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580290096: תיק, התאחדות האדריכלים ובוðי הערים בישראל:   הðדון                                    

 2021ובקשה לאישור מוסד ציבורי לשðת  2021דוח לשðת המס                                                 

).1215טופס ( 2021הריðו מתכבדים להגיש את הדין וחשבון על הכðסותיה לשðת המס ,בשם העמותה שבðדון

:מצורפים לדוח

2021דוחות כספיים לשðת המס .1

.2021דוח מותאם למס הכðסה לשðת המס .2

.פחת –א "י 1342טופס .3

ðא אשר קבלת הדוח והרצופות

,בכבוד רב

'שטראוס לזר ושות
רואי חשבון



1215 טופס 
1215א) (לרבות טופס 

דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי
בשנת המס 2021

(סמן/י  √ במשבצת המתאימה) 

לא רלוונטימצורףנספחים לדוח
חלק ראשון - כללי

חותמת המשרד

תאריך הגשת הדו"ח

(1)  קרוב -  כמשמעותו בסעיף 76(ד) לפקודת מס הכנסה         (2)  פרט/י מהות הקשר: גוף קשור, חבר הנהלה, מנהל המוסד, קרוב         (3)  מענקים, דמי ניהול וכיוצ"ב

למוסד יש אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה
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8.  טופס 1227    - הצהרה בדבר דרישת מקדמות בגין הוצאות עודפות ששולמו בשנים קודמות וטרם קוזזו מהמס

1.  מאזן דוח הכנסות והוצאות ודוחות אחרים עפ"י תקנות מס הכנסה (דוחות שיגיש מוסד ציבורי), התשנ"ז-1997
2.  טופס 1216     - פרטים על נכסים

3.  טופס 1217א  - תרומות בשווה כסף שהתקבלו מאדם אחר
4.  טופס 1217ב   - תרומות והשתתפויות שניתנו לאדם אחר
5.  טופס 1269א  - דיווח על הכנסה עפ"י סעיף 3(ח) לפקודה

6.  טופס 1385     - דיווח על עסקאות עם צדדים קשורים בחו"ל כמשמעותן בסעיף 85א
7.  טופס  1254    - דיווח על החזר הוצאות למתנדבים

דף 1 מתוך 3  1215

ג. פרטים על גופים קשורים, חברי הנהלה, מנהלי המוסד וקרוביהם(1) וסכומים שהמוסד שילם או זקף לזכותם בשנת המס

אמספר זהות/ תיק  ל מ ם  ש
ו מ ל ו ש ש ם  י מ ו כ ס

משכורת 
שנתית

תשלומים 
אחרים(3)

סכום ההלוואה
תקופת 
ההחזר 

בחודשים

שיעורי 
ריבית 
שנתיים

מהות הקשר(2) 

נזקפו הכנסות בשל טובות הנאה כלשהן לעובדי המוסד, כאמור בסעיפים 2(2) ו-3 (ט) לפקודת מס הכנסה

א. פרטים על המוסד

מתנדבים במוסדמועסקים בשכר

מספר משרות

מספר חברי האסיפה הכלליתמספר מועסקים

מספר הנהנים משירותי המוסד סה"כ שעות התנדבות

מספר מתנדבים

מספר טלפון מיקוד רחוב עיר

כתובת המוסד

הכתובת בו מוחזקת 
מערכת החשבונות

הכתובת 
למשלוח דואר

מספר תיק במס הכנסה

מספר 
פקס

מספר בית

המטרות הציבוריות של המוסד

9
מספר תיק ניכויים

כתובת דואר אלקטרוני

כןפרט/י

השם הרשום

תיאור תחומי הפעילות של המוסד

משרד השומה בו  
מתנהל התיק  שם

ב. פרטים על גופים בהם יש שליטה כהגדרתה בסעיף 9(2) לפקודה
סמכות כתובתמספר החברה/העמותה

למנות מנכ"ל
 %

ברווחים
% בכח 
ההצבעה

 q כן     q לא

 q כן     q לא

 q כן     q לא

לא

01 דת 02 תרבות 03 חינוך  04 מדע 05 בריאות 06 סעד 07 ספורט 08 עידוד התיישבות

09 מטרה אחרת שאושרה ע"י שר האוצר (פרט/י)

המוסד הוא:
q מכון מחקר  q מכון מחקר תורני q אחר

q כן  q לא   בתוקף עד

דוח שנתי 2021

3התאחדות האדריכלים ובוני הערים בישראל 5 5 0 5 5 1 15 8 0 2 9 0 0 9 6

15המגדלורתל אביב יפו



חלק שני - פעילות פטורה ממס

סה"כ

9. סה"כ הכנסות

2. תרומות (לרבות תרומות
     בשווה כסףנספח מספר 2

      טופס 1217א)

ד. תקבולים והכנסות פטורות (לא כולל הכנסות הוניות)

404

413

מהמדינה 1401. הקצבות והשתתפויות

מרשויות 
402מקומיות

403מאחרים

405בארץ

406מחו"ל

3. הכנסות מריבית, דיבידנד    
407     והפרשי הצמדה

4408. הכנסות מהשכרה

5409. הכנסות מדמי חבר

6410. הכנסות מפרסום

7411. תמורה ממכירות ומתן שירותים

8. אחרות (הקשורות במישרין למטרה   
     הציבורית של המוסד)

412

ד ר ש מ ה ש  ו מ י ש ל

הערות להמשך טיפול

ה. הוצאות שוטפות (לא כולל הוצאות הוניות)
10. תרומות, והשתתפויות 

       שנתנו לאדם אחר
       (פרט/י הסכומים בנספח
        מספר 3 - טופס 1217ב)

12. הוצאות הנהלה וכלליות

13. הוצאות ריבית והפרשי הצמדה

16. החזר הוצאות למתנדבים (במסגרת 
        המטרות הציבוריות של המוסד)

17. סה"כ הוצאות שוטפות

11. שכר עבודה והוצאות נלוות

ליחידים

מלגות

סה"כ

14. הוצאות שכירות

451

414לתאגידים

415

416

417

418

419

420

446

422

15. הוצאות אחרות (במסגרת
421        המטרות הציבוריות של המוסד)

