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1 1 2 ן - 2 ו ע ב ר  : ה פ ו ק ת ת 1 ל נ ש  ,1 1 2 ים 2 אופק ית  עירי  
 

 5מתוך  1עמוד 
 מספר ביקורת: 

 ₪באלפי  ןתמצית מאז - 2טופס תמצית תקציב עיריית אופקים:

    30.6.11   31.12.10 
         נכסים

 9,674   5,712   נכסים נזילים: קופה ובנקים
 3,821   2,314   הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו

 246   19   תשלומים לא מתוקצבים -חייבים 
 13,741   8,045   סה"כ רכוש שוטף

 1,764   1,795   השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
 27,498   27,473   השקעות במימון קרנות מתוקצבות

 29,262   29,268   סה"כ השקעות
         גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

 16,906   21,592   גרעון לראשית השנה
 (9,362)   (1,318) (1סכום שהתקבל להקטנת הגרעון )במינוס( )

 14,048   1,266   גרעון )עודף( שוטף בתקופת הדוח
 21,592   21,540   סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל

 4,084   4,084   גרעונות סופיים בתב"רים
       (2סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים )במינוס( )

 4,084   4,084   סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
          

         גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
 7,128   9,067   גרעונות מימון זמניים

 (2,698)   (3,048)   עודפי מימון זמניים
 4,430   6,019   גרעון נטו

          
 73,109   68,956   סה"כ נכסים

          
         חייבויות ועודפיםהת

 4,787   5,018   בנקים: משיכות יתר והלוואות
     56   משרדי ממשלה

 9,305   8,941 הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו -מוסדות שכר 
 28,999   25,329 הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו -ספקים וזכאים )*( 

         תקבולים לא מתוקצבים:
 733   517   מראש ואחריםפקדונות, הכנסות 

 43,824   39,861   סה"כ התחיבויות שוטפות
       קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

 1,787   1,622   (3קרנות בלתי מתוקצבות )
 27,498   27,473   קרנות מתוקצבות

         עודפים בתקציב הרגיל
         עודף לראשית השנה

         קופת הדוחעודף )גרעון( בת
         סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

          
       העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל  )במינוס(

          
         עודפים בתקציב הבלתי רגיל

         עודפי מימון זמניים
         גרעונות מימון זמניים

          
 73,109   68,956   פיםסה"כ התחייבויות ועוד
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 5מתוך  3עמוד 
 מספר ביקורת: 

 
         חשבונות מקבילים

 118,518   88,019   חייבים בגין אגרות והיטלים
 50,508   49,092 עומס מלוות לפרעון )משוערך( לשנים הבאות

         ערבויות שנתנו
       (2פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל )

 6,772   618   הלוואות לכסוי הגרעון
 2,590   700   מענקים לכסוי הגרעון

         קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
         גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

 9,362   1,318   סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

       (1פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים )
         הלוואות לכסוי הגרעון

         ענקים לכסוי הגרעוןמ
         קרנות /אחר לכיסוי הגרעון

         גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
         סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

         (3הרכב קרנות בלתי מתוקצבות )
 4   3   קרן עודפים בתקציב הרגיל

 14   262   קרן היטל השבחה
     15   קרן ממכירת נכסים

         קרן היטל מים
 962   263   קרן היטל ביוב
 807   1,079   קרנות אחרות

 1,787   1,622   סה"כ קרנות

          
 4,663   3,373   )*( מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות  
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 5מתוך  4עמוד 
 מספר ביקורת: 

 ₪באלפי תקציב רגיל  - 1טופס 

  
תקציב שנתי  *

 מאושר
  

תקציב יחסי 
   רביצוע מצטב   לתקופה

סטיה 
   מהתקציב

סטיה 
 מהתקציב ב%

                    
                   הכנסות

                    
 10%   1,261   13,861   12,600   25,200 ארנונה כללית

 12%   133   1,233   1,100   2,200 הכנסות ממכירת מים
 68%   530   1,311   782   1,563 עצמיות חינוך

 18%   31   208   177   354 עצמיות רווחה
 194%   1,530   2,319   790   1,579 עצמיות אחר

 23%   3,484   18,932   15,448   30,896 סה"כ עצמיות
                    

 6%   481   8,507   8,026   16,052 תקבולים ממשרד החינוך
 %(6)   (416)   6,797   7,213   14,425 תקבולים ממשרד הרווחה

 %(52)   (1,058)   980   2,038   4,076 תקבולים ממשלתיים אחרים
 6%   803   15,303   14,500   29,000 מענק כללי לאיזון
 %(98)   (5,418)   88   5,506   11,011 מענקים מיועדים
 683%   1,058   1,213   155   310 תקבולים אחרים

סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון 
 105,770 מצטבר והנחות בארנונה

  
52,885 

  
51,820 

  
(1,065) 

  
(2)% 

                    
     700   700         מענק לכיסוי גרעון מצטבר
 %(7)   (306)   4,292   4,598   9,195 הנחות בארנונה )הכנסות(

 %(1)   (671)   56,812   57,483   114,965 סה"כ הכנסות

                    
                   הוצאות

                    

 5%   599   13,260   12,662   25,323 הוצאות שכר כללי
 %(9)   (945)   9,644   10,589   21,178 פעולות כלליות

                   הוצאות רכישת מים
 1%-   (347)   22,904   23,251   46,501 סה"כ כלליות

                    
 3%   154   5,725   5,571   11,142 שכר עובדי חינוך

 2%   220   9,512   9,293   18,585 פעולות חינוך
 3%   374   15,237   14,864   29,727 סה"כ חינוך

 %(6)   (128)   2,187   2,315   4,630 שכר עובדי רווחה
 2%   178   8,103   7,926   15,851 רווחה פעולות

 0%   50   10,290   10,241   20,481 סה"כ רווחה
                    

סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, 
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות 

 96,709 בארנונה
  

48,355 
  

48,431 
  

77 
  

0% 
     527   527         פרעון מלוות מים וביוב

 %(2)   (64)   3,696   3,760   7,520 פרעון מלוות אחרות
 12%   463   4,223   3,760   7,520 סה"כ פרעון מלוות

                    
 19%   89   546   458   915 הוצאות מימון

 %(100)   (411)       411   821 העברות והוצאות חד פעמיות
עון סה"כ הוצאות לפני כיסוי גר

 105,965 מצטבר והנחות בארנונה
  

52,983 
  

53,200 
  

218 
  

0% 
                    

     700   700         העברה לכיסוי גרעון מצטבר
 %(7)   (322)   4,178   4,500   9,000 הנחות בארנונה )הוצאות(

 1%   596   58,078   57,483   114,965 סה"כ הוצאות

                    
     (1,266)   (1,266)         עודף )גרעון(
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 5מתוך  5עמוד 
 מספר ביקורת: 

 תקציב בלתי רגיל - 3טופס 

 שנה קודמת   תקופת הדוח    
          

         תקבולים בתקופת הדוח
         מלוות מהאוצר
 9,772   618   מלוות מאחרים

         השתתפות משרדי ממשלה
 1,923   2,396   משרד הפנים

         רד הבטחוןמש
 1,406       משרד החינוך
         משרד הדתות

         משרד העבודה והרווחה
         משרד איכות הסביבה
 2,108   921   משרד הבינוי והשיכון

         משרד התשתיות
         משרד התיירות

 56   49   משרד התחבורה
 1,250       משרדים אחרים

 6,743   3,366   תתפות משרדי ממשלהסה"כ הש
         אחרים

 136   71   השתתפות בעלים
 1,759   1,662   מקורות אחרים

 858   509   העברה מקרנות הרשות
 20       השתתפות תקציב רגיל

         השתתפות תבר"ים אחרים
         סגירת גרעונות סופיים בתב"רים

 19,288   6,226   סה"כ תקבולים
          

         תשלומים בתקופת הדוח
 12,010   7,085   עבודות שבוצעו במשך השנה

 990   112   הוצאות אחרות )תכנון, ציוד וכד'(
 3,000     העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

 6,772   618 העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
 420       העברה לקרנות פיתוח

         העברת עודפים לתבר"ים אחרים
 23,192   7,815   סה"כ תשלומים

          
 (3,904)   (1,589)   עודף )גרעון( בתקופת הדוח

          
       תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה

 38,612   23,603   תקבולים שנצברו )תחילת שנה(
 39,138   28,033   תשלומים שנצברו )תחילת שנה(

 (526)   (4,430)   יתרות זמניות נטו לתחילת השנה

          
       תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה

 23,603   29,211   תקבולים שנצברו )סוף תקופה(
 28,033   35,230   תשלומים שנצברו )סוף תקופה(

 (4,430)   (6,019)   עודף )גרעון( נטו

         רההרכב הית
 2,698   3,048   עודפי מימון זמניים

 7,128   9,067   גרעונות מימון זמניים
 (4,430)   (6,019)   עודף )גרעון( נטו

       )*(לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
 34,297   618   תקבולים )בנכוי פרויקטים שנסגרו(

 34,297   618   רו(תשלומים )בנכוי פרויקטים שנסג
 


