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  2016ריני מגיש בפניכם דוח כספי תצוגת לאומית לשנת אייל : ה

 

 סוסים  169בתצוגה השתתפו    

 VIPשולחנות  36.5 נמכרו 

 DC 1מנהל זירה  1שופטים  5הגיעו מהעולם 

 בזיכוי לעמותה₪  40,989היתרה שנשארה  20,000קוזז מההסכם מול שריג 

 

 מכירת כרטיסים ביום שישי

 20,300כרטיסים סך כספי  403קהל 

 ,שקל840כרטיסים ערך כספי  42ילדים 

VIP 4   שקל שידרגו מכרטיסי קהל 250כרטיסים לפי 

VIP 7   שקל 2100כרטיסים ערך כספי 

  24,240סך הכל מכירה יום שישי 

 

 מכירה יום שבת 

 שקל 41,150ערך כספי  823כרטיסי קהל 

 שקל 1260ערך כספי  63ילדים 

VIP  שקל 1250ערך כספי  6שקל שידרגו מכרטיסי קהל  250לפי 

VIP  19   שקל 5700ערך כספי 

 49,610סך הכל מכירה שבת 

 

 שקל  73,850סך הכל מכירה יומיים תצוגה 

 

  32,850שולחנות ואיי פי בערך כספי  36,5 יש לשלם לשייח עקאב

 

ים בניגוד גמור קלהיו בתזרים חיובי של מאות אלפי ש 2016ברצוני לציין שארבע תצוגות שהעמותה ערכה בשנת 

לשנים עבורו הריני ממליץ בפני ועד העמותה להכניס ביקורת  של כספים  בעמותת הסוס ,ראוי לציין שביקשתי 

זאת פעמיים וזה לא בוצע על מנת לבדוק מדוע היה הפסדים בכל שנים עבורו, זה חובתנו עבור כל המגדלים על 

 .היינו חלשיםשמנת שנשפר היכן 



מעל יהיה ניתן תוך שנה וחצי עד שנתיים לחסוך  2016לנהל את הכספים על פי מדניות שנת  והיה והעמותה תתמיד

שקל וכן הכנסות חיוביות מתצוגות ויהיה ניתן  250,000מעל  ים עקב חיסכון מצטבר של כל שנהשקל ןמיליול

ים יפנו לשדרוג בכסף זה לעשות במתקן באלונים תיקרה שתכסה את כל המתקן כל הרווחים שיהיו בעמותה הכספ

 .המתקן 

 

כמו כן תוך כדי התצוגה הגיע רכב מכירה ארטיקים שידוע לכולם ששייח עקאב מוכר זאת חשוב לא לתת אישורים 

 .לאף אחד ללא שום תיאום 

 ותמסורפשקל שהתברר לו שהיה מפרסם אחר שפיזר  4000וכן היה מפרסם שסיכם עם העמותה על חסות בסך 

העניין שנכנסים לשטח התצוגה  4000שקל ולא  2500ועקב כך ישלם לעמותה ללא אישור וללא תשלום 

 מלץ להפסיק זאת במידיתומפרסמים ללא תשלום גורמת נזק כספי לעמותה ומ

 

 דוח זה יוצג בישיבת ועד ויעלה לאתר העמותה

 

 אייל אלי

 ר כספים "יו

 וחברי ועדה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     לאומית 

   הכנסות צק חשבונית 2016 הוצאות

 219700 רישום סוסים     8775 ניקיון

 V.I.P. 103100שולחנות  1728 118 2340 וטרינר

 63550 כרטיסי כניסה        

         1700 אירוח שופטים

     העברה   20000 שופטים כרטיסי טיסה

         12000 גביעים

     העברה 2836 3500 מהנדס בטיחות

 1500 פלאח     18560 מלון בצפון

     צק+העברה   41712 חברת שמירה

 1500 איציק מלכה  העברה   22060 שוטרים

 1500 אריאלה 1727 113 6250 הגברה + די ג'י

 1500 מיקי פרץ העברה 127 1900 גרפיקה

 1500 קעדאן     7500 חוברת + דפוס

 2500 בי פליי     1000 דפוס פנקסים

 1500 סלמאן בשה 101מול  מזומן 13500 משכורות

 397850       20000 מקום

         3042 עגלת מע"צ

     צק+העברה   88791 ציוד ובמות והצללות

     העברה 187 5985 מוניות 

         2000 קריין 

         32850 כיבוד

         3000 אמבולנס

VIP2600  שרות         

         614 צמידים

         1100 רישוי כיבוי אש

 397,850 הכנסות ע"י שלי   323 רישוי מועצה

 331,744 הוצאות     3923  

         819 פרחים

 66,106 עודף      2100 ביטוח

     1730 227 840 הסעת עובדים

     מזומן 2267 1160 מתנות שופטים

     1726   1500 איש תיקשורת מחשב

         300 טרקטור דלק

            

         331744 סה"כ

 

 

 


