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 בדצמבר31ליום 

20212020

באור
שקלים
חדשים

שקלים
חדשים

רכוש שוטף 

 1,766,894  1,408,226 3מזומנים ושווי מזומנים

 120,118  11,250 4חייבים ויתרות חובה

 1,419,476  1,887,012 

 3,218  1,644 5רכוש קבוע, נטו 

 1,890,230  1,421,120 סה"כ נכסים

התחייבויות שוטפות 

 190,394  187,184 6זכאים שונים ויתרות זכות

 190,394  187,184 סה"כ התחייבויות 

 ה'2נכסים נטו 

נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה:

 1,096,618  632,292 נכסים נטו לשימוש לפעילויות

 3,218  1,644 נכסים נטו ששימשו לרכוש קבוע

 633,936  1,099,836 

נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופן
 600,000  600,000 8זמני

 1,699,836  1,233,936 סה"כ נכסים נטו

 1,890,230  1,421,120 סה"כ התחייבויות ונכסים נטו

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים

2022במאי  12
תאריך אישור

הדוחות הכספיים
 קארין -ר הועד "יו

סנדל
ןניר אלו -חבר ועד 
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לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20212020

באור
שקלים
חדשים

שקלים
חדשים

 889,261  896,317 9מחזור הפעילויות

 1,268,895  1,134,460 10עלות הפעילויות

 379,634  238,143 הוצאות נטו מפעילויות

 223,766  205,518 11הוצאות הנהלה וכלליות

 603,400  443,661 הוצאות נטו לפני מימון

 9,992  22,239 12הוצאות מימון, נטו

 593,408  465,900 גרעון לשנה

.מספרי השוואה מוינו מחדש*

:אישור רואי חשבון

.2021בדקנו את הדוח על הפעילויות של העמותה לשנת המס 
י "כל הכנסות העמותה פטורות ממס ולא היו סכומים החייבים במס עפ, אנו מאשרים שלפי דעתנו

  .לפקודה) 'ז(3סעיף 

'שרון ושות.א
רואי חשבון

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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נכסים נטו שאין לגביהם
הגבלה

נכסים
נטו

שקיימת
לגביהם
 הגבלה

לשימוש
לפעילויות
שלא יועדו

על ידי
מוסדות
המלכ"ר

נכסים
נטו

ששימשו
לרכוש
קבוע

בעלת
סה"כאופן זמני

שקלים
חדשים

שקלים
חדשים

שקלים
חדשים

שקלים
חדשים

 2,293,244  600,000  -  1,693,244 2020 בינואר  1יתרות ליום  

תוספות במהלך השנה 

(593,408) -  - (593,408)גרעון לשנה

גריעות במהלך השנה 

העברת סכומים שלא קיימת לגביהם
הגבלה

 -  -  4,771 (4,771)השקעות ברכוש קבוע

 -  - (1,553) 1,553 פחת השנה

(3,218) 3,218  -  - 

 1,699,836  600,000  3,218  1,096,618 2020 בדצמבר 31יתרות ליום 

תוספות במהלך השנה 

(465,900) -  - (465,900)גרעון לשנה

גריעות במהלך השנה 

העברת סכומים שלא קיימת לגביהם
הגבלה

 -  - (1,574) 1,574 פחת השנה

 1,233,936  600,000  1,644  632,292 2021 בדצמבר 31יתרות ליום 



29/06/2022 13:27:19בעבודה

  ו  ד  ה
ב  ע  ב

)ר"ע(כדורגל מקצועני בישראל  -או .פי.אף.איי
באורים לדוחות הכספיים

A. SHARON & CO.  C.P.A (Isr.)רואי חשבון                                                                    ' שרון ושות.א 

6

 - כללי 1באור  

 2015, בדצמבר  1ביום  1980 -מ "העמותה נרשמה אצל רשם העמותות לפי חוק העמותות התש  .א

. 580616670ומספרה         

קידום ענייניהם וזכויותיהם של שחקני ושחקניות : מטרותיה העיקריות של העמותה הן.  ב
הכדורגל הפעילים בישראל המשחקים בליגות המקצועניות מתוך כוונה לשפר את תנאי 

תנאי , זכויותיהם הסוציאליות, שכרם , לשפר את מעמדם, להגן על תעסוקתם, העסקתם
יג עבודתם ורמת תעסוקתם  של שחקני הכדורגל המקצוענים והכל בסיוע ארגון העובדים היצ

. של שחקני ושחקניות הכדורגל בישראל

 - עיקרי המדיניות החשבונאית 2באור  

:הינם כדלקמן, באופן עקבי, עיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים

בסיס הדיווח של הדוחות הכספיים.א

א פי המוסכמה של העלות ההיסטורית ול-הדוחות הכספיים ערוכים בסכומים נומינליים על
של המוסד הישראלי לתקינה  12בסכומים מדווחים כנדרש על פי תקן חשבונאות מספר 

ד סכום מדווח הינו סכום נומינלי שהותאם לשינויים במדד המחירים לצרכן ע. בחשבונאות
 31(בתוספת סכומים נומינליים שנוספו לאחר מועד המעבר , 2003למדד בגין חודש דצמבר 

.ובניכוי סכומים שנגרעו לאחר מועד זה) 2003, בדצמבר

מזומנים ושווי מזומנים והשקעות לזמן קצר.       ב
          
יונם בעת   לרבות פקדונות בבנקים שהתקופה עד למועד פד, כוללים השקעות שנזילותן גבוהה           
.ההשקעה בהם לא  עלתה על שלושה חודשים           
         

