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דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המיות של 

החברה הכלכלית לאורית בערבון מוגבל

) להלן החברה(ביקרו את הדוחות על המצב הכספי המצורפים של החברה הכלכלית לאורית בערבון מוגבל 

הדוחות על השיויים בהון העצמי והדוחות על תזרימי , ואת דוחות רווח והפסד 2019-ו 2020בדצמבר  31לימים 

דוחות כספיים אלה הים באחריות הדירקטוריון . המזומים לכל אחת מהשים שהסתיימו באותם תאריכים

.אחריותו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתו. והההלה של החברה

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

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

ביקורת כוללת בדיקה . במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית

ביקורת כוללת גם בחיה של כללי . מידגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים

החשבואות שיושמו ושל האומדים המשמעותיים שעשו על ידי הדירקטוריון והההלה של החברה וכן הערכת 

.או סבורים שביקורתו מספקת בסיס אות לחוות דעתו .אותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה

ליים"הדוחות הכספיים הומי מידע בדבר .ל ערוכים  על בסיס המוסכמה של העלות ההיסטורית בערכים

.סכומים מדווחים כאמור בתקי המוסד הישראלי לתקיה בחשבואות לא כלל בדוחות כספיים אלו

את המצב הכספי של החברה , מכל הבחיות המהותיות, ל משקפים באופן אות"הדוחות הכספיים ה, לדעתו

השיויים בהוה העצמי ותזרימי המזומים שלה לכל , ואת תוצאות פעולותיה 2019-ו 2020בדצמבר  31לימים 

). Israeli GAAP(אחת מהשים שהסתיימו באותם תאריכים בהתאם לכללי חשבואות מקובלים בישראל 

'הטיס גריבאום ושותתל אביב
רואי חשבון2021באוגוסט  15
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 בדצמבר31ליום 

20202019

שקלים חדשיםבאור

כסים 

כסים שוטפים 

 40,413  209,207 3מזומים ושווי מזומים

 69,513  17,693 4לקוחות

 164,462  - עבודות בביצוע - הכסות לקבל ממזמיי עבודות

 -  6 30,410כסים שוטפים אחרים

 257,310  274,388 

כסים לא שוטפים 

 82,386  71,034 7רכוש קבוע, טו

 328,344  356,774 

התחייבויות והון עצמי 

התחייבויות שוטפות 

 131,447  21,780 ספקים וותי שרותים

 254,087  296,631 המועצה המקומית אורית

 212,378  290,550 8זכאים ויתרות זכות

 156,579  663,988 9מזמיי עבודות ביכוי עבודות שצברו

 1,272,949  754,491 

התחייבויות לא שוטפות 

 2,340,000  2,340,000 הלוואה מהמועצה המקומית אורית

 24,178  - 10התחייבויות בשל סיום יחסי עובד-מעביד

 2,340,000  2,364,178 

 3,118,669  3,612,949 סך הכל התחייבויות 

גרעון בהון 

 100  100 11הון מיות

(2,761,995)(3,284,705)יתרת הפסד

(3,284,605)(2,761,895)

 328,344  356,774 

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות הכספיים

2021באוגוסט  15
תאריך אישור

הדוחות הכספיים
יר ברטל

ר הדירקטוריון"יו
יוסי הדרי
דירקטור
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לשה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20202019

שקלים חדשיםבאור

הכסות 

 687,524  396,340 היכל תרבות

 1,187,180  754,310 הפעלת חוגים

 259,544  2,799,999 12ביצוע עבודות

 3,950,649  2,134,248 

עלות הפעילויות 

 *2,612,594  1,596,666 13הוצאות תרבות וחוגים

 259,544  2,791,143 12הוצאות ביצוע עבודות

 2,872,138  4,387,809 סה"כ עלות הפעילויות

(737,890)(437,160)הפסד גולמי

)*176,317((65,079)14הוצאות ההלה וכלליות

(914,207)(502,239)הפסד לפי הוצאות מימון

(18,410)(20,471)15הוצאות מימון, טו

(932,617)(522,710)יתרת הפסד לשה שהסתיימה

מויין מחדש* 

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות הכספיים
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סה"כיתרת הפסדהון המיות

שקלים חדשים

(1,829,278)(1,829,378) 100 2019 ביואר 1יתרה ליום 

(932,617)(932,617) - יתרת הפסד

(2,761,895)(2,761,995) 100 2019 בדצמבר 31יתרה ליום 

(522,710)(522,710) - יתרת הפסד

(3,284,605)(3,284,705) 100 2020 בדצמבר 31יתרה ליום 

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות הכספיים
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לשה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20202019

שקלים חדשים

תזרימי מזומים מפעילות שוטפת 

(932,617)(522,710)הפסד קי לפי בשה שהסתיימה

 468,422  701,897 ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומים מפעילות שוטפת-ספח א'

