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של האסיפה הכלליתדוח רואי החשבון המבקרים לחברי  

)ר"ע(בוכמן מודיעין -בית כנסת אשכנז

 31לימים ") העמותה" -להלן () ר"ע(בוכמן מודיעין -בית כנסת אשכנזביקרנו את המאזנים המצורפים של 

את הדוחות על הפעילויות והדוחות על השינויים בנכסים נטו לכל אחת מהשנים , 2020 -ו 2021בדצמבר 

אחריותנו היא . דוחות כספיים אלה הינם באחריות הועד וההנהלה של העמותה. שהסתיימו באותם תאריכים

. לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו

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

על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה . 1973 -ג "התשל, )פעולתו של רואה חשבון

ת ביקורת כוללת בדיקה מדגמי. להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית

ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות . של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים

שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הועד וההנהלה של העמותה וכן הערכת נאותות ההצגה 

.אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. בדוחות הכספיים בכללותה

את מצבה הכספי של העמותה , מכל הבחינות המהותיות, ל משקפים באופן נאות"הדוחות הכספיים הנ, לדעתנו

את תוצאות פעולותיה והשינויים בנכסים נטו  לכל אחת מהשנים שהסתיימו , 2020-ו 2021בדצמבר  31לימים 

).Israeli GAAP(בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל , באותם תאריכים

'אבולעפיה אביטל את שרנסקי ושות

רואי חשבון

2022במאי  1
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דוחות על המצב הכספי

.הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם 
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 בדצמבר31ליום 

20212020

ש"חש"חבאור

רכוש שוטף 

 963,311  1,028,954 3מזומנים ושווי מזומנים בתאגידים בנקאיים

 11,710  14,020 4חייבים ויתרות חובה

 1,042,974  975,021 

 -  - 5השקעות בחברות אחרות 

רכוש קבוע 

 9,120,928  8,935,133 6רכוש קבוע

 839,786  825,490 מזומנים המיועדים להשקעה ברכוש קבוע

 9,760,623  9,960,714 

 10,803,597  10,935,735 
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 בדצמבר31ליום 

20212020

ש"חש"חבאור

התחייבויות שוטפות 

 4,959  6,674 ספקים ונותני שרותים

 29,897  30,757 הוצאות לשלם

 37,431  34,856 

נכסים נטו 

שלא קיימת לגביהם הגבלה לשימוש לפעילויות 

 867,700  945,666 שלא יועדו על ידי ההנהלה

 9,120,928  8,935,133 שהושקעו בנכסים קבועים

 9,880,799  9,988,628 

שקיימת לגביהם הגבלה 

 839,786  825,490 קרן בניין

 72,465  59,877 חלוקת חסד

 885,367  912,251 

 10,900,879  10,766,166 סה"כ נכסים נטו

 10,803,597  10,935,735 

2022במאי  1
תאריך אישור

הדוחות הכספיים
דב כץ

חבר ועד
דוב איינהורן

גזבר וחבר ועד
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לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20212020

ש"חש"חבאור

מחזור הפעילות 

 403,668  414,346 7הכנסות מדמי חבר ופעילויות

 108,995  247,957 תרומות והכנסות אחרות

 -  166,684 סכומים ששוחררו מנכסים נטו שהוגבלו להשקעה בנכסים קבועים

 -  30,000 סכומים ששוחררו מנכסים נטו שהוגבלו לפעילויות

 858,987  512,663 

 447,143  531,720 8עלות הפעילויות 

 342,710  353,979 פחת 

(277,190)(26,712)הוצאות נטו מפעילויות

 82,385  78,719 9הוצאות הנהלה וכלליות 

(359,575)(105,431)הוצאות נטו לפני מימון, נטו

 4,388  2,398 הוצאות מימון, נטו 

(363,963)(107,829)גרעון לשנה
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דוחות על השינויים בנכסים נטו

.הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם  
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נכסים נטו שלא קיימת
לגביהם הגבלה לשימוש

לפעילויות
נכנסים נטו שקיימת

 לגביהם הגבלה 

שלא
יועדו על

ידי
ההנהלה

שהושקעו
בנכסים
קרן בנייןקבועים

חלוקת
סה"כחסד

ש"חש"חש"חש"חש"ח

 11,125,956  51,803  748,062  9,425,262  900,829 2020 בינואר  1יתרה ליום  

(363,963) -  -  - (363,963)הוצאות לשנה

 138,886  20,662  118,224  -  - תרומות מוגבלות

סכומים ששוחררו מנכסים נטו
 -  - (26,500) 26,500  - שהוגבלו להשקעה בנכסים קבועים

העברות סכומים שלא קיימת לגביהם
 -  -  -  11,876 (11,876)הגבלה שהושקעו בנכסים קבועים

 -  -  - (342,710) 342,710 סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת

 10,900,879  72,465  839,786  9,120,928  867,700 2020 בדצמבר  31יתרה ליום  

(107,829) -  -  - (107,829)הוצאות לשנה

 169,801  17,412  152,389  -  - תרומות מוגבלות

(30,000)(30,000) -  -  - סכומים ששוחררו מהגבלה לפעילות

סכומים ששוחררו מנכסים נטו
(166,685) - (166,685) -  - שהוגבלו להשקעה בנכסים קבועים

העברות סכומים שלא קיימת לגביהם
 -  -  -  168,184 (168,184)הגבלה שהושקעו בנכסים קבועים

 -  -  - (353,979) 353,979 סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת

 10,766,166  59,877  825,490  8,935,133  945,666 2021 בדצמבר  31יתרה ליום  
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כללי  -  1באור  
. ומפעילה בית כנסת בשכונת בוכמן במודיעין, 2005במרץ  13העמותה הוקמה ביום   1.1

