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 דו"ח רואה החשבון המבקר

 
 )ע"ר( ישראל הצעיר רמות ג'

 
 
 

 רבדצמב 31  וםי( להעמותה -)להלן   ()ע"ר ישראל הצעיר רמות ג'של   פיםהמצורנים את המאז תיביקר

חות כספיים ". דוךתארי ותבאו השהסתיימ הלשנ על הפעילויות והשינויים בנכסים נטו ותח"דוהאת  ,2017

היא לחוות דעה על דו"חות כספיים אלה  י. אחריותהעמותהוההנהלה של  הוועדאלה הינם באחריות 

 .יבהתבסס על ביקורת

 

ידי רואה -ה באותו תאריך בוקרו עלולשנה שהסתיימ 2016בדצמבר  31ליום  העמותהדוחות הכספיים של 

 .מסויגתלל חוות דעת בלתי כ 2017במאי  2חשבון מבקר אחר אשר הדוח שלו עליהם מיום 

    
, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון בישראל בהתאם לתקני ביקורת מקובלים יאת ביקורת תיערכ

לתכנן את הביקורת ולבצעה  מניאלה נדרש מ . על פי תקנים1973 -)דרך פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג 

חות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת "במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדו

בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדו"חות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של 

וכן  העמותהוההנהלה של  הוועדיים שנעשו על ידי כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעות

 .ימספקת בסיס נאות לחוות דעת יסבור שביקורת יהערכת נאותות ההצגה בדו"חות הכספיים בכללותה. אנ

   

בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל  ,הדו"חות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, ילדעת

(ISRAELI GAAPבגין מוסדות ללא כוונ ) ,העמותהמצב הכספי של המכל הבחינות המהותיות, את ת רווח 

 .ךתארי ובאות השהסתיימ הוהשינויים בנכסים נטו שלה לשנ את תוצאות פעולותיה ,2017דצמבר ב 31ליום 

 
 
 

                                                                   
 בכבוד רב,

 
 רואה חשבון -יעקב קטן

 
 2018מאי  01שלישי  יום, ירושלים
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 )ע"ר( ישראל הצעיר רמות ג'
 

 2017בדצמבר  31מאזן ליום 

 

   
 בדצמבר 31ליום         

   
2017 

 
2016 

 שקל חדש  ביאור 
 

 שקל חדש

    
 

 

    רכוש שוטף
 

 

 227,234  123,924   מזומנים ושווי מזומנים

 -  40,536   ת לגביההמחאו

 3,400  12,520  3 חייבים ויתרות חובה

   176,980  230,634 

      

 233,870  199,316   פקדונות

      

 26,483  27,354  4 רכוש קבוע

 
     

 
  403,650  490,987 

 
     

      התחייבויות שוטפות

 51,946  7,657   זכאים ויתרות זכות

 8,599  13,312   דותמשכורות ומוס

   20,969  60,545 

 
     

      נכסים נטו :

      נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה

 376,834  330,828   לשימוש לפעילויות

 26,483  27,354   ששימשו לרכוש קבוע

 27,125  24,499   נכסים נטו שיש לגביהם הגבלה

 
  382,681  430,442 

      

   403,650  490,987 
 
 
 
 
 

       חבר וועד                              חבר וועד                
 
 

 אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםיהב
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 )ע"ר( ישראל הצעיר רמות ג'
 

 2017בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום  דו"ח על הפעילויות
 

 
  

 

   

 31לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר

 

   
2017  2016  

  שקל חדש  שקל חדש  ביאור 

      
 

  400,918  281,232   תרומות

  5,143  42,919   ששוחררו מהגבלה זמנית סכומים 

   324,151  406,061  

       

 * 414,581  353,902  5 עלות הפעילויות

   

    

  (8,520)  (29,751)   הכנסות )הוצאות( נטו מפעילות

       

 * 23,559  20,430  6 הנהלה וכלליות 

   

    

 עודף )גרעון( לפני מימון
  

(50,181)  (32,079)  

 

  

    

 * 5,442  5,046   מימון, נטו (הוצאותהכנסות )

       

  (26,627)  (45,135)   עודף )גרעון( נטו לשנה

 
 

 *מיון מחדש
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ם חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםאורים המצורפים מהווייהב
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 )ע"ר( ישראל הצעיר רמות ג'
 

 2017בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום  דוחות על השינויים בנכסים נטו
 
 

    

נכסים נטו שלא קיימת   
   לגביהם הגבלה

 
 