ז. עסקאות לעניין מס שבח , מס רכישה

23. רכישות נדל"ן

22. מכירות נדל"ן

432מס רכישה שחוייב

429מס שבח שחוייב

428שווי מכירה

431שווי רכישה

ט. מס שכר
26435. סך הוצאות שכר החייבות במס שכר

27436. מס שכר ששולם

י. עסקאות חייבות במע"מ

29. מחזור חייב לפי תקנה  

       6א לתקנות מע"מ

28. מחזור עסקאות

מע"מ ששולם

ללא מע"מ

מע"מ ששולם

ללא מע"מ

438

439

440

441

31. עסקת אקראי

30. ייבוא טובין ושירותים

       לישראל
מע"מ ששולם

ללא מע"מ

מע"מ ששולם

ללא מע"מ

447

448

449

450

מספר תיק                                                   דף 2 מתוך 3    טופס 1215

423סה"כ גרעון/עודף (9-17)

ו. הכנסות והוצאות מפעולות הוניות (לא כולל נדל"ן)

21. מספר עסקאות רכישה

18. הכנסות הוניות
        (תמורה ממכירת רכוש קבוע)

427

424

426

19425. מספר עסקאות מכירה

20. הוצאות הוניות (בגין רכישת רכוש קבוע)

ח. הוצאות עודפות בשיעור מס של 90%
24433. הוצאות עודפות בשנת המס

25434. מקדמות ששולמו ע"ח הוצאות עודפות

יא. הכנסות נוספות שלגביהן אין המוסד פטור ממס לפי סעיף 9(2) 
       לפקודת מס הכנסה (סמן/י 1 = כן   0 = לא)

33. ריבית הפרשי הצמדה ודיבידנד מחברה שבשליטת המוסד      
(שליטה כהגדרתה בסעיף 9 (2) לפקודה)

34. הכנסות מריבית צבורה עפ"י סעיף 3 (ח) לפקודה (טופס 1269א)

32. מכירת שירותים ונכסים

35. הכנסה אחרת חייבת במס

444

445

442

443

1 8 3 6 4 3

5 8 0 0 0

2 4 1 6 4 3

4 0 6 2 3 3

5 6 3 5 0 0

1 2 1 1 3 7 6

3 1 6 2 5 1

2 2 1 5 8 2

3 3 5 6

1 4 0 0 0 0

6 0 3 3 3 0

1 2 8 4 5 1 9

 7 3 1 4 3
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אושר ונבדק ע"יל
חתימהתאריךשם רכז/נתב

הערות:

ה ג י ר ח ה  ס נ כ ה

045

ג י ר ח ס  מ

046

יט. הצהרת מנהלי המוסד
הריני מצהיר/ה שאין למוסד תקבולים, הכנסות נוספות לרבות הכנסות פטורות, מלבד אלו הכלולות  בדין 

וחשבון זה וכן כי הפרטים והידיעות שנמסרו בדו"ח זה ובנספחיו הם נכונים מלאים ושלמים.

.2

םתאריך חתימהמספר זהותש תפקיד

.1

םתאריך חתימהמספר זהותש תפקיד

יח. חשבונות בנק

סמל בנק

חשבונות בנק נוספים
סמל סניף סמל סניףסמל בנקמספר חשבון סמל סניףסמל בנקמספר חשבון סמל בנקמספר חשבון

ההחזר מס אם מגיע, יועבר לחשבון בנק זה של המוסד
בעדכון ראשוני ו/או שינוי פרטי חשבון הבנק - יש לצרף אסמכתה מתאימה

סמל בנק סמל סניף
278

חלק שלישי - פעילות חייבת במס (טופס 1215א)
יב. הכנסה חייבת (לאחר תיאומים הדרושים עפ"י כל דין)

רגילה בשיעור של 23%

דיבידנד והכנסות אחרות החייבים במס
בשיעור של 25%

הכנסה החייבת במס בשיעור של 35% 
לרבות ריבית לפי סעיף 3(ח)

דיבידנד בשיעור מס חברות (23%)

הכנסה חייבת אחרת בארץ ובחו"ל
שאינה כלולה בסעיף אחר בדו"ח

מקור 

סכום 

שיעור

עפ"י סעיף 143 לפקודת מס הכנסה, אני שפרטי מצויינים למעלה, מצהיר/ה בזה כי סייעתי, תמורת תשלום, למגיש/ת הדו"ח בעריכת 
הדין וחשבון וההצהרה. הנני מודע/ת לאחריות המוטלת עלי בהקשר זה עפ"י סעיף 224 לפקודת מס הכנסה.

כ. פרטי המסייע/ת במילוי הדו"ח

( ד ו ק י מ ל  ל ו כ ) ת  ב ו ת ןכ ו פ ל ט

ע י י ס מ ה ד  ר ש מ ה ם  עש ו צ ק מ ת / ע י י ס מ ה ם  ש

ה ש ר ו מ ק  ס ו ע ר  פ ס מ

חתימה תאריך

020

024

021

155

יד. הפסדים

הפסד מנכס בית

הפסד עסקי שקוזז מהכנסות השנה

גרעון שלא ניתן לקיזוז

הפסד הון שלא קוזז

הפסדים 
להעברה 

לשנת המס 
2021

126

225

135

286

086הפסד מעסק

וזיכויים ניכויים  . הוצאות מיוחדות,  טז
תרומות לפי ס' 46 (הסכום ששולם) 
(מצורפים                           אישורים)

סכומים אחרים שנוכו מההכנסה על-פי
הדין (יש לציין סעיף חוק ולצרף תחשיב)

הוצאות עודפות לפי סעיף 181 ב

הניכוי המגיע בעד השתתפות במימון מחקר 
מדעי לפי ס' 20 א (שלא בתחום מפעלך)

070

184

105

072

יז. סה"כ תשלומים
010

011 סה"כ מס שבח שנקבע בשומת מס שבח
(יש לרשום את הסכום שנקבע - קרן בלבד)

012 עודפות הוצאות  בגין  (מקדמות)  תשלומים 
ע"ח שנת המס 2021 (מצורף אישור)

מס הכנסה שנוכה במקור מהמוסד  
(מצורפים                           אישורים) 

013 מקדמות בגין הוצאות עודפות ששולמו עד
לש"מ 1998 (כולל) וטרם קוזזו מהמס(4)

113
מקדמות בגין הוצאות עודפות ששולמו החל

מש"מ 1999 ועד ש"מ 2020 וטרם קוזזו מהמס(4)

סך הרווח הגולמי (מסחרי ויצרני)

שווי המלאי לתום שנת המס

מחזור עיסקי (ללא מע"מ) בשנת המס

גולמי ומלאי רווח   , (ללא מע"מ) . מחזור  טו
094

097

088

רווח הון ושבח מקרקעין יג. 

