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דוח רואה החשבון המבקר לחברי האגודה של
שיכון מיסודם של אנשי צבא בשירות קבע

 "מעוז אביב", אגודה שיתופית בע"מ

, אגודה אביב" קבע  "מעוז  בשירות  צבא  אנשי  של  מיסודם  של  שיכון  המצורפים  המאזנים  את  ביקרנו 
שיתופית בע"מ  (להלן - האגודה) לימים 31 בדצמבר 2009 ו- 2008 ואת הדוחות על הפעילויות לכל אחת
האגודה. הנהלת  חברי  באחריות  הינם  אלה  כספיים  . דוחות  תאריכים באותם  שהסתיימו  מהשנים 

אחריותנו היא  לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

רואי בתקנות  שנקבעו  תקנים  , לרבות  בישראל מקובלים  ביקורת  לתקני  בהתאם  ביקורתי  את  ערכתי 
את לתכנן  מאיתנו  נדרש  אלה  תקנים  . על-פי  1973 - , התשל"ג  חשבון) רואה  של  פעולתו  חשבון (דרך 
הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית.
. ביקורת הכספיים שבדוחות  ובמידע  בסכומים  התומכות  ראיות  של  מידגמית  בדיקה  כוללת  ביקורת 
כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון
שביקורתי סבור  . אני  בכללותה הכספיים  בדוחות  ההצגה  נאותות  הערכת  וכן  החברה  של  וההנהלה 

מספקת בסיס נאות לחוות דעתי.

של הכספי  המצב  , את  המהותיות הבחינות  , מכל  נאות באופן  משקפים  הנ"ל  הכספיים  , הדוחות  לדעתי
אחת לכל  העצמי  בהונה  והשינויים  פעולותיה  תוצאות  ואת   2008 - ו בדצמבר  2009  לימים  31  החברה 

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

                                                                                                                             דרור ציוני

                                                                                                                             רואה חשבון

רמת גן, 28 במאי 2010
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שיכון מיסודם של אנשי צבא בשירות קבע
"מעוז אביב", אגודה שיתופית בע"מ 

מאזנים

20092008באור

רכוש שוטף

4605,222636,536מזומנים בבנק

46,41632,105המחאות בקופה

651,638668,641

511רכוש קבוע - בניכוי פחת שנצבר

651,639668,642

התחייבויות שוטפות

140,155158,334המחאות לפרעון  

93,83130,325הוצאות לשלם

1,5865,273הפרשה לחופשה 

14,77510,502זכאים שונים ומוסדות 

250,347204,434סה"כ התחייבויות שוטפות 

618,69820,868עתודה לסיום יחסי עובד מעביד, נטו

נכסים נטו

11הון המניות

נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה

382,593443,339ששימשו לפעילויות

382,594443,340

651,639668,642

יו"ר ועד האגודה _____________

גזבר הועד ______________

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדו"חות הכספיים.

ליום 31 בדצמבר

ש ק ל י ם   ח ד ש י ם
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שיכון מיסודם של אנשי צבא בשירות קבע
"מעוז אביב", אגודה שיתופית בע"מ

דוח על הפעילויות

לשנה שנסתיימה ביום

31.12.0931.12.08

באור
מחזור הפעילויות:

71,823,2021,925,868מיסי האגודה 

21,60018,000השכרת חנות

32,533(9,591)הכנסות (הוצאות) ריבית, נטו

1,835,2111,976,401

עלות הפעילויות:

166,758175,730משכורות ונלוות לשכר

8549,885563,579הוצאות גינון והשקיה

9676,245553,133אחזקה שוטפת ותיקונים

249,952221,364ביטוחים

29,86526,430אירועים ופעילויות חברתיות

13,200-רכישת דחסן

1,672,7051,553,436סה"כ עלות הפעילויות

10223,252228,581הוצאות הנהלה וכלליות

194,384(60,746)עודף (גרעון) לשנה מהתקציב השוטף

443,339248,955עודפים לתחילת השנה

382,593443,339יתרת עודפים לסוף השנה בתקציב האגודה

ש ק ל י ם   ח ד ש י ם
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שיכון מיסודם של אנשי צבא בשירות קבע
"מעוז אביב", אגודה שיתופית בע"מ

באורים לדוחות הכספיים 

באור 1 - כללי

האגודה מאגדת בתוכה חברים תושבי שיכון "מעוז אביב". 

האגודה נוסדה לשם הקמת השכונה וכיום עוסקת בפיתוח ואחזקה של הגנים והשטחים הציבוריים

ושיפור איכות החיים של תושבי השכונה.

באור 2 - עיקרי המדיניות החשבונאית

א. השפעת הירידה בכוח הקניה הכללי של המטבע הישראלי

הדו"חות הכספיים נערכו בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים על בסיס המוסכמה של העלות 

ההיסטורית ללא התחשבות בירידה בכח הקניה הכללי של המטבע הישראלי.

