الحسـابـات الختاميـة والتقاريـر المـاليـة
وتقـريــر مـدقـق الحســابــات

لن ـادي الـدولفيـن لمـريـاضـة المـائي ـة

وذلك عن السنة المالية المنتهية في  4232/34/53م
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 – 7االيضاحات حول البيانات المالية .
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تقــريــر مــدقــق الحســابــات

السـادة  /اعض ـاء الجمعيـة العمـوميـة المحتـرميـن
نــادي الــدولفيــن لمـرياضـه المـائيــة
غـ ـزة – فـمس ــطيـن
لقــد دققنــا بيــان االصــول والاصــوم النــات مــن المعــامالت النقديــة المرفــق لنــادي الــدولفين لمرياضــه المائيــة كمــا ــي
فــي  , 4232/34/53وبيــان المقبوضــات والمصــروفات لمســنة الماليــة المنتهيــة فــي ذلــك التــاري  ,وان ــذا البيانــات
المالية ي مسؤلية إدارة النادي  ,واان مسئوليتنا ي ابـداء الرأي حول البيانات المالية استنادا الى تدقيقنا .
كم ــا ــو مب ــين ف ــي القـ ـوائم الماليــة فقــد تــم اعــداد ــذا البيانــات الماليــة وفقــا الســاس المقبوضــات والمــدفوعات
النقديـة المعــدل فــي تسـجيل العمميــات الماليــة لمنــادي  ,و ـو اســاس محاســبي وــامل وفقـا لقواعــد المحاســبة المتعــار
عميها .
برأينا ان البيـانـات الموـار اليهـا اعـالا تمثـل بعـدالة من كافة النـواحي الجو ريـة االصـول والاصـوم الناتجـة مـن
المعــامالت الماليــة لمنــادي كمــا ــي فــي  53ديســمبر  4232م  ,وااليـرادات المقبوضــه والمصــاري

المدفوعــه لمســنة

المالية انذاك وفقا لالساس المحاسبي المبين.
صافي وابو وعبان
وليد ابو وعبان
 4233/5/32م

او ًال  :قـــــائمـ ــة المــ ـــركـــــز المـــــالـــــي لمنـــــادي
كمــا ــي فــي 31/12/2010م
ايضاح

NIS 2010

(  ) 1االصول والموجودات :
الموجوادت المتداولة
النق ــدي ــة و البنوك

)(1

مجموع الموجودات المتداولة

732.74
732.74

الموجودات الثابتة
مجموع الموجودات الثابتة

)(2

7,074.49

الموجودات االخر
ايجارات مدفوعه مقدما
اجمالي االصول والموجودات

()5

90855899
170667871

(  ) 7االلتزمات وحقوق الغير :

االلتزامات قصيرة االجل
دائنون

مجموع اال لتزامات قصيرة االجل

200.00
200.00

حقوق الممكية
فائض ( عجز ) العام

174462.23

مجموع حقوق الممكية

170,67.23

اجمالي االلتزامات وحقوق الممكية

174667871

** ان االيضاحات تمثل ج از ال يتج از من ذا البيانات .

ثانيا  :قــــ ـائمــــــة المقبـ ــوضـ ـ ـــات والمــــدفــ ـ ــوعـــــــات
وذلك عن الفترة من 1/1/2010وحتى 31/12/2010م
ايضاح

NIS 2010

االيرادات و المقبوضات
االيرادات والمقبوضات

()3

اجمالي االيرادات و المقبوضات

99,870.22
99,870.22

المدفوعات والمصروفات
المدفوعات والمصروفات

()4

824407.99

مجموع المدفوعات والمصروفات

870,97.99

صافي رصيد الفائض (عجز ) َ

17,,67.23

** ان االيضاحات تمثل ج از ال يتج از من ذا البيانات .

ثالثا  :قــ ـ ــائم ــــــة التــــــدفق ـ ـ ـــات النق ــــــديــ ـ ــة
وذلك عن الفترة من 1/1/2010وحتى 31/12/2010م
NIS 2010
التدفقات النقدية من العميات الجارية

17,,67.23

فائض ( عجز ) المقبوضات عن المدفوعات

اضافات لمتدفقات الجارية
مجمع استهالك الموجودات الثابتة

امانات وسم

( ) 1-4

305.51

200.00

اجمالي االضافات لمتدفقات الجارية

505.51

صافي النقدية من العمميات الجارية

170967.74

الموجودات الثابتة

ايجارات مدفوعه مقدما

()2

)(7,380.00

)(94855.00

اجمالي التدفقات النقدية في العمميات التمويمية

)(170715.00

صافي رصيد النقدية

732.74

رصيد النقدية اار العام

732.74

رصيد النقدية اول العام

0.00

صافي الزيادة ( النقص ) في النقدية

** ان االيضاحات تمثل ج از ال يتج از من ذا البيانات .

732.74

االيضــاحــات حــول القــوائــم المــاليــه
تاسس نادي الدولفين لمرياضه المائية عام  2009م و و نادي رياضي ثقافي اجتماعي  ,و و مؤسسه ا مية غير ربحية
يتركز طبيعه عممه ونواطه في ادمه المجتمع المدني من االل نور التربية الرياضية المائية والثقافية واالجتماعية والعمل
عمى رفع المستوى الرياضي والفني لاللعاب المائية من االل وتى انواع الرياضات المائية ( السباحة  ,التزل المائي  ,الفطس
 ,القوارب الوراعية  ,كرة الماء  ,قيادة القوارب السريعه  ,قيادة الدرجات المائية  ,وايات

