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20202019

שינוי

(2,124)1,9734,097מחזור הפעילויות 

(1,715)1,8163,531עלות הפעילויות 

(409)157566עודף מפעילויות 

אלפי ש " ח 

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר

דוח על הפעילות

(409)157566עודף מפעילויות 

(202)304506הוצאות הנהלה וכלליות

(207)60(147)עודף (גרעון ) לפני מימון 

(16)3147הוצאות מימון, נטו

(191)13(178)עודף (גרעון ) לשנה 

EBITDA111691(580)
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דוח על תזרימי המזומנים

20202019

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 

13(178)עודף (גרעון) לשנה
התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים 

91313מפעילות שוטפת  (נספח א ' )

326(87)מזומנים שנבעו (שמשו ) לפעילות שוטפת 

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר

אלפי ש " ח 

326(87)מזומנים שנבעו (שמשו ) לפעילות שוטפת 

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה 
(357)(691)רכישת נכסים קבועים

(357)(691)מזומנים ששימשו לפעילות השקעה 
 

(31)(778)ירידה במזומנים ושווי מזומנים 

1,2041,235יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

4261,204יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה 
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המשך - דוח על תזרימי המזומנים

נספח א ' - התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת 

20202019

הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים 

258258פחת

לשנה שנסתיימה ביום 31 

אלפי ש " ח 

258258פחת

(5)(84)עליה בהתחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד , נטו

שינויים בסעיפי רכוש שוטף והתחייבויות 

346107ירידה בחייבים ויתרות חובה

(2)195עלייה (ירידה)  בספקים ונותני שירותים

(45)(624)ירידה בזכאים ויתרות זכות

91313
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פירוט השקעות

20202019

--120מתקנים סולארים
77755שיפוץ מקלחות ושירותים (*)

3484בריכת שחייה
1033מבואת כניסה

אלפי ש " ח 

1033מבואת כניסה
37שיפוץ מגלשות

36תנור ומבער 
12שיפוץ מזנון

9ציוד חדר כושר 
6ציוד אחר 

--עמדת שמירה

941217

(*) בהקמה
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 :אירועים מיוחדים בתקופת הדוח1.

המועדון היה סגור בחודשים              -בהתאם להנחיות משרד הבריאות •

   9/2020-2/2021-ו 3-5/2020

 20%למנוי הקיץ ניתנה הנחה של •

סיכום

 )שנים 7פריסה של (נדחתה גבייה של דמי חבר שנתיים •

 2021נדחה לעונת  2020מנוי החורף של עונת •

 .הנובע מירידה בהכנסות ח"אש 191ירידה ברווח העמותה בסך 2.

יתרות מזומנים  , )מליון 1- אשתקד כ( ח"אש 50הון חוזר חיובי של 3.

 ).מיליון  1.2אשתקד (  מיליון  0.4בסוף שנה 

 .אלפי  300 -התחייבות לא מכוסה לפיצויי עובדים בסך כ4.
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העמותה , כיומיים לפני אשור הדוחות הכספיים 27.6.2021ב 1.
בגין תביעה שהוגשה  , ד מבית משפט המחוזי בלוד"קיבלה פס

נגד העמותה על ידי חברי העמותה בכל הקשור לסחר או העברה  
להשיב /ד על העמותה לפצות"לפי פס. של מניות בעמותה
 .בערכים מהותיים, סכומים לתובעים

 
ד טרם נלמד  על ידי מנהלי העמותה ויועציה   "פס, בעת הנוכחית2.

ד מהותי נגד העמותה"פס

ד טרם נלמד  על ידי מנהלי העמותה ויועציה   "פס, בעת הנוכחית2.
עשוי להשית על  , לאחר שילמד הד"פסיישום . המשפטיים

למנוע את המשך העמותה ההתחייבות משמעותית שעשויה 
 .  פעילות העמותה כעסק חי

ורואי , מסיבה זו לא ניתן לחוות דעה על הדוחות הכספיים3.
נמנעים מלחוות דעה על הדוחות הכספיים בכללותם החשבון 

 .ד על העמותה"עד להתבהרות המשמעות הכלכלית של פס
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 :מקורות לצמיחה והתחדשות של המועדון. 5

ההכנסות השוטפות ללא תקבולים מצרוף חברים חדשים השנה   •

 . מליון 3.7מסתכמות ל 

 . מליון  4רמת הוצאות מאפיינת של המועדון כ •

התקבולים מצרוף חברים חדשים משמשים כקרן להשקעות ופיתוח  •

סיכום

משמשים גם למימון הפעילות , בחלק מהשנים. של המועדון

 .השוטפת

כתוצאה ממשבר זה חלה ירידה משמעותית  -2020משבר הקורונה ב. 8

כחלק מהצעדים שנקטה העמותה הוחלט על הוצאת . בפעילות העמותה

והקפאת פעילות , כלל העובדים לחופשה ללא תשלום לתקופות מסוימות

 . ההשקעות
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20202019
שינוי

(1,165)9352,100עלויות שכר עבודה

עלויות תפעול אחרות : 
(60)188248אחזקת בריכות שחייה, מבנים וציוד 

(99)230329אנרגיה

לשנה שנסתיימה ביום 31 
בדצמבר

אלפי ש " ח 

עלות הפעילויות

(99)230329אנרגיה
(138)166304מים וארנונה

(14)3852קבלני משנה ונותני שרותים
(179)72251חוגים, פעילויות ואירועים

6941,184(490)

(61)--(61)מענק קורונה

2482471פחת ציוד ,מבנים ובריכות שחיה

(1,715)     3,531     1,816סה" כ עלות הפעילויות
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אש" חכמות עובדיםאש" חכמות עובדים
22789221,876עובדים קבועים
3032857383עובדים עונתיים

20202019

לשנה שהסתיימה ביום ה 31 בדצמבר 

עלויות שכר עבודה

1,1172,259סה" כ שכר שוטף 

16(26)עדכון הפרשה לחופשה
(5)(84)הוצאות פיצויים

1,0072,270

.ת במהלך השנה בשל מגפת הקורונה"העובדים הקבועים הוצאו לחל
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הוצאות הנהלה וכלליות

20202019
שינוי

(100)70170עלויות שכר עבודה
(10)7585אחזקת משרד 

לשנה שנסתיימה ביום 31 
בדצמבר

אלפי ש " ח 

(10)7585אחזקת משרד 
(41)74115שירותים מקצועיים

54504ביטוח
(54)2175הוצאות כלליות אחרות

(1)1011פחת

304506(202)
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זכאים ויתרות זכות

20202019

3322הוצאות לשלם
538מוסדות

אלפי ש " ח 

ליום 31 בדצמבר

538מוסדות
6111עובדים

89115הפרשה לחופשה
133286
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חייבים ויתרות חובה

20202019

88447לקוחות - כרטיסי אשראי

ליום 31 בדצמבר

אלפי ש " ח 

88447לקוחות - כרטיסי אשראי
6658המחאות לגביה
3025הוצאות מראש 

184530