(464,195) 179,187 מזומים טו שבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) שוטפת

תזרימי מזומים מפעילות השקעה 

(10,769)(10,393)רכישת כסים קבועים

(10,769)(10,393)מזומים טו ששימשו לפעילות השקעה

תזרימי מזומים מפעולות מימון 

 490,000  - שיוי ביתרת הלוואה ממועצה מקומית אורית

 490,000  - מזומים טו שבעו מפעילות מימון

 15,036  168,794 עליה במזומים ושווי מזומים 

 25,377  40,413 יתרת מזומים ושווי מזומים לתחילת השה 

 40,413  209,207 יתרת מזומים ושווי מזומים לסוף השה

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות הכספיים



החברה הכלכלית לאורית בערבון מוגבל
דוחות על תזרימי המזומים

7

ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומים מפעילות שוטפת-ספח א'

לשה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20202019

שקלים חדשים

הכסות והוצאות שאין כרוכות בתזרימי מזומים 

 20,049  21,745 פחת

(19,524)(24,178)ירידה בהתחייבות ליחסי עובד-מעביד, טו

(2,433) 525 

שיויים בסעיפי רכוש והתחיבויות 

(2,994) 51,820 ירידה (עליה) בלקוחות

 -  164,462 ירידה בעבודות בביצוע - הכסות לקבל ממזמיי עבודות

 367,967 (30,410)ירידה (עליה) בחייבים ויתרות חובה

(120,476)(109,667)ירידה בספקים ובהמחאות לפרעון

 39,601  507,409 עליה בתקבולים ממזמיי עבודות

 129,222  78,172 עליה בזכאים אחרים ויתרות זכות

 54,577  42,544 עליה ביתרת מועצה מקומית אורית

 704,330  467,897 

 468,422  701,897 סה"כ ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומים מפעילות שוטפת-ספח א'

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות הכספיים
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 - כללי 1באור  

והחלה בפעילות עסקית בחודש  2011ביואר  31וסדה ביום ) החברה: להלן(מ "החברה הכלכלית לאורית בע. א
.2011מאי 

.2010באפריל  22שר הפים אישר את הקמת התאגיד ביום . ב

.51-456797-3 החברה רשמה ברשם החברות במספר. ג

.י המועצה המקומית אורית"החברה מוחזקת במלואה ע. ד

מטרותיה העיקריות של החברה הן פיתוח קידום וייזום פרוייקטים בתחום שטח השיפוט של המועצה . ה
, מפעלי וער, תיירות ופאי, חיוך, תרבות ובידור, תשתיות וביוי: המקומית אורית בתחומים הבאים

.חברה וכדומה, ספורט

 - עיקרי המדייות החשבואית 2באור  

:הים כדלקמן, באופן עקבי, עיקרי המדייות החשבואית אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים

בסיס הדיווח של הדוחות הכספיים. א

. על בסיס המוסכמה של העלות ההיסטורית, פי כללי חשבואות מקובלים-הדוחות הכספיים ערוכים על     

הגדרות. ב

.מ"החברה הכלכלית לאורית בע-החברה
.דיווח כספי המבוסס על סכומים מדווחים-דיווח כספי ומילי

מדד המחירים לצרכן כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית -מדד
.לסטטיסטיקה

. של לשכת רואי חשבון בישראל 29כמשמעותם בגילוי דעת -צדדים קשורים
.המועצה המקומית אורית היה צד קשור

מזומים ושווי מזומים. ג
פקדון בבק , חשבון בק עובר ושב, בין היתר, כשווי מזומים חשבות השקעות שזילותן גבוהה הכוללת

.לתקופה של   עד שלוש חודשים וקופת מזומן

עבודות על פי חוזה ביצוע. ד
ההכסות והעלויות מוכרות , כאשר יתן לאמוד באופן מהימן את התוצאה של עבודה על פי חוזה ביצוע

כאשר .שיעור ההשלמה קבע על פי הערכת מהדס. כון למועד המאזן, בהתאם לשלב ההשלמה של העבודה
.ההפסד הצפוי מוכר מיידית כהוצאה, צפוי שסך כל העלויות לביצוע החוזה יעלו על ההכסות מביצוע החוזה

הכרה בהכסות. ה

.הכסות מפעילות שוטפת רשמות על בסיס צבירה. 1     

הכסות מפרויקטים. 2     
כאשר יתן לאמוד באופן מהימן את התוצאה של     , עבודות על פי חוזה ביצוע - 4על פי תקן חשבואות מספר  

ההכסות והעלויות מוכרות לתאריך המאזן בהתאם לשלב ההשלמה של , העבודה על פי חוזה ביצוע
.שיעור ההשלמה מדד על בסיס גמר שלבים הדסיים.מהיקף הפרויקט 25%החל מהשלמת ,  העבודה