סכומי מכירות (לא כולל רווח הון
מניירות ערך סחירים)

מספר טופסי רווח הון ושבח שצורפו
028לרבות מני"ע

027

029
סכומי מכירות מניירות ערך סחירים

(מצורפים נספח ג, נספח ג(1) ונספח ג(2))

(4)  חובה לצרף פירוט החישוב לפי שנים והצהרה בטופס 1227

לשימוש 
המשרד

ק י ת ר  פ ס מ
מב ס סמל 

הנמקה

0 0

קנס 
גירעון

יוםחודששנה
סעיף מפקחתאריך הגשת הדו"ח

שנת מסשומה

001202

מספר תיק                                                   דף 3 מתוך 3    טופס 1215

ן ו ב ש ח ר  פ ס מ
277

018

קוד סוג חברה

4

015

חודש מאזן

115263

מספר חדשים
בשנת המס

מחירי העברה
-01 שדה 010 גדול
      מסה"כ הכנסות
-02 שדה 012 גדול

      משדה 072
-12 שני המצבים לעיל

      מתקיימים

02 - עסקאות סעיף 85א
09 - אין 014

ניכויים במקור
גבוהים מההכנסות

הוגש
-1כן

-2 לא

122

עודפות
טופס 1227

מ"מ יו"ר העמותה043180256ויקטור אבקסיס22/09/2022

גזבר העמותה034150342אבישי ליכטנשטיין22/09/2022



 

התאחדות האדריכלים ובוðי הערים בישראל

דוחות כספיים 

2021בדצמבר  31ליום 

תוכן העðיðים

עמוד 
 
2דוח רואה החשבון המבקר 
 
 
3מאזðים 
 
 
4דוחות על הפעילויות 
 
 
5דוחות על השיðויים בðכסים ðטו 
 
 
6-12באורים לדוחות הכספיים 



 

2

דוח רואה החשבון המבקר לועד ההðהלה של 

התאחדות האדריכלים ובוðי הערים בישראל

ם לימי) העמותה -להלן (ביקרðו את המאזðים המצורפים של התאחדות האדריכלים ובוðי הערים בישראל 

ים לכל אחת מהשð את הדוחות על הפעילויות והדוחות על השיðויים בðכסים ðטו 2020 -ו 2021בדצמבר  31

 אחריותðו. דוחות כספיים אלה היðם באחריות הוועד וההðהלה של העמותה. שהסתיימו באותם תאריכים

.היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתðו

בון לרבות תקðים שðקבעו בתקðות רואי חש, ערכðו את ביקורתðו בהתאם לתקðי ביקורת מקובלים בישראל

פי תקðים אלה ðדרש מאיתðו לתכðן 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

בחיðה של כללי החשבוðאות שיושמו ושל האומדðים המשמעותיים שðעשו על ידי הוועד וההðהלה של 

אðו סבורים שביקורתðו מספקת בסיס . העמותה וכן הערכת ðאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה

.ðאות לחוות דעתðו

 מכל הבחיðות, ל משקפים באופן ðאות בהתאם לכללי חשבוðאות מקובלים"הדוחות הכספיים הð, לדעתðו

ואת תוצאות פעולותיה  2020 -ו 2021בדצמבר  31את מצבה הכספי של העמותה לימים , המהותיות

והשיðויים בðכסים ðטו לכל אחת מהשðים שהסתיימו באותם תאריכים בהתאם לכללי חשבוðאות 

). Israeli GAAP(מקובלים בישראל 

'שטראוס לזר ושות,תל אביב
רואי חשבון2022בספטמבר  22
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.הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי ðפרד מהם

2022בספטמבר  22
תאריך אישור 

הדוחות הכספיים
ויקטור  '  אדר

אבקסיס 
ר העמותה                "מ יו"מ

043180256ז .ת

אבישי ' אדר
ליכטðשטיין    

גזבר העמותה              
034150342ז .ת

3

 בדצמבר31ליום 
20212020

שקל חדשבאור
רכוש שוטף 

 273,267  184,582 מזומðים ושווי מזומðים
 ð 50,378  87,025יירות ערך סחירים

 994,930  1,042,042 פקדון וðיירות ערך - קרן אטיאס
 107,873  107,024 המחאות לגביה וכרטיסי אשראי

 347,926  128,258 3חייבים ויתרות חובה
 1,512,284  1,811,021 

 15,468  12,151 4רכוש קבוע 
 1,826,489  1,524,435 סה"כ ðכסים

התחייבויות שוטפות 
 168,303  185,379 דמי חבר ששולמו מראש

 738,123  430,114 5זכאים ויתרות זכות
 615,493  906,426 

התחייבויות לזמן ארוך 
 26,209  27,168 6התחייבויות לסיום יחסי עובד-מעביד,ðטו

ðכסים ðטו 
ð(113,554)(40,411)כסים ðטו שלא קיימת לגביהם הגבלה

 ð5 92,686  52,797כסים ðטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופן זמðי
 ð8 902,642  881,468כסים ðטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופן קבוע

 893,854  881,774 סה"כ ðכסים ðטו
 1,826,489  1,524,435 סה"כ התחייבויות וðכסים ðטו



התאחדות האדריכלים ובוðי הערים בישראל
דוחות על הפעילויות

4

לשðה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20212020

שקל חדשבאור

 1,419,578  1,211,376 9מחזור הפעילויות

 1,328,502  1,059,581 10עלות הפעילויות

 91,076  151,795 הכðסות ðטו מפעילויות

 231,115  221,582 11הוצאות הðהלה וכלליות

(140,039)(69,787)הוצאות ðטו לפðי מימון

(6,908)(3,356)הוצאות מימון, ðטו

(146,947)(73,143)גרעון לשðה

.הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי ðפרד מהם
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5

 שקיימת לגביהם הגבלהðכסים ðטו שלא קיימת לגביהם הגבלה

שיועדושלא יועדו

ששימשו
לרכוש
באופן זמðיקבוע

בעלת אופי
סה"כקבוע

שקל חדש
 1,033,734  886,746  40,452  15,835  70,407  20,294 2020 ביðואר  1יתרות ליום  

