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  " שמחת רחל "עמותת 

  דו"ח על הפעילויות 

   6201בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

  

  שנה קודמת                    

   שקל חדש   שקל חדש                

  

  מחזור הפעילויות

    481,593  466,399              תרומות 

  

  עלות הפעילויות 

   51,672    66,864                שירותי דת ופעילויות יעודיות  

     127,174       140,828משכורת ונלוות                                                              

   1,607    1,303                אגרות

  100,462  156,060             ת בית הכנסת אחזק

  73,048          67,440               נקיון                                                             

    11,320          11,240שכר טרחה מקצועי                                                         

  13,185          12,411ביטוח                                                                          

  47,506   39,356               אוכל וכיבודים

   ----           5,331מתנות                                                                          

    202,304       200,485פחת                                                                             

                701,318  628,278     

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

  

  )146,685(   )234,919(      נטו,לפני הוצאות מימון  הכנסות  נטו השנה

  

    4,220     12,821                                          מימון, נטו הוצאות 

  

    )150,905(  )247,740(                הכנסות נטו השנה 

                =====  ======  

  

  

  

  ק בלתי נפרד מהדו"חות הכספיים .צורפים מהווים  חלמהביאורים ה

  רואה חשבון  חיים  הררי   

  

  

  

  



 5

  

  

  

  " שמחת רחל " עמותת 

  דו"ח על השינויים בנכסים נטו 

   6120בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

  

  

  שאין לגביהם הגבלה                 

  נכסים נטו   נכסים נטו             

     ששימשו   לשימוש             

  סה"כ        ש קבועלרכו       לפעילויות            

  שקל חדש        שקל חדש  שקל חדש            

  

             3,760,401       3,310,548  449,853       2015בינואר  1יתרה ליום 

                

    תוספות (גריעות) במהלך השנה

  העברת סכומים שלא קיימת לגביהם

    ---          14,238  )14,238(    ששימשו לרכוש קבוע -הגבלה  

  

  )202,304(      202,304ים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת            סכומ

  

    )150,905(       ---  )150,905(        שנה הנטו  הכנסות 

  

    

  3,609,496     3,122,482       487,014       2015בדצמבר  31ליום יתרה 

  

    )247,740(       ---  )247,740(         נטו השנה  הכנסות

  

  )200,485(      200,485י הוצאות פחת            סכומים שהועברו לכיסו

  

  העברת סכומים שלא קיימת לגביהם

      ---        4,271  )4,271(    ששימשו לרכוש קבוע  -הגבלה 

          

     3,361,756       2,926,268  435,488       2016בדצמבר  31יתרה ליום 

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

                

  

  

  חלק בלתי נפרד מהדו"חות הכספיים הביאורים המצורפים מהווים 
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  חיים הררי רואה חשבון

  

  

  

  "  שמחת רחל "  עמותת 

  ביאורים לדו"חות הכספיים 

   6201בדצמבר   31ליום 

  

  כללי  - 1באור 

  . 580349298שמספרה רשומה העמותה הינה עמותה   

.מטרותיה : הקמת ותפעול בית הכנסת  1999בר העמותה הוקמה בחודש אוקטו
בשכונת לב הפארק ברעננה . תפעול קהילה דתית . בית הכנסת יהיה לכל התושבים 

  ללא הבדלי עדות . 

ית בית הכנסת על קרקע שהועמדה לרשותה יהחלה העמותה בבנ 2006בתחילת שנת 
  ע"י עירית רעננה .

  עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2באור 

    :כספייםבעריכת הדו"חות ה ועיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמ להלן  

של לשכת רואי חשבון בישראל                                    69הדו"חות הכספיים הוצגו בהתאם לגילוי דעת   .א
    של המוסד הישראלי לתקינה החשבונאית . 5ובהתאם לתקן חשבונאות מס' 

 בסיס ההכרה בהכנסות ובהוצאות   .ב

  ההכנסות מתרומות נכללו בדו"חות הכספיים על בסיס צבירה .     

        על בסיס צבירה . הכספיים ההוצאות נכללו בדו"חות      

  שיעורי הפחת השנתיים :  .ג

  4%-מבנה 

  7%-ריהוט וציוד 
                                                     


