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 ועד מקומי
 דגניה א'
 א' דגניה  –ועד מקומי הנדון: 

 2015בדצמבר,  31דוח כספי לשנה שהסתיימה ביום 
 
 

לשנה שהסתיימה ( "הועד" :)להלןשל ועד מקומי דגניה א' התקבולים והתשלומים  ותדוחהמאזנים ואת רנו את קיב
 . 2015בדצמבר,  31ביום 

 
דרך פעולתו כנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )רע

 וכן לפי הנחיות הממונה על החשבונות במשרד הפנים.  1973-של רואה חשבון(, התשל"ג
 

לדוחות הכספיים הנ"ל, הם נערכו על פי הנחיות הממונה על החשבונות במשרד הפנים בדבר  1כאמור בבאור 
לות ההיסטורית, ולא עריכת דוחות כספיים ברשויות מקומיות )להלן: "ההנחיות"( ועל בסיס המוסכמה של הע

בסכומים מדווחים כנדרש בתקני חשבונאות של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות. ההנחיות האמורות מהוות 
 בסיס דיווח השונה מכללי חשבונאות מקובלים.

 
 

הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, בהתאם להנחיות שנקבעו לרשויות פרט לאמור לעיל, לדעתנו, 
ואת התקבולים והתשלומים מפעולותיו  2015בדצמבר,  31כאמור, את המצב הכספי של הועד ליום מקומיות 

 לשנה שהסתיימה באותו תאריך.
 סט פורר גבאי את קסיררוק

  אי חשבוןור  
  פה,יח

 2016, במאי 22
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 דגניה א'  -ועד מקומי  
 מאזנים

 
 בדצמבר 31 ליום

 
 2014 2015 נתונים

ים שקל 
 חדשים

ים שקל
 חדשים

   אקטיב
   :רכוש שוטף

 40,653 57,321 קופה ובנקים –נכסים נזילים 
 32157, 40,653 

   פאסיב
   התחייבויות שוטפות:

 23,831 ,57516 התחייבות לספקים ולנותני שירותים
 144,707 7167,28 דגניה א' -זכאים ויתרות זכות

 862183, 168,538 
   :גרעונות מצטברים

 (127,885) (,541126) גרעון בתקציב הרגיל
 32157, 40,653 
  
  ספיים.אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכבה

 2016, במאי 22
 

 דגניה א'  -ועד מקומי 
  תקבולים ותשלומים לפי מקורות הכנסה וסוגי הוצאה ותדוח

 בדצמבר 31 לשנה שהסתיימה ביום

 .וחות הכספייםהדורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מאבה
 

    2015    2014 
 ביצוע  ביצוע  תקציב    

 ח"ש  ח"ש  ח"ש    הכנסות
השתתפות המועצה האזורית בתקציב 

 שוטף
   168,000  197,397  162,214 

 419,53  97,529  43,000    הכנסות עצמיות ואחרות
 181,748  294,926  211,000    סה"כ הכנסות

         הוצאות
 251,878  814,259  185,800    שרותים מקומיים

 14,501  75932,  24,000    שרותים ממלכתיים
   1,009  1,200    הוצאות מימון
 266,379  293,582  211,000    סה"כ הוצאות

)  ,3441  -    בתקציב הרגיל לשנה (גרעוןעודף )  ׁ84,631) 
 (43,254)  (127,885)  -    בתקציב הרגיל לתחילת השנה גרעוןיתרת 
     השנה סוףבתקציב הרגיל לגרעון יתרת 

- 
  

(541126,) 
  

(127,885) 
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  כללי -: 1ור אב

-קומי דגניה א' הוקם מתוקף "צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"חהועד המ .א
 ", והוא נכלל בשטח השיפוט של המועצה האזורית עמק הירדן )להלן: "המועצה"(.1958

 
לצורך מימון הפעילות המוניציפאלית רשאי הועד המקומי להטיל מיסים, ארנונה כללית ודמי  .ב

 לו סמכותה. השתתפות ובלבד שהמועצה האצילה
 
הנחיות רואה חשבון לעיריות, כפי שנקבעו בהנחיות להנהלת  הדוחות הכספיים נערכו לפי .ג

חשבונות ודיווח כספי בוועדים מקומיים, בתוקף היותו גוף אחראי ומפקח בכל הנוגע לניהול 
חשבונותיו של ועד מקומי. הדוחות הכספיים נערכו בהתאם להנחיות הנ"ל השונות מכללי 

 ות מקובלים בנושאים מהותיים.חשבונא
 
 להלן. 2רישום נתוני הנהלת החשבונות נערך ב"שיטת המזומנים המתוקנת" כמפורט בבאור  .ד
 
הדוחות הכספיים אינם כוללים דוח על תזרימי המזומנים מאחר שדוח זה אינו נדרש על פי  .ה

 ההנחיות הנ"ל.
 
 2014, בדצמבר 16ום ד ביאושר ע"י הווע 2015לשנת  דגניה א'התקציב של הועד המקומי  .ו

 וע"י מליאת המועצה.
 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2ור בא
 

 
נלי היסטורי ולא בסכומים כנדרש בתקני חשבונאות של המוסד יהדוחות ערוכים על בסיס נומ

הישראלי לתקינה בחשבונאות. עיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים, 
 מפורטים להלן:

 
 נכסים נזילים א.
 