ובו , יםמטרת העמותה הינה לבנות בשכונת בוכמן במודיעין מרכז תורני ציוני לילדים ולמבוגר  1.2

.פעילות חסד ועזרה לזולת, אירועים קהילתיים, שמחות, תפילות, חוגים, יערכו שיעורים

אם פעולות , לפקודת מס הכנסה אשר לפיו) 2( 9העמותה הינה מוסד ציבורי בהתאם לסעיף   1.3

במידה שלא , תהיינה הכנסותיו פטורות ממס הכנסה, המוסד לא תחרוגנה ממסגרת תקנותיו

. הושגו מעסק שהוא עוסק בו ובכפוף לתנאים נוספים

לפקודת מס הכנסה אשר לפיו תורמים זכאים לזיכוי  46לעמותה אישור לעניין תרומות לפי סעיף  1.4

.2022בדצמבר  31ממס על תרומתם בתוקף עד ליום 

מדיניות חשבונאית  -  2באור  
:עיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים הם

כללי חשבונאות   2.1

הדוחות הכספיים נערכו בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בתאגידים שאין מטרתם הפקת 

בדבר כללי , של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות 40בהתאם לתקן מספר , רווחים

.רים"חשבונאות ודווח כספי על ידי מלכ

.2021תחולת התקן לתקופות שנתיות החל מינואר 

.לא הוצג מחדש מידע השוואתי בגין השינויים במדידה הנובעים מהוראות תקן זה

.הוראות ההצגה הכלולות בתקן זה יושמו למפרע החל ממועד התחילה של התקן

בסיס עריכת דוחות כספיים   2.2

העמותה עורכת את דוחותיה הכספיים על בסיס המוסכמה של העלות ההיסטורית בערכים 

.נומינליים

שימוש באומדנים  2.3

נדרשת ההנהלה להשתמש , בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, בעריכת הדוחות הכספיים

ונים על הנת, באומדנים והערכות המשפיעים על הנתונים המדווחים  של הנכסים וההתחייבויות

כנסות בדבר נכסים מותנים והתחייבויות תלויות שניתן להם גילוי בדוחות הכספיים וכן על ה

.התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה. והוצאות בתקופת הדוח

דוחות תזרימי מזומנים  2.4

ל לא נערכו דוחות תזרימי מזומנים מאחר והם אינם מוסיפים מידע מהותי על המידע הנכל

.בדוחות הכספיים
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מדיניות חשבונאית (המשך)  -  2באור  

מזומנים ושווי מזומנים בתאגיד בנקאי  2.5

ר ואש, שווי מזומנים כוללים פקדון בתאגיד בנקאי לזמן קצוב אשר אין מגבלה בשימוש בו
.מועד פרעונו במועד ההשקעה בו אינו עולה על שלושה חודשים

רכוש קבוע   2.6

.מוצג לפי עלות בניכוי פחת שנצבר

".הקו הישר"הפחת נקבע בהתאם לאורך החיים הכלכלי של הנכסים בהתאם לשיטת 

:שיעורי הפחת השנתיים הינם
%

2מבנים

6-15ריהוט וציוד

10שיפורים במבנה

מזומנים שהתקבלו עם התניה של תורמים הקובעת כי השימוש בהם הוא להשקעה ברכוש 

 לא נכללים במסגרת מזומנים ושווי מזומנים אלא במסגרת סעיף נפרד ברכוש הקבוע, קבוע

".מזומנים המיועדים ברכוש קבוע"שנקרא 

השקעות בחברות אחרות  2.7

.מניות של חברות אחרות אשר התקבלו כתרומה לעמותה מוצגות ללא ערך כספי

נכסים נטו  2.8

נכסים נטו  שלא קיימת לגביהם הגבלה לשימוש לפעילויות 2.8.1

שלא יועדו על ידי ההנהלה 2.8.1.1

חלק של הנכסים נטו של החברה שלא מוטלת על השימוש בו כל הגבלה של התורמים 

.שלא יועדו על ידי הנהלת העמותה
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מדיניות חשבונאית (המשך)  -  2באור  

)המשך(נכסים נטו  2.8

)המשך(נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה לשימוש לפעילות  2.8.1

שהושקעו בנכסים קבועים 2.8.1.2

סכומים שהושקעו בנכסים קבועים ממקורות שלא קיימת לגביהם הגבלה הועברו 

 מנכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה לשימוש לפעילויות לנכסים נטו שלא קיימת

.לגביהם הגבלה שהושקעו בנכסים קבועים

סכומים התואמים את הוצאות הפחת הוצגו כהעברה מנכסים נטו שלא קיימת לגביהם 

הגבלה שהושקעו בנכסים קבועים לנכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה לשימוש 

.לפעילויות

נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה 2.8.2

כוללים את יתרת הנכסים נטו הנובעת מתרומות אשר השימוש בהם מוגבל על ידי 

.התורמים למטרות בניית ואחזקת מבנה בית הכנסת ולטובת תמיכות חלוקת חסד

.הסכומים אינם מוגבלים לזמן מסוים וקצב השימוש בהם בהתאם להחלטת העמותה

במועד בו מוסרות ההגבלות מוצגים הסכומים ששוחררו מנכסים נטו שקיימת לגביהם 

.הגבלה כהכנסות בדוח על הפעילות

הכרה בהכנסות  2.9

.הכנסות נרשמות בעת קבלתן על בסיס מזומן

הכרה בהוצאות  2.10

.הוצאות נרשמות במועד התהוותן על בסיס מצטבר


