
בברכה,

גידי טביב, רו"ח
גזבר העירייה

מספר תושבים שנה קודמת - 42,021
מספר תושבים* - 43,601

מספר משקי בית - 12,663

שטח שיפוט )דונם( - 15,700
דירוג סוציואקונומי  - 7

תמצית הדוחות הכספיים 
לשנת 2013

)באלפי ש"ח(

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

42,021מספר תושבים שנה קודמת
15,700שטח שיפוט (דונם)43,601מספר תושבים *

7דירוג סוציואקונומי 12,663מספר משקי בית 

20132012נכסים%ביצוע %2012ביצוע 2013תקציב 2013הכנסות
45,61243,357רכוש שוטף192,502204,34669.62%195,65872.90%הכנסות עצמיות

211,009196,467השקעות60,20069,09923.54%53,51319.94%השתת' משרד החינוך
43,74549,074השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות14,60716,5675.64%15,8285.90%השתת' משרד הרווחה

השתת' משרדי ממשלה 
1,6733,2231.10%3,1641.18%אחרים

62740.09%2440.09%מענקים ומלוות
268,988293,509100.00%268,407100.00%סה"כ

300,366288,898סה"כ
%ביצוע %2012ביצוע 2013תקציב 2013הוצאות

20132012התחייבויות39,21242,70214.56%38,67214.43%משכורות ושכר כללי
44,08742,016התחייבויות שוטפות91,08896,74432.98%92,52734.53%פעולות אחרות

69,62776,19625.98%67,46425.18%שכר חינוך
81,70767,784קרן לעבודות פיתוח ואחרות41,49349,02216.71%41,25515.40%פעולות חינוך

43,74549,074קרנות מתוקצבות6,7336,8082.32%6,4362.40%שכר רווחה
1,4961,311עודף מצטבר בתקציב הרגיל17,56118,8066.41%18,0236.73%פעולות רווחה

129,331128,713עודפים זמניים נטו בתב"ר1,4041,0740.37%1,5640.58%מימון
300,366288,898סה"כ1,8701,9720.67%2,0290.76%פרעון מלוות

268,988293,324100.00%267,970100.00%סה"כ
20132012

03,893עומס מלוות לסוף שנה0185437עודף בשנת הדוח

20132012
20132012

54,21352,853יתרת חוב לתחילת השנה
141,758133,913חיוב השנה%0.00%1.45% עומס המלוות מההכנסה

(10,412)(10,312)הנחות ופטורים שניתנו%15.02%15.65% סך ההתחייבויות מההכנסה

(3,500)(1,300)חובות מסופקים וחובות למחיקה6,7276,377הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
184,359172,854סך לגביה874785מספר משרות ממוצע

122,865118,641גביה בשנת הדוח
61,49454,213יתרת חוב לסוף השנה

12%15%אחוז גביה מהפיגורים
91%92%אחוז גביה מהשוטף20132012

זמני לתחילת  עודף (גרעון)
67%69%יחס הגביה לחוב הכולל128,713147,160השנה

4346ממוצע ארנונה למגורים למ"ר93,84065,012תקבולים במהלך השנה
93,22283,459תשלומים במהלך השנה

זמני לסוף השנה 129,331128,713עודף (גרעון)

*נכון לחודש אוקטובר 2013

עיריית נס ציונה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2013

(באלפי ₪)

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

מאזן

נתוני ביצוע  התקציב הבלתי רגיל

דוח גביה וחייבים - ארנונה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל
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