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דוח רואה חשבון מבקר

לחברי עמותת  

)ר"ע(עמותה לקידום סיעוד קרדיאלי  וטיפול מרץ בישראל  

)   ר"ע(עמותה לקידום סיעוד קרדיאלי  וטיפול מרץ בישראל  ביקרו את המאזים המצורפים של
ואת הדוחות  על הפעילויות והדוחות על השיויים   2020 -ו  2021, בדצמבר 31לימים  ,  )העמותה -להלן (

ת דוחו.  בכסים טו ואת הדוחות על תזרימי המזומים של העמותה לשים שהסתיימו באותם תאריכים
אחריותו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה . כספיים אלה הים באחריות הההלה של העמותה

. בהתבסס על ביקורתו

רך ד(לרבות התקים שקבעו בתקות רואי חשבון , ערכו את ביקורתו בהתאם לתקי ביקורת מקובלים
על פי תקים אלה דרש ממי לתכן את הביקורת ולבצעה . 1973 -ג "התשל, )פעולתו של רואה חשבון

ביקורת כוללת . במטרה להשיג מידה  סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מטעה מהותית
 ביקורת כוללת גם בחיה של. בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים

ותה כללי החשבואות שיושמו ושל האומדים המשמעותיים שעשו על ידי הדירקטוריון והההלה של העמ
ות או סבורים שביקורתי מספקת בסיס אות לחו. וכן הערכת אותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה

.דעתי

ל משקפים באופן אות בהתאם לכללי חשבואות מקובלים על מוסדות "הדוחות הכספיים ה, לדעתיו
, בדצמבר 31את מצבה הכספי של העמותה לימים , מכל הבחיות המהותיות, שאין מטרתם הפקת רווחים

מותה והדוח על השיויים בכסים טו ואת תזרימי המזומים של העואת תוצאות פעולותיה  2020 -ו  2021
 Israeli(בהתאם לכללי חשבואות מקובלים בישראל ,לכל אחת מהשים שהסתיימו באותם תאריכים 

GAAP( ,לייםומי זאת בערכים.

-איריס דרג וחגית כהן                ב                   "סיון תשפ' י 
רואות חשבון 

               2022, ביוי 9   
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 בדצמבר31ליום 
20212020

שקלים חדשיםבאור
רכוש שוטף  

 302,225  347,067 3מזומים ושווי מזומים
 4 1,075,356  1,014,603יירות ערך

 1,422,423  1,316,828 
 793  - 5רכוש קבוע, טו

 1,422,423  1,317,621 

התחיבויות שוטפות 
 -  3,920 ספקים וותי שרותים

כסים טו 
 793  - ששימשו לרכוש קבוע

  1,418,503  1,316,828כסים טו שלא קיימת לגביהם הגבלה לפעילויות
 1,418,503  1,317,621 
 1,422,423  1,317,621 

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות הכספיים

2022, ביוי 9
תאריך אישור

הדוחות הכספיים
אורלי קולפק' הגבלבה יעקובסון' הגב



)ר"ע(עמותה לקידום סיעוד קרדיאלי  וטיפול מרץ בישראל 
דוחות על הפעילויותדוחות על הפעילויותדוחות על הפעילויותדוחות על הפעילויות
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לשה שהסתיימה
ביום

 בדצמבר31

20212020

שקלים חדשיםבאור

 331,667  364,205 הכסות מדמי חבר

 113,787  291,488 6עלות הפעילות

 22,008  24,617 7הוצאות ההלה וכלליות

 195,872  48,100 הכסות טו לפי מימון

 65,287 (52,782)8הוצאות (הכסות) מימון 

 130,585  100,882 עודף טו לתקופה

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות הכספיים
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דוחות על השינויים בנכסים נטודוחות על השינויים בנכסים נטודוחות על השינויים בנכסים נטודוחות על השינויים בנכסים נטו

))))בשקלים חדשיםבשקלים חדשיםבשקלים חדשיםבשקלים חדשים((((

4

לשימוש
לרכוש
קבוע

כסים טו
שלא

קיימת
לגביהם
סה"כהגבלה

שקלים חדשים

 1,187,036  1,184,952  2,084 2020 ביואר, 1יתרה ליום 

תוספות (גריעות) במהלך השה:

 130,585  130,585  - עודף  טו לתקופה

 -  1,291 (1,291)סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת

 1,317,621  1,316,828  793 2020 בדצמבר, 31יתרה ליום 

 100,882  100,882  - עודף  טו לתקופה

 -  793 (793)סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת

 1,418,503  1,418,503  - 2021 בדצמבר, 31יתרה ליום 

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות הכספיים
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 - כללי 1באור  

.580137362מספר עמותה ,  1989העמותה רשמה ברשם העמותות בשת . א

פרופסיולי של האחים ואחיות העוסקים בתחום הסיעוד -העמותה  עוסקת בקידום מקצועי. ב
.הקרדיאלי  וטיפול מרץ בישראל    

–התפשטות גיף הקורוה .  ג
התפשטה במדיות  2020התפרצה בסין מגפת גיף הקורוה וברבעון הראשון השי של שת  2019בחודש דצמבר 
 הכריז ארגון הבריאות העולמי על התפרצות גיף הקורוה כעל מצב חירום, 2020בחודש יואר . וספות בעולם

