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של האסיפה הכלליתדוח רואי החשבון המבקרים לחברי  

)ר"ע(אלווין ישראל 

ים המצורפים של  ו את המאז , 2018 -ו 2019בדצמבר  31לימים ") העמותה" -להלן () ר"ע(אלווין ישראל ביקר

ים , את הדוחות על הפעילויות ים לכל אחת מהש טו והדוחות על תזרימי המזומ כסים  ויים ב הדוחות על השי

הלה של העמותה. שהסתיימו באותם תאריכים ם באחריות הועד והה ו היא . דוחות כספיים אלה הי אחריות

ו . לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורת

י ביקורת מקובלים בישראל ו בהתאם לתק ו את ביקורת ות רואי חשבון , ערכ קבעו בתק ים ש דרך (לרבות תק

ן את הביקורת ולבצעה במטרה . 1973 -ג "התשל, )פעולתו של רואה חשבון ו לתכ דרש מאית ים אלה  על פי תק

ביקורת כוללת בדיקה מדגמית . להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית

אות . של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים ה של כללי החשבו ביקורת כוללת גם בחי

אותות ההצגה  הלה של העמותה וכן הערכת  עשו על ידי הועד והה ים המשמעותיים ש שיושמו ושל האומד

ו. בדוחות הכספיים בכללותה אות לחוות דעת ו מספקת בסיס  ו סבורים שביקורת .א

דרש , 2.1כמוסבר בבאור  ליים ולא בסכומים מדווחים כ ומי העמותה ערכה את דוחותיה הכספיים בסכומים 

אות ה בחשבו אות של המוסד הישראלי לתקי י חשבו .בתק

ו זכר בפסקה הקודמת,  לדעת אות"הדוחות הכספיים ה, פרט לאי הכללת המידע ה מכל , ל משקפים באופן 

ות המהותיות את תוצאות פעולותיה , 2018 –ו  2019בדצמבר  31את מצבה הכספי של העמותה לימים , הבחי

ים שהסתיימו באותם תאריכים ים שלה לכל אחת מהש טו ותזרימי המזומ כסים  ויים ב בהתאם לכללי , והשי

אות מקובלים בישראל  ).Israeli GAAP(חשבו

סקי ושות 'אבולעפיה אביטל את שר

רואי חשבון
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ים מאז
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 בדצמבר31ליום 

20192018

אלפי ש"חאלפי ש"חבאור

רכוש שוטף 

קאיים ים בקופה ובתאגידים ב  20,422  6,657 3מזומ

 17,169  24,924 4יירות ערך סחירים

 20,233  18,364 5חייבים בגין פעילויות

 417  348 6חייבים ויתרות חובה

 801  821 7מלאי

 51,114  59,042 

 292  136 דמי שכירות כלי רכב מראש 

8רכוש קבוע 

 86,245  95,773  רכוש קבוע

ים המיועדים להשקעה ברכוש קבוע  1,939  3,332 מזומ

 99,105  88,184 

 150,355  147,518 
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 בדצמבר31ליום 

20192018

אלפי ש"חאלפי ש"חבאור

התחייבויות שוטפות 

 16,495  17,891 9עובדים ומוסדות בגין שכר

י שרותים ות  3,505  2,893 10ספקים ו

 1,027  329 11זכאים ויתרות זכות

 21,113  21,027 

התחייבות לזמן ארוך 

טו  -  - 12בשל סיום יחסי עובד -  מעביד, 

קאיות  13התקשרויות וערבויות ב

טו  כסים 

שלא קיימת לגביהם הגבלה לשימוש לפעילויות 

הלה  22,517  23,967 שלא יועדו על ידי הה

הלה  10,804  1,602 שיועדו על ידי הה

 86,245  95,773 ששימשו לרכוש קבוע

 121,342  119,566 

י   6,925  7,900 14שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמ

 150,355  147,518 

תאריך אישור
הדוחות הכספיים

חבר ועדחבר ועד



)ר"ע(אלווין ישראל  
דוחות על הפעילויות
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ה שהסתיימה ביום לש
 בדצמבר31

20192018

אלפי ש"חאלפי ש"חבאור

 146,203  158,447 15מחזור הפעילויות 

 132,797  147,738 16עלות הפעילויות 

טו מפעילויות סות   13,406  10,709 הכ

הלה וכלליות   9,493  9,422 17הוצאות ה

 437  414 הוצאות גיוס תרומות 

טו י מימון,  טו לפ סות   3,476  873 הכ

טו  סות מימון,   283  404 18הכ

(46) - הפסד הון 

טו סות   3,713  1,277 הכ



)ר"ע(אלווין ישראל 
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 שלא קיימת לגביהם הגבלה לשימוש לפעילויות