שיðויים במהלך השðה 
(146,947) -  -  -  - (146,947)גרעון לשðה

 7,067  -  7,067  -  -  - מימון
 - (5,278) 5,278  -  -  - שימור ערך ריאלי

 -  -  -  - (41,414) 41,414 שחרור סכומים שיועדו על ידי המðהלים
 -  -  -  3,404  - (3,404)סכומים שהועברו לרכישת רכוש קבוע

 -  -  - (3,771) -  3,771 סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת
 893,854  881,468  52,797  15,468  28,993 (84,872)2020 בדצמבר 31יתרה ליום 

שיðויים במהלך השðה 
(73,143) -  -  -  - (73,143)גרעון לשðה

 61,063  -  61,063  -  -  - מימון
 -  21,174 (21,174) -  -  - שימור ערך ריאלי

 -  -  -  - (2,860) 2,860 שחרור סכומים שיועדו על ידי המðהלים (*)
 -  -  - (3,317) -  3,317 סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת

 881,774  902,642  92,686  12,151  26,133 (151,838)2021 בדצמבר 31יתרה ליום 

7(*) ראה ביאור 
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 - כללי 1באור  

וðרשמה אצל רשם  1998בðובמבר  25התאחדות האדריכלים ובוðי הערים בישראל ðוסדה ביום .א

.1980-מ"התש, העמותות של משרד הפðים לפי חוק העמותות

מטרות העמותה.ב

ת האדריכלים ולארגðם בעמותה יחודי, העמותה הוקמה על מðת לאגד את ציבור הארכיטקטים          

:ויעדיה הם, המבוססת על איðטרסים מקצועיים משותפים בכפוף להסכמתם

.לפעול להעלאת הרמה המקצועית של האדריכלים.1

לשתף פעולה עם מוסדות ההכשרה וההסמכה של אדריכלים ועם ציבור הסטודðטים  .2

.לאדריכלות בישראל

.ימי עיון השתלמויות בתחום האדריכלות, כðסים תערוכות, קידום וðיהול פעילויות.3

 - עיקרי המדיðיות החשבוðאית 2באור  

:היðם כדלקמן, אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים באופן עקבי, עיקרי המדיðיות החשבוðאית

בסיס הדיווח של הדוחות הכספיים.א

מאחר , הדוחות הכספיים ערוכים בסכומים ðומיðליים על פי המוסכמה של העלות ההיסטורית

 31שהשפעת השיðויים בכח הקðייה הכללי של המטבע הישראלי על הדוחות הכספיים עד ליום 

של המוסד  12מועד המעבר לדיווח כספי ðומיðלי בהתאם לתקן חשבוðאות מספר ( 2003בדצמבר 

.לא הייתה מהותית) הישראלי לתקיðה בחשבוðאות

מטבע הפעילות ומטבע ההצגה.ב

שהוא המטבע המשקף באופן , מטבע הפעילות של העמותה, הדוחות הכספיים מוצגים בשקלים

.הטוב ביותר את הסביבה הכלכלית בה פועלת העמותה ואת עסקאותיה
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 - עיקרי המדיðיות החשבוðאית (המשך) 2באור  

שימוש באומדðים.ג

בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם לכללי חשבוðאות מקובלים ðדרשת ההðהלה להשתמש 

בר על הðתוðים בד, באומדðים והערכות המשפיעים על הðתוðים המדווחים של ðכסים והתחייבויות

ות ðכסים מותðים והתחייבויות תלויות שðיתן להם גילוי בדוחות הכספיים וכן על ðתוðי הכðס

.התוצאות בפועל עשויות להיות שוðות מהאומדðים שðערכו. והוצאות בתקופות הדיווח

מזומðים ושווי מזומðים.ד

ם לרבות פקדוðות בתאגידים בðקאיי, מזומðים ושווי מזומðים כוללים השקעות שðזילותן גבוהה

שתקופתם המקורית איðה עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה ואשר איðם , לזמן קצר

.מוגבלים בשעבוד

ðיירות ערך סחירים.ה

כם השיðויים בער. השקעות בðיירות ערך סחירים המהוות השקעה שוטפת מוצגות לפי שוויין בשוק

.של ðיירות הערך ðזקפים לדוח רווח והפסד בסעיף המימון

רכוש קבוע.ו

ðצבר בðיכוי הפחת ש, כולל עלויות רכישה המיוחסות ישירות, פריטי רכוש קבוע מוצגים לפי העלות

ה שיפורים ושכלולים ðזקפים לעלות הðכסים ואילו הוצאות אחזק. והפסדים מירידת ערך שðצברו

.ותיקוðים ðזקפות לדוח רווח והפסד עם התהוותן

:הפחת מחושב בשיעורים שðתיים שווים לאורך תקופת החיים השימושיים בðכסים כדלקמן

     %

6-33ריהוט וציוד                                        

 הפחתת הðכסים מופסקת כמוקדם מבין המועד בו הðכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד שבו

מוש ðכס ðגרע מהספרים במועד המכירה או כאשר לא צפויות עוד הטבות כלכליות מהשי. הðכס ðגרע

.רווח או הפסד מגריעת הðכס ðזקף לדוח רווח והפסד. בðכס
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 - עיקרי המדיðיות החשבוðאית (המשך) 2באור  

ירידת ערך ðכסים.ז

 העמותה בוחðת את הצורך בבחיðת ירידת ערך ðכסים לא פיððסיים כאשר אירועים או שיðויים

במקרים בהם השווי הפðקסðי של . השבה-בðסיבות מצביעים על כך שהשווי הפðקסðי איðו בר

ההשבה -מופחתים הðכסים לסכום בר, ההשבה שלהם-הðכסים הלא פיððסיים עולה על הסכום בר

י השבה היðו הגבוה מבין שווי הוגן בðיכוי עלויות מכירה של הðכס לבין שוו-סכום בר. שלהם

ש הðקבע על פי הערך הðוכחי של אומדן תזרימי המזומðים הצפויים לðבוע מהשימו, השימוש שלו

השבה -בגין ðכס שאיðו מייצר תזרימי מזומðים עצמאיים ðקבע סכום בר. בðכס ומימושו בתום חייו

. פסדהפסדים מירידת ערך ðזקפים לדוח רווח וה. עבור היחידה מðיבת המזומðים שאליה שייך הðכס

