
)ר"ע(העמותה לקידום הספורט בסכנין  -הפועל איחוד בני סכנין 
דוחות רווח והפסד

1

לשנה שהסתיימה ביום
 במאי31

20202019

שקלים חדשיםבאור

 1,315,974  642,940 1הכנסות משחקים

 12,720,491  8,245,493 2הכנסות אחרות

(8,774,659)(4,948,338)שכר ונלוות שחקנים

(894,325)(424,051)שכר ונלוות מאמנים

(434,407)(445,289)שכר ונלוות עובדים

(2,780,708)(1,799,847)3עלות משחקים ואמונים

(2,505,158)(1,937,327)4הוצאות מכירה הנהלה וכלליות

(186,562)(259,241)הוצאות מימון, נטו

(1,539,354)(925,660)הפסד לתקופה

(6,585,353)(8,124,707)הפסד מתקופות קודמות

(8,124,707)(9,050,367)הפסד לתקופה

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים



)ר"ע(העמותה לקידום הספורט בסכנין  -הפועל איחוד בני סכנין 
דוחות על תזרימי המזומנים

2

לשנה שהסתיימה ביום
 במאי31

20202019

שקלים חדשים

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 

(1,539,354)(925,660)הפסד נקי לפי דוח התוצאות העסקיות

(381,780) 149,581 ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת-נספח א'

(1,921,134)(776,079)מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה 

(9,001) - רכישת נכסים קבועים

 1,272,369  212,646 מתן הלוואות לזמן ארוך

 1,263,368  212,646 מזומנים נטו שנבעו מפעילות השקעה

תזרימי מזומנים מפעולות מימון 

 672,094 (1,453,773)אשראי לזמן קצר מבנקים, נטו

 -  1,991,300 קבלת הלואות והתחייבויות לזמן ארוך

 672,094  537,527 מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

 14,328 (25,906)עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים 

 11,578  25,906 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה 

 25,906  - יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים



)ר"ע(העמותה לקידום הספורט בסכנין  -הפועל איחוד בני סכנין 
דוחות על תזרימי המזומנים

3

ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת-נספח א'

לשנה שהסתיימה ביום
 במאי31

20202019

שקלים חדשים

הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים 

 100,709  84,290 פחת והפחתות

 253,141 (109,971)עליה (ירידה) בעודף של יעודה לפיצויי פרישה - נטו

(25,681) 353,850 

שינויים בסעיפי רכוש והתחיבויות 

 304,295  103,115 ירידה בלקוחות

(1,809,898)(241,000)עליה בחייבים ויתרות חובה

(16,840) 23,225 ירידה (עליה) במלאי

(1,229,163)(449,451)ירידה בספקים ובהמחאות לפרעון

 2,015,976  739,373 עליה בזכאים אחרים ויתרות זכות

 175,262 (735,630)

(381,780) 149,581 סה"כ ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת-נספח א'

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים



)ר"ע(העמותה לקידום הספורט בסכנין  -הפועל איחוד בני סכנין 
באורים לדוחות הכספיים

4

 - הכנסות משחקים 1באור  

לשנה שהסתיימה ביום
 במאי31

20202019

שקלים חדשים

 972,172  623,240 משחקי ליגה

 343,802  19,700 מכירת מינויים

 642,940  1,315,974 

 - הכנסות אחרות 2באור  

לשנה שהסתיימה ביום
 במאי31

20202019

שקלים חדשים

 -  1,695,000 עיריה

 3,471,953  2,339,833 פירסום ותרומות

 75,000  235,000 השאלת ומכירת שחקנים

 1,252,762  1,079,973 המועצה להסדר ההימורים

 2,384,207  1,542,984 מנהלת הליגה

 -  81,534 דמי סולידריות

 220,099  119,989 אופ"א

 145,852  87,284 מכירות בחנות

 4,588,002  999,996 רשות השדור

 262,850  50,400 קבוצת הנוער

 16,000  13,500 שונות

 303,766  - ביטול חובות מס שכר

 8,245,493  12,720,491 



)ר"ע(העמותה לקידום הספורט בסכנין  -הפועל איחוד בני סכנין 
באורים לדוחות הכספיים

5

 - עלות משחקים ואמונים 3באור  

לשנה שהסתיימה ביום
 במאי31

20202019

שקלים חדשים

(273,083)(318,822)אבטחה

(119,700)(104,542)עמלות סוכנים

(184,890)(116,425)שכירות ואחזקת מתקנים

(112,895)(4,543)הדפסת כרטיסים

(87,212)(17,643)שיטור

(221,320)(81,668)ציוד

(159,157)(213,900)עמלות הפצה

(92,400)(213,907)מחנות אימונים

(799,009)(390,223)הסעות למשחקים ואמונים

(132,080)(117,015)רפואיות

(267,645)(78,195)כרטיסי טיסה

 - (44,837)אגרות שחקנים זרים

(173,573)(75,585)שיפוט

(140,000) - קבוצת הנוער

(17,744)(22,542)שונות

(1,799,847)(2,780,708)



)ר"ע(העמותה לקידום הספורט בסכנין  -הפועל איחוד בני סכנין 
באורים לדוחות הכספיים

6

 - הוצאות מכירה הנהלה וכלליות 4באור  

לשנה שהסתיימה ביום
 במאי31

20202019

שקלים חדשים

(49,800)(27,600)בקרה תקציבית

(483,790)(287,638)השכרה ואחזקת רכב

(4,797)(65,867)פרסום

(393,001)(240,992)שכר דירה והחזקה

(51,304)(40,007)תקשורת

(62,500)(47,500)הנהח"ש

(34,481)(36,780)בטוחים

(473,093)(219,111)יעוץ משפטי

(100,709)(84,290)פחת

(31,854)(40,776)משרדיות

(54,541) - מיסים ואגרות

(446,886)(246,342)מיסי התאחדות

(150,000) - הפרשה לתביעות תלויות

(168,402)(600,424)מנהלת הליגה

(1,937,327)(2,505,158)