שלא יועדו על
הלה ידי הה

שיועדו על ידי
הלה הה

ששימשו לרכוש
סה"כקבוע

שקיימת
לגביהם הגבלה
י בעלת אופי זמ

אלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"ח
ואר  1יתרה ליום    7,637  115,082  86,076  14,875  14,131 2018 בי

ה  ויים במהלך הש שי
ה טו לש סות   -  3,713  -  -  3,713 הכ

 5,843  -  -  -  - תרומות שהתקבלו
 -  - (136) -  136 גריעת רכוש קבוע

טו שהוגבלו ששימשו לרכוש קבוע כסים  (771) 771  771  -  - סכומים ששוחררו מ
טו שהוגבלו לפעילויות כסים  (5,784) -  -  -  - סכומים ששוחררו מ

העברת סכומים שלא קיימת לגביהם הגבלה ששימשו לרכוש
 -  -  3,512 (1,662)(1,850)קבוע

 -  - (3,978) -  3,978 סכומים שהועברו לצורך כיסוי הוצאות פחת
הלה ה על ידי הה  -  -  - (2,409) 2,409 סכומים ששוחררו הש

 8,386 (4,071) 169  4,484 (712)

 6,925  119,566  86,245  10,804  22,517 2018 בדצמבר  31יתרה ליום  



)ר"ע(אלווין ישראל 
טו כסים  ויים ב  דוחות על השי
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 שלא קיימת לגביהם הגבלה לשימוש לפעילויות

שלא יועדו על
הלה ידי הה

שיועדו על ידי
הלה הה

ששימשו לרכוש
סה"כקבוע

שקיימת
לגביהם הגבלה
י בעלת אופי זמ

אלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"ח

ואר  1יתרה ליום    6,925  119,566  86,245  10,804  22,517 2019 בי
ה  ויים במהלך הש שי

ה טו לש סות   -  1,277  -  -  1,277 הכ
 4,632  -  -  -  - תרומות שהתקבלו

טו שהוגבלו ששימשו לרכוש קבוע כסים  (499) 499  499  -  - סכומים ששוחררו מ
טו שהוגבלו לפעילויות כסים  (3,158) -  -  -  - סכומים ששוחררו מ

העברת סכומים שלא קיימת לגביהם הגבלה ששימשו לרכוש
 -  -  12,655 (9,240)(3,415)קבוע

 -  - (3,626) -  3,626 סכומים שהועברו לצורך כיסוי הוצאות פחת
הלה ה על ידי ה  -  -  -  38 (38)סכומים שיועדו הש

 1,450 (9,202) 9,528  1,776  975 

 7,900  121,342  95,773  1,602  23,967 2019 בדצמבר  31יתרה ליום  



)ר"ע(אלווין ישראל 
ים דוחות על תזרימי המזומ
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ה שהסתיימה ביום לש
 בדצמבר31

20192018

אלפי ש"חאלפי ש"ח

ים מפעילות שוטפת  תזרימי מזומ

ה טו לש סות   3,713  1,277 הכ

ספח א' ים מפעילות שוטפת -  (2,193)(7,599)ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומ

בעו מפעילות (ששימשו לפעילות) שוטפת טו ש ים   1,520 (6,322)מזומ

ים מפעילות השקעה  תזרימי מזומ

יירות ערך סחירים  - (6,900)השקעה ב

טו (4,283)(3,938)רכישות רכוש קבוע, 

 90  - תמורה ממימוש רכוש קבוע

וי בדמי שכירות כלי רכב מראש (6) 156 שי

טו ששימשו לפעילות השקעה ים  (4,199)(10,682)מזומ

ים מפעולות מימון  תזרימי מזומ

ית טו שקיימת לגביהם הגבלה זמ כסים   5,843  4,632 תקבולים ל

בעו מפעילות  מימון טו ש ים   5,843  4,632 מזומ

ה ים הש ים ושווי מזומ  3,164 (12,372)עליה (ירידה) במזומ

ה ים לתחילת הש ים ושווי מזומ  19,197  22,361 יתרת מזומ

ה (*) ים לסוף הש ים ושווי מזומ  22,361  9,989 יתרת מזומ

ים מיועדים להשקעה ברכוש קבוע (*)  יין מזומ .3ראה באור  -לע



)ר"ע(אלווין ישראל 
ים דוחות על תזרימי המזומ
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ספח א' ים מפעילות שוטפת -  ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומ

ה שהסתיימה ביום לש
 בדצמבר31

20192018

אלפי ש"חאלפי ש"ח

ים  ן כרוכות בתזרימי מזומ סות והוצאות שאי הכ

 3,978  3,626 פחת

טו וי בהתחייבות בשל סיום יחסי עובד-מעביד,  (3,549)(8,969)שי

טו שהוגבלו לפעילויות כסים  (5,784)(3,158)סכומים ששוחררו מ

 46  - הפסד הון ממימוש רכוש קבוע

יירות ערך סחירים  568 (855)ירידת (עליית) ערך מ

(9,356)(4,741)

