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דוח רואה החשבון המבקר לחברי העמותה

ר"קטמון מועדון אוהדים ע

 31לימים ") העמותה" -להלן( -ר "ביקרðו את המאזðים המצורפים של קטמון מועדון אוהדים ע

את הדוחות על הפעילויות ואת הדוח על השיðויים בðכסים ðטו לכל אחת , 2021 -ו 2022במאי 

. דוחות כספיים אלה הðם באחריות הðהלת העמותה. מהשðים שהסתיימו באותם תאריכים

.אחריותיðו היא  לחוות דעה  על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתðו

לרבות תקðים שðקבעו בתקðות , ערכðו את ביקורתיðו  בהתאם לתקðי  ביקורת מקובלים בישראל

על פי תקðים  אלה ðדרש ממðו  . 1973ג "התשל,  )דרך פעולתו של רואה  חשבון(רואי חשבון 

לתכðן את הביקורת ולבצעה במטרה  להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים 

ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע . הצגה מוטעית מהותית

ביקורת כוללת גם בחיðה של כללי החשבוðאות שיושמו ושל האומדðים . שבדוחות  הכספיים

המשמעותיים שðעשו על ידי ההðהלה של העמותה וכן  הערכת ðאותות  ההצגה בדוחות  

.אðו סבורים  שביקורתיðו מספקת  בסיס  ðאות לחוות דעתיðו.  הכספיים בכללותה

את המצב , מכל הבחיðות המהותיות, ל משקפים באופן ðאות"הדוחות הכספיים הð, לדעתðו

את  תוצאות  פעולותיה ואת השיðויים  2021 -ו 2022במאי  31הכספי של העמותה  לימים 

בðכסים ðטו שלה  לכל אחת מהשðים שהסתיימו באותם תאריכים בהתאם לכללי חשבוðאות 

). Israeli GAAP(מקובלים בישראל 

          
                                                          2022ביולי  3, ירושלים

חיים וורמברðד
חשבון -רואה 
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דוחות על המצב הכספי

)שקלים חדשים(
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 במאי31ליום 

20222021באור

ðכסים

ðכסים שוטפים

 578,455  2,561,180 3מזומðים ושווי מזומðים

 200,000  827,869 4חייבים ויתרות חובה

 -  533,401 5פקודוðות

 3,922,450  778,455 

ðכסים לא שוטפים

 375,942  507,292 6רכוש קבוע, ðטו

 ð7 193,312  206,250כס בלתי מוחשי, ðטו

 700,604  582,192 

 4,623,054  1,360,647 

התחייבויות וðכסים ðטו

התחייבויות שוטפות

 464,997  1,340,058 8זכאים ויתרות זכות

 14,110  259,645 ספקים והמחאות לפרעון

 1,599,703  479,107 

התחייבויות לזמן ארוך

 -  150,000 הלוואה לזמן ארוך

 1,749,703  479,107 

ðכסים ðטו שלא קיימת לגביהם הגבלה

 299,348  2,172,747 ששימשו לפעילויות

 582,192  700,604 שהושקעו בðכסים קבועים

 881,540  2,873,351 סה"כ ðכסים ðטו

 4,623,054  1,360,647 

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי ðפרד מהדוחות הכספיים

2022ביולי  3
תאריך אישור

הדוחות הכספיים
אורי שירצקי

Type text here
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דוחות על הפעילויות

)שקלים חדשים(
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לשðה שהסתיימה ביום
 במאי31

20222021

 7,724,281  23,860,751 9מחזור הפעילויות

 2,116,817  7,728,984 10עלות הפעילויות

 5,742,713  12,785,996 11שכר עבודה

(135,249) 3,345,771 הכðסות (הוצאות) ðטו מפעילויות

 245,188  1,321,860 12הוצאות הðהלה וכלליות

(380,437) 2,023,911 הכðסות (הוצאות) מפעילות רגילה

 5,897  74,387 הוצאות מימון, ðטו

(386,334) 1,949,524 הכðסות (גרעון) לאחר הוצאות מימון

 293,812  42,287 מעðק קורוðה מס הכðסה

(92,522) 1,991,811 הכðסות (גרעון) ðטו לשðה

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי ðפרד מהדוחות הכספיים
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דוחות על השיðויים בðכסים ðטו

)שקלים חדשים(
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ðכסים ðטו שלא קיימת לגביהם
 הגבלה

ששימשו
לפעילויות

שיועדו
על ידי
מוסדות
המלכ"ר

שהושקעו
בðכסים
קבועים

ðכסים
ðטו

שקיימת
לגביהם
סה"כהגבלה

 974,062  -  363,248  -  610,814 2020 ביוðי 1יתרות ליום 

תוספות במהלך השðה: 

