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 בדצמבר31ליום 

20182017ביאור

נכסים  

נכסים שוטפים:

 448,082  1,305,059 3מזומנים ושווי מזומנים

 16,551,817  14,835,269 3מזומנים מיועדים

 1,828,248  1,990,096 4הכנסות לקבל

 1,258  23,970 5חייבים ויתרות חובה

 18,154,394  18,829,405 

נכסים שאינם שוטפים:

 354,378  268,275 6חייבים ויתרות חובה

 577,041  2,008,504 7רכוש קבוע, נטו

 2,276,779  931,419 

 20,431,173  19,760,824 
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לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20182017

מחזור הפעילויות:

 14,163,154  9,859,620 תרומות

 9,299,248  9,436,193 12תרומות בשווה כסף

 35,934  920,999 הקצבה ממשרדי ממשלה ורשויות מקומיות

 205,236  265,722 דמי השתתפות

 10,813,053  4,706,463 תרומות ששחררו מנכסים נטו שהוגבלו לפעילויות

 -  1,203,124 תרומות תרופות ששוחררו מנכסים נטו

 22,698,104  27,915,658 אספקת תרופות (בית מרקחת וירטואלי)

 54,307,779  57,214,729 

עלות הפעילויות:

 10,813,053  4,706,463 תמיכות בחולים וסיוע למשפחותיהם

 -  1,203,124 תמיכות בתרופות לחולים

 7,050,287  7,292,297 13הפעלת סניפים, אירועים ומחנות

 1,496,587  1,927,253 שכר עבודה ונלוות

 5,519,244  5,344,707 12שכר מתנדבים בשווה כסף

 22,698,105  27,915,658 עלות תרופות

 48,389,502  47,577,276 

 1,564,871  1,609,693 גיוס משאבים לפרויקט "בית חם"

 1,861,258  1,915,566 גיוס כספים

 6,211,324  2,393,018 הכנסות נטו מפעילות

 1,163,325  1,277,850 14הוצאות הנהלה וכלליות

 5,047,999  1,115,168 הכנסות נטו לפני מימון

 247,703  185,357 15הוצאות מימון, נטו

 4,800,296  929,811 הכנסות נטו לשנה
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נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה

נכסים נטו
שקיימת
לגביהם
 הגבלה

ששימשו
לפעילות

שלא יועדו
על ידי הועד

המנהל
וההנהלה של

העמותה

ששימשו
לפעילות

שיועדו על
ידי הועד
המנהל

וההנהלה של
העמותה *

ששימשו
לרכוש
קבוע

בעלת אופי
סך-הכלזמני **

 15,215,819  12,403,365  333,470  922,000  1,556,984 2017 בינואר 1יתרה ליום 
שינויים במהלך השנה:

 10,039,505  10,039,505  -  -  - תרומות
 4,800,296  -  -  -  4,800,296 הכנסות נטו לשנה

(10,813,053)(10,813,053) -  -  - סכומים ששוחררו מהגבלות
סכומים שיועדו על ידי הועד המנהל

 -  -  -  4,000,000 (4,000,000)וההנהלה של העמותה
סכומים ששוחררו מהגבלה והועברו

 -  -  -  -  - לרכוש קבוע
 -  - (73,368) -  73,368 כיסוי הוצאות פחת

העברת סכומים שלא קיימת לגביהם
 -  -  316,939  - (316,939)הגבלה ששימשו לרכוש קבוע

 19,242,567  11,629,817  577,041  4,922,000  2,113,709 2017 בדצמבר 31יתרה ליום 
שינויים במהלך השנה:

 5,515,039  5,515,039  -  -  - תרומות
 929,811  -  -  -  929,811 הכנסות נטו לשנה

(5,909,587)(5,909,587) -  -  - סכומים ששוחררו מהגבלות
סכומים שיועדו על ידי הועד המנהל

 -  -  -  378,355 (378,355)וההנהלה של העמותה
 -  -  - (215,066) 215,066 סכומים שיעודן מומש

סכומים ששוחררו מהגבלה והועברו
 - (1,485,289) 1,485,289  -  - לרכוש קבוע

 -  - (82,370) -  82,370 כיסוי הוצאות פחת
העברת סכומים שלא קיימת לגביהם

 -  -  28,544  - (28,544)הגבלה ששימשו לרכוש קבוע

 19,777,830  9,749,980  2,008,504  5,085,289  2,934,057 2018 בדצמבר 31יתרה ליום 

ראה גם ביאור . ובניית משרדים לעמותה" בית חם"כספים ששימשו לפעילות שיועדו על ידי הנהלת העמותה הינן לבניית *
.ב לדוח11

