
 

 

21.2.2.82 
 

 וועד מנהל 3סיכום ישיבת ועדת כספים 
 
 

 ישיבה בפורום של ועדת כספים, ועד מנהל וועדת ביקורת לבחינת הדוחות הכספיים ואישורם.

 

 .בכיתה באוניברסיטה 21.2.2.82הישיבה התקיימה בתאריך 

 .83:2זמן סיום:  .81:8זמן התחלה: 

 נוכחים:

 דריימן, אורן שמש, רומן סונקין, יועד סספורטה, ערן לדור. כספים: יואב אקשטיין, דוראל ישי, גל 

 .ועד מנהל: סטס גורבוביצקי, יועד סספורטה, ערן לדור, שי סלע 

 .ועדת ביקורת: מור צורן, אביב פרנק , שי חלבי, איתי בן יאיר 

 :משקיפים

 יו"ר האגודהנתי חסון ,. 

 .אורנה פנקס, רמ"ד כספים 

 גודה. עדי ליואי, רואה החשבון של הא 

 

  חסרים:

 ועד מנהל: דנה גל, לירז יפה. 

 .ועדת ביקורת: דורון קרנסטי 

 

 עיקרי הישיבה:

  :נושאים שנדונו )כלל הנושאים, גם אם לא התקבלו החלטות(

הדוחות הכספיים: הבנה של מהם דוחות כספיים, כיצד בונים אותם ואיך קוראים אותם, לימוד  .8

 פסד, דוח על השינויים בהון העצמי ודוח תזרים מזומנים. מאזן, דוח רווח וה –הבנה של הדוחות 

בדוח עדיין מוצגים נתונים כספיים של חברות הבת של  –הבנה של הנתונים הכספיים המוצגים בדוח  .2

האגודה )קמפושובע, הגוף הכלכלי, שע"ל(, מכיוון שעוד לא נסגרו והיו בבעלות האגודה. הדוח הנוכחי 

 נהלה וכלליות והוצאות שונות. עבר מיון מחדש של הוצאות ה

 הנתונים הכספיים: .2

  אלף  242)דוח על תזרימי המזומנים (: השקעה ברכוש קבוע –אלף ש"ח  241ירידה במזומנים

)עפ"י הסכם המכירה  ₪ אלף  811תקבול משעל -ומנגד₪  אלף  218לשימוש שוטף ₪, 

 הראשון(.

  82%ירידה של –רכוש שוטף 

 1%עליה של -רכוש קבוע 

 2%עליה של  -יבויות לזמן ארוךהתחי  



 

 

 גידול הנובע בעיקר מרווחי אקוויטי שע"ל -השקעות בחברות מוחזקות 

 בהוצאות הובילו להפסד זניח מפעילות שוטפת. 5%גידול מזערי בהכנסות וגידול של כ 

 :המימון: משיווק )כולל עיתון(, ₪.   ליון ימ 2.5 עודף הוצאות על הכנסות מפעולות במדורים

 דיבידנד איסתא. ל,ע"משנים קודמות , דמי רווחה, ש עודפים

 

 

 

 

הדוחות אושרו באיחור בגלל שהעניין נדחה מהמועצה הקודמת, ומכיוון שהמועצה הערות:  .4

 הנוכחית לא התכנסה כחודשיים בשל תקופת בחינות. 

 

 



 

 

 החלטות שהתקבלו )רק הנושאים בהם התקבלו החלטות(:

 .1111לשנת  קבלת הדוחות הכספיים של האגודה .1

 רקע

על סמך הנתונים שהוצגו ועל סמך חוות דעתו החיובית של רו"ח ליואי שביקר את הדוחות ומצא כי 

ועדת כספים והועד  –הדוחות משקפים פעילות כספית יציבה של האגודה, התבצעה הצבעה בשתי רמות 

 המנהל.

 

 החלטה

 כפי שהוצגו לה בישיבה.  1111 הדוחות הכספיים של האגודה לשנת קבלת ועדת כספים מאשרת את

 .שי חבר ביקורת נוכח בעת ההצבעה:

 יואב אקשטיין, דוראל ישי, גל דריימן, אורן שמש, ערן לדור, יועד סספורטה, רומן סונקין.  בעד:

 .אין נגד:

 אין. נמנעים:

 

 החלטה

 יבה. כפי שהוצגו לו ביש 1111הדוחות הכספיים של האגודה לשנת  קבלת הועד המנהל מאשר את

 .מור חבר ביקורת נוכח בעת ההצבעה:

 ערן לדור, יועד סספורטה, סטס גורבוביצקי, שי סלע. בעד:

 .אין נגד:

 אין. נמנעים:

 

 התקדמות בטיפול במשימות שחולקו:

 א.מ.ל

 

 נושאים לטיפול לקראת הישיבה הבאה ומשימות שחולקו, כולל תאריכי יעד:

 א.מ.ל.

 

 

 בברכה

 ערן לדור         

 ועדת כספים יו"ר

 


