
 כדורגל )ע"ר(-קבוצת ותיקי אשקלון

  על הפעילותדוח 

 

 

 

  באור    
6/2017-5/2018  6/2018-5/2019    

    ש " ח  ש " ח

      

 הכנסות 8  6,219,096  14,663,414

      

 הוצאות     

 שכר ונלוות   9  5,287,866  11,309,094

 יםעלות משחקים ואימונ   10  1,025,574  3,904,184

 הוצאות הנהלה וכלליות   11  390,018  1,052,194

16,265,472  6,703,458    

      
 לפני הוצאות מימוןעודף )גרעון(    (484,362)  (1,602,058)

 מימון, נטו הוצאות    (51,072)  50,163

 כנסות אחרותהלפני עודף )גרעון(    (535,434)  (1,652,221)

 הוצאות בגין עונות קודמות   -  55,720

 תקופהעודף )גרעון( ל   (535,434)  (1,707,941) 

      

      

 

 

 

 

 

 

 הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 כדורגל )ע"ר(-קבוצת ותיקי אשקלון

 דוח על תזרים המזומנים

 

    

      

6/2017-5/2018  6/2018-5/2019    

    ש"ח  ש"ח

 תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:     

 על הפעילותלפי דוח עודף )גרעון(    (535,434)  (1,707,941)

 התאמות הדרושות כדי להציג את המזומנים     

 )א(              מפעילות שוטפת   106,875  1,358,957

 לפעילות שוטפת  ו(שימשנבעו )מזומנים, נטו ש   (428,559)  (348,984)

      

 פעילות השקעהלתזרימי מזומנים    -  -

      

 תזרימי מזומנים מפעילות מימון   345,643  302,402

      
      

 במזומנים ושווי מזומניםעליה )ירידה(    (82,916)  (46,582)

 התקופושווי מזומנים לתחילת ה יתרת מזומנים   121,014  167,596

      

 התקופיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה   38,098  121,014

      

יי מזומנים מפעילות ו)א( התאמות הדרושות להצגת המזומנים ושו     

 שוטפת:

 פעילות שלא במזומן:     

 הפחתת זכויות בכרטיס שחקן   21,667  19,860

 יפי רכוש והתחייבויות:שינויים בסע     

 )עליה( ירידה בהכנסות לקבל   622,370  (576,609)

 בחייבים ויתרות חובה)עליה( ירידה    (253,940)  1,026,085

 ספקים והמחאות לפירעוןב )ירידה( עליה   (540,826)  550,219

 עליה בזכאים ויתרות זכות)ירידה(    257,604  339,402

      

1,358,957  106,875    

     . 

 

 אורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.יהב
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 כדורגל )ע"ר(-קבוצת ותיקי אשקלון

 באורים לדוחות הכספיים

 

 
 הכנסות - 8באור 

6/2017-5/2018  6/2018-5/2019     
     ש " ח  ש " ח

       

  ממשחקים ומינויים   136,950  1,444,033

  מעיריית אשקלון   2,218,052  4,764,164

  ממועצת ההימורים   636,336  1,510,820

  מפרסום    256,890  549,320

  מענק פיפ"א   196,584  231,139

  המשידורי טלוויזי   1,183,330  5,403,032

  ממנהלת הליגה   745,858  760,906

  (שונות )*   645,096  -

  תרומה   200,000  -

14,663,414  6,219,096     

 הכנסות מהשתתפות בהוצאות שיטור, נטו )*(

 

 

 שכר ונלוות - 9באור 

6/2017-5/2018  6/2018-5/2019     
     ש " ח  ש " ח

       

  שכר שחקנים    3,404,754  8,140,935

  שכר מאמנים   743,465  1,473,408

  שכר עובדים   1,139,647  1,694,751

11,309,094  5,287,866     
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 כדורגל )ע"ר(-קבוצת ותיקי אשקלון

 באורים לדוחות הכספיים

 

 עלות משחקים ואימונים - 10באור 

6/2017-5/2018  6/2018-5/2019    
    ש " ח  ש " ח

      
  אבטחה וסדרנות  475,977  530,942

  שיטור  0  575,462

  דמי שימוש במגרש  143,370  445,991

  אחזקת מגרש  0  22,128

  התאחדות לכדורגל  66,993  269,311

  דמי שפוט  100,491  135,205

  מחנה אימון וטיסות   75,589  361,516

  עמלות סוכנים  78,493  332,936

  הסעות  23,369  227,079

  עמלות והדפסת כרטיסים  115,790  692,991

  השכרת מגרש וארגון משחקים  4,444  21,126

  טיפולים רפואיים  17,439   83,439

  הוצאות שונות  81,065  131,654

  פחת, רכוש אחר  21,667  19,860

  ציוד  27,809  54,544

  הקטנת הוצאות שנים קודמות  (206,922)  -

3,904,184   1,025,574    

 

 

 הוצאות הנהלה וכלליות - 11באור 

6/2017-5/2018  6/2018-5/2019    
    ש " ח  ש " ח

      

  משרדיות  3,339  16,706

  בטוחים  40,993  3,280

  במשחקים ואימונים כבוד ואירוח  33,183  194,824

  הוצאות משפטיות  102,401  204,500

  שירותי חשבונאות וביקורת  89,460  159,734

  מיסים אגרות  23,895  79,588

  אחזקת רכב   -  3,802

  פרסום  45,402  79,517

  הפרשה לתביעות משפטיות  12,500  295,000

  קנסות  36,805  15,243

  שונות  2,040  -

1,052,194  390,018    
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