רכוש קבוע.       ג

.הרכוש הקבוע מוצג על בסיס עלות בניכוי פחת שנצבר
.הפחת מחושב לפי שיטת הפחת השווה בשיעורים המתאימים לאורך חיי הנכסים

:שיעורי הפחת השנתיים הינם כדלקמן

%

2-6מבנים

6-10ריהוט וציוד משרדי

15כלי רכב

20-33מחשבים

10שיפורים במושכר

שערי מטבע חוץ.ד

יך יתרות מטבע חוץ נכללות בדוחות הכספיים לפי שערי החליפין היציגים של בנק ישראל לתאר
.המאזן
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 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך) 2באור  

נכסים נטו.ה

של לשכת רואי חשבון בישראל מוצגים הנכסים נטו של העמותה  69על פי הוראות גילוי דעת 
:כדלקמן

.בגין הפעילות השוטפת של העמותה –נכסים נטו שלא הוגבלו ושימשו לפעילות שוטפת 

לל כו(בגין סכומים שמיועדים לרכוש קבוע  –נכסים נטו שלא הוגבלו ושימשו לרכוש קבוע 
).רכישות והוצאות פחת

מותה בגין סכומים שהוגבלו על ידי הע -נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני 
.לקרן מלגות ולקרן עזרה הדדית, לקרן משפטית

 - מזומנים ושווי מזומנים 3באור  

 בדצמבר31ליום 

20212020

שקלים
חדשים

שקלים
חדשים

 1,613,936  846,417 בנק- מטבע ישראלי

 152,958  561,809 בנק- מטבע זר

 1,408,226  1,766,894 

 - חייבים ויתרות חובה 4באור  

 בדצמבר31ליום 

20212020

שקלים
חדשים

שקלים
חדשים

 5,118  6,250 הוצאות מראש

 105,000  5,000 הלוואות לשחקנים

 10,000  - הכנסות לקבל

 11,250  120,118 
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 - רכוש קבוע, נטו 5באור  

 בדצמבר31ליום 

20212020

רהוט
סה"כוציוד

שקלים
חדשים

שקלים
חדשים

עלות 

 14,850  19,621 2021 בינואר 1יתרה ליום 

 4,771  - תוספות במשך השנה

 19,621  19,621 2021 בדצמבר 31יתרה ליום 

פחת שנצבר 

 14,850  16,403 2021 בינואר 1יתרה ליום 

 1,553  1,574 תוספות במשך השנה

 16,403  17,977 2021 בדצמבר 31יתרה ליום 

 3,218  1,644 2021 בדצמבר 31עלות מופחתת ליום 

 - זכאים שונים ויתרות זכות 6באור  

 בדצמבר31ליום 

20212020

שקלים
חדשים

שקלים
חדשים

 22,165  72,028 הוצאות לשלם

 35,011  29,161 ספקים

 14,505  16,812 מוסדות

 17,309  16,938 עובדים

 74,191  25,062 שחקני כדורגל

 27,213  27,183 אחרים

 187,184  190,394 

 - התחייבויות בשל יחסי עובד- מעביד 7באור  

.י הפקדות לקופות אישיות"התחייבויות העמותה מכוסות במלואן ע

. על פי חוק 14כל העובדים חתומים על סעיף 
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 - נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופן זמני 8באור  

 בדצמבר31ליום 

20212020

שקלים
חדשים

שקלים
חדשים

 200,000 200,000קרן משפטית

 200,000 200,000קרן מלגות

 200,000 200,000קרן עזרה הדדית

 600,000  600,000 נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופן זמני

 - מחזור הפעילויות 9באור  

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20212020

שקלים
חדשים

שקלים
חדשים

 823,992  809,100 הקצבות *

 -  43,705 הכנסות ממתן שירותים

 65,269  43,512 מענק קורונה

 896,317  889,261 

-FIFPro -ח נתקבלו מ"ש 764,100הכנסות  בסך * World Players' Union.

 - עלות הפעילויות 10באור  

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20212020

שקלים
חדשים

שקלים
חדשים

 518,294  686,953 שיווק, קמפיינים ופרסום

 313,891  323,435 משכורות ונלוות

 219,178  15,000 ייעוץ מקצועי

 196,327  94,025 מלגות וסיוע לשחקנים

 5,558  5,663 קשרים בינלאומיים

 15,206  9,317 משרדיות

 441  67 נסיעות

 1,134,460  1,268,895 



29/06/2022 13:27:19בעבודה

  ו  ד  ה
ב  ע  ב

)ר"ע(כדורגל מקצועני בישראל  -או .פי.אף.איי
באורים לדוחות הכספיים

A. SHARON & CO.  C.P.A (Isr.)רואי חשבון                                                                    ' שרון ושות.א 

10

 - הוצאות הנהלה וכלליות 11באור  

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20212020

שקלים
חדשים

שקלים
חדשים

 142,259  131,842 משכורות ונלוות

 29,894  26,910 שרותים מקצועיים

 38,876  34,593 כבודים ומתנות

 8,360  8,333 ביטוחים

 2,824  2,266 מיסים ואגרות

 1,553  1,574 הוצאות פחת

 205,518  223,766 

 - הוצאות מימון, נטו 12באור  

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20212020

שקלים
חדשים

שקלים
חדשים

 4,109  4,335 ריבית ועמלות

 5,899  18,054 שערוך מטבע זר

 20,000  150 הכנסות מריבית הלוואה

 22,239  9,992 

.מספרי השוואה מוינו מחדש*


