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של האסיפה הכלליתדוח רואי החשבון המבקרים לחברי  

ר"שמחה לילד ע

את , 2019 -ו 2020בדצמבר  31לימים ") העמותה" -להלן (ר "שמחה לילד עביקרנו את המאזנים המצורפים של 

ם הדוחות על השינויים בנכסים נטו והדוחות על תזרימי המזומנים לכל אחת מהשני, 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

רך ד(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

ת ביקורת כוללת בדיקה מדגמי. 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, 2019-ו 2020בדצמבר  31לימים 

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

'אבולעפיה אביטל את שרנסקי ושות

רואי חשבון

2021באוקטובר  10
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מאזנים

.הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם 
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 בדצמבר31ליום 

20202019

ש"חש"חבאור

רכוש שוטף 

 1,306,283  1,821,256 3מזומנים ושווי מזומנים בתאגיד בנקאי

 853,710  1,156,738 כרטיסי אשראי

 1,713,978  638,715 הכנסות לקבל

 3,616,709  3,873,971 

השקעות לזמן ארוך 

 49,104  53,013 פקדון משועבד בבנק

 27,082  17,395 פקדון רכב

 9,000  - פקדון שכירות

 70,408  85,186 

 470,428  497,586 4רכוש קבוע 

 4,184,703  4,429,585 
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 בדצמבר31ליום 

20202019

ש"חש"חבאור

התחייבויות שוטפות 

 155,291  73,960 ספקים ונותני שרותים

 391,167  381,657 5זכאים ויתרות זכות

 455,617  546,458 

התחייבות לזמן ארוך 

 158,531  150,698 6בשל סיום יחסי עובד -  מעביד

נכסים נטו 

שלא קיימת לגביהם הגבלה לשימוש לפעילויות 

(123,290) 347,173 שלא יועדו על ידי ההנהלה

 502,391  547,004 שיועדו על ידי ההנהלה

 470,428  497,586 ששימשו לרכוש קבוע

 1,391,763  849,529 

 2,875,067  2,186,625 שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני 

  3,578,388  3,724,596 

 4,184,703  4,429,585 

2021באוקטובר  10
תאריך אישור

הדוחות הכספיים
אילן גרובמן

חבר וועד
י וולף'רייצ

חבר וועד
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4

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20202019

ש"חש"חבאור

הכנסות 

 10,074,802  6,693,638 7הכנסות מתרומות

 1,177,182  1,095,320 8הקצבות

 647,082  1,283,217 סכומים ששוחררו מנכסים נטו שהוגבלו לפעילויות

 207,534  104,865 הכנסות מהשתתפות הורים

 9,177,040  12,106,600 

 9,926,706  6,810,420 9עלות הפעילויות 

 2,179,894  2,366,620 הכנסות נטו מפעילויות

 1,025,099  1,093,443 10הוצאות הנהלה וכלליות 

 872,071  623,770 11הוצאות גיוס תרומות 

 282,724  649,407 הכנסות נטו לפני הוצאות מימון, נטו

 196,742  107,173 הוצאות מימון, נטו 

 85,982  542,234 הכנסות נטו
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5

נכסים נטו שלא קיימת לגביהם
הגבלה לשימוש לפעילויות

שקיימת
 לגביהם 

שלא
יועדו על

ידי
ההנהלה

שיועדו
על ידי

ההנהלה

ששימשו
לרכוש
קבוע

הגבלה
בעלת אופי

סה"כזמני

ש"חש"חש"חש"חש"ח

 1,410,629  647,082  314,931  -  448,616 2019 בינואר 1יתרה ליום 

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

 2,875,067  2,875,067  -  -  - תרומות שהוגבלו ע"י התורמים

 -  -  -  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 

 542,234  -  -  -  542,234 הכנסות נטו לשנה

 594,775  594,775  -  -  - תרומות שהוגבלו ע"י התורמים

 -  -  -  44,613 (44,613)סכומים שיועדו על ידי ההנהלה

(1,283,217)(1,283,217) -  -  - סכומים ששוחררו מנכסים נטו שהוגבלו לפעילות

 -  -  124,096  - (124,096)השקעות ברכוש קבוע

 -  - (96,938) -  96,938 העברה לכיסוי פחת השנה

 3,578,388  2,186,625  497,586  547,004  347,173 2020 בדצמבר 31יתרה ליום 
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לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20202019

