קבוע 

רכוש קבוע. ד

.הרכוש הקבוע מוצג על בסיס עלות בניכוי פחת שנצבר
.הפחת מחושב לפי שיטת הפחת השווה בשיעורים המתאימים לאורך חיי הנכסים

:שיעורי הפחת השנתיים הינם כדלקמן

%

15כלי רכב
7-15ריהוט וציוד

הכנסות.      ה

ההכנסות נכללות בדוחות הכספיים על בסיס הצבירות אם קיים בטחון סביר בקבלת הכספיים על בסיס              
.ניסיון העבר או בהתחשב במחויבות המשפטית של מקור ההכנסה

הוצאות.     ו

.ההוצאות נכללות בדוחות הכספיים על בסיס הצבירות         

 - מזומנים ושווי מזומנים 3באור  

 בדצמבר31ליום 

20142013

ש"חש"ח

 6,447  5,163 מזומנים בבנקים

 -  1,000 פקדונות בבנקים

 6,163  6,447 
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באורים לדוחות הכספיים

6

 - רכוש קבוע 4באור  
 בדצמבר31ליום 

20142013

עלות
פחת

שנצבר
עלות

מופחתת
עלות

מופחתת
ש"חש"חש"חש"ח

 -  66,375  8,625  75,000 כלי רכב
 -  11,589  1,223  12,812 ריהוט וציוד

 87,812  9,848  77,964  - 

 - תרומות 5באור  

 בדצמבר31ליום 

20142013

ש"חש"ח

 -  346,404 יעקב רבי

 127,296  159,561 אחרים

 505,965  127,296 

 - עלות הפעילויות 6באור  

לשנה
שהסתיימה

ביום

לשמונה
חודשים

שהסתיימו
ביום

 בדצמבר31 בדצמבר31

20142013

ש"חש"ח

 2,000  24,007 אחזקת כולל

 89,700  328,560 מילגות לאברכים

 1,199  25,716 רכישת ספרי קודש

 -  13,445 מזון לנזקקים

 6,410  16,572 הוצאות לפעילות

 -  25,641 אחזקת רכב

 -  9,848 פחת

 443,789  99,309 
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באורים לדוחות הכספיים

7

 - הוצאות הנהלה וכלליות 7באור  

לשנה
שהסתיימה

ביום

לשמונה
חודשים

שהסתיימו
ביום

 בדצמבר31 בדצמבר31

20142013

ש"חש"ח

 666  2,061 דואר וטלפון

 5,872  5,759 משרדיות

 -  13,050 שכר טירחה מקצועי

 -  2,100 פרסום

 -  1,608 אגרות ודמי חבר

 -  1,350 מתנות

 25,928  6,538 
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לכבוד

רואי חשבון -ממן, ליברטי

4/22משעול חנקין 

שדרות

,.נ. א

ואשר נערכה על ידכם לשם מתן חוות דעת , 2014בדצמבר  31בקשר לביקורת הדוחות הכספיים של העמותה לשנה שנסתיימה ביום 

הננו , בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים את מצב עסקי העמותה ואת תוצאות פעולותיה, אם אמנם הם משקפים באופן נאות

:כדלקמן, לאשר לפי מיטב ידיעתנו ואמונתנו

:כללי

.שהאחריות הראשונית לנכונות הדוחות הכספיים ושלמותם חלה עלינו, ידוע לנו.1

:העמדנו לרשותכם.2

.כל רשומות החשבון והמסמכים המתייחסים אליהן .א

.כל הפרטוכלים מאסיפות האסיפה הכללית ומישיבות ההנהלה שהתקיימו עד היום .ב

. הרי הם הובאו לידיעתכם , אם נתגלו אי סדרים או ליקויים בבקרה הפנימית שעלולה להיות להם השפעה על הדוחות הכספיים.3

שלא קיבלו ביטוי בדוחות , והתחייבויותאין לנו תכניות העשויות להשפיע באופן מהותי על השווי או הסווג המאזנים של נכסים .4

. הכספיים

כי בדקתם את רשומות החשבון של העמותה וכן מסמכים אחרים לפי שיטות ובהיקף שראיתם לנכון לצורך מתן חוות , ידוע לנו.5

אם היו , לעיל 3כאמור בסעיף , ואנו מבינים כי לא בכל מקרה עשויה בדיקתכם לגלות אי סדרים, דעת על הדוחות הכספיים

.כאלה

 :עסקאות

.כל העסקאות נרשמו באופן נאות ברשומות החשבון.6

: ניתן להם גלוי נאות בדוחות הכספיים או הובאו לידיעתכם, העניינים המפורטים להלן.7

, העברות, הלוואות, קניות, עסקאות עם צדדים קשורים והסכומים לקבל ולשלם הקשורים בעסקאות אלו בכללן מכירות.א

.הסדרי חכירה וערבויות 

. הסכמים לרכוש בחזרה נכסים שנמכרו.ב

 :רכוש

. כל הנכסים נכללו באופן נאות בדוחות הכספיים.8

.ברשות העמותה מסמכי בעלות בגין נכסיה.9

.הובא הדבר לידיעתכם, אם היו מגבלות לגבי השימוש ביתרות מזומנים בבנקים או בנכסים אחרים.10

. אין שעבודים מוטלים על נכסי העמותה פרט לאלה שהובאו לידיעתכם.11

 :התחייבויות

. כל ההתחייבויות התלויות נכללו באופן נאות בדוחות הכספיים.12

. לא היו התקשרויות בקשר לבניינים בהקמה או בקשר לרכישת נכסי דלא ניידי ומכונות וציוד.13

או , במידת הצורך נכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאותות להפסדים העלולים להיווצר בביצוע התקשרויות של העמותה.14

. מחמת אי יכולתה לבצע התקשרויותיה

 :תביעות משפטיות

.ואין מתנהלים דיונים העלולים להסתיים בתביעה כאמור, לא כתובע ולא כנתבע, העמותה אינה צד לתביעה משפטית.15

 :ביטוחים

ליום המאזן ועד לתאריך מכתב זה היו לעמותה ביטוחים מספיקים כנגד סיכוני נזק לרכוש העמותה  וסיכונים אחרים .16

. הכרוכים בהפעלת העמותה

. שבגינם ידרשו התאמות או גלוי בדוחות הכספיים, לא ארעו לאחר תאריך המאזן שום מקרים.17

בן הראש מאור מאירעדרי יהודה 


