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 גולן אזורית מועצה

 2018 לשכת הכספיים הדוחות תמצית
 ש"ח) (באלפי

 קדומת שנה תושבים מספר

 • תושבים מספר
17,715 
 1,089,750 (דונם) שיפוט שטח 18,205

 6 סצויואקונומי דירוג 4,200 בית משקי מספר

 מאזן- הרגיל התסציב ביצוע נתוני

2017% ביצוע 2018% ביצוע 2018 תקציב  הכנסות

44.75% 70,657 44.98% 73,169 72,649 
24.40% 38,536 27.59% 44,888 43,743 

4.62% 7,288 5.42% 8,823 8,455 
5.87% 9,268 1.94% 3,156 3,101 

20.36% 32,154 20.07% 32,651 31,357 
100.00% 157,903 100.00% 162,687 159,305 

 עצמיות הכנסות

 החינון משרז השתת'

 הרווחה משרד השתתי

 אחרים ממשלח משרדי השתת•

 ומלוות מענקים

 סה"כ

2017% ביצוע 2018% ביצוע 2018 תקציב  הוצאות

12.12% 19,179 11.97% 19,482 19,989 
31.45% 49,753 30.12% 49,046 so12os 
11.81% 18,679 12.54% 20,411 20! 130 
30.54% 48,302 29.59% 48,182 43,792 

2.57% 4,064 2.84% 4,630 4,495 
6.43% 10,177 7.50% 12,217 11,805 
0.39% 618 0.41% 674 686 
4.68% 7,409 5.02% 8,173 8,200 

00.00% 158,181 100.00% 162,815 159,305 

(2781 (1281 

 כללי ושכר משכורות

 אחרות פעולות

 חינוך שכר

 חינון פעולות

 רווחה שכר

 רווחה פעולות

 מימון

 מלוות פרעון

 סה"כ

 הדוח בשנת גרעון

Z017 Z018  נכסים

8,344 
1,187 
9,020 
4,235 

30,690 

53,476 

5,991 
1,058 
7,946 
4,363 

39,797 

59,155 

 שוטף רכוש

 השקעות

 ואחרות מתוקצבות קרנות לכיסוי השקעות

 הרגיל בתקציב מצטבר גרעון

 1 בתב'' נטר זמניים גרעונות

 סה''כ

Z017 Z018  התחייבויות

43,157 

1,299 
9,020 

53,476 

50,151 

1,058 
7,946 

59,155 

 שוטפות התחייבויות

 ואחרות פיתוח לעבודות קרן

 מתוקצבות קרנות

 סה"כ

Z017 Z018 
SZ,171 49,113  שנה לסוף מלוות עומס

Z017 Z018 
0.18% 0.08% מההכנסה  השוטף הגרעון %

 מההכנסה הנצבר הגרעון % 2.68% 2.68%

 מההכנסה המלוות עומס % 30.19% ,4/,33.040

 מההכנסה ההתחייבויות סך % 30.83% 27.33%

8,929 8,943  nבש,, לנפש ממוצעת הוצאה
276 291  ממוצע משרות מספר

 ארנונה- וחייבים גביה דוח

 רגיל הבלתי התקציב ביצוע כתוכי

Z017 Z018 
(18,4951 (30,6901  השנה לתחילת זמני (גרעון} עודף

85,862 70,563  השנה במהלן תקבולים

98,057 79,670  חשכה במהלן תשלומים

(30,6901 (39,7971  השנה לסוף זמני (גרעון) עודף

Z017 Z018 
6,843 5,827  השנה לתחילת חוב יתרת

46,661 48,356  השנה חיוב

(3,142) (3,0541  שניתנו ופטורים הנחות

(3991 (5121  למחיקה וחובות מסופקים לחובות העברה

49,963 S0,617  לגביה סך

44,136 44,491  הדוח בשנת גביה

5,8Z7 6,126  השנה לסוף חוב יתרת

2,374 2,886  למחיקה וחובות מסופקים חובות

8,201  9,012 מסופקים חובות כולל שנה לסוף יתרות כ 11 סה

41% 260/4  )*( מהפיגורים גביה אחוז

94% 94%  )*( מהשוטף גביה אחוז

88% 88%  )*( הכולל לחרב הגביה יחס
34 35  למ"ר למגורים ארנונה ממוצע

 למחיקה. וחובות מסופקים חובות ללא מחושבים השיעורים )*(

 הפנים משרד ידי על אושר הרשות תקציב 2018 אוקטובר לחודש *נכון
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