-הפסד מירידת ערך שהוכר יבוטל רק אם חלו שיðויים באומדðים ששימשו בקביעת הסכום בר

.ההשבה של הðכס במועד ההכרה בהפסד מירידת ערך

הכרה בהכðסות והוצאות.ח

.הכðסות מתמיכות ðכללות בדוחות על בסיס קבלתן בפועל

.הכðסות מדמי חבר ðכללות על בסיס צבירתן

.הוצאות ðכללות על בסיס צבירתן

 - חייבים ויתרות חובה 3באור  

 בדצמבר31ליום 

20212020

שקל חדש

 312,002  115,870 הכðסות לקבל

 35,651  12,388 הוצאות מראש

 273  - אחרים

 128,258  347,926 
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 - רכוש קבוע 4באור  

ריהוט וציוד
משרדי

שקל חדש

עלות 

 179,746 2021 ביðואר 1יתרה ליום 

 - תוספות

 179,746 2021 בדצמבר 31יתרה ליום 

פחת שðצבר 

 164,278 2021 ביðואר 1יתרה ליום 

 3,317 תוספות

 167,595 2021 בדצמבר 31יתרה ליום 

 12,151 2021 בדצמבר 31עלות מופחתת ליום 

 15,468 2020 בדצמבר 31עלות מופחתת ליום 

 - זכאים ויתרות זכות 5באור  

 בדצמבר31ליום 

20212020

שקל חדש

 357,635  152,033 הוצאות לשלם

 83,330  139,415 הכðסות מראש

 16,311  8,968 מוסדות

 79,130  55,657 עובדים

 112,640  6,085 המחאות לפרעון

 89,077  67,956 אחרים

 430,114  738,123 

 - התחייבויות לסיום יחסי עובד-מעביד,ðטו 6באור  

דיה מעביד מכסה את התחייבות העמותה לתשלום פיצויי פיטורין לעוב-ההתחייבות בשל סיום יחסי עובד

.לתאריך המאזן
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 - ðכסים ðטו שלא קיימת לגביהם הגבלה - שיועדו 7באור  

:הרכב.     א

 בדצמבר31ליום 

20212020

שקל חדש

2,860-הקמת בית ספר להשתלמויות

26,19626,196הקמת אתר והחלפת מערכת המיחשוב

26,19629,056

בשðת הדוח השתמשה העמותה בסכומים שיועדו על ידי המðהלים לצורך הקמת בית ספר .ב

.ח"ש  2,860להשתלמויות בסכום של  

 - ðכסים ðטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופן קבוע 8באור  

בהתאם לתðאי . ח"ש 750,000העמותה קיבלה תרומה מרפאל אטיאס על סך  2007בחודש ספטמבר .א

:התרומה

.באופן סולידי מבלי לסכן את כספי התרומה, הסכום יושקע בפקדון ðפרד.1

.לא ðיתן לעשות שימוש בסכום הקרן.2

" ל"מרדכי ורוזה אטיאס ז"פירות הקרן ישמשו למתן פרסים בתחרות על שם הקרן להðצחת .3

.אשר תיערך אחת לשðתיים ולמתן מלגות לסטודðטים לאדריכלות

.קרן התרומה תוצמד למדד המחירים לצרכן ותישמר בערכה הריאלי.4

.בשðת הדוח לא שולם שכר אומן ופרסים מהקרן.ב

:הרכב הפקדון.       ג

 בדצמבר31ליום 

20212020

שקל חדש

 59,804  56,938 מזומðים ופקדוðות בבðק

 ð 985,104  935,126יירות ערך - קרðות ðאמðות

 1,042,042  994,930 
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 - מחזור הפעילויות 9באור  

לשðה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20212020

שקל חדש

 332,789  406,233 דמי חבר

 57,208  26,344 הכðסות מכðסים השתלמויות ותחרויות

 789,522  506,726 הכðסות מתערוכות ושכר אומן

 3,000  30,430 הכðסות אחרות

 177,059  183,643 תמיכה ממשרד המדע, תרבות וספורט

 60,000  58,000 תמיכה מעיריית תל אביב

 1,211,376  1,419,578 

 - עלות הפעילויות 10באור  

לשðה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20212020

שקל חדש

 31,709  19,060 תחרויות וכðסים

 663,867  394,432 תערוכות ושכר אומן

 37,106  45,057 שכר אוצר

 361,432  316,251 שכר וðלוות

 195,984  195,247 שכר דירה ואחזקה (*)

 38,404  89,534 שרותים מקצועיים

 1,059,581  1,328,502 

).ח"ש 49,845שðה קודמת (ח "ש 50,440מוצג בðיכוי השתתפות עיריית תל אביב בארðוðה בסך (*)
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 - הוצאות הðהלה וכלליות 11באור  

לשðה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20212020

שקל חדש

 122,906  115,970 משכורות וðלוות

 46,826  48,621 שכר דירה ואחזקה

 53,863  51,359 שכר טרחה מקצועי

 2,254  1,286 אגרות ודמי חבר

 1,495  1,029 כבודים ומתðות

 3,771  3,317 הוצאות פחת

 221,582  231,115 

 - השפעת משבר הקורוðה 12באור  

התפשט  2020-2021ובמהלך השðים ) COVID-19(התפרצה בסין מגפת ðגיף הקורוðה  2019בחודש דצמבר 

התפשטות ðגיף הקורוðה היðו אירוע חריג בשל השלכות מאקרו . הðגיף ברחבי העולם במספר גלים

ðוקטות בצעדים , בכללן ישראל, מדיðות רבות, בעקבות האירוע. במדיðות רבות ברחבי העולם, כלכליות

מבצע חיסון , בין היתר, בין צעדים אלה ðמðים. משמעותיים בðיסיון לבלום את התפשטות הðגיף

.האוכלוסיה והגבלות תעסוקה והתקהלויות

לכלות השלכות עסקיות משמעותיות על כ, לאירוע ולפעולות הððקטות על ידי המדיðות השוðות כאמור לעיל

. ההאטה הכלכלית עלולה להוביל את המשק למיתון, בðוסף. גלובליות ומקומיות רבות

המשך התפשטות הðגיף עלול להיות בעל השפעה שלילית על פעילותן של חברות , להערכת העמותה

ת ועל אף קצב החיסון המהיר במדיð, למועד אישור הדוחות הכספיים.  הפועלות בעðפים ובתחומים רבים

 .את עוצמתו ואת מלוא השלכותיו על פעילותה, אין באפשרות העמותה להעריך את משך האירוע, ישראל



 