ויים בסעיפי רכוש והתחיבויות  שי

 729  1,869 ירידה בחייבים בגין פעילויות

 35  69 ירידה בחייבים ויתרות חובה

 44 (20)ירידה (עליה) במלאי

 3,239  1,149 עליה בעובדים ומוסדות בגין שכר

י שירותים ות (2,094)(612)ירידה בספקים ו

 595 (698)עליה (ירידה) בזכאים אחרים ויתרות זכות

 1,757  2,548 

ספח א' ים מפעילות שוטפת- (2,193)(7,599)סה"כ ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומ

ספח ב' - פעולות שלא במזומן
טו כס מהתחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד,   -  9,216 גריעת 

ן ברכוש קבוע כס בית ח  - (9,216)רישום 
 -  - 
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כללי  -  1באור  

רשמה ברשם העמותות בישראל ") העמותה" -להלן) (ר"ע(עמותת אלווין ישראל 1.1 וסדה ו

אלווין ארצות " -להלן(האמריקאי .Elwyn Incכשלוחה של ארגון  1983בחודש ספטמבר 

ת ").הברית .1999ההתקשרות האמורה הסתיימה בש

ת ( 4,953 -העמותה תומכת ב1.2 מתבגרים ומבוגרים עם מוגבלויות , ילדים) 4,342 –2018בש

, השיקום, בין היתר בתחומי ההתערבות המוקדמת, ")מקבלי השרות"–להלן (התפתחותיות 

שים עם , המגורים יק את הכלים שיאפשרו לא ההכשרה וההשמה התעסוקתית במטרה להע

יכולתם לחיות ,  מוגבלויות לקבל החלטות בחייהם האישיים ולהרחיב את עצמאותם

.ולהשתלב בקהילה

להוצאת ילדים בעלי צרכים , העמותה פועלת לשילובם של מבוגרים במקומות עבודה בקהילה

וך הכללי ולהעברת מתבגרים  וך המיוחד ושילובם במערכת החי מיוחדים  ממסגרות החי

ימייה לקיום בעל צביון עצמאי ומכובד יותר בקרב  אי פ כויות ממגורים בת ומבוגרים בעלי 

. הקהילה

ובעות מדמי אחזקה המתקבלים ממשרד הרווחה סותיה של העמותה  .עיקר הכ

י דרך מרכזיות בפעילות העמותה1.3 :אב

ת - ימיות בירושלים  1988בש יהול של שלוש פ ה את ה קיבלה על עצמה העמותה מהמדי

שים עם מוגבלויות   ").הכפר השוודי"לשעבר (של א

ת - יית מרכז סבא 1999בש בו , בסמוך לכפר השוודי בירושלים, השלימה העמותה את ב

.ממוקמים חלק ממרכזי התעסוקה של העמותה

ות ברחבי הארץ כדלקמן1.4 : העמותה פועלת בחמש מסגרות שו

יף ירושלים והדרום- .ס

.מערכי מגורים-

יף השרון והמרכז- .ס

יף אלקודס - .פעילות במזרח ירושלים -ס

יף חיפה והצפון- . ס

:העמותה מקיימת את הפעילויות הבאות 1.5

ות יום שיקומיים לילדים עד גיל - .3מעו

וך מיוחד- יים לחי יות אחר הצהריים בבתי ספר עירו .תוכ

.מרכזי יום טיפוליים למבוגרים ולגמלאים-

.מערכי מגורים-

.מרכזי תעסוקה שיקומיים-
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כללי (המשך)  -  1באור  

):המשך(העמותה מקיימת את הפעילויות הבאות 1.5

.מפעלים המהווים יזמויות חברתיות ותעסוקתיות-

יות הכשרה והשמה תעסוקתית שיקומיות- .תוכ

. תמיכה וייעוץ, מכון להדרכה-

יות תחום צעירים- .תוכ

ת לכל אדם החפץ להיות חבר בעמותה ואשר קבלתו אושרה על ידי ועד 1.6 ית חברות בעמותה 

.  העמותה

ה 1.7 כון למועד חתימת הדוחות הכספיים מו .חברים 19ועד העמותה 

סה כ1.8 ת רווח" -וכ" מוסד ציבורי"העמותה הוכרה לפי פקודת מס הכ " מוסד ללא כוו

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

סה 46פי סעיף  . לפקודת מס הכ

כסי העמותה1.9 כהגדרתו , למוסד ציבורי אחר, לאחר תשלום חובותיה, בעת פירוק יועברו 

סה) 2(9בסעיף  ן גם מטרות פטורות כהגדרתן בסעיף , לפקודת מס הכ אשר מטרותיו הי

)3(501(c) סה של ארצות הברית או על פי כל סעיף דומה בחוק פדרלי עתידי ולא , לחוק מס הכ