ש"חש"ח

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 

 85,982  542,234 הכנסות נטו לשנה

(1,219,517) 770,499 ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת-נספח א'

(1,133,535) 1,312,733 מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) שוטפת

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה 

(198,440)(124,096)השקעות ברכוש קבוע

 32,067  14,778 מימוש פקדונות לזמן ארוך

(166,373)(109,318)מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

תזרימי מזומנים מפעילות מימון 

 2,227,985 (688,442)שינויים בנכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני, נטו

 928,077  514,973 עליה במזומנים ושווי מזומנים

 378,206  1,306,283 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

 1,306,283  1,821,256 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
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ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת-נספח א' 

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20202019

ש"חש"ח

הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים 

 42,943  96,938 פחת

 5,099 (7,833)עליה (ירידה) בהתחייבות בשל סיום יחסי עובד - מעביד

 89,105  48,042 

שינויים בסעיפי רכוש והתחיבויות 

 217,397 (303,028)ירידה (עליה) בכרטיסי אשראי

(1,696,478) 1,075,263 ירידה (עליה) בהכנסות לקבל

 31,648 (81,331)עליה (ירידה) בספקים ונותני שירותים

 179,874 (9,510)עליה (ירידה) בזכאים ויתרות זכות

 681,394 (1,267,559)

  770,499 (1,219,517)
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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

, תבמחנו, 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

אר חיפה וב, פתח תקווה, כולל בית מירב -ירושלים,העמותה פועלת בארבעה איזורים עיקריים  1.4

.שבע

. 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 

. ינהמענה למשפחות עם ילדים החולים במחלות כרוניות ונכויות פיזיות בעלי קוגניציה תק
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 

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

.לפקודת מס הכנסה) 2( 9

תו כהגדר" 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

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

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

על , באומדנים והערכות המשפיעים על הנתונים המדווחים של הנכסים וההתחייבויות

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

.התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה. הכנסות והוצאות בתקופת הדוח
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מדיניות חשבונאית (המשך)  -  2באור  

מזומנים ושווי מזומנים ופקדונות בתאגיד בנקאי  2.3

 כוללים פקדונות בתאגיד בנקאי לזמן קצוב אשר אין מגבלה על השימוש בהם ואשר מועד

.אינו עולה על שלושה חודשים, במועד ההשקעה בהם, פרעונם

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 ריהוט 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          

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

.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
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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 לרכוש קבוע  2.5.1.3          

, ביהם הגבלהסכומים ששימשו לרכישת רכוש קבוע ממקורות שלא קיימת לג                        

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 והכנסות מהשתתפות הורים 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

ן יתרות הצמודות למדד המחירים לצרכן הותאמו לפי המדד שפורסם בגין חודש המאז  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  
9 1 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 0 2 0 2

% % נקודות נקודות

0.6 )0.7( 102.7 102.0 "בגין"מדד 

0.3 )0.6( 102.7 102.1 "ידוע"מדד 

: להלן נתונים בדבר שערי חליפין  2.9.3

שעור   השינוי 
לשנה שהסתיימה שער חליפין יציג

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

% % ח" ש  ח" ש 

)7.8( )7( 3.456 3.215 ב"דולר ארה

)9.6( 1.7 3.88 3.94 אירו

מזומנים ושווי מזומנים בתאגיד בנקאי  -  3באור  
 בדצמבר31ליום 

20202019
ש"חש"ח

 769,714  736,142 עובר ושב שקלי
 34,178  538,110 עובר ושב במט"ח
 502,391  547,004 פקדונות שקליים

 1,821,256  1,306,283 
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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 