הכריז ארגון הבריאות העולמי על הקורוה כמגפה עולמית התפשטות גיף , 2020ובחודש מרץ , בריאותי עולמי
יות מד, בעקבות האירוע. במדיות רבות ברחבי העולם, הקורוה היו אירוע חריג בעל השלכות מאקרו כלכליות

, םבין צעדים אלה מי. וקטות בצעדים משמעותיים ביסיון לבלום את התפשטות הגיף, בכללן ישראל, רבות
 ,הגבלות על התכסויות ואירועים, סגירת עסקים וקיוים, הגבלות על תועת ותעסוקת אזרחים, בין היתר

 צמצום מספר העובדים הרשאים להגיע, סגירת גבולות בין מדיות, הגבלות תחבורתיות על וסעים וסחורות
השלכות , לאירוע ולפעולות הקטות על ידי המדיות השוות כאמור לעיל. למקום העבודה וכיוצא באלה

עסקיות משמעותיות על כלכלות גלובליות ומקומיות רבות כמו גם על שוקי ההון בעולם אשר מתאפייים 
ל את ההאטה הכלכלית עלולה להובי, בוסף. בירידות שערים חדות ובתודתיות יכרת במחירי יירות ערך רבים

. המשק למיתון

תוצאות מעודדות בטיפול בהתפשטות הגיף ובהיקפי קיימות , כון למועד תאריך פרסום דוחות כספיים
ת העמותה  מעריכה כי למגיפת הקורוה יש השפעה על תוצאו.אולם משבר הקורוה מצא עדיין התחלואה 

יובהר לעיל כי הדוחות הכספיים אים כוללים התייחסות לכלל התרחישים האפשריים ולהשפעות . פעילותה
.הספציפיות של משבר הקורוה אשר יכולים להשפיע על מצבה הכספי ועל תוצאות פעולותיה של העמותה

 - עקרוות חשבואיים 2באור  

:עלות היסטורית
ללא התחשבות בהשפעת    , הדוחות הכספיים ערוכים על בסיס מוסכמה של העלות ההיסטורית

.בכוח הקייה של המטבע הישראלישיויים 

:בסיס הרישום
.ההכסות וההוצאות רשמו על בסיס מזומן

:מזומים ושווי מזומים
פיקדוות לזמן קצר שהופקדו , בין היתר, כשווי מזומים חשבות השקעות שזילותן גבוהה הכוללת

.חודשים 3ושהתקופה עד למועד מימושם לא עלתה על , בבקים

:בטוחות סחירות
.בטוחות סחירות הוצגו לפי שווי שוק לתאריך המאזן 

:כסים טו
:של לשכת רואי חשבון בישראל מוצגים הכסים טו של העמותה כדלקמן 69על פי הוראות גילוי דעת 

.בגין הפעילות השוטפת של החברה–כסים טו שלא הוגבלו ושימשו לפעילות שוטפת 

כולל רכישות (בגין סכומים שמיועדים לרכוש קבוע –כסים טו שלא הוגבלו ושימשו לרכוש קבוע 
).והוצאות פחת

.בגין כספים שמייועדים למטרות מיוחדות–כסים טו שהוגבלו באופן זמי 
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 - מזומים ושווי מזומים 3באור  

 בדצמבר31ליום 

20212020

שקלים חדשים

 2,058  42 קופה

 300,167  347,025 חשבון עו"ש במטבע ישראלי

 347,067  302,225 

 - יירות ערך 4באור  

.יירות ערך הוצגו על בסיס  שווין ליום המאזן

 - רכוש קבוע, טו 5באור  

מחשבים

שקלים
חדשים

עלות 

 4,188 2021 ביואר, 1עלות ליום 

פחת שצבר 

(3,395)2021 ביואר, 1פחת שצבר ליום 

(793)פחת לתקופה

(4,188)2021 בדצמבר, 31יתרה ליום 

 - 2021 בדצמבר, 31עלות מופחתת ליום 

 793 2020 בדצמבר, 31עלות מופחתת ליום 
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באורים לדוחות הכספייםבאורים לדוחות הכספייםבאורים לדוחות הכספייםבאורים לדוחות הכספיים
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 - עלות הפעילות 6באור  

לשה שהסתיימה
ביום

 בדצמבר31

20212020

שקלים חדשים

 20,009  161,141 הוצאות כסים בארץ

 17,855  85,000 הוצאות מחקרים בסיעוד

 7,020  9,302 הוצאות עיתון

 51,319  571 הוצאות קורסים בישראל

 16,293  33,476 אחזקת אתר איטרט

 -  1,205 אגרות ודמי חבר

 1,291  793 הוצאות פחת

 291,488  113,787 

 - הוצאות ההלה וכלליות 7באור  

 18,720  22,305 שרותים מקצועיים

 547  - משפטיות

 1,075  1,079 משרדיות

 1,137  1,133 מיסים ואגרות

 529  100 דואר, משלוחים וסיעות

 24,617  22,008 

 - הוצאות (הכסות) מימון  8באור  

 5,789  4,058 ריבית ועמלות

(853) - הכסות מריבית

 60,351 (56,840)הפסד (רווח) מיירות ערך

(52,782) 65,287 


