
2021מועדון כפרי עומר –דוחות כספיים 

)580036002( ר"עמועדון כפרי עומר 

2021דוחות כספיים לשנת 
                  

 2022בספטמבר  13,  אסיפה כללית



2021מועדון כפרי עומר –דוחות כספיים 

20212020

שינוי

3,4901,9731,517מחזור הפעילויות

70%2,44392%1,816627עלות הפעילויות

30%1,0478%157890עודף מפעילויות

אלפי ש " ח 

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 

דוח על הפעילות

15%52115%304217הוצאות הנהלה וכלליות

673(147)15%526-7%עודף (גרעון) לפני מימון

הוצאות מימון, נטו
1%

37
2%

316

667(178)14%489-9%עודף (גרעון) לשנה

EBITDA781111670



2021מועדון כפרי עומר –דוחות כספיים 

דוח על תזרימי המזומנים

20212020

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

(178)489עודף (גרעון) לשנה
התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים 

7791מפעילות שוטפת  (נספח א ' )

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 

אלפי ש " ח 

(87)566מזומנים שנבעו (שמשו) לפעילות שוטפת

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

(691)(305)מזומנים ששימשו לפעילות השקעה

(778)261ירידה במזומנים ושווי מזומנים

4261,204יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

687426יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
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המשך - דוח על תזרימי המזומנים

נספח א' - התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת

20212020

הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים

לשנה שנסתיימה ביום 31 

אלפי ש " ח 

255258פחת

(84)(136)ירידה בהתחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד , נטו

שינויים בסעיפי רכוש שוטף והתחייבויות

346(320)ירידה (עלייה) בחייבים ויתרות חובה

195(178)עלייה (ירידה)  בספקים ונותני שירותים

(624)456עלייה (ירידה) בזכאים ויתרות זכות

7791
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2021202020212020

התחייבויות שוטפותנכסים שוטפים

2%726%250ספקים ונותני שירותים14%68710%426מזומנים ופקדונות
6%2913%133זכאים ויתרות זכות11%5044%184חייבים ויתרות חובה

10%4924%175הכנסות מראש

25%1,19115%61018%85514%558

התחייבויות לא שוטפותנכסים לא שוטפים

ליום 31 בדצמבר

 אלפי ש"ח

ליום 31 בדצמבר

 אלפי ש"ח

מאזנים

התחייבויות לא שוטפותנכסים לא שוטפים
3%1607%296התחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד , נטו75%3,57285%3,503רכוש קבוע

נכסים, נטו

נכסים נטו  שלא קיימת לגביהם הגבלה:
(244)4%176-6%לשימוש לפעילות

75%3,57285%3,503לשימוש למטרות מוגדרות

79%3,74879%3,259
 

100%4,763100%4,113100%4,763100%4,113
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פירוט השקעות

20212020

146777שיפוץ מקלחות ושירותים (*)
--178חדר כושר 

120--מתקנים סולארים

אלפי ש " ח 

120--מתקנים סולארים

34--בריכת שחייה
10--מבואת כניסה

324941

(*) בהקמה
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 :אירועים מיוחדים בתקופת הדוח1.

המועדון היה סגור בחודשים              -בהתאם להðחיות משרד הבריאות •

1-2/2021. 

בעקבות חזרה לשגרה כמעט  2021שיפור משמעותי בתוצאות המועדון ב 2.

סיכום

לעומת הפסד אשתקד  ח"אש 489רווח ðקי של , מלאה ממגפת הקורוðה

טרום   ð2019מוכות ביחס לשðת  2021עדין תוצאות . ח"אש 178של 

 .קורוðה

יתרות מזומðים  , )ח"אש 50אשתקד כ ( ח"אש 200הון חוזר חיובי של 3.

 ).ח"אש 400אשתקד כ ( ח"אש 700בסוף שðה 

 .ח"אש 47תשלום פיצויים לעובד בסך 4.
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 :מקורות לצמיחה והתחדשות של המועדון. 5

ההכðסות השוטפות ללא תקבולים מצרוף חברים חדשים השðה   •

 . מליון 3.7מסתכמות ל 

 . מליון  4רמת הוצאות מאפייðת של המועדון כ •

התקבולים מצרוף חברים חדשים משמשים כקרן להשקעות ופיתוח  •

סיכום

משמשים גם למימון הפעילות , בחלק מהשðים. של המועדון

 .השוטפת

כתוצאה ממשבר זה חלה ירידה משמעותית  -2020משבר הקורוðה ב. 6

כחלק מהצעדים שðקטה העמותה הוחלט על הוצאת . בפעילות העמותה

והקפאת פעילות , כלל העובדים לחופשה ללא תשלום לתקופות מסוימות

 . ההשקעות
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מחזור הפעילויות
20212020

שינוי

2,8341,5371,297הכנסות דמי מנוי
31474240הכנסות מחברים בגין זכויות

(20)342362חוגים, אירועים והכנסות שונות

3,4901,9731,517

ניתוח מחזור הפעילות לפי עונה

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 

אלפי ש " ח 

שינוי20212020

3,8071,7552,052הכנסות לעונה

(218)175393הוסף הכנסות מראש י.פ

(317)(175)(492)הפחת הכנסות מראש י.ס 

(535)218(317)שינויים בהכנסות מראש

1,517      1,973     3,490סה" כ הכנסות בדוח כספי

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 

אלפי ש " ח 
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20212020
שינוי

1,484935549עלויות שכר עבודה

עלויות תפעול אחרות :
(8)180188אחזקת בריכות שחייה, מבנים וציוד 

(9)221230אנרגיה

לשנה שנסתיימה ביום 31 
בדצמבר 

אלפי ש " ח 

עלות הפעילויות

(9)221230אנרגיה
286166120מים וארנונה

(22)1638קבלני משנה ונותני שרותים
(33)3972חוגים, פעילויות ואירועים

74269448

32(61)(29)מענק קורונה

(2)246248פחת ציוד ,מבנים ובריכות שחיה

627     1,816     2,443סה" כ עלות הפעילויות
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עלויות שכר עבודה

סה"כ שינוי
אש" חכמות עובדיםאש" חכמות עובדים

261,49322789704עובדים קבועים
(96)3823230328עובדים עונתיים

1,7251,117סה" כ שכר שוטף 

20212020

לשנה שהסתיימה ביום ה 31 בדצמבר

ת במהלך השנה בשל מגפת "העובדים הקבועים הוצאו לחל 2020 -ב
.הקורונה

1,7251,117סה" כ שכר שוטף 

65(26)39עדכון הפרשה לחופשה
(52)(84)(136)הוצאות פיצויים

1,6281,007621
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הוצאות הנהלה וכלליות

20212020
שינוי

1437073עלויות שכר עבודה

לשנה שנסתיימה ביום 31 
בדצמבר 

אלפי ש " ח 

867511אחזקת משרד 
19574121שירותים מקצועיים

60546ביטוח
29218הוצאות כלליות אחרות

(2)810פחת

521304217
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זכאים ויתרות זכות

20212020

2233הוצאות לשלם
435מוסדות
986עובדים

אלפי ש"ח

ליום 31 בדצמבר

986עובדים
12889הפרשה לחופשה

291133
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חייבים ויתרות חובה

חייבים ויתרות חובה

20212020

ליום 31 בדצמבר 

אלפי ש " ח 

42088לקוחות - כרטיסי אשראי
5366המחאות לגביה
3130הוצאות מראש 

504184

אלפי ש " ח 


