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של האסיפה הכלליתדוח רואי החשבון המבקרים לחברי  

ר"שמחה לילד ע

את , 2018 -ו 2019בדצמבר  31לימים ") העמותה" -להלן (ר "שמחה לילד עביקרנו את המאזנים המצורפים של 

הדוחות על השינויים בנכסים נטו והדוחות על תזרימי המזומנים לכל אחת מהשנים , הדוחות על הפעילויות

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

. לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו

דרך (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

ביקורת כוללת בדיקה מדגמית . 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

השינויים בנכסים נטו ותזרימי המזומנים לכל אחת , את תוצאות הפעילויות, 2018-ו 2019בדצמבר  31לימים 

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

בדבר התפרצות נגיף הקורונה  1.9אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור , ל"מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ

..בארץ ובעולם

'אבולעפיה אביטל את שרנסקי ושות

רואי חשבון

2020באוגוסט  17

noa
Stamp
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 בדצמבר31ליום 

20192018

ש"חש"חבאור

רכוש שוטף 

 378,206  1,306,283 מזומנים ושווי מזומנים בתאגיד בנקאי

 1,071,107  853,710 כרטיסי אשראי

 17,500  1,713,978 הכנסות לקבל

 3,873,971  1,466,813 

 117,253  85,186 3פקדונות לזמן ארוך 

 314,931  470,428 4רכוש קבוע 

 4,429,585  1,898,997 



ר"שמחה לילד ע 

מאזנים
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 בדצמבר31ליום 

20192018

ש"חש"חבאור

התחייבויות שוטפות 

 123,643  155,291 5ספקים ונותני שרותים

 211,293  391,167 6זכאים ויתרות זכות

 546,458  334,936 

התחייבות לזמן ארוך 

 153,432  158,531 7בשל סיום יחסי עובד -  מעביד, נטו

נכסים נטו 

נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה לשימוש לפעילויות: 

 448,616 (123,290)שלא יועדו על ידי ההנהלה

 -  502,391 שיועדו ע"י ההנהלה

 314,931  470,428 ששימשו לרכוש קבוע

 849,529  763,547 

 647,082  2,875,067 נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופן זמני 

 3,724,596  1,410,629 

 4,429,585  1,898,997 

2020באוגוסט  17
תאריך אישור

הדוחות הכספיים
אילן גרובמן

חבר וועד
י וולף'רייצ

חבר וועד
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לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20192018

ש"חש"חבאור

הכנסות 

 10,735,537  10,074,802 8הכנסות מתרומות

 427,039  1,177,182 9הקצבות

 866,750  647,082 סכומים ששוחררו מנכסים נטו שהוגבלו לפעילויות

 232,575  207,534 הכנסות ממתן שירותים

 12,106,600  12,261,901 

 10,390,461  9,926,706 10עלות הפעילויות 

 1,871,440  2,179,894 הכנסות נטו מפעילויות

 973,667  1,025,099 11הוצאות הנהלה וכלליות 

 656,332  872,071 12הוצאות גיוס תרומות

 241,441  282,724 הכנסות לפני מימון, נטו

 131,400  196,742 הוצאות מימון, נטו 

 110,041  85,982 הכנסות נטו
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נכסים נטו שלא קיימת לגביהם
הגבלה לשימוש לפעילויות

שקיימת
 לגביהם 

שלא יועדו
על ידי

ההנהלה

שיועדו
על ידי

ההנהלה

ששישמו
לרכוש
קבוע

הגבלה
בעלת אופי

סה"כזמני

ש"חש"חש"חש"חש"ח

 1,520,256  866,750  53,908  -  599,598 2018 בינואר  1יתרה ליום  

 110,041  -  -  -  110,041 הכנסות נטו לשנה

 647,082  647,082  -  -  - תרומות השנה

(866,750)(866,750) -  -  - סכומים ששוחררו מנכסים נטו שהוגבלו לפעילות

 -  -  286,828  - (286,828)השקעות ברכוש קבוע

 -  - (25,805) -  25,805 העברה לכיסוי פחת השנה

 1,410,629  647,082  314,931  -  448,616 2018 בדצמבר  31יתרה ליום  

 85,982  -  -  -  85,982 הכנסות נטו לשנה

 2,875,067  2,875,067  -  -  - תרומות השנה

 -  -  -  502,391 (502,391)סכומים שיועדו על ידי ההנהלה

(647,082)(647,082) -  -  - סכומים ששוחררו מנכסים נטו שהוגבלו לפעילות

 -  -  198,440  - (198,440)השקעות ברכוש קבוע

 -  - (42,943) -  42,943 העברה לכיסוי פחת השנה

 3,724,596  2,875,067  470,428  502,391 (123,290)2019 בדצמבר  31יתרה ליום  
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לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20192018

