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 רווח והפסדדוחות 
 
 

    
 לשנה שהסתיימה ביום

 במאי 31
    2015  2014 
 אלפי ש"ח  באור  
       
       

 58,162  530,37  א'16  הכנסות
       

 91,762  95,510  ב'16  עלות ההכנסות
       

 (33,600)  (7,9805)    גולמי הפסד
       

 17,016  17,073  ג'16  הוצאות הנהלה וכלליות
       

 (50,616)  (75,053)    הפסד מפעולות רגילות
       

 (669)  (449)  ד'16  מימון, נטו הוצאות
       

 (51,285)  (75,502)    הפסד לפני הוצאות )הכנסות( מימון
       

 (78)  -  ה'16  אחרות, נטוהוצאות 
       

 (51,363)  (5,5027)    הפסד לפני מסים על ההכנסה
       

 (62)  (909)  17  הוצאות מסים על ההכנסה
       

 (51,425)  (6,4117)    הפסד לאחר מסים על ההכנסה
       

  ו'16  לכיסוי גרעון צד קשורהוצאות 
 
(1,753)  

 
(3,005) 

       
 (54,430)  (8,1647)    ופהלתק הפסד

 
 
 
 

 אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.יהב
 



 חברת מכבי תל אביב כדורגל בע"מ
 דוחות על תזרימי המזומנים

 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 במאי 31
  2015  2014 
 אלפי ש"ח  

     
     תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

     

 (54,430)  (164,78)  לשנההפסד  
 13,105  25,215  הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפות )א( התאמות 

     
 (41,325)  (52,949)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

     
     תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

     
 (5,278)  (3,160)  הלוואות לצדדים קשורים, נטו 
 106  622  , נטוהלוואות לשחקנים ועובדים אחרים 
 (1,865)  (773)  , נטורכישת רכוש קבוע 
 (13,279)  (15,718)  , נטורכישת רכוש אחר 

 6,305  -  תמורה ממימוש רכוש אחר
     

 (14,011)  (19,029)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
     

     תזרימי מזומנים מפעילות מימון
     

 (4,660)  -  פירעון הלוואות לזמן קצר 
 57,949  71,839  שטר הון צמיתקבלת  
 (1,414)  (412,1)  התחייבות לפיצוי בעל עניין לשעבר  
 1,600  1,600  עסקאות עם בעלי מניות –קרן הון  

     
 53,475  027,72  מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

     
 (11,86)  47  עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

     
 3,036  1,175  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

     
 1,175  1,222  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

     
     
 אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.יהב

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 חברת מכבי תל אביב כדורגל בע"מ
 

 תזרימי המזומניםדוחות על 
 

 
 

 
 םלשנה שהסתיימה ביו

  במאי 31
   2015  2014 
 אלפי ש"ח   

      
      

     התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת )א(
      
     הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים: 
      

 9,951  12,384   פחת והפחתות   
 (128)  -  הלוואות מבנקים, נטו שערוך   
 (56)  (11)  מעביד-בשל סיום יחסי עובד בהתחייבויותה עליי  
 (289)  (184)  קרן הון מעסקאות עם בעלי מניות, נטו שערוך  
 263  171  שערוך התחייבות פיצוי בעל עניין לשעבר  
 (5,287)  -  , נטורווח ממכירת רכוש אחר  
 78  249  הפסד הון מגריעת רכוש קבוע  
      
   12,609  4,532 
     שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:  
 (16)  (812)  מלאיבעלייה   
 (1,834)  2,688  עלייה בלקוחות  
 1,317  1,989  בחייבים ויתרות חובה )עלייה( ירידה   
 3,628  967  בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים)ירידה(  עלייה  
 2,473  6,020  כותבזכאים ויתרות ז)ירידה( עלייה   
 3,005  1,754  כיסוי גרעון –ביתרת צדדים קשורים  )ירידה( עלייה  
      
