האחווה הכחולה  -מועדון הכדורגל הפועל פתח תקווה
תאריך18.10.2020 :

פרסום דוחות בהתאם לתקנון הרשות לבקרה תקציבית
הנדון :הפועל פתח תקווה  -דוח לתקופה 1.6.2019-31.5.2020
כללי:
בתאריך  7.3.19אישרה הועדה להעברת זכויות של ההתאחדות לכדורגל בישראל את העברת זכויות הניהול והתפעול
של מועדון הכדורגל הפועל פתח תקווה לעמותת האחווה הכחולה ע"ר (להלן  -הכחולה).
בנסיבות אלו מספרי ההשוואה בדוחות הכספיים של הכחולה ליום  31.5.20כוללים נתוני הכנסות והוצאות מיום
העברת הזכויות ועד לתום עונת המשחקים .2018/9
אופן ההתאגדות:
עמותה רשומה מספר  .580630234הוקמה ביום .06.11.2016
היקף התקציב:
תקציב הקבוצה לעונת המשחקים  2019/2020כפי שאושר על ידי הרשות לבקרה תקציבית עמד על סך  7,537אלפי
ש"ח .בחודש ינואר  2020בעת חלון העברות גייסה הקבוצה כ  150אלף ש"ח להגדלת התקציב.
מדיניות רכש:
במהלך עונת המשחקים  2019/2020הקבוצה לא ביצעה רכש שחקנים ,הקבוצה השאילה שחקנים לעונה כולל
אופציות לעונה/עונות נוספות.
מדיניות נוער:
הקבוצה הפעילה קבוצות מחלקת נוער ובית ספר לכדורגל .הקבוצה פעלה לשדרוג תשתיות מחלקת הנוער ובכלל זה
במתקנים ובעזרים טכנולוגיים לניתוח ושיפור היכולת.
מכירות שחקנים:
לקבוצה אין הכנסות ממכירת שחקנים בעונה זו.
סוכנים  /מייצגים:
הקבוצה שלמה לסוכני שחקנים בעונה זו סך של  130אלף ש"ח
השקעת בעלים:
זכויות ניהול המועדון נמצאות בבעלות עמותת הכחולה ,שהינה עמותת אוהדים המונה קרוב לכ 1,000 -חברים.
הכנסות המועדון מדמי החבר בתקופת הדיווח עמדו על סך של  918אלף ש"ח ובנוסף חברי העמותה תרמו הן מכספם
והן באמצעות שעות התנדבות.
ארועים מהותיים שאירעו במהלך השנה:
בשל התפרצות נגיף הקורונה והסגר שהוטל ואשר כלל הפסקת המשחקים בחודש מרץ  2020הוציאה הקבוצה את
כלל עובדיה לחל"ת .עם חזרת המשחקים והארכת עונת המשחקים ,הוציא הקבוצה סכומים בקשר עם עונה זו גם
במהלך חודש יוני .2020
החלטות שהשפיעו על התאגיד:
הכחולה פועלת בכפוף ל חוק העמותות באמצעות ועד מנהל נבחר וועדות נוספות ובכלל זה ועדת בקורת .בנוסף
מינתה העמותה דירקטוריון למועדון הכדורגל.

מצ"ב דוח על הפעילויות ובאורים לדוח מתוך דוחותיה הכספיים המבוקרים של הכחולה ליום  ,31.05.19הדוח כולל
מספרי השוואה המבטאים את פעילות העמותה לשנה שהסתיימה ביום  31.12.18טרום רכישת הזכויות בניהול
המועדון.

