
  

  

  מועדון הכדורגל הפועל ראשון לציון 

  דוח על תיאור הפעילות לתקופת הדוח

  2021מאי  -  2020יוני 

  

  

ביולי   21 -עמותת התאגדות לתרבות גופנית "הפועל ראשון לציון" (ע"ר) (להלן: "העמותה") הוקמה ב  -אופן ההתאגדות 
עמותה היא מוסד ללא כוונת רווח  ה .מועדון הכדורגל "הפועל ראשון לציון"העמותה מחזיקה בזכויות הניהול של  .1999

הפועלת להשגת מטרות ציבוריות, שהן: להקים, לארגן, לתפעל ולנהל קבוצות ספורט ייצוגי או ענפי ספורט ייצוגי וכן 
  ובעולם.    להשתתף בפעולות ספורטיביות בתחום הספורט הייצוגי בארץ

  

  

  מיליון ש"ח.  7 –לתקופת הדוח נאמד בכ  -היקף התקציב 

  

  

  מדיניות הרכש של הקבוצה בהתאם לצרכיה ולתקציב המאושר.  -מדיניות רכש 

  

  

  השקעה בקידום שחקני נוער בפן המקצועי והחינוכי ולהכינם לקליטה בקבוצה  -מדיניות נוער 

  הבוגרת. קבוצות הנוער מנוהלות יחד עם קבוצת הבוגרים. 

  

  

  שמירה על איזון כלכלי.   – עות בעליםקהש

  

  

   COVID-19 –אירועים מהותיים שאירעו במהלך השנה 

  

  

  ת בשנת הדוח.לא היו החלטות מיוחדו –החלטות שהשפיעו על התאגיד 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

  (ע"ר) "הפועל ראשון לציון "התאגדות לתרבות גופנית 

  2021 מאיב 31דוחות כספיים ליום תמצית 

  

  

  

  

  העניינים   תוכן 

  

  

  

  ע מ ו ד     
      

  2    דוח על הפעילויות 

  3-4    דוח על תזרימי המזומנים

  4-5    ביאורים לדוחות הכספיים 

  

  

  

  

  

 ___________________________  

 _________________  

 _____  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ההתאגדות לתרבות גופנית "הפועל ראשון לציון" (ע"ר)
  דוחות על הפעילויות  

2 

 
  
  

    
  לשנה שהסתיימה ביום 

  במאי  31

    2021  2020  

  שקלים חדשים  באור  
        מחזור הפעילויות 

    105,206    -   11  הכנסות ממשחקים 
    6,923,750     6,720,607   12  הכנסות אחרות 

    500,000     61,000     הכנסות ממכירה והשאלת שחקנים 

     6,781,607     7,528,956    
        

    3,768,247     1,614,905     שכר ונלוות שחקנים 
    552,287     579,231     שכר ונלוות מאמנים וצוות 

    1,238,644     328,614     שכר ונלוות עובדים 
    3,218,442     2,802,287   13  עלות משחקים ואימונים 

        

  ) 1,248,664(    1,456,570     הפסדים נטו, מפעילות
        

    660,330     718,456   14  הוצאות הנהלה וכלליות 
  ) 1,908,994(    738,114     הוצאות נטו לפני מימון 

        
    118,024     46,753     הוצאות מימון, נטו 

  ) 2,027,018(    691,361     הכנסות (הוצאות) נטו אחרי מימון 
        

   -     80,000     הכנסות והוצאות אחרות 
        

  ) 2,027,018(    771,361     לתקופה  ,נטו סה''כ

        
        
        

  
  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. 