   12,606  8,573 
      
   25,215  13,105 
      
      

 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
 
 
 
 
 



 חברת מכבי תל אביב כדורגל בע"מ

 ביאורים לדוחות הכספיים

 5עמוד | 

 

 
 נמחק  -: 1באור 
 נמחק -: 2באור 
 קנמח -: 3באור 
 מחקנ -: 4באור 
 נמחק -: 5באור 
 נמחק -: 6באור 
 נמחק -: 7באור 
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 נמחק -: 13באור 
 נמחק  -: 14באור 
 נמחק -: 15באור 

 
 

 דפירוטים נוספים לסעיפי דוחות רווח והפס -: 16באור 

   
 לשנה שהסתיימה ביום

 במאי 31
   2015  2014 
 אלפי ש"ח   
     )*( הכנסות א.

 11,070  317  (1) מכירה והשאלת שחקנים        
 1,610  1,525  שידור משחקים  
 2,559  4,001  פרסום וחסויות  
 15,501  18,027  מכירת מנויים וכרטיסים  
 2,787  4,256  הקצבות 
 22,316  5,830  נסות מאופאהכ  
 2,141  3,340  הכנסות ממכירת מזכרות ומתמלוגים  
 179  234  אחרות 

   
 
 

37,530  58,162 
 

החברה שבנדון, המנהלת את קבוצת הכדורגל מכבי תל אביב, מנהלת את ספרי  2012/2013החל מעונה )*(
ערעור לבית  2012החשבונות כחברה ללא כוונת רווח לצרכי מס ערך מוסף. החברה הגישה בחודש אפריל 

בע כי . בהתאם, נק2013המשפט העליון על פסק הדין של בית המשפט המחוזי, שנדחה בחודש אוקטובר 
 החברה היא במעמד מלכ"ר לצרכי מע"מ ולא עוסק מורשה, כפי שהיה עד לפרסום פסק הדין. 

עד להחלטה זו, הפרישה החברה את החבות התיאורטית למע"מ עסקאות בגין הכנסותיה מזכויות 
 שידור, המתקבלות באמצעות ההתאחדות לכדורגל, וקזזה את מס התשומות התיאורטי.

 
 
 ממכירת זכויות כלכליות בכרטיסי שחקן הפסד() פרוט רווח (1) 

 
 
 

 במאי 31לשנה שהסתיימה ביום   תאריך מכירה  שחקן

    2015  2014 
 אלפי ש"ח    

 5,287  -  04/07/2013  אלירן עטר .1
    -  5,287 

 
 
 



 חברת מכבי תל אביב כדורגל בע"מ

 ביאורים לדוחות הכספיים
 

 )המשך( פירוטים נוספים לסעיפי דוחות רווח והפסד -: 16באור 

   
 לשנה שהסתיימה ביום

 איבמ 31
   2015  2014 
 אלפי ש"ח   
      עלות ההכנסות ב.

 42,430  46,582   שכר שחקנים        
 13,740  12,617  שכר צוות מקצועי  
 1,135  1,420  שכר צוות רפואי  
 146  61  אחזקת שחקנים זרים 
 5,978  2,192  השתתפות בטורניר אופ"א  
 5265,  5,877  אבטחה ושיטור ליגה  
 2,215  2,726  שיווק מנויים  
 1,306  1,518          עמלות לסוכנים   
 181  257  ביטוח 
 2,206  2,385  אחזקת מתקנים ושכר דירה  
 342  270  טיפול וציוד רפואי  
 381  509  ציוד ובגדי ספורט 
 1,571  1,427  והשאלת שחקנים היקני  
 9248,  11,962  פחת והפחתות   
 228  353  נסיעות לחו"ל  
 972  1,048  כיבודים ואירוח  
 1,377  1,435  אחזקת רכבים   
 554  529  מחנה אימון  
 612  642  שירותי סקאוטינג   
 1,938  700,1   אחרות  

