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דוח רואה החשבון המבקר
לחברי אגודת מתיישבי שעלבים

מ"יישוב קהילתי כפרי דתי בע

ביקרנו את הדוחות על המצב הכספי המצורפים של אגודת מתיישבי שעלבים יישוב קהילתי כפרי דתי 

את הדוחות על הפעילויות והדוחות על השינויים , 2016 -ו 2017בדצמבר  31לימים ) האגודה -להלן (מ "בע

הדוח הכספי הינו באחריות ועד ההנהלה של . בנכסים נטו לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים

.אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. האגודה

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

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

ביקורת . ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית

ביקורת כוללת גם . כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים

בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי ועד ההנהלה של האגודה 

אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות . וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה

.דעתנו

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

את תוצאות פעולותיה והשינויים בנכסים נטו שלה לכל אחת , 2016 -ו 2017בדצמבר  31האגודה לימים 

). Israeli Gaap(בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל , מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים

.1976-ו"תשל, )ספרים והודעות, פנקסים, דוח כספי(והוראות תקנות האגודות השיתופיות 

אלי בירנבוים
רואה חשבון 

2000ברית פיקוח 
מ"אגודה שיתופית בע

, אביב -תל 
4-705: תיק
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 בדצמבר31ליום 

20172016

אלפי ש"חבאור

נכסים שוטפים 

 60  95 מזומנים בבנק

 99  91 3חייבים ויתרות חובה

 345  305 4קיבוץ שעלבים

 491  504 

נכסים לא שוטפים 

 451  514 5רכוש קבוע, נטו

 955  1,005 סך הכל נכסים

התחיבויות שוטפות 

 49  23 ספקים ונותני שירותים

 186  225 6זכאים ויתרות זכות

 248  235 

התחייבויות לא שוטפות 

 68  57 התחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד

נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה 

 57  92 לשימוש לפעילויות

 144  94 שיועדו על ידי מוסדות העמותה

 451  514 ששימשו לרכוש קבוע

 652  700 סך הכל נכסים נטו

 955  1,005 סך הכל והתחייבויות ונכסים נטו

יוחאי עוזרי
חבר הנהלה

יוני שריזן
ר "יו

תאריך אישור
הדוחות הכספיים 
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לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20172016

אלפי ש"חבאור

 2,912  3,035 7הכנסות

 2,779  2,920 8עלות השירותים

 133  115 עודף נטו מפעילויות

 88  100 הוצאות הנהלה וכלליות

 45  15 הכנסות נטו לשנה
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שלא קיימת לגביהם
הגבלה

לשימוש
לפעילויות

שיועדו
על ידי

מוסדות
העמותה

ששימשו
לרכוש
סה"כהקבוע

אלפי ש"ח

 487  438  56 (7)2016 בינואר 1יתרה ליום 

 45  -  -  45 הכנסות נטו לשנה

העברת סכומים שלא קיימת לגביהם הגבלה - שימשו לרכוש
 -  32 (32) - הקבוע

 - (19) -  19 סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת

 120  -  120  - סכומים שיועדו לקרן

 652  451  144  57 2016 בדצמבר 31יתרה ליום 

 15  -  -  15 הכנסות נטו לשנה

העברת סכומים שלא קיימת לגביהם הגבלה - שימשו לרכוש
 -  83 (83) - הקבוע

 - (20) -  20 סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת

 33  -  33  - סכומים שיועדו לקרן

 700  514  94  92 2017 בדצמבר 31יתרה ליום 
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 - כללי 1באור  

 26/2/2006התאגדה בישראל ביום . מ"אגודת מתיישבי שעלבים יישוב קהילתית כפרי דתי בע.א
.2012האגודה החלה את פעילותה החל משנת . 57-004750-6ומספרה אצל רשם האגודות 

הגדרות.ב

. .מ"אגודת מתיישבי שעלבים יישוב קהילתי כפרי דתי בע - האגודה

.מ"שעלבים קבוצת פועלי אגודת ישראל להתיישבות שיתופית בע-הקיבוץ 

.כהגדרתם בתקני בקורת של לשכת רואי חשבון בישראל - צדדים קשורים

.כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מדד המחירים לצרכן - מדד

חברתית ותרבותית של התיישבות דתית קהילתית , להיות מסגרת ארגונית -מטרות האגודה .ג
ביצוע פעולות , קיום צרכיהם ורווחתם של חברי האגודה, הקפדה ושמירה על איכות חייהם, ביישוב

.ומילוי תפקידים מוניציפליים בתחום פעילותה של האגודה

.בהעדר משמעות לא נערך דוח על תזרימי המזומנים.ד

 - עיקרי המדיניות החשבונאית 2באור  

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

דוחות כספיים בערכים מדווחים.א
הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים ולפי העקרונות שנקבעו 

של המוסד לתקינה חשבונאית בערכים נומינליים אשר אינם שונים באופן מהותי  5בתקן 
.מהערכים המדווחים

שימוש באומדנים ובהערכות.ב
כללי חשבונאות מקובלים מחייבים את הנהלת האגודה להשתמש באומדנים או בהערכות 
לגבי עסקאות או עניינים אשר השפעתם הסופית על הדוחות הכספיים אינה ניתנת 

אף שאומדנים או הערכות נעשים לפי . לקביעה מדויקת בעת הכנת הדוחות הכספיים
השפעתם הסופית של העסקאות או העניינים האמורים עשויה להיות , מיטב שיקול הדעת

.שונה מהאומדנים או מההערכות שנעשו לגביהם

רכוש קבוע.ג
הפחת מחושב לפי שיטת הפחת השווה בשיעורים . הרכוש הקבוע מוצג על בסיס העלות