. יחולקו בקרב חבריה

אות מקובלים בתאגידים שאין מטרתם הפקת 1.10 ערכו בהתאם לכללי חשבו הדוחות הכספיים 

אות, רווחים ה בחשבו אות ודווח , בהתאם לתקן של המוסד הישראלי לתקי בדבר כללי חשבו

.רים"כספי על ידי מלכ
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אית  -  2באור   יות חשבו מדי

אית אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים הם יות החשבו :עיקרי המדי

עלות היסטורית 2.1

ליים ומי ערכו על בסיס המוסכמה של העלות ההיסטורית בערכים  .הדוחות הכספיים 

ים2.2 שימוש באומד

אות מקובלים, בעריכת הדוחות הכספיים הלה להשתמש , בהתאם לכללי חשבו דרשת הה

כסים וההתחייבויות ים המדווחים של ה תו ים והערכות המשפיעים על ה על , באומד

יתן להם גילוי בדוחות הכספיים וכן  ים והתחייבויות תלויות ש כסים מות ים בדבר  תו ה

סות והוצאות בתקופת הדוח ים אלה. על הכ ות מאומד .התוצאות בפועל עשויות להיות שו

קאי2.3 ים בקופה ובתאגיד ב מזומ

ות לזמן קצוב אשר אין  קאיים למשיכה מיידית וכן פקדו ות בתאגידים ב כוללים פיקדו

ם ו עולה על שלושה , במועד ההשקעה בהם, מגבלה בשימוש בהם ואשר מועד פירעו אי

.חודשים

ים המיועדים להשקעה ברכוש קבוע ראה באור  יין מזומ .2.7לע

יירות ערך סחירים2.4

יירות ערך ליום המאזן .מוצגים לפי שווים בבורסה ל

תרומות מובטחות לקבל בגין פרויקטים2.5

טו , תרומות שהובטחו אך טרם התקבלו לתאריך הדוחות הכספיים כסים  זקפות ל

אים הבאים י בהתקיים כל הת :שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמ

ותן- ית של ה ת הדוח, קיימת התחייבות בלתי חוזרת ובלתי מות .והמתייחסת לש

.ההבטחה קוימה לאחר תאריך הדוחות הכספיים-

ה בקרות אירוע עתידי- ו מות .מימושה של ההבטחה אי

מלאי2.6

.מוצג לפי עלות

קבעת בשיטת  ס ראשון"העלות  ".יוצא ראשון -כ
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אית (המשך)  -  2באור   יות חשבו מדי

רכוש קבוע 2.7

צבר יכוי פחת ש .מוצג לפי עלות ב

חשבים כמספיקים להפחתת  תיים ה הפחת מחושב לפי שיטת הפחת השווה בשעורים ש

י תקופת השימוש המשוערת בהם כדלקמן כסים על פ :ה
%

2-10 ים בבעלות מב
2-10 ים כבר רשות השקעות במב
15 כלי רכב

7-33 ציוד וריהוט
25-33 מחשבים

ים ולהצטיידות מוצגים בקיזוז  קים ממשלתיים שהתקבלו למימון חלק מהשקעות במב מע

ים בבעלות ים כבר רשות ומציוד וריהוט, העלות ממב .שיפורים במב

יה של תורמים הקובעת כי השימוש בהם הוא להשקעה ברכוש  ים שהתקבלו עם הת מזומ

פרד ברכוש הקבוע , קבוע ים אלא במסגרת סעיף  ים ושווי מזומ כללים במסגרת מזומ לא 

קרא  ים והשקעות אחרות המיועדים להשקעה ברכוש קבוע"ש ".מזומ

קים ממשלתיים2.8 מע

ים בבעלות  יית מב קים ממשלתיים המתקבלים מביטוח לאומי ורשויות מקומיות לב מע

ים כבר רשות .ושיפורים במב

טו2.9 כסים 

טו של העמותה שלא מוטלת על השימוש בו כל הגבלה קבועה או 2.9.1 כסים  חלק של ה

הלת העמותה ית של התורמים שלא יועדו על ידי ה טו שלא , זמ כסים  מוצגים כ

הלה .קיימת לגביהם הגבלה לשימוש לפעילויות ושלא יועדו על ידי הה

סכומים ששימשו לרכישת רכוש קבוע ממקורות שלא קיימת לגביהם הגבלה הועברו 2.9.2

טו שלא  כסים  טו שלא קיימת לגביהם הגבלה לשימוש לפעילויות ל כסים  מ

. קיימת לגביהם הגבלה ששימשו לרכוש קבוע

טו שלא קיימת  כסים  סכומים התואמים את הוצאות הפחת הוצגו כהעברה מ

טו שלא קיימת לגביהם הגבלה  כסים  לגביהם הגבלה ששימשו לרכוש קבוע ל

.לשימוש לפעילויות
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אית (המשך)  -  2באור   יות חשבו מדי