באור מס' 3 - חייבים על חשבון המיסים

גידול

(קיטון)20092008

בחובות

(30,629)58,98789,616מיסי חבר

(7,562)43,66751,229חנויות

102,654140,845(38,191)

המחאות שנתקבלו על חשבון מיסים אינן כלולות ביתרות החייבים.

באור מס' 4 - מזומנים בבנק

20092008

475,055175,321יתרה בחשבון הבנק 

130,167130,167פיקדון בבנק

331,048-קרנות נאמנות וניירות ערך סחירים

605,222636,536

ליום 31 בדצמבר

ש ק ל י ם   ח ד ש י ם

31 בדצמבר

ש ק ל י ם   ח ד ש י ם
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שיכון מיסודם של אנשי צבא בשירות קבע
"מעוז אביב", אגודה שיתופית בע"מ

 באורים לדוחות הכספיים

באור מס' 5  - רכוש קבוע

א. הרכב הרכוש והתנועה בו במשך השנה, הינו כדלקמן:

יתרה לסוף        תנועה במשך השנהיתרה בתחילת

השנהגריעותתוספותהשנה

ש"חש"חש"חש"ח

1--1מבנה

4,004--4,004מחשבים

8,978--8,978מכונות וציוד עבודה

12,983--12,983

ב. פחת שנצבר:

יתרה לסוף        תנועה במשך השנהיתרה בתחילת

השנהגריעותתוספותהשנה

ש"חש"חש"חש"ח

----מבנה   

4,004--4,004מחשבים

8,978--8,978מכונות וציוד לעבודה

12,982--12,982

11עלות מופחתת במאזן

ג. השווה, בשיעורים שנתיים הנחשבים כמספיקים להפחתת הנכסים במשך תקופת השימוש

ג. המשוערת בהם. החל משנת 1998 הרכוש הקבוע נרשם בספרים על בסיס מזומן.

ג. הרכוש הקבוע, בשנים קודמות, נרשם בספרים על בסיס מצטבר והופחת לפי שיטת הפחת
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שיכון מיסודם של אנשי צבא בשירות קבע
"מעוז אביב", אגודה שיתופית בע"מ

באורים לדוחות הכספיים 

באור מס' 6  - עתודה לסיום יחסי עובד מעביד, נטו

20092008

110,51080,696עתודה לפיצויים

(59,828)(91,812)בניכוי  -  יעודה שהופקדה
18,69820,868

באור מס' 7 - הכנסות ממיסי האגודה

לשנה שנסתיימה ביום

31.12.0931.12.08

1,661,1931,650,207מיסי חברים

102,609145,829מיסי חנויות

59,400129,832דמי העברת דירות

1,823,2021,925,868

באור מס' 8 - הוצאות גינון והשקיה

לשנה שנסתיימה ביום

31.12.0931.12.08

366,378364,371גינון

101,564119,843מי גינון 

15,0935,580אחזקת מערכת השקיה ושיקומה

42,69945,708חידוש ושיקום גן וצמחיה

11,48420,502כריתת עצים חולים

12,6677,575אביזרי השקיה

549,885563,579

ש ק ל י ם   ח ד ש י ם

ש ק ל י ם   ח ד ש י ם

ליום 31 בדצמבר

ש ק ל י ם   ח ד ש י ם
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שיכון מיסודם של אנשי צבא בשירות קבע
"מעוז אביב", אגודה שיתופית בע"מ

באורים לדוחות הכספיים 

 באור מס' 9 - אחזקה שוטפת ותיקונים

לשנה שנסתיימה ביום

31.12.0931.12.08

337,517312,393נקיון ואחזקת שיכון

140,57290,202תיקוני גגות 

11,36311,035החלפת צנרת ותיקונים

62,11150,296אחזקת מרכז מסחרי

7,1609,771תאורה ביטחונית

10,48629,014שיפוץ שבילים

3,7124,410תאורה שדרה מרכזית ושיפורה

21,5411,386שירותים מקצועיים מיוחדים

44,13239,146חומרי אחזקה, ביובית, הדברה

-2,656קניית שלטים

-13,980הרחבה דרומית

-21,015מתקני לאופניים

3,465-שמאות לגגות רכוש משותף

2,015-הקמת מחסומים חשמליים

676,245553,133

 באור מס10 - הוצאות הנהלה וכלליות

לשנה שנסתיימה ביום

31.12.0931.12.08

17,51315,842הוצאות גביה

70,85370,951הנחות למשלמים מראש

34,14829,245שירותים מקצועיים 

37,18035,465צרכי משרד ואחזקתו

15,30315,317ארנונה משרד שוטף

20,86211,144סורק

3,2973,512הוצאות בנק

--בדיקת בניה מרפסות

5,98619,666שידרוג מיחשוב 

6,699-החלפת חלונות במשרד

1,6836,230תכנון לשפוץ המבנים

16,42714,510תביעות משפטיות 

223,252228,581

ש ק ל י ם   ח ד ש י ם

ש ק ל י ם   ח ד ש י ם
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