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לכבוד

ועד מקומי

גאולים

בכבוד רב,

בועז מקלר ושות'

רואי חשבון

תאריך: ___________, 2019

לדעתו, הדוחות הכספיים ה"ל משקפים באופן אות בהתאם להחיות, מכל הבחיות המהותיות , את 

מצבו הכספי של הוועד המקומי לימים 31  בדצמבר 2018 ו- 2017 ואת התקבולים, התשלומים 

והעודף/גרעון מפעולותיו לכל אחת מהשים שהסתיימו באותם תאריכים.

ביקרו את המאזים של הוועד המקומי גאולים  לימים 31 בדצמבר 2018 ו - 2017 ואת דוח תקבולים 

ותשלומים לפי מקורות הכסה וסוגי הוצאה, ריכוז תקבולים ותשלומים של תקציבי הפיתוח לכל אחת 

מהשים שהסתיימו באותם תאריכים (להלן:"דוחות כספיים"). דוחות כספיים אלה הים באחריות ראש 

הוועד המקומי וחבר ועד מקומי. אחריותו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על 

ביקורתו.

הדון: ועד מקומי גאולים דוח כספי לשה שסתיימה ביום 31 בדצמבר - 2018

כאמור בביאור 1 לדוחות הכספיים, הדוחות הכספיים הוכו על בסיס שיטת המזומים המתוקת בהתאם 

להחיות הממוה על החשבוות במשרד הפים בדבר עריכת דוחות כספיים ברשויות מקומיות ותקות 

הרשויות המקומיות (ההלת חשבוות), תשמ"ח - 1988 (להלן ביחד - "ההחיות"). ההחיות האמורות 

מהוות מסגרת דיווח כספי לרשויות מקומיות השוה מכללי חשבואות מקובלים.

ערכו את ביקורתו בהתאם לתקי ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקים שקבעו בתקות רואי חשבון 

(דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג - 1973. על-פי תקים אלה דרש מאיתו לתכן את הביקורת 

ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית בהתאם 

להחיות. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. 

ביקורת כוללת גם בחיה של יישום הכללים שקבעו בהחיות ושל האומדים המשמעותיים שעשו על-ידי 

ראש הוועד המקומי וחבר הוועד המקומי וכן הערכת אותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה בהתאם 

להחיות. או סבורים שביקורתו מספקת בסיס אות לחוות דעתו.
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טופס 1

20182017

באור

אקטיב

רכוש שוטף:

55,61388,827כסים זילים - קופה ובקים

52,242213,185 3   הכסות מתוקצבות שטרם גבו

6,57012,286חייבים אחרים

114,425314,298סה"כ רכוש שוטף

גרעוות מצטברים בתקציב הרגיל:

29,831116,224גרעון בתקציב הרגיל

--גרעון בתקציב פיתוח

29,831116,224סה"כ גרעון בתקציב רגיל ופיתוח

144,256430,522

פאסיב

התחייבויות שוטפות:

--בקים בחשבון משיכת יתר

4144,256430,522הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו

--תקבולים והכסות מראש

144,256430,522סה"כ התחייבויות שוטפות

עודפים מצטברים

--עודף בתקציב הרגיל

--עודף בתקציב פיתוח

--סה"כ עודף בתקציב רגיל ופיתוח

144,256430,522

11 מרץ, 2019

חבר ועדיריב יוסף          תאריך

יושב ראש הועד

מאזן

ועד מקומי - גאולים

הביאורים  המצורפים  מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות הכספיים

שקלים חדשים

ליום 31 בדצמבר
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טופס 2

2017

ביצוע ביצוע תקציב 

באור 

הכסות

(*)777,000939,461753,202מיסי ועד מקומי

51,00045,72754,700השתתפות המועצה האזורית בתקציב שוטף

12,00013,13212,207הכסות מריבית

(*)112,00076,026138,018הכסות עצמיות ואחרות

952,0001,074,346958,127סה"כ הכסות

הוצאות

356,000373,275366,142שרותים מקומיים

236,000229,234186,195שרותים ממלכתיים

-48,400-מפעלים

274,000327,737305,656הוצאות ההלה וכלליות

114,917--השתתפות בתב"ר המועצה

86,0009,3079,630הוצאות מימון

952,000987,953982,540 סה"כ הוצאות

(24,413)86,393-עודף (גרעון) בתקציב הרגיל לשה

-(116,224)(91,811)

-(29,831)(116,224)