ש"חש"ח

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 

 110,041  85,982  הכנסות נטו מפעילויות

(375,705)(1,219,517)ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת-נספח א'

(265,664)(1,133,535)מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה 

(286,828)(198,440)השקעות ברכוש קבוע

(39,963) 32,067 מימוש פקדונות (השקעה בפקדונות) לזמן ארוך

(326,791)(166,373)מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

תזרימי מזומנים מפעילות מימון 

(219,668) 2,227,985 קבלת (מימוש) תרומות מוגבלות זמנית

(812,123) 928,077 עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים

 1,190,329  378,206 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

 378,206  1,306,283 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
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ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת-נספח א' 

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20192018

ש"חש"ח

הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים 

 25,805  42,943 פחת והפחתות

(77,066) 5,099 עליה (ירידה) בעודף של יעודה לפיצויי פרישה - נטו

 48,042 (51,261)

שינויים בסעיפי רכוש והתחיבויות 

(199,607) 217,397 ירידה (עליה) בכרטיסי אשראי

(17,500)(1,696,478)עליה בחייבים ויתרות חובה

 50,168  31,648 עליה בספקים ובהמחאות לפרעון

(216,960) 179,874 עליה (ירידה) בזכאים אחרים ויתרות זכות

 59,455  - ירידה בהוצאות מראש

(1,267,559)(324,444)

 (1,219,517)(375,705)
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כללי  -  1באור  

.ופועלת כמוסד ללא כוונת רווח 2004באפריל  28העמותה הוקמה ביום   1.1 

ילדים חולי , העמותה פועלת לשפר את חייהם של ילדים מיוחדים הפגועים בגופם ובנפשם  1.2

, במחנות,  על ידי ארגון פעילויות לשמחת ורווחת הילדים בבתי חולים, סרטן ונפגעי טרור

.בחגיגות בחגים וכיבוד בקשות מיוחדות

. ל ובארץ"מקורות המימון של העמותה הינם מתרומות הנאספות בחו  1.3

.8לעניין תורם עיקרי ראה באור         

.חיפה ובאר שבע, פתח תקווה, ירושלים–העמותה פועלת בארבעה סניפים עיקריים   1.4

. התקשרה העמותה בהסכם לשכירות שטח נוסף הצמוד לסניף ירושלים 2019בחודש דצמבר   1.5
המרכז הטיפולי נועד לתת ". מרכז מירב"העמותה החלה להקים בשטח זה מרכז טיפולי בשם 

. מענה למשפחות עם ילדים החולים במחלות כרוניות ונכויות פיזיות ועם קוגניציה תקינה
י "בסבסוד כספי ע, המענה הוא טיפולים פסיכולוגיים בשיחות או באמצעות כלים אומנותיים

המרכז החל לפעול .לאחים ולהורים של הילדים, המרכז הטיפולי מיועד לילדים. העמותה
.2020בחודש פברואר 

למוסד ציבורי אחר כהגדרתו בסעיף , לאחר תשלום חובותיה, בעת פירוק יועברו נכסי העמותה  1.6

.לפקודת מס הכנסה) 2( 9

כהגדרתו " מוסד ללא כוונת רווח"וכ" מוסד ציבורי"העמותה הוכרה לפי פקודת מס הכנסה כ  1.7

לעמותה . תרומות לעמותה מוכרות לצורך זיכוי ממס) . 1975–ו "תשל(בחוק מס ערך מוסף 

.2023בדצמבר  31ליום  דלפקודת מס הכנסה ע 46אישור תרומות בהתאם לסעיף 

הדוחות הכספיים נערכו בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בתאגידים שאין מטרתם הפקת   1.8

בדבר כללי , של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות 5בהתאם לתקן מספר , רווחים

.רים"חשבונאות ודווח כספי על ידי מלכ

) COVID 19(התפרצה מגיפה עולמית עקב נגיף הקורונה  2020במהלך הרבעון הראשון של    1.9

העמותה עוקבת באופן שוטף אחר השפעות . אשר יכולה להשפיע על פעילות העמותה

 .התפשטות נגיף הקורונה בארץ ובעולם

מדיניות חשבונאית  -  2באור  

:עיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים הם

עלות היסטורית    2.1

.הדוחות הכספיים נערכו על בסיס המוסכמה של העלות ההיסטורית בערכים נומינליים

מידע בדבר סכומים מדווחים כאמור בתקני המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות לא נכלל 