קדונות עד יקדונות בבנקים לזמן קצר וכן פיכוללים השקעות בעלות נזילות גבוהה, לרבות פ
 חודשים מיום הפקדתם. שלושה

 
 קדונות בבנקיםיפ ב.

 
 עד לתאריך הדוח הכספי. שהצטברוקדונות בבנקים כוללים ריבית והפרשי הצמדה ושער יפ
 

 רישום הכנסות .ג
 

הכנסות ממסי ועד והכנסות אחרות מתושבים נרשמות על בסיס מזומן. השתתפות  .1
 המועצה בתקציב הועד נרשמת על בסיס מצטבר.

 
( כנגד 61ת ופטורים מתשלומי מיסי ועד נרשמו כהוצאה בסעיף המתאים )בפרק הנחו .2

 זיכוי סעיף ההכנסה המתאים בתקציב הרגיל.
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( -: 2ור בא
 
 רישום הוצאות .ד
 

 ההוצאות נרשמות על בסיס מצטבר. .1
 
ות יותר, נזקפות לדוח רמאוח הוצאות ששולמו בשנת החשבון ואשר מתייחסות לתקופות .2

 הכנסות והוצאות במועד התשלום.
 

 מסים -: 3באור 
 

הועד המקומי רשום ומתנהל כמוסד ללא כוונת רווח. מוסד כאמור, פטור ממס על הכנסותיו בהתאם 
 ( לפקודת מס הכנסה.2)9לסעיף 

 



 

 5 

 'בנספח  
 

 דגניה א'  -ועד מקומי 
 של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב ריכוז תקבולים ותשלומים

 2015בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום 
 בשקלים חדשים

 
 

    תשלומים    תקבולים
תקציב  מספר ושם הפרק

2015 
 ביצוע 
2015 

 אחוז 
 ביצוע

תקציב  מספר ושם הפרק
2015 

 ביצוע 
2015 

 אחוז 
 ביצוע

    כלליותהנהלה וא. 6    מסים ומענקים .1
מיסים גביה עצמית  11 

 ארנונה
  - - מנהל כללי 61   - -

א. הנחות מיסי ועד 61   - - השתתפות מוסדות 15 
 מקומי

- -  

  - - מנהל כספי 62   - - הכנסות מימון 16 
168,00 השתתפות המועצה 19 

0 
197,3

97 
117%     

     - -  
 168,00

0 
197,3

97 
%117     

    הוצאות מימוןב. 6    
שירותים מקומיים גביה  .2

 עצמית
 84% 1,009 1,200 הוצאות מימון 63    

  - - פרעון מלוות 64      
      - - תברואה 21 
47,52 39,000 שמירה ובטחון 22 

9 
122%  1,200 1,009 84% 

50,00 - נכסים ציבוריים 24 
0 

     

חגיגות, מבצעים  25 
 רועיםיוא

    שרותים מקומיים. 7  - -

  - 11,947 תברואה 71     
 20% 8,323 41,600 שמירה ובטחון 72  %250 97,529 39,000   
132,25 נכסים ציבוריים 74     

3 
251,4

91 
190
% 

שירותים ממלכתיים גביה . 3
 עצמית

חגיגות, מבצעים  75    
 ואירועים

- -  

      - 4,000  חינוך 31 
185,80   - - תרבות 32 

0 
259,8

14 
140
% 

      - - בריאות 33 
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    תשלומים    תקבולים
    שירותים ממלכתיים. 8  - - רווחה 34 
14,75 14,500  חינוך 81   - - דת 35 

9 
102
% 

18,00 9,500 תרבות 82   - - קליטת עלייה 36 
0 

190
% 

  - - בריאות 83   - - איכות הסביבה 37 
  - - רווחה 84     
  - - דת 85   - 4,000 
  - - קליטת עלייה 86     
  - - איכות הסביבה 87     
     24,000 32,75

9 
136
% 
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 'בנספח 
 
 דגניה א' ועד מקומי -ועד מקומי 

 ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב
 2015בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום 

 בשקלים חדשים
 
 

     תשלומים    תקבולים
תקציב  מספר ושם הפרק

2015 
 ביצוע 
2015 

 אחוז 
 יצועב

תקציב  מספר ושם הפרק
2015 

 ביצוע 
2015 

 אחוז 
 ביצוע

 

     מפעלים .9    מפעלים .4
   - - מים 91   - - מים 41 
   - - נכסים 92   - - נכסים 42 
   - - מפעלים אחרים 98   - - מפעלים אחרים 48 
 - -   - -   
השתתפות בתב"ר  .99  - - הכנסות שלא תוקצבו .5

 מועצה
- -   

          
211,0 סה"כ כללי

00 
294,9

26 
211,0 סה"כ כללי 82%

00 
293,5

82 
140%  

משרו  עלות     
 ת

 

ביצוע  ביצוע ביצוע תקציב מידע נוסף-שכר 10    
שנה 
 קודמת

 - - - - 6פרק  –הנהלה וכלליות      
פרק  –שרותים מקומיים      

7 
- - - - 

 –שרותים ממלכתיים      
 8פרק  

- - - - 

     - - - - 
 

 