(*) סווג מחדש

ועד מקומי - גאולים

דוח תקבולים ותשלומים לפי מקורות הכסה וסוגי הוצאה

הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי פרד מהם

לשה שסתיימה ביום 31 בדצמבר 

2018

יתרת עודף (גרעון) בתקציב הרגיל לתחילת שה

יתרת עודף (גרעון) בתקציב הרגיל לסוף השה

שקלים חדשים
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טופס 3

2017

ביצוע ביצוע תקציב 

באור 

הכסות

230,000--השתתפות המועצה בתקציב פיתוח

114,917--השתתפות התקציב הרגיל

--344,917

הוצאות

337,778--עבודות קבליות שבוצעו במשך השה

7,139--אחרות (תכון, רכישת רכוש קבוע)

344,917--סה"כ הוצאות

---

---

---

שקלים חדשים

הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי פרד מהם

לשה שסתיימה ביום 31 בדצמבר 

2018

ריכוז תקבולים של תקציב הפיתוח

יתרת עודף בתקציב פיתוח לסוף השה

יתרת עודף בתקציב פיתוח לתחילת שה

עודף השה מביצוע תקציבי פיתוח

ועד מקומי - גאולים
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כלליבאור 1 -

הוועד המקומי גאולים הוקם מתוקף "צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח - 1958א.

והוא כלל בשטח השיפוט של המועצה האזורית לב השרון (להלן: "המועצה").

לצורך מימון הפעילות המויציפלית רשאי הוועד המקומי להטיל מיסים, ארוה כללית ודמי השתתפותב.

ובלבד שהמועצה האצילה לו מסמכותה.

הדוחות הכספיים ערכו לפי החיות הממוה על החשבוות במשרד הפים בדבר עריכת דוחות כספייםג.

ברשויות מקומיות ותקות הרשויות המקומיות (ההלת חשבוות), תשמ"ח - 1988.

הדוחות הכספיים ערכו בהתאם להחיות ה"ל השוות מכללי חשבואות מקובלים.

רישום תוי ההלת החשבוות ערך ב"שיטת המזומים המתוקת" כמפורט בבאור 2 להלן.ד.

הדוחות הכספיים אים כוללים דוח על תזרימי המזומים מאחר שדוח זה איו דרש על פי ההחיות ה"ל.ה.

התקציב של הוועד המקומי גאולים לשת 2017 אושר על ידי הוועד ביום 11 במרץ, 2018 ועל ידיו.

מליאת המועצה ביום 26 במרץ, 2018.

עיקרי המדייות החשבואיתבאור 2 - 

המדייות החשבואית אשר יושמה בעריכת הדוחות הכספיים, באופן עקבי לשה קודמת, מפורטת להלן:

כסים זיליםא.

כוללים השקעות בעלות זילות גבוהה, לרבות פקדוות בבקים לזמן קצר וכן פקדוות עד שלושה 

חודשים מיום הפקדתם.

פקדוות בבקיםב.

פקדוות בבקים כוללים ריבית והפרשי הצמדה ושער שהצטברו עד לתאריך הדוח הכספי.

רכוש קבועג.

ההשקעות ברכוש הקבוע מופחתות עם זקיפת ההוצאות לתקציב הרגיל או הפיתוח, בהתאם למקור 

המימון. לפיכך אין מוצגות ככס במאזן ופחת בגין איו מקבל ביטוי על פי תקופת הדיווח.

רישום הכסותד.

הכסות ממיסי ועד והכסות אחרות מתושבים רשמות על בסיס מזומן. השתתפות המועצה1.

בתקציב הוועד רשמות על בסיס מצטבר.

מידע על מצב חשבון החייבים (יתרת החייבים שהצטברו) מוצג כספח א' למאזן.

החות ופטורים מתשלומי מיסי ועד רשמו כהוצאה בסעיף המתאים (בפרק 61) כגד זיכוי סעיף2.

ההכסה המתאים בתקציב הרגיל.

רישום הוצאותה.

ההוצאות רשמות על בסיס מצטבר.1.

התחייבויות בגין סיום עובד מעביד, חופשה והבראה רשמות במועד התשלום בפועל.2.

ההוצאות ששולמו בשת החשבון ואשר מתייחסות לתקופות מאוחרות יותר, זקפות לדוח הכסות3.

והוצאות במועד התשלום.

ליום 31 בדצמבר 2018

ביאורים לדוחות הכספיים

ועד מקומי - גאולים
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הכסות מתוקצבות שטרם גבובאור 3 -

20182017

10,8963,754מועצה אזורית לב השרון

41,34626,513כרטיסי אשראי

182,918-המחאות לגביה מהמועצה האזורית

52,242213,185

הוצאות מתוקצבות שטרם שולמובאור 4 -

20182017

114,310166,803אגודה שיתופית גאולים (ראה באור 5 להלן)

13,684241,651ספקים, קבלים וותי שירותים

5,5515,551הוצאות לשלם

10,71116,517עובדים ויכויים לשלם

144,256430,522

אגודה שיתופית - צד קשורבאור 5 -

20182017

מחזורי הפעילות:

5,9825,982הכסות :

הוצאות:

72,84767,848שכר ולוות

108,740111,004אחרות (כולל השתתפות בהוצאות)

181,587178,852

מיסיםבאור 6 -

הוועד המקומי רשום ומתהל כמוסד ללא כוות רווח. מוסד כאמור, פטור ממס על הכסותיו בהתאם

לסעיף 9(2) לפקודת מס הכסה.