ששימשו   
 לפעילויות

 יועדו שלא
 ידי על

 מוסדות
   ר"המלכ

 ששימשו
 לרכוש
  קבוע

סכומים 
שיש 

גביהם ל
 הגבלה

 

 הכל סך
 שקל חדש  שקל חדש  שקל חדש   שקל חדש  

          
 459,212  29,268  72,896   357,048  2016  בינואר 1 ליום יתרה

          
           2016 השנה במהלך תוספת

 (26,627)       (26,627)  שוטפת מפעילות לשנה)גרעון( עודף
          תרומות לגמ"ח

 3,000  3,000       בהגבלה שהתקבלו סכומים
          סכומים שלא קיימת לגביהם הגבלה

           קבוע רכוש לרכישת ששימשו
          

 (5,143)  (5,143)       גמ"ח-סכומים ששוחררו מהגבלה
           2016 השנה במהלך גריעות

          נכסים נטו ששימשו לרכוש קבוע 
 הוצאות לכיסוי שהועברו יםסכומ
 פחת

 
46,413   (46,413)  

  
 

 430,442  27,125  26,483   376,834  2016  בדצמבר 31 ליום יתרה

          
           2017 השנה במהלך תוספת

  (45,135)  -  -   (45,135)  שוטפת מפעילות לשנה  עודף
 40,293  40,293  -   -  בהגבלה שהתקבלו סכומים
          הגבלה לגביהם קיימת שלא סכומים

 -  -  29,940   (29,940)  ששימשו לרכישת רכוש קבוע
           העמותה י"ע שיועדו סכומים

          
          2017 השנה במהלך גריעות

 (42,919)  (42,919)   -  -  מהגבלה ששוחררו סכומים
 הוצאות לכסוי שהועברו סכומים

 פחת
 29,069   (29,069)  -  - 

          
 382,681  24,499  27,354   330,828  2017  בדצמבר 31 ליום יתרה

 
 

 אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםיהב                       
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 )ע"ר( ישראל הצעיר רמות ג'
 

 באורים לדו"חות הכספיים
 

 2017בדצמבר  31ליום 
 

 
 כללי - 1ור איב
 

  580094951 , הינה עמותה שמספרה()ע"ר רמות גישראל הצעיר עמותת  .א

הכרוכים בניהול בית  לייסד בית כנסת ברמות ג` ולעסוק בכל העניינים מטרות העמותה הינן: .ב

 .כנסת

 
 עיקרי המדיניות החשבונאית ומידע נוסף - 2אור יב
 

 יות החשבונאיתנעיקרי המדי

החשבונאית אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים באופן עקבי לשנה  להלן עיקרי המדיניות  

 קודמת: 

 ספרי העמותה מנוהלים בשיטה המצטברת.  .א

, לרבות תקנים שנקבעו בישראל תקני ביקורת מקובליםנערכו על פי  הדוחות הכספיים .ב

ההנחיות , וכן על פי 1973 –בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג 

 5של לשכת רואי חשבון בישראל ותקן חשבונאות מס'  69מבוססות בעיקרן על גילוי דעת ה

 של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.

 
פרסם המוסד הישראלי  2001בחודש אוקטובר  – הפסקת התאמה של דוחות כספיים .ג

 בדבר הפסקת ההתאמה של דוחות כספיים. 12לתקינה חשבונאית את תקן חשבונאות מספר 

. 2003בינואר  1בהתאם לתקן זה, תופסק ההתאמה של דוחות כספיים לאינפלציה החל מיום 

הדוחה את  17פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן מס'  2002בחודש דצמבר 

 . 2004בינואר  1ליום  12יישומו של תקן מס' 

ם מדווחים כנדרש העמותה ערכה את דוחותיה בערכים נומינליים היסטוריים ולא בערכי

 בתקן.

כשווי מזומנים נחשבות השקעות שנזילותן גבוהה, הכוללות  - מזומנים ושווי מזומנים .ד

קדונות לזמן קצר בבנקים, שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד יפ

 ההשקעה ואשר אינם מוגבלים בשעבוד.
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 )ע"ר( ישראל הצעיר רמות ג'
 

 באורים לדו"חות הכספיים
 

 2017בדצמבר  31ליום 
 
 עיקרי המדיניות החשבונאית ומידע נוסף )המשך( - 2אור יב

 
 

בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם לכללי  - שימוש באומדנים בעריכת הדוחות הכספיים .ה

להשתמש באומדנים והערכות המשפיעים על  העמותהחשבונאות מקובלים, נדרשת הנהלת 

בויות וכן על נתוני ההכנסות וההוצאות בתקופות הנתונים המדווחים של נכסים והתחיי

הדיווח. מעצם טבעם של אומדנים והערכות, התוצאות בפועל עשויות להיות שונות 

 מאומדנים אלה. 