.ל"בדוחות הנ

שימוש באומדנים  2.2
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מדיניות חשבונאית (המשך)  -  2באור  

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

על , באומדנים והערכות המשפיעים על הנתונים המדווחים  של הנכסים וההתחייבויות

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

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

מזומנים ושווי מזומנים בקופה ובתאגיד בנקאי  2.3

שווי מזומנים כוללים פקדון בתאגיד בנקאי לזמן קצוב אשר אין מגבלה על השימוש בו ואשר 

.אינו עולה על שלושה חודשים, במועד ההשקעה בו, מועד פרעונו

רכוש קבוע   2.4

.מוצג לפי עלות בניכוי פחת שנצבר

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

:שיעורי הפחת השנתיים הינם
%
10 בית מירב ושיפורים במושכר
33 אתר אינטרנט ופלטפורמת הדרכה מקוונת, תוכנה

7-33 רהוט וציוד

נכסים נטו   2.5

נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה לשימוש לפעילויות  2.5.1

שלא יועדו על ידי ההנהלה  2.5.1.1          

חלק של הנכסים נטו של העמותה שלא מוטלת על השימוש בו כל הגבלה קבועה                        

.או זמנית שנקבעה על ידי תורמים ולא יועדו על ידי הנהלת העמותה

שיועדו על ידי ההנהלה2.5.1.2

חלק של הנכסים נטו של העמותה שלא מוטלת על השימוש בו כל הגבלה 

קבועה או זמנית שנקבעה על ידי תורמים ושיועדו על ידי הנהלת העמותה 

לתמיכה בהמשך פעילות העמותה , ח"מליון ש 3ליצירת פקדון מזומנים בסך 

.בזמני משבר
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מדיניות חשבונאית (המשך)  -  2באור  

)המשך(נכסים נטו   2.5

)המשך(נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה לשימוש לפעילויות   2.5.1

ששימשו לרכישת רכוש קבוע  2.5.1.3          

, סכומים ששימשו לרכישת רכוש קבוע ממקורות שלא קיימת לגביהם הגבלה                        

הועברו מנכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה לשימוש לפעילויות לנכסים 

.נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה ששימשו לרכוש קבוע

סכומים התואמים את הוצאות הפחת הוצגו כהעברה מנכסים נטו שלא קיימת 

לגביהם הגבלה ששימשו לרכוש קבוע לנכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה 

.לשימוש לפעילויות

נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני  2.5.2

כוללים את יתרת הנכסים נטו הנובעות מתרומות אשר השימוש בהם הוגבל על ידי 

ל "במועד בו מוסרות ההגבלות הנ. התורמים לטובת פעילות העמותה בשנים הבאות

מוצגים הסכומים ששוחררו מהגבלות כהכנסות בדוח על הפעילויות כסכומים 

.בהתאם להגבלות התורמים, ששוחררו מנכסים נטו שהוגבלו לפעילויות

הכרה בהכנסות  2.6

.הקצבות והשתתפות חניכים בהוצאות נרשמות על בסיס מצטבר

.הכנסות מתרומות נרשמות על בסיס התקבול בפועל

תרומות בשווה כסף  2.7

מוצרים ושירותים לרבות חונכות אישית על ידי מתנדבים הניתנים לעמותה ללא תשלום 

. נרשמים כתרומות והוצאות  בשווי השוק של המוצרים והשירותים) למעט בנות שירות(

הכרה בהוצאות  2.8

.הוצאות נרשמות במועד התהוותן על בסיס מצטבר
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מדיניות חשבונאית (המשך)  -  2באור  

בסיס הצמדה   2.9

יתרות הצמודות למדד המחירים לצרכן הותאמו לפי המדד שפורסם בגין חודש המאזן   2.9.1

.בהתאם לתנאי העסקות, ")מדד ידוע("או למדד הידוע ביום המאזן ") מדד בגין("

" :המדד "להלן נתונים בדבר   2.9.2

שעור השינוי 
לשנה שהסתיימה מדד בנקודות 

בדצמבר 31ביום  בדצמבר  31ליום  
8 1 0 2 9 1 0 2 8 1 0 2 9 1 0 2

% % נקודות נקודות

1.2 0.6 102.4 102.7 "בגין"מדד 

1.2 0.3 102.4 102.7 "ידוע"מדד 

: להלן נתונים בדבר שערי חליפין  2.9.3

שעור השינוי 
לשנה שהסתיימה שער חליפין יציג

בדצמבר 31ביום  בדצמבר  31ליום  
8 1 0 2 9 1 0 2 8 1 0 2 9 1 0 2

% % ח" ש  ח" ש 

8.1 )7.8( 3.748 3.456 ב"דולר ארה

3.37 )9.6( 4.29 3.88 אירו

פקדונות לזמן ארוך  -  3באור  

.פקדונות להבטחת תשלומים לנותני שירותים
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רכוש קבוע  -  4באור  