דוח רואה החשבון המבקר

אליה צורפו ( 2021בדקðו את ההתאמה המצורפת של התאחדות האדריכלים ובוðי הערים בישראל לשðת המס 

  המתאמת את עודף ההוצאות על ההכðסות לשðה שהסתיימה ביום, )הטפסים המסומðים בחותמתðו לשם זיהוי

.לשðת המס האמורה, להכðסה שהוצהרה על  ידה לצרכי מס הכðסה, 2021בדצמבר  31

יף החישובים הדרושים לפי סע, "תðאים לðיכוי הוצאות מסוימות"בדיקת ההוצאות המפורטות בתקðות בדבר 

ðעשו בהיקף שסוכם בין ðציבות , לפקודה' א 32לפקודת מס הכðסה והתקיימות התðאים המפורטים בסעיף ) י(3

.על כל המשתמע מכך, מס הכðסה לבין לשכת רואי חשבון בישראל

ל ðערכה בהתאם להוראות פקודת מס הכðסה וחוק "ההתאמה הð, ובכפיפות לאמור בפסקה הקודמת, לדעתðו

.1985 -ה "התשמ) תיאומים בשל איðפלציה(מס הכðסה 

'שטראוס לזר ושות,תל אביב
רואי חשבון2022בספטמבר  22



התאחדות האדריכלים ובוðי הערים בישראל
דוח התאמה לצרכי מס הכðסה

2021לשðת המס 

שקל חדש

 73,143 גרעון לשðה לפי דוח על הפעילויות 

הוסף - הוצאות שאיðן מותרות בðיכוי 

 73,143 גירעון של מוסד ציבורי

 - 2021הכðסה חייבת מותאמת לצרכי מס הכðסה לשðת המס 

ויקטור  אבקסיס '  אדר 
ר העמותה                "מ יו"מ

043180256ז .ת

אבישי ' אדר
ליכטðשטיין    

גזבר העמותה              
034150342ז .ת



טופס פחת מפורט - מס הכðסה ðומיðלי 

15:03:07 19/09/2022הופק בתאריך

 סיכום לפי :קבוצה

עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל שם הלקוח
2021שנת מס

ינואר(1) דצמבר(12)פחת  מחודש עד חודש

16135 מספר הלקוח
580290096מספר תיק במ"ה

:
:

:

:

:

יתרה
להפחתה

סה"כ פחת פחת
לתקופה

אחוז
הפחת

פחת שðצבר
לתחילת
התקופה

סה"כ עלות

 ðתוðי הפחת - מס הכðסה - ðומיðלי

תאור
תאריך
מכירה

תאריך
הפעלה

תאריך
רכישה

מחיר הðכסים

שיðוייםפתיחה
עלות

96קיזוז  מעðקים

מספר
ðכס

פרטי הðכס

תמורה
ממכירה

1 - ריהוט וציודקבוצה

(0) 2,592 2,592 14/01/1999 33.00תוכנת פקס3 2,592 2,592(0)  

(0) 2,030 2,030 11/11/1999 15.00(טלפון(3 קווים17 2,030 2,030(0)  

(0) 8,520 8,520 05/12/1999 10.00התקנת מזגנים14 8,520 8,520(0)  

(0) 640 640 02/02/2000 6.00כסא18 640 640(0)  

(0) 11,350 11,350 03/06/2000 10.00מזוג אויר19 11,350 11,350(0)  

(0) 5,650 5,650 30/07/2000 10.00מיזוג אויר20 5,650 5,650(0)  

(0) 6,201 6,201 31/07/2000 6.00חלונות ויטרינה21 6,201 6,201(0)  

(0) 1,551 1,551 29/10/2000 33.00תוכנה22 1,551 1,551(0)  

(0) 4,100 4,100 16/11/2000 10.00התקנת מזגן23 4,100 4,100(0)  

(0) 1,240 1,240 07/12/2000 10.00מקרר מיני בר24 1,240 1,240(0)  

(0) 7,763 7,763 02/01/2001 7.00חלונות וטרינה26 7,763 7,763(0)  

(0) 1,579 1,579 02/01/2001 15.00פקס25 1,579 1,579(0)  

(0) 9,000 9,000 30/09/2001 10.00מזגן27 9,000 9,000(0)  

(0) 1,641 1,641 13/05/2003 15.00מכונה28 1,641 1,641(0)  

(0) 1,180 1,180 08/09/2003 15.00מקרר משרדי29 1,180 1,180(0)  

(0) 1,843 1,777 05/12/2004 6.00ארונות32 1,843 1,84366  

(0) 1,628 1,628 08/11/2005 34EROX 15.00מדפס 1,628 1,628(0)  

(0) 7,000 7,000 29/12/2005 15.00מקרן מולטימדיה33 7,000 7,000(0)  

1,285 5,197 4,808 21/08/2008 6.00סיפריה43 6,482 6,482389  

(0) 4,216 4,216 30/12/2008 15.00טלפון אלחוטי פנסוניק44 4,216 4,216(0)  

(0) 900 900 09/12/2009 15.00טרסל מערכות מגבר45 900 900(0)  

(0) 1,043 1,043 27/01/2011 15.00מגרסה51 1,043 1,043(0)  

(0) 1,314 1,314 27/01/2011 15.00מצלמה50 1,314 1,314(0)  

(0) 6,844 6,844 05/09/2011 15.00מקרן52 6,844 6,844(0)  

7,138 6,863 5,463 06/02/2017 10.00מזגן 6 כ"ס58 14,000 14,0001,400  

460 550 398 15/05/2018 15.00בידורית60 1,010 1,010152  

492 106 71 13/01/2019 6.00כסאות62 598 59836  

584 354 213 25/06/2019 15.00מסך למקרן61 938 938141  

112,853112,853100,7122,183102,8959,958 סה"כ

1 - ריהוט וציודקבוצה

2 - שיפורים במושכרקבוצה

(0) 9,418 9,418 10/03/2005 10.00שיפורים במושכר35 9,418 9,418(0)  

(0) 2,310 2,310 30/09/2007 10.00שיפוץ37 2,310 2,310(0)  

(0) 1,300 1,300 01/10/2007 10.00שיפוץ משרד36 1,300 1,300(0)  

13,02813,02813,02813,028 סה"כ

2 - שיפורים במושכרקבוצה

3 - מחשביםקבוצה

(0) 3,419 3,419 31/12/2007 33.33תוכנת מחשב38 3,419 3,419(0)  