ולתמיכות בחולים בהתאם למטרותיה ובהתאם להתקשרות עם החולים " בית חם"לעמותה תרומות מוגבלות לבניית **
.א לדוח11ראה גם ביאור . ומשפחותיהם
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לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20182017

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 

 4,800,296  929,811 רווח נקי לפי דוח התוצאות העסקיות

(1,637,591) 1,604,288 ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת-נספח א'

 3,162,705  2,534,099 מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה 

(316,939)(1,513,833)רכישת נכסים קבועים

(3,226,452) 1,716,548 ירידה (עליה) במזומנים מיועדים

(3,543,391) 202,715 מזומנים נטו ששימשו לפעילות (שנבעו מפעילות) השקעה

תזרימי מזומנים מפעולות מימון 

(773,548)(1,879,837)תקבולים נטו, מתרומות שהשימוש בהם הוגבל

(773,548)(1,879,837)מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

(1,154,234) 856,977 עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים

 1,602,316  448,082 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

 448,082  1,305,059 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת-נספח א'

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20182017

הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים 

 73,368  82,370 פחת והפחתות

(65,783)(2,480)ירידה בהתחייבות בשל סיום יחסי עובד מעסיק, נטו

 -  1,485,289 סכומים ששוחררו על ידי הועד המנהל וההנהלה של העמותה

 1,565,179  7,585 

שינויים בסעיפי רכוש והתחיבויות 

(954,561)(161,848)עליה בהכנסות לקבל

(288,313) 63,391 ירידה (עליה) בחייבים ויתרות חובה

(369,995) 45,020 עליה (ירידה) בספקים ובהמחאות לפרעון

(32,307) 92,546 עליה (ירידה) בזכאים אחרים ויתרות זכות

 39,109 (1,645,176)

סה"כ ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת-נספח
(1,637,591) 1,604,288 א'
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 - כללי:1ביאור 

היא מוסד ללא ") העמותה: "להלן() ר"ע(תנועה חברתית לשיפור והצלת חיים בישראל  -קו לחיים.א

בין היתר  סיוע לחולים במחלות קשות למימון , כוונת רווח הפועלת להשגת מטרות ציבוריות

.טיפוליים רפואיים על ידי גיוס תרומות והובלת קמפיינים

, שיפור חייהם של ילדי ובוגרי קו לחיים הסובלים מנכויות ומחלות קשות על ידי הפעלת מועדוניות

. טיולים ואירועים חגיגיים, מחנות קיץ

תחת  1980 -מ"לפי חוק העמותות התש 1991העמותה הוקמה ונרשמה אצל רשם העמותות ביולי .ב

.580175677המספר 

ר לעניין חוק מס "הכנסה וכמלכ-לפקודת מס) 2(9בהתאם לסעיף " מוסד ציבורי"העמותה פועלת כ.ג

. ערך מוסף

לעניין תרומות ולפיכך תרומות הניתנות לה מוכרות לצורכי " מוסד ציבורי"העמותה אושרה כ.ד

.הכנסה בידי התורם-מס

ל והכנסותיה מתקבלות שלא עבור מתן "נכסי העמותה והכנסותיה משמשים לקידום מטרותיה הנ.ה

.טובת הנאה לגורמים המשלמים

.הנכסים נטו של העמותה אינם ניתנים לחלוקה לחבריה.ו

.2017 -ו 2018העמותה לא קיבלה תרומות מישות מדינית זרה בשנים .ז

 - עיקרי המדיניות החשבונאית:2ביאור 

:הגדרות.א

.)ר"ע(תנועה חברתית לשיפור והצלת חיים בישראל  -קו לחיים-העמותה

.מדד המחירים לצרכן כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה-מדד

.ההפרש בין נכסי העמותה לבין התחייבויותיה-נכסים נטו

תומכים או , הגבלה על השימוש בנכסים נטו שנקבעה על פי התניות של תורמים-הגבלה

.מעניקי מענקים לעמותה

הגבלה בעלת 

אופי זמני

או שניתן , או עם חלוף זמן, עם קרות אירוע מסוים, או מוסרת, הגבלה הפוקעת-

הכל בהתאם להתניות התורמים או , לקיימה או להסירה בביצוע פעולות מסוימות

.הגורמים החיצוניים שנתנו את המקורות

.2003בדצמבר  31דהיינו , המועד שלאחריו יחל הדיווח הכספי הנומינלי-מועד מעבר

.36-ו 23סכום נומינלי היסטורי שהותאם בהתאם להוראות גילויי דעת -סכום מותאם
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 - עיקרי המדיניות החשבונאית: (המשך)2ביאור 