טו 2.9 )המשך(כסים 

כסים 2.9.3 תקבלו והשימוש בהם הוגבל על ידי התורמים מוצגים כגידול ב סכומים ש

י ל "במועד בו מוסרות ההגבלות ה. טו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמ

מוצגים הסכומים ששוחררו מהגבלות כהעברת סכומים שלא קיימת לגביהם הגבלה 

כסים  סות בדוח על הפעילויות כסכומים ששוחררו מ ששימשו לרכוש קבוע או כהכ

.בהתאם להגבלות התורמים, טו שהוגבלו לפעילויות

סות והוצאות2.10 הכרה בהכ

זקפות לדוח על הפעילויות על בסיס מצטבר סות מפעילויות עצמאיות   .הכ

.זקפות לדוח על הפעילויות על בסיס מזומן, תרומות שלא הוגבלו על ידי תורמים

זקפות לדוח על הפעילויות על בסיס מצטבר .הוצאות 

כסים2.11 ירידת ערך 

אות מספר  כסים תוך התאמתו למוסדות  -15העמותה מיישמת את תקן חשבו ירידת ערך 

אות מספר  ת רווח בהתאם לתקן חשבו הלים כדי , 36ללא כוו לפיהם מיישמת העמותה 

כסיה במאזן לא יוצגו בסכום העולה על סכום בר ו הגבוה , ההשבה שלהם-להבטיח ש שהי

טו לבין שווי השימוש בהם .מבין מחיר מכירה 

שירותים שהתקבלו ללא תמורה2.12

יתן ביטוי לשירותים שהתקבלו ללא תמורה .בדוחות הכספיים לא 

בסיס הצמדה 2.13

יתרות הצמודות למדד המחירים לצרכן הותאמו לפי המדד שפורסם בגין חודש 2.13.1

אי , ")מדד ידוע("או למדד הידוע ביום המאזן ") מדד בגין("המאזן  בהתאם לת

.העסקות

ים בדבר 2.13.2 תו " :המדד "להלן 
וי  שעור   השי

ה שהסתיימה לש קודות מדד ב
בדצמבר 31ביום  בדצמבר  31ליום  

8 1 0 2 9 1 0 2 8 1 0 2 9 1 0 2
% % קודות קודות

0.8 0.6 102.1 102.7 "בגין"מדד 

1.2 0.3 102.4 102.7 "ידוע"מדד 
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אית (המשך)  -  2באור   יות חשבו מדי

)המשך(בסיס הצמדה 2.13

ים בדבר שערי חליפין2.13.3 תו : להלן 
וי  שעור   השי

ה שהסתיימה לש 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

3.3 )9.6( 4.29 3.88 אירו

קאיים  -  3באור   ים בקופה ובתאגידים ב מזומ
 בדצמבר31ליום 

20192018
אלפי ש"חאלפי ש"ח

ים בקופות  73  124 מזומ
ות עובר ושב ים בשקלים בחשבו  17,782  9,061 מזומ

ים במטבע זר  3,902  800 מזומ
ות בשקלים  600  - פקדו

ות במטבע זר  4  4 פקדו
 9,989  22,361 

ים המיועדים להשקעה ברכוש קבוע יכוי מזומ (1,939)(3,332)ב
 6,657  20,422 

יירות ערך סחירים  -  4באור  
יות 2,8141,190מ

ות אמ ות  3,1922,244קר
9,8907,559אגרות חוב ממשלתיות
יות צר 7,8934,705אגרות חוב קו

יות במטבע זר צר 244800אגרות חוב קו
ות 649313פקדו
ים 242358מזומ

 24,924  17,169 
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חייבים בגין פעילויות  -  5באור  
 בדצמבר31ליום 

20192018
אלפי ש"חאלפי ש"ח

 13,756  13,155 משרד הרווחה והשרותים החברתיים
 925  857 משרד הבריאות

 190  134 רשויות מקומיות
 64  215 מוסדות

 835  848 לקוחות בגין תעסוקת מקבלי שרות
 1,052  1,241 קופות חולים

 74  32 המחאות לגביה
 15  - הורי מקבלי שירות

 3,322  1,882 תרומות מובטחות לקבל בגין פרויקטים
 18,364  20,233 

חייבים ויתרות חובה  -  6באור  
 337  282 הוצאות מראש

 80  66 מקדמות לעובדים
 348  417 

מלאי  -  7באור  
 ההרכב -7.1

 31  41 מזון
 32  32 תרופות

 738  748 מוצרי צריכה אחרים
 821  801 

 מלאי לצריכה שוטפת של מקבלי השרות.7.2
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רכוש קבוע  -  8באור  
 ההרכב-8.1

ים מב
בבעלות

השקעות
ים כבר במב

סה"כמחשביםציוד וריהוטכלי רכברשות
אלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"ח

עלות 
ה  134,464  1,970  32,671  1,953  41,898  55,972 יתרה לתחילת הש

ה  14,959  231  3,446  261  981  10,040 תוספות הש
ה קים שהתקבלו הש (1,805) - (1,178) - (66)(561)מע