בית
מירב

אתר
אינטרנט

שיפורים
במושכר

פלטפורמת
הדרכה
מקוונת

ריהוט
סה"כמחשביםוציוד

ש"חש"חש"חש"חש"חש"חש"ח

עלות 

 779,788  163,355  329,999  -  268,106  18,328  - לתחילת השנה

 198,440  -  4,563  101,584  -  -  92,293 תוספות השנה

 92,293  18,328  268,106  101,584  334,562  163,355  978,228 

פחת שנצבר 

 464,857  143,341  291,840  -  11,350  18,326  - לתחילת השנה

 42,943  9,329  6,801  -  26,811  2  - תוספות השנה

 -  18,328  38,161  -  298,641  152,670  507,800 

 470,428  10,685  35,921  101,584  229,945  -  92,293 2019 בדצמבר 31יתרה ליום 



ר"שמחה לילד ע

באורים לדוחות הכספיים

13

ספקים ונותני שרותים  -  5באור  

 בדצמבר31ליום 

20192018

ש"חש"ח

 109,322  155,291 חובות פתוחים

 14,321  - המחאות לפרעון

 155,291  123,643 

זכאים ויתרות זכות  -  6באור  

 133,141  367,767 עובדים ומוסדות בגין שכר

 78,152  23,400 הוצאות לשלם

 391,167  211,293 

התחייבות בשל סיום יחסי עובד -  מעביד, נטו  -  7באור  

מעביד מכוסה בחלקה על ידי הפקדות שוטפות בחברות  –התחייבות העמותה בשל סיום יחסי עובד 
. הביטוח בפוליסות על שם העובדים

הסכומים שהופקדו בחברות ביטוח כאמור אינם בשליטה ובניהול של העמותה  ולפיכך לא ניתן 
.ביטוי לסכומים אלה ולהתחייבות בגינה הופרשו

ההתחייבות הכלולה במאזן מחושבת על בסיס שכרם האחרון של העובדים ותקופת עבודתם 
. בעמותה ומשקפת את יתרת ההתחייבות שאינה מכוסה על ידי הפקדות כאמור לעיל

 -ג "לחוק פיצויי פיטורין בישראל התשכ 14החליטה העמותה ליישם את הוראות סעיף  2016בשנת 
. העמותה מפקידה עבור עובדיה את מלוא התחיבויותיה, 1963



ר"שמחה לילד ע

באורים לדוחות הכספיים

14

הכנסות מתרומות  -  8באור  

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20192018

ש"חש"ח

 הרכב- 8.1

 5,546,595  5,824,393 מישראל

 1,658,606  704,254 מארצות הברית

 18,517  - מאירופה

 3,511,819  3,546,155 תרומות בשווה כסף

 10,074,802  10,735,537 

-תרומות בשוה כסף   8.2

 1,026,053  755,045 מוצרים ושירותים

 2,485,766  2,791,110 התנדבות

 3,546,155  3,511,819 

הקצבות  -  9באור  

 20,590  21,529 רשויות מקומיות

 56,000  68,000 משרד הבריאות

 350,449  1,087,653 משרד הרווחה

 1,177,182  427,039 
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עלות הפעילויות  -  10באור  

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20192018

ש"חש"ח

 3,054,496  3,201,000 שכר עבודה ונלוות

 1,271,958  1,284,099 חונכות אישית ומתנדבים (*)

 3,704,318  2,786,725 מחנות (**)

 826,657  1,274,532 טיולים, בידור וחגים (***)

 403,534  435,249 חשמל, מים וועד בית

 68,758  38,541 תקשורת לפעילות

 435,560  296,057 אחזקת רכב

 16,724  30,060 פחת

 51,503  46,878 ביטוח

 373,294  300,880 בנות שירות

 -  9,823 מרכז משפחה בית מירב

 172,659  129,312 פעילות כללית

 11,000  93,550 תמיכות כלכליות

 9,926,706  10,390,461 

.ח"ש 1,238,368כולל תרומות בשווה כסף בסך של (*) 

.ח"ש1,659,415כולל תרומות בשווה כסף בסך של (**) 

