
 
 

 

 19/4/2017פרוטוקול ועדת כספים מיום 

 

 13/4-12 אביבה הנדון : סיכום תצוג
 

 .לא הביאו אישור 5  הביאו אישורסוסים  5.  10לא הגיעו מתוכם סוסים  140בתצוגת האביב נרשמו 

 

סף ,מהסיבה ועדת כספים ממליצה להעלות בפני פורם הועד שכל סוס שנרשם ולא הביא אישור לגבות ממנו את כל סכום הכ

שהוא רשום בחוברת וכידוע האבטחה ושוטרים היא פונקציה של נרשמים כמו כן ממליצה לבדוק האם המבטלים גם לא ביטלו 

 .בתצוגות קודמות ומחפשים רק פרסום בחוברת חינם 

 

השופט עצמו  כספים חשוב לציין כי כרטיס הטיסה של השופט הבלגי נקנה ע"י העמותה ובגלל אי הבנה גם תכמו כן לוועד

 רכש כרטיס טיסה , יש להקפיד להימנע ממצבים ואי הבנות מסוג זה.

 

 ₪ . 5000לזמן השהות שכלל ארוחות בוקר וערב היה  חהאירוהשופטים התארחו בבית מלון על בסיס לינה בלבד , עלות 

 

 פילוג ההכנסות :
 

 כרטיסי קהל
 כרטיסים 434 –רביעי נמכרו 

 54 -ילדים 

 כרטיסים 682 –חמישי נמכרו 

 כרטיסים 79 –ילדים 

 

 שקל 55,800=  50*1116

 שקל 2660=  20*133

 שקל 58,450 –סה"כ 

 

VIP 
 שקל  7000 –נמכר בתצוגה 

 

 שקל  69,600–שולם מראש 

 

 שקל 76,600  - סה"כ

 

 סוסים 
 

 שקל 169,000=   1300*  130סה"כ 

 

 ₪  66,370סך  בהתצוגה הייתה בעודף חיובי 

 .דוח זה יובא בפני הועד ואחריו יעלה לאתרמפורט.  וח אקסלדמצ"ב כמו כן 

 

 כספיםועדת ר "יו

 אייל

 ועדההוחברי 



 

 

 

 

 

   הכנסות חשבונית תשלום יום הוצאות

 169000 רישום סוסים 560 מזומן  9360 נקיון

 V.I.P. 76600שולחנות  123 צק 2340 וטרינר

 58450 כרטיסי כניסה     8044 שופטים כרטיסי טיסה

 1500 אריאלה   העברה 13361 גביעים

 1500 סלמאן בשה 3263 העברה 3510 מהנדס בטיחות

 1,500 תומר תשובה 186037 צק 4468 מלון בצפון

 2000 בי פליי 1079 העברה 29063 חברת שמירה

 2000 פאלח   העברה 14,040 שוטרים

 2000 אורן 137 צק 6250 הגברה + די ג'י

 2500 אורי 132 ההעבר 1900 גרפיקה

         4200 חוברת + דפוס

 317050 סה"כ     1193 דפוס פנקסים

       101מזומן כנגד  13200 משכורות

         20000 מקום

     366 העברה 3042 עגלת מע"צ

     2582 העברה 81900 ציוד ובמות והצללות

     211 העברה 2300 מוניות

     1078 צק 2340 קריין

     64 מזומן 12000 כיבוד

         3300 אמבולנס

VIP1702  שרות         

     102160+102176 העברה 1508 צמידים

         750 רישוי כיבוי אש

       כ.אשראי שלי 323 רישוי מועצה

 317,050 הכנסה     2300 ביטוח

 250,680 הוצאה 41190442 כ.אשראי שלי 786 מתנות שופטים

 66,370 סה"כ     5000 וח שופטיםאר

       מזומן 2000 מנבט

       העברה 500 הוצאות שופטים בחו"ל

         250680 סה"כ

 