 65,451  42,813  2,214  34,939  2,201  147,618 

צבר  פחת ש
ה  48,219  1,667  24,261  1,305  7,574  13,412 יתרה לתחילת הש

ה  3,626  145  1,768  259  780  674 פחת הש
 14,086  8,354  1,564  26,029  1,812  51,845 

 95,773  389  8,910  650  34,459  51,365 2019 בדצמבר 31יתרת עלות ליום 

ים המיועדים להשקעה ברכוש קבוע 2,635-697-3,332-מזומ
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רכוש קבוע (המשך)  -  8באור  

קים שהתקבלו מביטוח לאומי ורשויות מקומיות ליום 8.2 יכוי מע .ח"אלפי ש 46,936 -בסך של כ  2019בדצמבר  31הרכוש קבוע מוצג ב

קים ממוסדות ממשלתיים בסך של  כ ת הדוח קיבלה העמותה מע .ח"אלפי ש 1,805 -בש

ים8.3 .בבעלות העמותה ארבעה מב

כסי דיור ממשלתי במשרד האוצר 2014בחודש יולי  הל ל יין מרכז סבא כבר רשות עד ליום , העמותה חתמה על הסכם עם המ לפיו העמותה תחזיק בב
.2028בדצמבר  31

וספים  .13.1.9ראה באור  -לפרטים 

ים כבר רשות לתפעול על ידי העמותה 8.4 יין הסכם עם משרד הרווחה והשירותים החברתיים לקבלת שלושה  מב .13.1.1ראה באור –לע

ן 8.5 כס בית ח ת הדוח הסבה העמותה את  כס"להלן (בש .לרכוש קבוע") ה

ות וטרם התקבל אישור מבית משפט לשחררו אמ כס ב .כון למועד חתימת הדוחות הכספיים ה
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עובדים ומוסדות בגין שכר  -  9באור  
 בדצמבר31ליום 

20192018
אלפי ש"חאלפי ש"ח

 6,863  6,944 עובדים
 3,690  4,310 מוסדות בגין שכר

 5,942  6,390 הפרשה לחופשה
 -  247 הפרשה בגין פיצויי פיטורין

 17,891  16,495 

י שרותים  -  10באור   ות ספקים ו
 2,995  2,553 חובות פתוחים

 191  340 המחאות לפרעון
 319  - ספקי רכוש קבוע

 2,893  3,505 

זכאים ויתרות זכות  -  11באור  
 969  318 הוצאות לשלם

 44  3 מקבלי שרות בגין שכר ודמי כיס (*)
 14  8 מקדמות מהורים ואחרים

 329  1,027 

קאי בסך של כ(*) יכוי יתרה בתאגיד ב בדצמבר  31לימים , ח"אלפי ש 710 -ח וכ"אלפי ש 660 -ב
.המשמשים לתשלום שכר ודמי כיס למקבלי השרות, בהתאמה 2018 -ו 2019

טו  -  12באור   התחייבות בשל סיום יחסי עובד -  מעביד, 

 ההרכב-12.1
 בדצמבר31ליום 

20192018
אלפי ש"חאלפי ש"ח

 17,329  - התחייבות לתשלום פיצויי פרישה ופיטורין
קאי יכוי- יעודה שהופקדה בתאגיד ב (8,113) - ב

ות לטובת תשלום אמ כס מקרקעין מוחזק ב יכוי- שווי  ב
(9,216) - פיצויי פרישה ופיטורין

 -  - 
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טו (המשך)  -  12באור   התחייבות בשל סיום יחסי עובד -  מעביד, 

מחושבת על בסיס הוותק , התחייבות העמותה לתשלום פיצויי פרישה ופיטורין לעובדיה12.2
ומכוסה בחלקה על ידי הפקדות שוטפות על שם , והשכר האחרון של העובדים ליום המאזן

הלים בחברות ביטוח קאי, העובדים בפוליסות ביטוח מ , ביעודה כללית שהופקדה בתאגיד ב
ות לטובת תשלום פיצויי פרישה ופיטורין וכן על  אמ כס מקרקעין של העמותה המוחזק ב ב

.מעביד המוצגת במאזן-ידי יתרת ההתחייבות בשל סיום יחסי עובד

ם בשליטה  הלים על שם העובדים בחברות הביטוח אי צברו בפוליסות ביטוח המ הסכומים ש
ה הופרשו יתן ביטוי לסכומים אלה ולהתחייבות בגי יהול של העמותה ולפיכך לא  .וב

צברו עד ליום  קאי כוללת רווחים ש היעודה שהופקדה בקופת פיצויים מרכזית בתאגיד ב
ים למשיכה אך ורק לאחר שימולאו ההתחייבויות על פי חוק . המאזן ית הכספים שהופקדו 