.ח"ש 648,372כולל תרומות בשווה כסף בסך (***) 
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הוצאות הנהלה וכלליות  -  11באור  

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20192018

ש"חש"ח

 672,898  674,376 שכר עבודה ונלוות

 74,140  78,979 שירותים מקצועיים

 9,429  6,992 תקשורת

 17,883  39,068 משרדיות

 44,070  78,982 דמי שכירות

 104,460  96,597 אחזקת רכב כולל פחת

 1,592  244 מיסים ואגרות

 40,114  36,978 מתנות

 9,081  12,883 פחת

 1,025,099  973,667 

הוצאות גיוס תרומות  -  12באור  

 323,401  379,063 שכר עבודה

 332,931  493,008 פרסום

 872,071  656,332 
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הצהרת מנהלים

של

ר"שמחה לילד ע

לכבוד
' אבולעפיה אביטל את שרנסקי ושות

רואי חשבון

,.נ.ג.א

בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום ) העמותה -להלן (ר "שמחה לילד עבקשר לביקורת הדוחות הכספיים של 
בהתאם לכללי החשבונאות , ואשר נערכה לשם מתן חוות דעת אם אמנם הם משקפים באופן נאות 2019

לפי מיטב ידיעתנו , הננו לאשר, את תוצאות הפעילויות  ואת השינויים בנכסים נטו , את מצבה הכספי, המקובלים
:כדלקמן, ואמונתנו

.שהאחריות הראשונית לנכונות הדוחות הכספיים ושלמותם חלה עלינו, ידוע לנו.1

 -העמדנו לרשותכם . 2

.כל רשומות החשבון והמסמכים המתייחסים אליהן2.1

.שהתקיימו עד היום, כל הפרוטוקולים מאסיפות העמותה  ומישיבות ההנהלה2.2

, אם נתגלו בעמותה אי סדרים או ליקויים בבקרה הפנימית שעלולה להיות להם השפעה על הדוחות הכספיים.3
.הרי הם הובאו לידיעתכם

קרנות , אין לנו תכניות העשויות להשפיע באופן מהותי על השווי או הסיווג המאזנים של נכסים.4
.שלא קיבלו ביטוי בדוחות הכספיים, והתחייבויות

:ניתן להם גילוי נאות בדוחות הכספיים או הובאו לידיעתכם, העניינים המפורטים להלן.5

, קניות, ובכללן הכנסות, עסקאות עם צדדים קשורים והסכומים לקבל ולשלם הקשורים בעסקאות אלו.א
.הסדרי חכירה וערבויות, העברות, הלוואות

.הסכמים לרכוש בחזרה נכסים שנמכרו.ב

.נכללו באופן נאות בדוחות הכספיים, לרבות התחייבויות תלויות, כל הנכסים וההתחייבויות.6

.כל העסקאות נרשמו באופן נאות ברשומות החשבון.7

הובא הדבר , שעשתה העמותה ביתרות המזומנים בבנקים או בנכסים אחרים, אם היו מגבלות לגבי השימוש.8
.לידיעתכם

.ברשות העמותה מסמכי בעלות נאותים בגין נכסיה.9

.שום שיעבודים אינם מוטלים על נכסי העמותה פרט לאלה שהובאו לידיעתכם.10

.העמותה לא נתנה כל ערבות ואינה עריבה לכל צד שהוא למעט לנאמר על ידנו.11

.שירותים או טובין, נייר ערך, העמותה לא ערכה חוזים לעסקאות עתידיות של קניה או מכירה של מטבע.12

במידת הצורך נכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאותות להפסדים העלולים להיווצר בביצוע התקשרויות של .13
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.יכולתה לבצע התקשרויותיה -או מחמת אי , העמותה

ואין מתנהלים דיונים העלולים להסתיים , לא כתובע ולא כנתבע, העמותה אינה צד לכל תביעה משפטית.14
.בתביעה כאמור למעט לנאמר על ידנו

, כי בדקתם את הרישומים ברשומות החשבון של העמותה וכן במסמכים אחרים לפי שיטות ובהיקף, ידוע לנו.15
כי לא בכל מקרה עשויה בדיקתכם , דעת על הדוחות הכספיים ואנו מבינים -שראיתם לנכון לצורך מתן חוות 

.אם היו כאלה, דלעיל 3כאמור בסעיף , לגלות אי סדרים

.שבגינם יידרשו התאמות או גילוי בדוחות הכספיים, לא אירעו לאחר יום המאזן שום מקרים.16

2020באוגוסט  17
תאריך אישור

הדוחות הכספיים
אילן גרובמן

חבר וועד
י וולף'רייצ

חבר וועד


