
 

 כדורגל )ע"ר(-קבוצת ותיקי אשקלון

  על הפעילותדוח 

 

 

 

  באור    
6/2015-5/2016  6/2016-5/2017    

    ש " ח  ש " ח

      

 הכנסות 7  15,040,488  7,588,362

      

 הוצאות     

 שכר ונלוות   8  10,091,924  7,642,876

 עלות משחקים ואימונים   9  2,420,747  1,343,820

 הוצאות הנהלה וכלליות   10  405,473  604,180

9,590,876  12,918,144    

      
 לפני הוצאות מימון)גרעון(  עודף   2,122,344  (2,002,515)

 מימון, נטו הוצאות     60,709  73,639

 הכנסות אחרותלפני )גרעון(  עודף   2,061,635  (2,076,154)

 הכנסות בגין עונות קודמות, נטו   -  68,608

 תקופה)גרעון( ל עודף   2,061,635  (2,007,546)

      

      

 

 

 

 

 

 

 המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.הביאורים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 כדורגל )ע"ר(-קבוצת ותיקי אשקלון

 דוח על תזרים המזומנים

 

    

      

6/2015-5/2016  6/2015-5/2017    

    ש"ח  ש"ח

 תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:     

 על הפעילותפי דוח ל (גרעון) עודף   2,061,634  (1,954,612)

 התאמות הדרושות כדי להציג את המזומנים     

 )א(              מפעילות שוטפת   (495,173)  352,067

 לפעילות שוטפת  ו(שימשנבעו )מזומנים, נטו ש   1,566,461  (1,602,545)

      

 פעילות השקעהלתזרימי מזומנים    (65,000)  -

      

 תזרימי מזומנים מפעילות מימון   (1,501,865)  1,500,000

      
      

 במזומנים ושווי מזומניםעליה )ירידה(    (404)  (102,545)

 התקופיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה   168,000  270,545

      

 התקופיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה   167,596  168,000

      

יי מזומנים מפעילות ומות הדרושות להצגת המזומנים ושו)א( התא     

 שוטפת:

 פעילות שלא במזומן:     

 הפחתת זכויות בכרטיס שחקן   13,000  

 ריבית לשלם   -  1,826

 שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:     

 בהכנסות לקבל( ירידה עליה)   (1,453,239)  (1,503,000)

 בחייבים ויתרות חובה)עליה(    643,566  (520,466)

 ספקים והמחאות לפירעוןב עליה)ירידה(    (21,736)   443,988

 עליה בזכאים ויתרות זכות)ירידה(    1,339,582  1,929,681

      

352,067  495,173    

     . 

 

 אורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.יהב

 

 

 

 

 

 

 



 כדורגל )ע"ר(-קבוצת ותיקי אשקלון

 באורים לדוחות הכספיים

 

 הכנסות - 7באור 

6/2015-5/2016  6/2016-5/2017     
     ש " ח  ש " ח

       

  ממשחקים ומינויים   1,327,758  283,910

  מעיריית אשקלון   5,189,001  4,803,000

  ממועצת ההימורים   1,690,408  1,242,866

  מפרסום    530,423  297,500

  המשידורי טלוויזי   3,869,767  500,000

  ממרכז הפועל   30,000  50,000

  ממנהלת הליגה   2,141,201  191,500

  שנים קודמות תיתרוהכנסה מביטול    261,930  -

  שונות   -  319,586

7,588,362  15,040,488     

 שכר ונלוות - 8באור 

6/2015-5/2016  6/2016-5/2017     
     ש " ח  ש " ח

       

  שכר שחקנים    7,591,648  5,960,849

  שכר מאמנים   1,450,749  1,113,520

  שכר עובדים   1,049,527  568,507

7,642,876  10,091,924     

 

 

 

 עלות משחקים ואימונים -9באור 

6/2015-5/2016  6/2016-5/2017    
    ש " ח  ש " ח

      

  אבטחה וסדרנות  683,706  218,378

  שיטור  32,206  14,381

  התאחדות לכדורגל  240,567  150,811

  דמי שפוט  140,343  76,641

  מחנה אימון וטיסות   270,522  244,674

  עמלות סוכנים  203,003  59,480

  הסעות  55,972  85,375

  עמלות והדפסת כרטיסים  353,651  94,150

  השכרת מגרש וארגון משחקים  164,625  269,000

  טיפולים רפואיים  76,904   79,628

  הוצאות שונות  161,655  24,169

  ציוד  37,593  -

  צילום  -  27,133

1,343,820   2,420,747    

 

 



 כדורגל )ע"ר(-קבוצת ותיקי אשקלון

 םבאורים לדוחות הכספיי

 

 

 הוצאות הנהלה וכלליות - 10באור 

6/2015-5/2016  6/2016-5/2017    
    ש " ח  ש " ח

      

  משרדיות  13,497  9,787

  בטוחים  12,880  163,001

  ים ואימוניםכבוד ואירוח במשחק  55,119  50,812

  הוצאות משפטיות  96,770  193,206

  וביקורת שירותי חשבונאות  129,166  81,984

  אגרותמיסים   16,772  23,997

  אחזקת רכב   69,583  18,180

  פרסום  11,686  30,946

  קורסים והשתלמויות  -  32,267

604,180  405,473    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