. פיצויי פיטורין או הסכמי עבודה

ת 12.3 כס המקרקעין של העמותה לש ות לטובת תשלום פיצויי פרישה  2018שווי  אמ המוחזק ב
י בלתי תלוי קבע על פי הערכת שמאי חיצו .ופיטורין 

ת  ת  2018בש הל מקרקעי ישראל עד ש כס המקרקעין ממ .2067הוארכה תקופת חכירת 

ת  12.4 פיצלה העמותה את היעודה הכללית והפקידה כספים לפוליסות ביטוח על שם  2019בש

כון למועד חתימת . 14והעובדים חתמו על סעיף העובדים בגין יתרת התחייבותה אליהם 

מצאת בתהליך בקשה מבית הדוחות הכספיים אין לעמותה התחייבות לעובדיה ו העמותה 

כס המקרקעין .המשפט לשחרור 

קאיות  -  13באור   התקשרויות וערבויות ב
התקשרויות13.1

ת 13.1.1 חתמה העמותה על הסכמים להארכת הסכמיים מקוריים עם משרד  2013בש
יהולו של כלל  הרווחה והשרותים החברתיים על בסיס מכרזים המסדיר את המשך 
ימיות בהן  מערכי המגורים כולל המשך הפעלת הכפר השוודי הכולל שלוש פ

ת  יהול העמותה בש מסר ל שים עם מוגבלויות אשר   -להלן(  1988מתגוררים א
").הסכם הארכה"

ים על ידי משרד  שים עם מוגבלויות המופ על פי הסכם הארכה מטפלת העמותה בא
ימיות ה ל בתמורה לדמי אחזקה "הרווחה והשרותים החברתיים להתגורר בפ

אים המפורטים בו .חודשיים עבור כל מקבל שרות ובת

על פי תוספת להסכם הארכה משלם  משרד הרווחה והשירותים החברתיים  
י  וסף לחודש  בגין כל מקבל שרות עבור תחזוקה שוטפת של מב לעמותה סכום 

ה ימיות כאשר העמותה התחייבה לדאוג על חשבו במשך תקופת הסכם , הפ
ובעים מפגם יסודי ,ההארכה  זקים ה ימיות לרבות  י וציוד הפ ים של מב לתיקו

ים או בתשתיות הכוללות את מערכות המים הגגות , ההסקה, הביוב, החשמל, במב
.'וכו

ה אלא אם כן  וספת של ש על פי תוספת להסכם ההסכם מתחדש מאליו לתקופה 
י תום   ה לפ ו שלא לחדש את תוקפו וזאת חצי ש הו על רצו הודיע צד אחד למש

ה .הארכת התוקף האחרו

.כון למועד חתימת הדוחות הכספיים לא הודיעו הצדדים על סיומו של ההסכם



)ר"ע(אלווין ישראל 
באורים לדוחות הכספיים

20

קאיות (המשך)  -  13באור   התקשרויות וערבויות ב

)המשך(התקשרויות 13.1

המשך 13.1.1

ימיות ה י הפ בדצמבר  31ל ליום "היתרה המופחתת של  השקעות העמותה במב
ה בסך של  2019 ים כבר רשות "אלפי ש 21,151הי ח אשר מוצגים כהשקעות במב

ימיות י הפ קים ממשלתיים שיוחסו למב יכוי מע .במסגרת רכוש קבוע ב

ים ודירות המשמשים אותה לפעילויותיה ברחבי הארץ 13.1.2 העמותה שוכרת מב
.בתמורה לדמי שכירות ולתקופות המפורטים בהסכמים

חתמה העמותה על הסכם להשכרת משרדים המשמשים את  2017בחודש מאי 13.1.3
הלת העמותה לתקופה של  ת להארכה ל 3ה ית ים ה וספות 3-ש ים  .ש

ג  לחכירה תפעולית של כלי רכב 13.1.4 העמותה חתמה על הסכם עם חברת ליסי
אים  המשמשים את עובדי העמותה בתמורה לדמי שכירות  חודשיים ובת

.המפורטים בהסכם

.כלי רכב  42כון למועד חתימת הדוחות הכספיים חוכרת העמותה 

ופש13.1.5 אי ופיזיותרפיה למקבלי השרות בתמורה לדמי , העמותה מספקת שרותי  פ
.טיפול המתקבלים מקרן מיועדת במשרד הרווחה

העמותה מקיימת פעילויות עם מספר רשויות מקומיות בתמורה להשתתפות 13.1.6
הרשויות המקומיות בפעילויות בסכומים מוסכמים ולתקופות המפורטות 

.בהסכמים

ה מקבלי שרות לשילובם בפעילויותיה  של העמותה לתקופות 13.1.7 משרד הרווחה מפ
.המתחדשות מעת לעת בתמורה לדמי אחזקה מוסכמים

כון למועד הדוחות הכספיים התחייבויותיה של העמותה אשר טרם שולמו בגין  13.1.8
ם בסך כולל של  ת הדוח הי אלפי  460התקשרויות לביצוע פרויקטים שלא בוצעו בש