שנוספו לאחר , בתוספת סכומים בערכים נומינליים, סכום מותאם למועד המעבר-סכום מדווח

גריעת הסכומים לאחר . ובניכוי סכומים שנגרעו לאחר מועד המעבר, מועד המעבר

בסכומים מותאמים למועד , מועד המעבר בוצעה בערכים נומינליים היסטוריים

המעבר או בשילוב של ערכים נומינליים היסטוריים וסכומים מותאמים למועד 

.לפי העניין, המעבר

:דוחות כספיים בסכומים מדווחים.ב

סכומי הנכסים הלא כספיים אינם מייצגים בהכרח שווי מימוש או שווי כלכלי עדכני אלא רק את .1

.הסכומים המדווחים של אותם נכסים

.משמעותה עלות בסכום מדווח" עלות"בדוחות הכספיים .2

:מאזן.3

.מוצגים בסכומים מדווחים, )רכוש קבוע ונכסים נטו: כגון(פריטים לא כספיים )א

. פריטים כספיים מוצגים במאזן בערכים נומינליים היסטוריים לתאריך המאזן)ב

:דוח רווח והפסד.4

הכנסות והוצאות הנובעות מפריטים לא כספיים כאמור לעיל או מהפרשות מסויימות )א

הכלולות במאזן נגזרות מהתנועה בין סכום מדווח ביתרת פתיחה לבין סכום מדווח ביתרת 

.סגירה

.יתר מרכיבי דוח רווח והפסד מוצגים בערכים נומינליים)ב

:נכסים והתחייבויות צמודים או במטבע חוץ.ג

.חוץ או הצמודים אליו מוצגים לפי שער החליפין היציג ליום המאזן-נכסים והתחייבויות במטבע.1

.נכסים והתחייבויות הצמודים למדד מוצגים לפי תנאי ההצמדה של כל יתרה.2

.הפרשי הצמדה ושער נרשמים בדוחות הכספיים בעת התהוותם.3

חוץ רשומות בהתאם לשערי החליפין בעת ביצוע -הכנסות והוצאות ופעולות אחרות במטבע.4

.הפעולות
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 - עיקרי המדיניות החשבונאית: (המשך)2ביאור 

:להלן פרטים על המדדים ושערי החליפין של מטבעות מסוימים.5
בדצמבר 31ליום 

2017 2018

100.4 101.5 )בנקודות(מדד המחירים לצרכן 

3.467 3.748 )דולר 1 -ח ל"בש(ב "דולר של ארה

4.1526 4.2916 )אירו 1 -ח ל"בש(אירו 

שעור השינוי באחוזים 
בשנה שנסתיימה

בדצמבר  31ביום 
2017 2018

0.40 0.80 )בנקודות(מדד המחירים לצרכן 

    )9.83( 8.10 ב "שער חליפין של דולר של ארה

     2.69 3.24 שער חליפין של אירו

:בסיס הרישום.ד

.הכנסותיה והוצאותיה על בסיס צבירה, התחייבויותיה, העמותה רושמת את נכסיה

:מזומנים ושווי מזומנים.ה

פיקדונות לזמן קצר שהופקדו , בין היתר, כשווי מזומנים נחשבות השקעות שנזילותן גבוהה הכוללות

.חודשים 3בבנקים ושהתקופה עד למועד מימושם לא עלתה על 

:השקעות בניירות ערך.     ו

השינויים בערכם של ניירות ערך . ניירות ערך מוצגים על בסיס השווי בבורסה לתאריך המאזן

.בסעיף המימון, נזקפים לדוח על הפעילויות

:רכוש קבוע.ז

על בסיס " שיטת הקו הישר"הפחת מחושב לפי . הרכוש הקבוע מוצג לפי העלות בניכוי פחת שנצבר

הפרשת לירידת ערך נכללת כאשר סכומו הפנקסני של הנכס . תקופת השימוש המשוערת בנכסים

).הנחשב בדרך כלל כגבוה מבין שווי השימוש בו ושווי המימוש שלו(עולה על שוויו לעסק 
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 - עיקרי המדיניות החשבונאית: (המשך)2ביאור 

:הסתייעות באומדנים.ח

נדרשו הועד , עריכתם והצגתם על פי כללי החשבונאות המקובלים, בעת הכנתם של דוחות כספיים

המנהל והנהלת העמותה לבצע אומדנים ולהניח הנחות אשר משפיעים על הנתונים המוצגים בדוחות 

התוצאות בפועל עשויות , מעצם טיבם של אומדנים והנחות. הכספיים ובביאורים הנלווים אליהם