(92,522) -  -  - (92,522)גרעון ðטו לתקופה

 -  -  302,905  - (302,905)סכומים ששמשו לרכישת רכוש קבוע

 -  - (83,961) -  83,961 סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת

 881,540  -  582,192  -  299,348 2021 במאי 31יתרות ליום 

תוספות במהלך השðה: 

 1,991,811  -  -  -  1,991,811 הכðסות ðטו לתקופה

 -  -  232,569  - (232,569)סכומים ששמשו לרכישת רכוש קבוע

 -  - (114,157) -  114,157 סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת

 2,873,351  -  700,604  -  2,172,747 2022 במאי 31יתרות ליום 

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי ðפרד מהדוחות הכספיים
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דוחות על תזרימי המזומðים

)שקלים חדשים(
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לשðה שהסתיימה ביום
 במאי31

20222021

תזרימי מזומðים מפעילות שוטפת
(92,522) 1,991,811 הכðסות (גרעון) ðטו לפי דוח על הפעילויות

 380,995  73,483 ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומðים מפעילות שוטפת: ðספח א'

 288,473  2,065,294 מזומðים ðטו שðבעו מפעילות שוטפת

תזרימי מזומðים מפעילות השקעה
(253,554)(232,569)רכישת רכוש קבוע

(253,554)(232,569)מזומðים ðטו ששימשו לפעילות השקעה

תזרימי מזומðים לפעולות מימון
 -  150,000 קבלת הלואות והתחייבויות לזמן ארוך

 -  150,000 מזומðים ðטו שðבעו מפעילות מימון

 34,919  1,982,725 עליה במזומðים ושווי מזומðים

 543,536  578,455 יתרת מזומðים ושווי מזומðים לתחילת השðה

 578,455  2,561,180 יתרת מזומðים ושווי מזומðים לסוף השðה

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי ðפרד מהדוחות הכספיים

ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומðים מפעילות שוטפת: ðספח א'

לשðה שהסתיימה ביום
 במאי31

20222021

הכðסות והוצאות שאיðן כרוכות בתזרימי מזומðים:
 83,961  114,157 פחת

 83,961  114,157 סה"כ הכðסות והוצ' שאיðן כרוכות בתזרימי מזומðים

שיðויים בסעיפי רכוש והתחיבויות:
 293,676 (1,161,270)קיטון (גידול) בלקוחות וחייבים

 3,358  1,120,596 קיטון בהתחייבות לספקים וזכאים

(40,674) 297,034 

 380,995  73,483 סה"כ ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומðים מפעילות שוטפת-ðספח א'

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי ðפרד מהדוחות הכספיים
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 - כללי1באור 
במאי  27ביום  ברשם העמותות  1980 -ם"ðרשמה על פי חוק העמותות התש העמותה קטמון מועדים אוהדים. א

 580509487: ומספרה 2009

:העמותה מטרות. ב
פעילויות ספורטיביות וחיðוכיות שוðות לרבות הדרכה . ðיהול וקידום קבוצת הכדורגל הפועל ירושלים, הקמה

.פעילויות לטובת הקהילה. עידוד ספורטאים צעירים מוכשרים. וחיðוך ילדים בתחומי הכדורגל

 - מדיðיות חשבוðאית וכללי דיווח2באור 
כללי חשבוðאות. א

בדבר כללי חשבוðאות , של המוסד הישראלי לתקיðה בחשבוðאות 40הדוחות הכספיים ðערכו בהתאם לתקן 
.רים"ודווח כספי על ידי מלכ

בסיס רישום הכðסות והוצאות .ב

ההוצאות מדווחות על בסיס , ההכðסות בתקופת הדיווח אשר סכומן ידוע בוודאות ðרשמות בדוח הכספי
.צבירה ועם היווצרות ההתחייבות בגיðן

מזומðים ושווי מזומðים .ג

הכוללת פקדוðות בתאגידים בðקאיים לזמן קצר , ðחשבים על ידי העמותה כהשקעות שðזילותן גבוהה
שתקופת הפקדתם המקורית במועד ההשקעה בהם איðה עולה על שלושה חודשים ואשר איðם מוגבלים 

.בשימוש

רכוש קבוע ומוðיטין .ד

:הפחת מחושב לפי שיטת הקו הישר בשיעורים שלהלן הðחשבים מספיקים. הרכוש הקבוע מוצג לפי עלות
33%-15%      מחשבים וציוד ממוחשב

25%רכבים                                  
   15%מגרש כדורגל                          
10%מוðיטין                                 