ביאורים לדוחות הכספיים

ועד מקומי - גאולים

ליום 31 בדצמבר

שקלים חדשים

שקלים חדשים

ליום 31 בדצמבר

ליום 31 בדצמבר

שקלים חדשים

ליום 31 בדצמבר 2018
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ספח - א

20182017

חייבים בגין מס ועד

196,372140,929חייבים בגין מס ועד - לתחילת השה

1,026,108766,645חיוב השה  

(89,155)(138,694)ביכוי החות, פטורים וחובות מסופקים

(622,047)(939,461)גביה השה

144,325196,372סה"כ יתרת חייבים בגין מסי ועד לסוף השה

חייבים אחרים בגין גביה אחרת (גים, תרבות וכו')

--חייבים לתחילת השה

--חיוב השה

--גביה בפועל 

--סה"כ יתרת חייבים אחרים לסוף השה

144,325196,372סה"כ חייבים לסוף השה

17.1616.80חיוב ראשוי של מיסי ועד למ"ר מגורים (על פי צו המסים) 

דוח גביה וחייבים ליום 31 בדצמבר 2018

ועד מקומי - גאולים

בשקלים חדשים

ביצוע
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ספח - ב

ביצועאחוזביצועתקציבביצועאחוזביצועתקציב

2017ביצוע201720182018ביצוע20182018

ההלה וכלליות6אמיסים ומעקים1

127,000126,06599%156,480מהל כללי61(*)777,000939,461121%753,202מיסים גביה עצמית ארוה11

72,000138,694193%89,155א. החות מיסי ועד מקומי61---השתתפות מוסדות15

75,00062,97884%60,021מהל כספי12,00013,132109%12,20762הכסות מימון16

51,00045,72790%54,700274,000327,737120%305,656השתתפות המועצה19

840,000998,320119%820,109

הוצאות מימון6ב

11,0009,30785%9,630הוצאות מימון63

-75,000-0%פרעון מלוות64

86,0009,30711%9,630

שרותים מקומיים7שרותים מקומיים - גביה עצמית2

---תברואה2,0001,96098%1,48071תברואה21

56,00047,69085%47,901שמירה וביטחון72---שמירה וביטחון22

250,000291,527117%276,191כסים ציבוריים62,00025,73242%65,782(*)74כסים ציבוריים24

50,00034,05868%42,050חגיגות, מבצעים ואירועים75--חגיגות, מבצעים ואירועים25

64,00027,69243%67,262356,000373,275105%366,142

שרותים ממלכתיים8שרותים ממלכתיים - גביה עצמית3

35,0009,90228%10,478חיוך81---חיוך31

145,000157,604109%123,183תרבות2,85082חריגה8,850-תרבות32

16,00015,57197%15,894בריאות12,00012,934108%12,28683בריאות33

---רווחה84---רווחה34

40,00046,157115%36,640דת36,00026,15073%55,62085דת35

---קליטת עליה86---קליטת עליה36

---איכות הסביבה87---איכות הסביבה37

48,00047,934100%70,756236,000229,23497%186,195

מפעלים9מפעלים4

---מים91---מים41

---כסים---93כסים43

-חריגה48,400-מפעלים אחרים98-חריגה400מפעלים אחרים48

-חריגה48,400--חריגה400-

114,917--השתתפות בתבר מועצה99---הכסות שלא תוקצבו59

952,000987,953104%982,540סה"כ כללי952,0001,074,346113%958,127סה"כ כללי

952,0001,074,346113%958,127סה"כ תקבולים

952,000987,953104%982,540סה"כ תשלומים

(24,413)86,393-עודף (גרעון) השה

משרותעלות

10סווג מחדש(*)

75,00091,342185,418ההלה וכלליות - פרק 6

118,00062,712262,285שרותים מקומיים - פרק 7

48,00029,210129,537שרותים ממלכתיים -פרק 8

----מפעלים- פרק 9

241,000183,2644177,240סה"כ

מספר ושם הפרק

ביצוע 
שה 

קודמת
ביצוע ביצוע תקציב

בשקלים חדשים

לשה שסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב

ועד מקומי - גאולים

שכר - מידע וסף

תשלומיםתקבולים

מספר ושם הפרק
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