         95,510  91,762 
      
      הוצאות הנהלה וכלליות ג.
 6,157  6,314  ת ונלוותמשכור  
 817  758  אחזקת משרד ודמי שכירות  
 5,008  5,566  ופרסום שיווקהוצאות   
 814  764  שירותים מקצועיים 
 1,027  1,053  פחת  
 1,048  1,068  הקצבה לאגודה   
 577  371  אחזקת כלי רכב  
 165  127  תקשורת 
 273  259  משאבי אנוש  
 604  -  לחובות מסופקים ואבודיםהפרשה   
 526  793   אחרות  
   17,073  17,016 

  
 

 )המשך( פירוטים נוספים לסעיפי דוחות רווח והפסד -: 16אור ב
 

   
 לשנה שהסתיימה ביום

 במאי 31
   5201  4201 

     מימון, נטוהכנסות )הוצאות(  ד. 
 (191)  (169)  טו, נופיקדונותריבית והפרשי שער על הלוואות   
 (317)  (120)  עמלות בנק  
 (161)  (160)  ריבית בעלי עניין וצדדים קשורים,נטו  

      
   (449)  (669) 
     הוצאות אחרות ה.

 הפסד הון בגין גריעת רכוש קבוע.    



 חברת מכבי תל אביב כדורגל בע"מ

 ביאורים לדוחות הכספיים
 

 הכנסות )הוצאות( נטו לכיסוי צד קשור .ו 
 

דורגל בישראל, החברה מחייבת להבטיח את בהתאם להסכם הניהול ולתקנון התאחדות הכ 
קיומה ופעילותה של מחלקת הנוער ולתקצב את פעילותה. בהתאם לכך החברה במידת הצורך 

 תישא הלכה למעשה בהתחייבויות לכיסוי גירעון המועדון.
 
 

 
 מסים על ההכנסה -: 17 באור

 
 מדידת התוצאות לצרכי מס .1

 
 ל החברה לצרכי מס, בערכים נומינליים. ואילך נמדדות תוצאותיה ש 2008החל משנת 

 
 המס על הכנסות החברה .2

 
 -ו 2012בשנים  25%-ו 24%היה  2011הכנסות החברה חייבות במס רגיל. שיעור מס החברות בישראל בשנת 

 . חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה.2013
 

ברשומות החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי  פורסם 2013באוגוסט,  5ביום  .3
"החוק"(, אשר קובע, בין היתר, העלאת שיעור מס  -)להלן  2013 -(, התשע"ג 2014 -ו 2013התקציב לשנים 

 .25%במקום   26.5%ואילך לשיעור של  2014החברות משנת המס 
 

 רווחי/הפסדי הון .4
 ב' לעיל. ר מס חברות, ראה באוררווחי הון חייבים בשיעו

 

 שומות מס  .5
 .2004לחברה הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס 

 .2012לחברה הוצאו שומות מס סופיות בגין ניכויים עד וכולל שנת המס 
 

 

 
 מס ערך מוסף     -: 18 באור
 

ת שלטונות מע"מ המשפטי שלה. לטענ סלחברה היתה מחלוקת עם שלטונות מע"מ לגבי הגדרת הסטאטו
 המשפטי שלה הינו עוסק. ססטאטוס החברה הינו מלכ"ר בעוד שהחברה טענה שהסטאטו

אביב אצל השופטת -משפט המחוזי בתללבית ה 1126/06החברה הגישה ערעור תיק עש  2006במהלך שנת 
משפט נדחה ערעור החברה. החברה הגישה ערעור לבית ה 12/2/2012דניה קרט. בפסק דין שפורסם ביום 

 העליון,
 , נדחה ערעור זה.2013ובחודש אוקטובר 

-2010אלפי ש"ח בגין מס שכר לשנים  7,129כתוצאה מדחיית הערעור, כאמור, הפרישה החברה סך של 
 , ונכון ליום עריכת הדוח, פועלת לרישומה מחדש כעוסק מורשה.2012

 