 

 
 

מוצג לפי העלות בניכוי פחת שנצבר. הפחת מחושב לפי שיטת הפחת השווה  - רכוש קבוע .ו

שך תקופת השימוש המשוערת בשעורים שווים הנחשבים כמספיקים להפחתת הנכסים במ

  בהם.

 % שיעורי פחת
 7 ריהוט וציוד

 9-15 ציוד אלקטרוני
 

 

 נכסים נטו:    .ז

של  5המדיניות החשבונאית של העמותה נקבעת בהתאם לכללי הדיווח הכספי כפי שנקבעו בתקן 

 של לשכת רואי חשבון בישראל בדבר כללי חשבונאות 69המוסד לתקינה חשבונאית וגילוי דעת 

 ודיווח כספי על ידי מלכ"רים.

מרכיב הנכסים נטו של העמותה שלא מוטלת על  - נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה

 השימוש בהם כל הגבלה, קבועה או זמנית, שנקבעה על ידי תורמים ומקציבים.

במסגרת הנכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה, העמותה מציגה שתי חלוקות משנה 

 נוספות:

 .נכסים נטו לשימוש לפעילויות. (1)

 נכסים נטו המשמשים לרכוש קבוע. .(2)                

 
 מדווחות על בסיס צבירה. - הכנסות .ח
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 )ע"ר( ישראל הצעיר רמות ג'

 
 באורים לדו"חות הכספיים

 
 2017בדצמבר  31ליום 

 
 עיקרי המדיניות החשבונאית ומידע נוסף )המשך( - 2אור יב
 

על בסיס צבירה, זאת פרט להוצאות שלהלן, המדווחות בשנה בה שולמו מדווחות  - הוצאות .ט

 .בפועל או בה התגבשה עילת התשלום, לפי המוקדם

 
 חייבים ויתרות חובה – 3אור יב
 

 בדצמבר 31  ליום 
 2017  2016 

 חדש שקל  חדש שקל ההרכב

 -  8,520 הוצאות מראש

 3,400  10,200 הלוואה שניתנה מגמ"ח ההלוואות

 -  (6,200) הפרשה לחובות מסופקים
 12,520  3,400 

 
 
 רכוש קבוע – 4אור יב

 בדצמבר 31  ליום 
 2017  2016 

שיפורים  
ריהוט   במושכר

 סה"כ  סה"כ  וציד

 שקל חדש  שקל חדש  שקל חדש  שקל חדש 

    ההרכב
 

   

 624,163  624,163  533,434  90,729 עלות לתחילת השנה

 -  29,940  -  29,940 נהרכישות הש

 624,163  654,103  533,434  120,669 סה"כ עלות לסוף השנה

 
       

 551,267  597,680  507,464  90,216 פחת נצבר לתחילת השנה

 46,413  29,069  25,970  3,099 פחת השנה

 597,680  626,749  533,434  93,315 סה"כ פחת נצבר לסוף השנה

 
       

 26,483  27,354  -  27,354 "כ עלות בניכוי הפחת שנצברסה
 

 לעמותה מבנה בית כנסת שנרשם בערך סמלי ברמות ג'.
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 )ע"ר( ישראל הצעיר רמות ג'
 

 באורים לדו"חות הכספיים
 

 2017בדצמבר  31ליום 
 

 
 עלות הפעילויות – 5ביאור 

 

 31לשנה שהסתיימה ביום  
 בדצמבר

 2017   *  2016  

 ל חדששק ההרכב
 

 שקל חדש

 123,440  148,883 משכורות ונלוות

 126,524  98,179 אחזקת בית הכנסת

 37,281  25,754 סיוע למוסדות

 36,643  19,411 פעילות בית הכנסת וקידושים

 26,278  13,920 פעילות תרבות

 15,873  10,965 סיוע לקשישים ונזקקים

 2,129  1,521 תשמישי קדושה

 46,413  29,069 פחת

 -  6,200 הפרשה לחובות מסופקים

 353,902  414,581 
 
 מוין מחדש*
 

 הנהלה וכלליות – 6ביאור 

 
לשנה שהסתיימה ביום 

בדצמבר 31  
 

 
2017   *  2016   

  שקל חדש  שקל חדש ההרכב

  10,000  14,500 שירותים מקצועיים

  -  2,290 הוצאות מחשב

  10,233  1,704 ביטוח בית הכנסת

  3,326  1,587 אגרות ורישיונות

  -  349 אחרות

 20,430  23,559  

 *מוין מחדש