 ,القفز في الماء  ,قوارب التجدي
الصيد . ) .... ,
كما ولمنادي العديد من اال دا

التي يسعى الى تحقيقها والتي تادم المجتمع المدني والتي منها انواء المدراس المائية و برك

السباحة وغير ا
كما ويعتمد النادي عمى اساس االستحقاق المعدل في تسجيل العمميات المالية والمحاسبية واعداد التقارير المالية والحسابات
الاتامية كاساس لذلك .
واعتماد العممة المتداولة محميا و ي ( الويكل ) في ذلك .
ذا وتمثل االيضاحات المذكورا اعالا عمى ما يمي :
 - 1النقدية والبنوك :
الصٌذّق
تٌل فلسط٘ي الوحذّد  -دّالر
تٌل فلسط٘ي الوحذّد  -ش٘نل
اجمالي النقدية

** ان االيضاحات تمثل ج از ال يتج از من ذا البيانات .

NIS 2010
438.26
234.29
60.19
732.74

 - 2الموجودات الثابتة :
الرص٘ذ فٖ
0212/1/1
التنلفَ:
االثاث ّالوفرّشاخ
اجِزج النوثْ٘تر
اًشاءاخ

هجوغ االستِالك
االثاث ّالوفرّشاخ
االجِزٍ الونتثَ٘
االًشاءاخ

صافٖ االتنلفَ الذفترَٗ

اضافاخ

استثؼاد

الرص٘ذ فٖ
0212/10/11

-

1,970.00
3,650.00
1,760.00
7,380.00

0

1,970.00
3,650.00
1,760.00
7,380.00

0

37.17
121.67
146.67
305.51

-

37.17
121.67
146.67
305.51

0

44.4,0,7

0

44.4,0,7

 - 3االيرادات والمقبوضات :
اشتراماخ ّػضْٗح
تثرػاخ ّاػاًاخ
اٗراد دّراخ سثاحح
اٗراد قارب الس٘احح
هشرّع التْظ٘ف ( )6ت٘تا
رسْم دّراخ اًقار
تثرػاخ هتفرقح
اجمالي االيرادات و المقبوضات

** ان االيضاحات تمثل ج از ال يتج از من ذا البيانات .

NIS 2010
1,504.00
47,150.50
5,560.00
10,922.50
23,383.22
4,350.00
7,000.00
99,870.22

 - ,المدفوعات والمصروفات :
هشترٗاخ هستلزهاخ تحرٗح
اتؼاب تذرٗة دّراخ اًقار
هحرّقاخ القارب
رّاتة ّاجْر هْظفٖ الٌادٕ
تنلفَ هشارمح القارب
اٗجار هقر الٌادٕ
رّاتة هْظغٖ هشرّع ت٘تا
رسْم دّراخ سثاحح هؼادٍ
ترٗذ ُّاتف
هنافاج ّاتؼاب
دػاَٗ ّاػالى
م  .ه٘اج ّمِرتاء
م  .قرطاس٘ح
م  .ض٘افَ
هصارٗف ّػوْالخ تٌن٘ح
م  .اخرٓ
خذهاخ ًظافح
اسِتالك الوْجْداخ الثاتتح
م  .هْاصالخ ّتٌقالخ
فرّقاخ اسؼار ػوالخ
م  .ص٘اًح للقارب
م  .ص٘اًح
م ً .ثرٗح

1-4

اجمالي المدفوعات والمصروفات

NIS 2010
4,248.00
1,100.00
808.00
10,650.00
6,349.56
10,828.50
29,152.38
70.00
1,266.80
1,374.00
10,953.00
191.00
1,484.00
259.00
50.33
59.00
250.00
305.51
373.00
378.41
125.00
895.00
1,237.50
28,,.4.99

 -5االيجارات المدفوعه مقدما :
اٗجار الوقر الوذفْع فٖ ػام  2010هي (ّ 2010-10-1حتٔ  2011-9-30م )
ٗخصن ًص٘ة ػام  2010هي (ّ 2010-10-1حتٔ  2010-12-31م)

NIS 2010
13.140.00
3.285.00

صافي رصيد االيجارات المفوعه مقدما

742550..

** ان االيضاحات تمثل ج از ال يتج از من ذا البيانات .