  
 



  ההתאגדות לתרבות גופנית "הפועל ראשון לציון" (ע"ר)
  ובאורים תזרים מזומניםוח ד
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  לשנה שהסתיימה ביום 

  במאי  31

  2021  2020  

  שקלים חדשים  
      תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 

  ) 2,027,018(    771,361   הכנסות (הוצאות) נטו לתקופה 
ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים  

      נספח א' -מפעילות שוטפת
  ) 256,460(  ) 578,617(  שינויים בסעיפי רכוש והתחיבויות 

    17,125     17,526   פחת  -הוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים  
מזומנים נטו ששימשו לפעילות (שנבעו מפעילות)  

  ) 2,266,353(    210,270   שוטפת
      

      תזרימי מזומנים מפעילות השקעה 
  ) 52,627(  ) 2,340(  רכישת רכוש קבוע 

  ) 52,627(  ) 2,340(  מזומנים נטו שנבעו מפעילות השקעה 
      

      תזרימי מזומנים מפעולות מימון 
    2,370,000     365,000   הנפקת שטרי הון 

  ) 550,939(   -   הלואות מצדדים קשורים פרעון 
    485,000   ) 485,000(  אשראי לזמן קצר מבנקים, נטו 

מזומנים נטו ששימושו לפעילות (שנבעו מפעילות)  
    2,304,061   ) 120,000(  מימון

      
  ) 14,919(    87,930   עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים 

    147,176     132,257   מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה 

    132,257     220,187   מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

      
  

      
      

  
  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. 

  
  



  ההתאגדות לתרבות גופנית "הפועל ראשון לציון" (ע"ר)
  ובאורים תזרים מזומניםוח ד
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  נספח א'-ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת

  
  לשנה שהסתיימה ביום 

  במאי  31

  2021  2020  

  שקלים חדשים  
      שינויים בסעיפי רכוש והתחיבויות 

    22,387   ) 48,945(  ירידה (עליה) בחייבים ויתרות חובה 
  ) 396,850(  ) 134,093(  עליה בהכנסות לקבל 

    31,750    -   ירידה בהוצאות מראש 
  ) 459,036(    30,194   עליה (ירידה) בספקים ונותני שירותים 

    545,289   ) 425,773(  עליה (ירידה) בזכאים אחרים ויתרות זכות 

  )578,617 (  )256,460 (  
  
  
  

 
  

  הכנסות ממשחקים - 11באור 

  
  לשנה שהסתיימה ביום 

  במאי  31

  2021  2020  

  שקלים חדשים  
    93,959    -   הכנסות ממכירת כרטיסים 

    11,247    -   הכנסות ממכירת מנויים 

   -    105,206    
  

  הכנסות אחרות  - 12באור 

  
  לשנה שהסתיימה ביום 

  במאי  31

  2021  2020  

  שקלים חדשים  
    1,800,750     1,192,253   קבוצות נוער וילדים 

    484,332     606,624   המועצה להסדר ההימורים 
    1,884,776     2,019,458   עיריית ראשון לציון 

    2,283,892     2,549,147   מנהלת הליגה 
    100,000     13,500   מרכז הפועל 

    70,000     39,625   פרסום ושונות 
  300,000    300,000   דמי שימוש מתקנים

   6,720,607     6,923,750    

      
  
  



  ההתאגדות לתרבות גופנית "הפועל ראשון לציון" (ע"ר)
  ובאורים תזרים מזומניםוח ד
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  עלות משחקים ואימונים - 13באור 

  
  לשנה שהסתיימה ביום 

  במאי  31

  2021  2020  

  שקלים חדשים  
    1,990,528     1,611,273   קבוצות נוער וילדים 

    180,000     273,760   רכישה והשאלת שחקנים 
    300,000     300,000   דמי שימוש מתקנים

    199,079     94,948   שיטור ואבטחה 
    96,235     115,247   ביטוחים ורפואיות 

    27,510     58,802   ציוד ספורט 
    95,406     37,951   עמלות מייצגים 

    153,978     8,900   מחנה אימונים ובתי מלון 
    30,700     50,000   הסעות למשחקים ואימונים 

    100,447     133,248   עמלות התאחדות 
    44,559     118,158   אחרות 

   2,802,287     3,218,442    
  
  
  

  הוצאות הנהלה וכלליות  - 14באור 

  
  לשנה שהסתיימה ביום 

  במאי  31

  2021  2020  

  שקלים חדשים  
    62,479     45,017   משרדיות ותקשורת 
    97,790     142,088   שרותים מקצועיים 

    24,517     28,880   מיסים ואגרות 
    12,948    -   פרסום ויחסי ציבור 

    17,125     17,526   פחת 
    425,909     478,576   משפטיות 

    19,562     6,369   שונות 

   718,456     660,330    
 