(0) 8,801 8,801 31/12/2007 33.33מחשב39 8,801 8,801(0)  

(0) 1,720 1,720 24/08/2008 33.33מחשב40 1,720 1,720(0)  

(0) 1,879 1,879 31/08/2008 33.33מחשב41 1,879 1,879(0)  

(0) 2,198 2,198 02/09/2008 33.33מחשב42 2,198 2,198(0)  

(0) 1,805 1,805 23/12/2009 33.33מסך מחשב46 1,805 1,805(0)  

עמוד 1הופק בתוכנת רמניהול של לירם  מ-מכירה ג-גניבה ש-שריפה נ-נטישת סניף ב-הופחת במלואו ה-החלטת הנהלה ל-לא נקבע ח-הוחזר למלאי



טופס פחת מפורט - מס הכðסה ðומיðלי 

15:03:08 19/09/2022הופק בתאריך

 סיכום לפי :קבוצה

עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל שם הלקוח
2021שנת מס

ינואר(1) דצמבר(12)פחת  מחודש עד חודש

16135 מספר הלקוח
580290096מספר תיק במ"ה

:
:

:

:

:

יתרה
להפחתה

סה"כ פחת פחת
לתקופה

אחוז
הפחת

פחת שðצבר
לתחילת
התקופה

סה"כ עלות

 ðתוðי הפחת - מס הכðסה - ðומיðלי

תאור
תאריך
מכירה

תאריך
הפעלה

תאריך
רכישה

מחיר הðכסים

שיðוייםפתיחה
עלות

96קיזוז  מעðקים

מספר
ðכס

פרטי הðכס

תמורה
ממכירה

(0) 2,400 2,400 28/12/2009 33.33מדפסת סמסונג47 2,400 2,400(0)  

(0) 3,469 3,469 30/12/2009 33.33מחשב מזכירה48 3,469 3,469(0)  

(0) 5,362 5,362 06/12/2010 33.33מחשב נייד49 5,362 5,362(0)  

(0) 1,860 1,860 03/12/2013 33.33מדפסת53 1,860 1,860(0)  

(0) 2,684 2,684 30/06/2016 33.33מחשבים54 2,684 2,684(0)  

(0) 7,114 7,114 05/07/2016 333.33 מחשבים55 7,114 7,114(0)  

(0) 2,574 2,574 08/08/2016 33.33מחשבים56 2,574 2,574(0)  

(0) 960 960 04/07/2017 33.33מדפסת59 960 960(0)  

(0) 4,217 4,217 05/12/2017 33.33מקרן57 4,217 4,217(0)  

2,193 1,211 76 07/12/2020 33.33מחשב לנובו63 3,404 3,4041,135  

53,86653,86650,5381,13551,6732,193 סה"כ

3 - מחשביםקבוצה

179,747179,747164,2783,317167,59512,151 סה"כ

עמוד 2הופק בתוכנת רמניהול של לירם  מ-מכירה ג-גניבה ש-שריפה נ-נטישת סניף ב-הופחת במלואו ה-החלטת הנהלה ל-לא נקבע ח-הוחזר למלאי



התאחדות האדריכלים ובוðי הערים בישראל

הצהרת מðהלים - ðוסח חדש 

לכבוד
'שטראוס לזר ושות

רואי חשבון

,.ð.ג.א

 מכתב הצהרה זה ðיתן בקשר לביקורת שערכתם על הדוחות הכספיים של חברת התאחדות האדריכלים ובוðי

ואת דוחות רווח  2020 -ו 2021בדצמבר  31הכוללים את המאזðים לימים , )החברה -להלן (הערים בישראל 

לשם מתן חוות , והדוחות על השיðויים בהון העצמי לכל אחת מהשðים שהסתיימו באותם תאריכים והפסד

 בהתאם לכללי חשבוðאות מקובלים, מכל הבחיðות מהותיות, דעת אם הדוחות הכספיים משקפים באופן ðאות

).Israeli GAAP(בישראל 

:הððו לאשר כי

דוחות כספיים

להכðה ולהצגה ðאותה של הדוחות הכספיים , כפי שðקבעו בתðאי ההתקשרות, מילאðו את חובותיðו ⦁
.)Israeli GAAP(בהתאם לכללי חשבוðאות מקובלים בישראל 

.כי האחריות לדוחות הכספיים חלה עליðו, ידוע לðו ⦁

, שביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים, ידוע לðו ⦁

ת בחיðה של כללי החשבוðאות שיושמו ושל האומדðים המשמעותיים שðעשו על ידיðו וכן הערכת ðאותו

ðות ידוע לðו שבשל האופי המדגמי של הביקורת ומגבלות מוב, כמו כן. ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה

ה כי קיים סיכון שאיðו ðיתן למðיע, כל מערכת הבקרה ודיווח יחד עם המגבלות המובðות של, אחרות שלה

על אף שהביקורת תוכððה ובוצעה כיאות בהתאם , הצגה מוטעית מהותית בדוחות הכספיים לא התגלתה

.לתקðי ביקורת מקובלים בישראל

, לרבות הוðאה(ידוע לðו שביקורת דוחות כספיים איðה מהווה חקירה שמטרתה לחשוף תרמית אפשרית  ⦁

ו שיטות וðהלים ספציפיים המשמשים בחקירה שכז, ואיððה כוללת אמצעים) ב"הסתרה וכיוצ, זיוף, מעילה

תר וכן העובדה כי הסיכון שלא תתגלה הצגה מוטעית מהותית בדוחות הכספיים עקב תרמית גדול אף יו

.מהסיכון שלא תתגלה הצגה מוטעית מהותית עקב טעות

ות אשר אðו קובעים שהיא ðחוצה על מðת לאפשר הכðת דוח, ידוע לðו כי האחריות לקיים בקרה פðימית ⦁

.חלה עליðו, בין עקב טעות ובין עקב תרמית, כספיים שלא תהיה בהם הצגה מוטעית מהותית



התאחדות האדריכלים ובוðי הערים בישראל

הצהרת מðהלים - ðוסח חדש (המשך) 

.ידוע לðו כי האחריות לתכðון וליישום של בקרה פðימית למðיעתן וזיהוין של תרמיות חלה עליðו ⦁

.המדיðיות החשבוðאית שאומצה ויושמה בדוחות הכספיים היðה ðאותה ⦁

 הן, לרבות אלה הðמדדים בשווי הוגן, הðחות משמעותיות ששימשו אותðו בעריכת אומדðים בחשבוðאות ⦁
.סבירות