.להיות שונות מהם

:מכשירים פיננסיים.ט

המכשירים הפיננסיים של העמותה כוללים בעיקר נכסים לא נגזרים כגון מזומנים ושווי מזומנים 

.התחייבויות לא נגזרות כגון ספקים ונותני שירותים וזכאים ויתרות זכות, וחייבים ויתרות חובה

השווי הנאות של המכשירים הפיננסיים של העמותה בדרך כלל זהה או קרוב לערך בו , בשל אופיים

.הם כלולים בספריה

:נכסים נטו לשימוש לפעילויות.י 

:הנכסים נטו לשימוש לפעילויות מסווגים כלהלן

המשקפות את הסכומים העומדים לרשות העמותה לשימושים חופשיים כלשהם  -יתרות שלא יועדו 

.בעתיד

.להוצאות שתבוצענה בשנים הבאות -סכומים שיועדו על ידי הועד המנהל וההנהלה של העמותה 

:הכנסות והוצאות.יא

.בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, העמותה מנהלת את חשבונותיה על בסיס מצטבר. 1

שלולא היו מתקבלים הייתה העמותה , או טובין/שירותים הדורשים מיומנות ומומחיות מקצועיים. 2       

נאלצת לרכשם והינם בעלי ערך כספי מהותי על בסיס כולל ביחס להיקף הפעילות של העמותה 

, נרשמים הן כהכנסות והן כעלויות, ושניתן להעריך את שוויים ההוגן ברמת מהימנות סבירה

.לדוח 13ראה גם ביאור  .בדוח על הפעילויות
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 - מזומנים ושווי מזומנים:3ביאור 

 בדצמבר31ליום 

20182017

 16,821,850  8,143,417 מזומנים בש"ח

 128,049  278,074 מזומנים במט"ח

 50,000  7,718,837 פקדון בבנק

 16,140,328  16,999,899 

(16,551,817)(14,835,269)בניכוי מזומנים מוגבלים ומיועדים

 1,305,059  448,082 

להלן הרכב מזומנים מוגבלים ומיועדים:

 4,922,000  5,085,289 כספים ששימשו לפעילות שיועדו על ידי הנהלת העמותה

 11,629,817  9,749,980 תרומות מוגבלות בעלי אופי זמני

 14,835,269  16,551,817 

 - הכנסות לקבל:4ביאור 

 בדצמבר31ליום 

20182017

 766,511  594,687 כרטיסי אשראי

 460  1,028 המחאות לגביה

 1,061,277  1,394,381 הכנסות לקבל

 1,990,096  1,828,248 

 - חייבים ויתרות חובה:5ביאור 

 בדצמבר31ליום 

20182017

 1,258  11,205 הוצאות מראש

 -  12,765 אחרים

 23,970  1,258 
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 - חייבים ויתרות חובה:6ביאור 

 בדצמבר31ליום 

20182017

 327,252  - תשלומים על חשבון רכוש קבוע *

 27,126  27,126 הוצאות מראש לזמן ארוך

 -  241,149 אחרים

 268,275  354,378 

.ב לדוח11ראה ביאור *  

 - רכוש קבוע, נטו7ביאור 

א. הרכב:

 

מבנה

התאמת
מבנה
לנכים

בנית בית
חם -
בית

אריה
ריהוט
וציוד

שיפורים
סך-הכלבמושכר

עלות:

 1,383,437  45,963  1,022,258  236,126  79,090  - 2018 בינואר 1יתרה ליום 

 1,513,833  50,000  28,544  -  -  1,435,289 תוספות במהלך השנה

 בדצמבר31יתרה ליום 
2018 1,435,289  79,090  236,126  1,050,802  95,963  2,897,270 

פחת נצבר:

 806,396  45,963  733,307  -  27,126  - 2018 בינואר 1יתרה ליום 

 82,370  202  73,829  -  8,339  - תוספות במהלך השנה

 בדצמבר31יתרה ליום 
2018 -  35,465  -  807,136  46,165  888,766 

31עלות מופחתת ליום 
 2,008,504  49,798  243,666  236,126  43,625  1,435,289 2018בדצמבר 

31עלות מופחתת ליום 
 577,041  -  288,951  236,126  51,964  - 2017בדצמבר 

10-15-6-3310-שיעור הפחת ב-%:
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 - ספקים והמחאות לפרעון:8ביאור 