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

 124,096  22,751  15,275  73,551  12,519  -  - תוספות השנה

 92,293  18,328  280,625  175,135  349,837  186,106  1,102,324 

פחת שנצבר 

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

 96,938  13,762  8,402  38,515  27,553  -  8,706 פחת השנה

 8,706  18,328  65,714  38,515  307,043  166,432  604,738 

 497,586  19,674  42,794  136,620  214,911  -  83,587 2020 בדצמבר 31יתרה ליום 
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זכאים ויתרות זכות  -  5באור  

 בדצמבר31ליום 

20202019

ש"חש"ח

 367,767  358,257 עובדים ומוסדות בגין שכר

 23,400  23,400 הוצאות לשלם

 381,657  391,167 

התחייבות בשל סיום יחסי עובד -  מעביד  -  6באור  

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

ן הסכומים שהופקדו בחברות ביטוח כאמור אינם בשליטה ובניהול של העמותה  ולפיכך לא נית
.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

הכנסות מתרומות  -  7באור  

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20202019

ש"חש"ח

 הרכב-7.1

 5,824,393  4,297,450 מישראל

 704,254  731,453 מחו"ל

 3,546,155  1,664,735 תרומות בשווה כסף

 6,693,638  10,074,802 



ר"שמחה לילד ע

באורים לדוחות הכספיים

14

הכנסות מתרומות (המשך)  -  7באור  

-תרומות בשוה כסף   7.2

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20202019

ש"חש"ח

 755,045  435,200 מוצרים ושירותים

 2,791,110  1,229,535 התנדבות

 1,664,735  3,546,155 

.50,000$בשנת הדוח התקבלה תרומה מקרן אריסון בסך  7.3

הקצבות  -  8באור  

 21,529  30,205 רשויות מקומיות

 68,000  3,000 משרד הבריאות

 1,087,653  1,062,115 משרד הרווחה

 1,095,320  1,177,182 
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עלות הפעילויות  -  9באור  

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20202019

ש"חש"ח

  הרכב-9.1

 3,201,001  2,642,548 שכר עבודה ונלוות

 1,535,914  710,476 חונכות אישית ומתנדבים (*)

 2,760,946  1,156,444 מחנות (**)

 1,022,716  541,035 טיולים בידור וחגים (***)

 332,734  465,554 שכר דירה, חשמל, מים וועד בית

 102,515  96,223 משרדיות לפעילות

 38,541  26,856 תקשורת

 296,057  193,081 אחזקת רכב

 46,878  60,268 ביטוח

 124,974  187,671 בנות שירות

 9,823  119,859 מרכז משפחה בית מירב

 114,744  41,231 פעילות כללית

 309,803  501,317 תמיכות כלכליות

 30,060  67,857 פחת

 6,810,420  9,926,706 

)2019ח בשנת "ש 1,238,368. (ח"ש 557,195כולל תרומות בשווה כסף בסך של  2020בשנת (*) 

)2019ח בשנת "ש1,659,415. (ח"ש 704,701כולל תרומות בשווה כסף בסך של  2020בשנת (**) 

)2019ח בשנת "ש 648,372. (ח"ש 402,839כולל תרומות בשווה כסף בסך  2020בשנת (***) 

הכשרות ושכר בסכום , טיולים, העמותה השתמשה בתרומתה של קרן אריסון לצורך פעילות 9.2

.ח"ש 269,024כולל של 
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הוצאות הנהלה וכלליות  -  10באור  

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20202019

ש"חש"ח

 674,376  716,492 שכר עבודה ונלוות

 78,979  113,088 שירותים מקצועיים

 6,992  4,079 תקשורת

 39,068  11,536 משרדיות

 78,982  83,247 שכירות ואחזקת משרדים

 96,597  116,531 אחזקת רכב

 244  1,137 אגרות

 36,978  18,252 מתנות

 12,883  29,081 פחת

 1,093,443  1,025,099 

הוצאות גיוס תרומות  -  11באור  

 379,063  341,029 שכר עבודה

 493,008  282,741 פרסום

 623,770  872,071 