. שנתיים הנחשבים כמספיקים להפחתת הנכסים במשך תקופת השימוש המשוער בהם

%:שעורי הפחת השנתי 
7רהוט ציוד משרדי

4מועדון אגודה

מטבע חוץ והצמדה. ד
או הצמודים לו נכללו לפי שערי , והתחייבויות במטבע חוץ) למעט ניירות ערך(נכסים 

.החליפין היציגים שפורסמו על ידי בנק ישראל בתאריך המאזן
נכללו לפי תנאי ההצמדה , והתחייבויות הצמודים למדד) למעט ניירות ערך(נכסים 

.שנקבעו לגבי כל יתרה
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 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך) 2באור  

: להלן נתונים לגבי המדד ושערי חליפין

בדצמבר 31ליום 

שיעורי השינוי לשנה 
שנסתיימה

בדצמבר  31ביום 
201720162015201720162015

%%%
 
0.33)1.46()9.83(3.46703.84503.9020ב  "דולר ארה 1
)10.11()4.78(4.15264.04384.24682.69אירו   1

מדד המחירים לצרכן
):2010בסיס ממוצע (בנקודות 
)1.0()0.2(106.55106.12106.340.4מדד בגין
)0.9()0.3(106.44106.12106.450.3מדד ידוע

 - חייבים ויתרות חובה 3באור  

 בדצמבר31ליום 

20172016

אלפי ש"ח

 82  80 חובות חברים לאגודה

 17  11 המחאות לגביה

 91  99 

 - קיבוץ שעלבים 4באור  

שירותי גזברות , ליווי פיננסי, גביית מסים מחברים : קיבוץ שעלבים מעניק לאגודה שירותי ניהול הכוללים
.ושירותי הנהלת חשבונות
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 - רכוש קבוע, נטו 5באור  

מועדון
ומבני
ציבור

(*)

ריהוט
וציוד

סה"כמשרדי

אלפי ש"ח

עלות

 685  22  663 2017 בינואר 1ליום 

 153  -  153 רכישות בשנת החשבון

 838  22  816 2017 בדצמבר 31ליום 

בניכוי: מענקי השקעה

 200  -  200 2017 בינואר 1ליום 

 70  -  70 תוספות בשנת החשבון

 270  -  270 2017 בדצמבר 31ליום 

 568  22  546 2017 בדצמבר 31עלות, נטו ליום 

פחת שנצבר

(34)(11)(23)2017 בינואר 1ליום 

(20)(2)(18)תוספות בשנת החשבון

(54)(13)(41)2017 בדצמבר 31ליום 

עלות מופחתת
 514  9  505 2017 בדצמבר 31ליום 

עלות מופחתת
 451  11  440 2016 בדצמבר 31ליום 

 אלפי ש"ח1(*) כולל קראוון שבבעלות האגודה שנכלל בערך סמלי של 

 - זכאים ויתרות זכות 6באור  

 בדצמבר31ליום 

20172016

אלפי ש"ח

 129  155 עובדים ומוסדות בגין שכר

 4  - הוצאות לשלם

 53  70 הפרשה לחופשה

 225  186 
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 - הכנסות 7באור  

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20172016

אלפי ש"ח

 2,231  2,431 הכנסות מפעוטונים וגני ילדים

 298  251 הכנסות תרבות וספריה

 383  353 מסים מחברים

 3,035  2,912 

 - עלות השירותים 8באור  

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20172016

אלפי ש"ח

 1,996  2,322 פעוטונים וגני ילדים

 585  518 תרבות וספריה

 179  60 אחרות

 19  20 פחת

 2,920  2,779 

 - התחייביות תלויות  9באור  

נפתח תיק בבית הדין הרבני בישיבת שעלבים הכולל מכתב תביעה נגד שני חברי אגודה  30.8.2016בתאריך 
.בגין אי תשלום הון אגודה

.מכתב התביעה כולל גם חוב פתוח עבור מסים שוטפים שלא שולמו
.כולל הוצאות משפטיות והוצאות נלוות אחרות,  ח"אלפי ש 11התביעה הינה בסך של 

ח בגין "אלפי ש 6ניתן פסק דין בבית הדין הרבני  שבו נקבע  שהנתבעים ישלמו לאגודה  2017במאי  29ביום 
.הון האגודה

נחתם הסכם פשרה בין הצדדים המסדיר את היחסים בין שני הצדדים לשלוש השנים  2017ביולי  2ביום 
.הבאות

.ח"אלפי ש 4חוב אבוד בסך    2016בההתאם לפסק הדין והסכם פשרה בין הצדדים נרשם בשנת 
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 - ארועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי 10באור  

חתמה האגודה ביחד עם קיבוץ שעלבים  על הסכם על העברת ניהול המעון למפעיל  2018במהלך שנת 

שנים  5ההסכם יתחדש אוטומטית ל ,  1/9/19ועד ליום  01/07/2018תקופת ההסכם החל מ . חיצוני 

.01/02/2019אלא אם כן יודיע בכתב אחד הצדדים על רצונו באי חידוש ההסכם עד , 1/9/2024נוספות עד 

.נכנס מפעיל חדש לצהרון כחלק מהעברת גן לילך לרשות המועצה 1/9/18בנוסף מתאריך 

הנהלת האגודה בחנה את השפעת המעברשל  ניהול המעונות והפעלת הצהרון על ידי מפעילים חיצוניים 

.ח לשנה "מיליון ש 2 -וכתוצאה ממהלך זה תקציב האגודה יקטן בסך של  כ