 בדצמבר31ליום 

20182017

 153,799  116,626 חובות פתוחים

 4,338  92,669 המחאות לפרעון

 6,138  - הוצאות לשלם

 209,295  164,275 

 - זכאים ויתרות זכות:9ביאור 

 בדצמבר31ליום 

20182017

 171,800  236,761 עובדים ומוסדות בגין שכר

 91,954  119,539 הפרשה לחופשה והבראה

 19,598  19,598 מס הכנסה

 375,898  283,352 

 - התחייבות בשל סיום יחסי עובד - מעסיק, נטו: 10ביאור 

אשר חושבו על בסיס חוקי העבודה , פרישה ופנסיה לעובדיה, התחייבויות העמותה לפיצויי פיטורין

, מכוסות בחלקן על ידי הפקדות שוטפות וסכומים שנצברו בקופות פנסיה, והסכמי העבודה הקיימים

. קופות לפיצויים ופוליסות לביטוח מנהלים ויתרתן על ידי ההתחייבות הכלולה בדוחות הכספיים
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 - התקשרויות ושעבוד:11ביאור 

:התקשרויות

כחלק מפעילותה מתקשרת העמותה עם חולים ומשפחותיהם במטרה לגייס כספים לטובת טיפולים . א

לכל חולה . רפואיים ייעודיים אשר לרוב אינם כלולים בסל השירותים הניתנים על ידי משרד הבריאות

העמותה משלמת . מייעדים חשבון בנק המנוהל על ידי העמותה אשר שם מופקדים כל כספי התרומות

מכספים אלו את ההוצאות והתשלומים לטובת המטרות אשר יועדו בהתאם להתקשרות עם החולים 

לרוב ראשית העמותה , ככל ולאחר סיום הפעילות שלשמה הוקמה הקרן נותרו כספים. ומשפחותיהם

להעביר את היתרה לפעילותה השוטפת והכל בהתאם לאמור בהסכם ההתקשרות עם החולים 

.ומשפחותיהם

מוסכם כי קבלת . לרכישת משרדים בפרויקט' התקשרה העמותה בהסכם עם צד ג 2017בחודש נובמבר . ב

ככל ולא יתקבל היתר . חודשים ממועד חתימת הסכם זה הינו תנאי מתלה 18היתר בניה לפרויקט תוך 

ביטול הסכם על ידי העמותה מקנה זכות , אזי רשאי כל אחד מהצדדים לבטל הסכם זה, בניה כאמור

.להחזר כספי ששולם על ידי העמותה עד למועד הביטול והכל כאמור בכפוף להסכם

.מתמורת הרכישה אשר הוצגה בחייבים ויתרות חובה 7%הועברה סך של  2017בדצמבר  31נכון ליום 

.מתמורת הרכישה 48% -הועברה סך של כנכון למועד הדוחות הכספיים 

:שעבוד

. מ"ח להבטחת אשראי לטובת בנק הפועלים בע"אלפי ש 50 -לעמותה פקדון משועבד בסך של כ

 - תרומות בשווה כסף:12ביאור 

התרומות נרשמו הן כהכנסות והן . העמותה קיבלה שירותים ונכסים ללא תמורה אשר ניתן לכמתם

.כהוצאות

העמותה היתה רוכשת בתמורה כספית את טובות , לולא נתקבלו שירותים ונכסים אלו ללא תמורה

. ההנאה האמורים

שווי שכר מתנדבים נכלל בדוח כספי על , מתנדבים 680 -בשנת הדוח התנדבו בפעילות העמותה כ, כמו כן

.פי שכר אשר אינו עולה על שכר מינימום
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 - הפעלת סניפים, אירועים ומחנות:13ביאור 

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20182017

 3,780,002  4,091,486  לעיל)12הפעלת מחנות קיץ ואירועים לילדים בשוה כסף (ראה ביאור 

 1,321,365  1,304,895 הפעלת מחנות קיץ ואירועים לילדים

 253,892  204,021 שכר למתנדבים ובנות שירות לאומי

 430,192  365,125 אחזקת רכבים

 240,487  254,312 דמי שכירות

 298,463  249,568 אחזקת משרד וסניפים

 26,940  27,000 ארנונה ומים

 136,126  107,779 דואר ומשלוחים

 423,426  541,510 פרסום

 66,026  64,231 תקשורת

 73,368  82,370 פחת

 7,292,297  7,050,287 

 - הוצאות הנהלה וכלליות:14ביאור 

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20182017

 796,229  949,825 הוצאות שכר ונלוות

 89,637  109,668 אחזקת רכב

 208,400  151,271 שירותים מקצועים

 69,059  67,086 אחזקה ומשרדיות

   1,277,850  1,163,325 

 - הוצאות (הכנסות) מימון, נטו:15ביאור 

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20182017

 26,924 (11,609)הפרשי שער

 83,233  98,311 ריבית ועמלות בנק

 137,546  98,655 עמלות כרטיסי אשראי

 185,357  247,703 