10% שיפורים במושכר                  

:פרטים בדבר מדד המחירים לצרכן ושערי החליפין. ה

            31.05.202231.05.2021
3.3383.238ב"שער החליפין דולר ארה

3.5763.958שער החליפין אירו

 - מזומðים ושווי מזומðים3באור 

 במאי31ליום 

20222021

 260,083  1,705,523 שקלים

 -  590,331 מטבע חוץ

 318,372  265,326 כרטיסי אשראי

 2,561,180  578,455 
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 - חייבים ויתרות חובה4באור 

 במאי31ליום 

20222021

 200,000  489,489 הוצאות מראש

 -  313,380 מקדמות לעובדים

 -  25,000 חייבים אחרים

 827,869  200,000 

 - פקודוðות5באור 

 במאי31ליום 

20222021

 -  520,001 פקדון בקרה תקציבית

 -  13,400 פקדון בגין שכירות

 533,401  - 

 - רכוש קבוע, ðטו6באור 

 בדצמבר31ליום 

2021

עלות
פחת

שðצבר
עלות

מופחתת

 164,351  67,101  231,452 מחשבים וציוד ממוחשב

 220,500  79,500  300,000 מגרש כדורגל

 86,397  3,835  90,232 שיפורים במושכר

 36,044  62,937  98,981 רכבים

 507,292  213,373  720,665 2022 במאי 31סה"כ ליום 

 375,942  112,154  488,096 2021 במאי 31סה"כ ליום 

 - ðכס בלתי מוחשי, ðטו7באור 

 במאי31ליום 

20222021

 225,000  225,000 מוðיטין

(18,750)(31,688)פחת ðצבר מוðיטין

 193,312  206,250 

.של העמותה בפירוק, בכדורגל" הפועל ירושלים"או השם /בגין רכישת מוðיטין ו
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 - זכאים ויתרות זכות8באור 

 במאי31ליום 

20222021

 56,893  892,786 עובדים

 407,601  340,292 מוסדות בגין עובדים

 503  106,980 זכאים אחרים

 1,340,058  464,997 

 - מחזור הפעילויות9באור 
לשðה שהסתיימה ביום

 במאי31

20222021

 3,358,701  9,851,413 הכðסות מהקצבות

 1,271,017  6,720,266 תרומות מקרðות ופרטיים

 277,362  3,201,964 הכðסות מכרטיסים ומרצייðדייז

 ð 1,554,229  1,096,607וער וב"ס לכדורגל ופעילות חברתית

 1,054,280  1,323,190 הכðסות מדמי חבר

 187,314  1,160,689 פרסום וחסויות

 479,000  49,000 הכðסות מהשאלת שחקðים

 23,860,751  7,724,281 
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)בשקלים חדשים(

 

10

 - עלות הפעילויות 10באור 
לשðה שהסתיימה ביום

 במאי31

20222021

 568,519  971,362 אחזקת רכב והוצאות

 126,496  964,329 אבטחה

 253,580  851,765 שכירות ואחזקת מגרש

 192,365  673,894 פרסום

 528,153  631,880 ציוד וביגוד

 -  455,668 דמי שיפוט ורישום

 -  403,917 עמלות סוכðים

 84,789  332,116 ליגת השכוðות

 35,999  375,749 שחקðים זרים

 -  302,163 עמלות כרטיסים

 -  292,530 הוצאות פעילות שוðות

 1,686  267,357 מחðה אימון וליðה

 88,111  245,269 הסעות

 -  219,966 מיðהלת הליגות

 58,495  259,074 השאלת ורכישת שחקðים

 88,051  196,645 הוצאות רפואיות

 83,961  114,157 פחת

 6,612  72,000 ביטוח

 -  49,800 בקרה תקציבית

 -  49,343 קבוצת ðשים

 7,728,984  2,116,817 

 - שכר עבודה11באור 
לשðה שהסתיימה ביום

 במאי31

20222021

 2,737,974  7,190,488 שכר עבודה שחקðים

 991,395  1,969,914 שכר צוות בוגרים

 669,857  1,949,202 שכר מחלקת ðוער

 1,343,487  1,242,572 שכר חברתי

 -  433,820 שכר ðשים

 12,785,996  5,742,713 
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 - הוצאות הðהלה וכלליות 12באור 
לשðה שהסתיימה ביום

 במאי31

20222021

 -  706,846 שכר עבודה וðלוות

 183,491  315,947 שירותים מקצועיים

 22,335  127,013 מיסים ואגרות

 39,362  151,054 שכירות ואחזקת משרד

 -  21,000 תרומות

 1,321,860  245,188 


