
ש"המועצה המקומית בני עי

2015תמצית הדוחות הכספיים לשנת 

(₪  באלפי  )

מספר תושבים שנה קודמת

מספר תושבים *

מספר משקי בית

20152014נכסים%ביצוע %2014ביצוע 2015תקציב 2015הכנסות

4,5015,148רכוש שוטף13,72015,82446.12%12,64739.76%הכנסות עצמיות

853668השקעות4,9004,89314.26%4,48914.11%השתת' משרד החינוך

5,7441השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות5,2224,53913.23%4,51114.18%השתת' משרד הרווחה

1,2432,097גרעון מצטבר בתקציב הרגיל3382260.66%2350.74%השתת' משרדי ממשלה אחרים

259129גרעון סופי בתב"ר7,9138,82725.73%9,92531.20%מענקים ומלוות

394715גרעונות זמניים נטו בתב"ר32,09334,309100.00%31,807100.00%סה"כ

12,9948,758סה"כ

%ביצוע %2014ביצוע 2015תקציב 2015הוצאות

20152014התחייבויות5,4065,24815.69%5,44717.18%משכורות ושכר כללי

6,3978,089התחייבויות שוטפות10,91012,16036.35%11,16735.23%פעולות אחרות

)***(3,5113,40210.17%3,1029.79%שכר חינוך

853668קרן לעבודות פיתוח ואחרות4,9755,30115.85%4,72114.89%פעולות חינוך

5,7441קרנות מתוקצבות1,6671,6714.99%1,6535.21%שכר רווחה

עודף מצטבר בתקציב הרגיל4,8214,79314.33%4,67614.75%פעולות רווחה

עודפים זמניים נטו בתב"ר1011510.45%1610.51%מימון

12,9948,758סה"כ7027292.18%7742.44%פרעון מלוות

32,09333,455100.00%31,701100.00%סה"כ

20152014

3,0493,816עומס מלוות לסוף שנה854106עודף בשנת הדוח

20152014

%20152014 הגרעון השוטף  מההכנסה

2,2962,164יתרת חוב לתחילת השנה%4.38%7.00% הגרעון הנצבר מההכנסה

9,1018,356חיוב השנה%8.89%12.00% עומס המלוות מההכנסה

)2,127()2,573(הנחות ופטורים שניתנו%18.65%25.43% סך ההתחייבויות מההכנסה

)203()51(העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה4,4314,214הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח

8,7738,190סך לגביה7066מספר משרות ממוצע

6,6705,894גביה בשנת הדוח

2,1032,296יתרת חוב לסוף השנה

1,8071,594חובות מסופקים וחובות למחיקה

3,9103,890סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים20152014

26%28%אחוז גביה מהפיגורים )*()71()715(עודף )גרעון( זמני לתחילת השנה

94%87%אחוז גביה מהשוטף )*(2,7092,951תקבולים במהלך השנה

76%72%יחס הגביה לחוב הכולל )*(2,3883,595תשלומים במהלך השנה

3737ממוצע ארנונה למגורים למ"ר)715()394(עודף )גרעון( זמני לסוף השנה

)*( השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

*נכון לחודש אוקטובר 2015

 

שטח שיפוט )דונם(

דירוג סוציואקונומי 

מאזן

840

5

7,522

נתוני ביצוע  התקציב הבלתי רגיל

דוח גביה וחייבים - ארנונה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

7,551

2,204

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים
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