שðעשה בהם שימוש על ידיðו בקביעת אומדðים , לרבות הðחות ומודלים קשורים, תהליכי המדידה ⦁
היðם ðאותים והם יושמו , )Israeli GAAP(בחשבוðאות בהקשר של כללי חשבוðאות מקובלים בישראל 

.באופן עקבי

יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים טופלו כראוי וðיתן להם גילוי ðאות בהתאם להוראות של כללי  ⦁
.)Israeli GAAP(חשבוðאות מקובלים בישראל 

.עסקאות שבוצעו עם צדדים קשורים איðן כוללות הסכמים צדדיים שלא ðיתן להם גילוי ⦁

 ðערכה התאמה או ðיתן גילוי לגבי כל האירועים שאירעו לאחר תאריך הדוחות הכספיים ועד תאריך ⦁
מחייבים התאמה או מתן  )Israeli GAAP(שלגביהם כללי חשבוðאות מקובלים בישראל , החתימה עליהם

.גילוי

לדוחות הכספיים , הן בðפרד והן במצטבר, ההשפעות של הצגות מוטעות שלא תוקðו איðן מהותיות ⦁
.בכללותם

, ההשפעות של כל ההליכים המשפטיים והתביעות הקיימות או הפוטðציאליות טופלו וðיתן להם גילוי ⦁
).Israeli GAAP(בהתאם לכללי חשבוðאות מקובלים בישראל 

 
 לא אירעו ולא התגלו בתקופת הדיווח או לאחריה עד לתאריך החתימה על הדוחות הכספיים אירועים ⦁

המעידים על קשיים אפשריים בהמשך פעילותה של החברה המעמידים בספק משמעותי את יכולתה 
.להמשיך בפעילותה כעסק חי

מידע שðיתן ושלמות עסקאות ואירועים

:העמדðו לרשותכם ⦁

, יםשלגביו אðו מודעים כי הוא רלווðטי להכðה ולהצגה ðאותה של הדוחות הכספי, גישה לכל המידע-

;מסמכים ועðייðים אחרים, רשומות: כגון

וכן; מידע ðוסף שביקשתם מאתðו לצורך הביקורת-

ליועצים או מומחים חיצוðיים של , העמדðו לרשותכם גישה בלתי מוגבלת וישירה לאðשים בחברה-



התאחדות האדריכלים ובוðי הערים בישראל

הצהרת מðהלים - ðוסח חדש (המשך) 

שמהם קבעתם שðחוץ להשיג , החברה וכן לגורמים המבצעים תפקידים בחברה בדרך של מיקור חוץ

.או ראיות ביקורת/מידע ו

של ישיבות דירקטוריון וועדות , העמדðו לרשותכם את כל הפרוטוקולים של אסיפות בעלי מðיות ⦁

הדירקטוריון ותרשומת של החלטות ודיוðים מישיבות שהתקיימו לא מכבר ושעבורן טרם הוכðו 

.פרוטוקולים

.הבאðו לידיעתכם את כל הליקויים בבקרה הפðימית שלהם אðו מודעים ⦁

ת העסקאות והאירועים ðרשמו ברשומות החשבוðאיות וקיבלו ביטוי ðאו, הבאðו לידיעתכם שכל היתרות ⦁

.בדוחות הכספיים

הבאðו לידיעתכם את תוצאות הערכתðו של הסיכון שקיימת הצגה מוטעית מהותית בדוחות הכספיים  ⦁

.כתוצאה מתרמית

רה הבאðו לידיעתכם כל מידע שאðו מודעים לקיומו לגבי כל תרמית או חשד לתרמית המשפיעים על החב ⦁

:ושבה מעורבים

;או ההðהלה/חברי הדירקטוריון ו-

או; עובדים המכהðים בתפקידים משמעותיים בתחום הבקרה הפðימית-

.כאשר לתרמית עלולה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים -אחרים -

המשפיעות על הדוחות , או חשד לתרמית, הבאðו לידיעתכם כל מידע ביחס לטעðות כשלהן לתרמית ⦁

.גופים מפקחים או אחרים, אðליסטים, עובדים לשעבר, הכספיים של החברה אשר דווחו על ידי עובדים

ר את הבאðו לידיעתכם את כל המקרים הידועים של אי קיום או חשד לאי קיום הוראות חוק ורגולציה אש ⦁

.השפעותיהם יש לשקול בעת ההכðה של הדוחות הכספיים

הבאðו לידיעתכם את זהותם של הצדדים הקשורים של החברה ואת כל היתרות והעסקאות עם צדדים  ⦁

.קשורים שאðו מודעים להם



התאחדות האדריכלים ובוðי הערים בישראל

הצהרת מðהלים - ðוסח חדש (המשך) 

ת ðכללו באופן ðאות בדוחו, לרבות התחייבויות תלויות, הבאðו לידיעתכם שכל הðכסים וההתחייבויות ⦁

.הכספיים

של  הבאðו לידיעתכם שאין לðו תכðיות העשויות להשפיע באופן מהותי על הערך בספרים או על סיווגם ⦁

.שלא קיבלו ביטוי בדוחות הכספיים, ðכסים והתחייבויות

ות ואשר ðיתן להם גילוי ðאות בדוח, פרט לאלה שהובאו לידיעתכם, לא הוטלו שעבודים על ðכסי החברה ⦁

.הכספיים

ילוי ואשר ðיתן להן ג, פרט לאלה שהובאו לידיעתכם, החברה איðה מחוייבת לאמות מידה פיððסיות כלשהן ⦁

.ðאות בדוחות הכספיים

.ברשותðו מסמכי בעלות ðאותים בגין ðכסי החברה ⦁

פרט לאלה שהובאו , לא קיימות מגבלות על השימוש ביתרות מזומðים בבðקים או בðכסים אחרים ⦁

.ואשר ðיתן להם גילוי ðאות בדוחות הכספיים, לידיעתכם

.הבאðו לידיעתכם את כל ההודעות שהתקבלו מרשויות רגולטוריות הðוגעות לדיווח הכספי ⦁

הבאðו לידיעתכם את כל ההליכים המשפטיים והתביעות הקיימות או הפוטðציאליות הידועות שאת  ⦁

.ככל שהיו כאלו,השפעותיהן יש לשקול בהכðת הדוחות הכספיים
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