.ח"ש

ל "העמותה קיבלה התחייבויות מובטחות מתורמים בגין יתרת ההתחייבויות ה
.שטרם שולמו

כסי דיור ממשלתי במשרד  2014בחודש יולי 13.1.9 הל ל חתמה העמותה על הסכם עם המ
יין סבא כבר רשות עד ליום , האוצר .2028בדצמבר  31לפיו העמותה תחזיק את ב

קאיות13.2 ערבויות ב

קאי  להבטחת התקשרויותיה המציאה העמותה ללקוחותיה ערבויות כספיות מתאגיד ב
 31ח ליום "אלפי ש 1,466ובסך של  2019בדצמבר  31ח ליום "אלפי ש 1,411בסך כולל של 

.2018בדצמבר 
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י  -  14באור   טו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמ כסים 

לפעילויות

להשקעות
ברכוש
סה"כקבוע

אלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"ח ההרכב-14.1

ואר  1יתרה ליום   20187,4242137,637 בי

ת   ויים במהלך ש 2018שי
4,2931,5505,843תרומות שהתקבלו

(5,784)-(5,784)סכומים ששוחררו לפעילויות
(771)(771)-סכומים ששימשו להשקעות ברכוש קבוע

20185,9339926,925 בדצמבר  31יתרה ליום  

ת   ויים במהלך ש 2019שי
3,6599734,632תרומות שהתקבלו

(3,158)-(3,158)סכומים ששוחררו לפעילויות
(499)(499)-סכומים ששימשו להשקעות ברכוש קבוע

20196,4341,4667,900 בדצמבר  31יתרה ליום  

ים בעיקר לביצוע פרויקטים ייעודיים 14.2 ים תרומות מגופים שו העמותה קיבלה במהלך הש
ים לשימוש העמותה יה של מב . הכוללים שיפוץ וב

הלת העמותה מחליטה על השימוש בתרומות בהתאם לייעודן .ה
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מחזור הפעילויות  -  15באור  
ה שהסתיימה ביום לש

 בדצמבר31
20192018

אלפי ש"חאלפי ש"ח
פעילויות עצמאיות 

 128,221  142,747 דמי אחזקה
אי ותרפיה ופש, פ  1,652  1,432 שרותי 

 426  550 השתתפויות רשויות מקומיות
 6,515  7,576 שרותים פרא רפואיים
 1,623  1,388 תעסוקה אצל לקוחות

 776  879 שרותי השמה לביטוח לאומי
 268  197 השתתפות הורים בפעילויות

 798  329 אחרות
 155,098  140,279 

 140  191 תרומות 
טו, שהוגבלו לפעילויות  כסים   5,784  3,158 סכומים ששוחררו מ

 158,447  146,203 

עלות הפעילויות  -  16באור  
לוות  97,456  111,666 שכר עבודה ו

 7,986  8,409 מזון
ה  1,483  1,531 ביגוד, כביסה והיגיי

 3,562  3,580 תגמול וטיפול במקבלי שרות
סיעות  1,116  1,516 הסעות ו

 557  536 תקשורת
 1,894  2,206 אחזקת רכב

יקיון  12,117  11,614 אחזקה ו
 2,469  2,894 משרדיות

 179  160 פרסום
 3,978  3,626 פחת

 147,738  132,797 
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הלה וכלליות  -  17באור   הוצאות ה
ה שהסתיימה ביום לש

 בדצמבר31
20192018

אלפי ש"חאלפי ש"ח
לוות  6,416  6,472 שכר עבודה ו

 820  607 אחזקת משרד
 418  399 אחזקת רכב

 662  514 שירותים מקצועיים
 330  538 משרדיות

 528  482 בטוחים
 38  55 כבודים

סיעות לחו"ל סים ו  254  232 כ
 27  123 אחרות

 9,422  9,493 

טו  -  18באור   סות מימון,  הכ
ן  715  - שערוך בית ח

(82) - שערוך קרן פיצויים מרכזית
יירות ערך סחירים (568) 855 שערוך 

קים  329 (317)הפרשי שער ב
ק (111)(134)עמלות ב

 404  283 

לקוחות עיקריים  -  19באור  
אחוז ממחזור הפעילויות

ה שהסתיימה לש
 בדצמבר31ביום 

20192018
%%

9088משרד הרווחה והשרותים החברתיים
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צדדים קשורים  -  20באור  

 בדצמבר31ליום 
20192018

אלפי ש"חאלפי ש"ח
יתרות צדדים קשורים  20.1

 13,756  13,155 במסגרת רכוש שוטף

ה שהסתיימה ביום לש
 בדצמבר31

20192018
אלפי ש"חאלפי ש"ח

עסקאות עם צדדים קשורים  20.2

 128,221  142,747 דמי אחזקה