ההכסות מוכרות עד לגובה   , כאשר לא יתן לאמוד באופן מהימן את התוצאה של עבודה על פי חוזה ביצוע
עלויות ביצוע החוזה מוכרות כהוצאה בתקופה בה הן . העלויות שוצרו בגין ביצוע החוזה ואשר צפוי שיושבו

.וצרו
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 - עיקרי המדייות החשבואית (המשך) 2באור  

שער החליפין ובסיס ההצמדה. ו

כללו בדוחות הכספיים לפי שערי החליפין היציגים , או הצמודים לו, כסים או התחייבויות במטבע חוץ
.שפורסמו על ידי בק ישראל לתאריך המאזן

כסים או התחייבויות הצמודים למדד המחירים לצרכן כללו בדוחות הכספיים לפי תאי ההצמדה שקבעו 
.בהסכם לכל כס או התחייבות

:ב"להלן תוים לגבי מדד המחירים לצרכן ושער הדולר ארה     

בדצמבר 31ליום 
20202019

101.99102.70*בקודות –מדד המחירים לצרכן 
3.2153.456ח"בש-ב"שער הדולר של ארה

שיעור השיויים באחוזים
0.69-0.60מדד המחירים לצרכן
-6.97-7.80ב"שער הדולר של ארה

2012מדד בסיס ממוצע * 

שימוש באומדים בעריכת הדוחות הכספיים. ז

דרשה ההלת החברה להשתמש באומדים , בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם לכללי חשבואות מקובלים
ועל תוים בדבר כסים מותים , והערכות המשפיעים על התוים המדווחים של כסים והתחייבויות

. והתחייבויות תלויות שיתן להם גילוי בדוחות הכספיים וכן על תוי הכסות והוצאות בתקופת הדיווח
.התוצאות בפועל עשויות להיות שוות מאומדים אלה

 - מזומים ושווי מזומים 3באור  

 בדצמבר31ליום 

20202019

שקלים חדשים

 261  644 בקופה

 40,152  27,254 בבק-בחשבון עובר ושב

 -  181,309 פקדוות שקליים לזמן קצר

 209,207  40,413 
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 - לקוחות 4באור  

 בדצמבר31ליום 

20202019

שקלים חדשים

 55,833  5,500 חובות פתוחים

 -  12,193 הכסות לקבל

 13,680  - המחאות לגביה

 17,693  69,513 

 - התקשרויות לבצוע עבודות 5באור  

פרויקט אזור תעסוקה ומסחר. 1
מ אזור תעסוקה      "המועצה המקומית אורית קיבלה הרשאה להקים באמצעות החברה הכלכלית לאורית בע

.דום 24-ומסחר בשטח כולל של כ
.ח"אלפי ש 12,059 -ביצוע והוצאות תקורה וספות היו כ , האומדן הכולל לתכון

.החלה בביצוע העבודות 2019החלה החברה בתכון הפרויקט ובשת  2017בשת 

פרויקט מבוא ופית2.
  20פרויקט לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות ציבוריות עבור שכות מגורים בצידו הדרומי של הישוב הכוללת    

.יחידות דיור
.ח"אלפי ש 1,162 -ההיקף הכספי של הפרויקט כ 

.רשמו השלמות להכסות וההוצאות 2020ובשת , 2019העבודות הסתיימו בשת 

 - כסים שוטפים אחרים 6באור  

 בדצמבר31ליום 

20202019

שקלים חדשים

 -  410 ספקים-מקדמות על חשבון

 -  30,000 חייבים שוים

 30,410  - 
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 - רכוש קבוע, טו 7באור  

מכוות
וציוד

ריהוט
וציוד

משרדי
שיפורים
סה"כבמבה

שקלים חדשים

עלות 

 167,300  20,000  11,652  135,648 2020 ביואר 1יתרה ליום 

 10,393  -  -  10,393 תוספות במשך השה

 177,693  20,000  11,652  146,041 2020 בדצמבר 31יתרה ליום 

פחת שצבר 

 84,914  3,393  7,843  73,678 2020 ביואר 1יתרה ליום 

 21,745  800  1,440  19,505 תוספות במשך השה

 106,659  4,193  9,283  93,183 2020 בדצמבר 31יתרה ליום 

 71,034  15,807  2,369  52,858 2020 בדצמבר 31רכוש קבוע, טו ליום 

 82,386  16,607  3,809  61,970 2019 בדצמבר 31רכוש קבוע, טו ליום 

 - זכאים ויתרות זכות 8באור  

 בדצמבר31ליום 

20202019

שקלים חדשים

 -  14,266 מקדמות מלקוחות

 83,638  271,484 מס ערך מוסף

 57,703  - עובדים ויכויים משכר

 71,037  4,800 הוצאות לשלם

 290,550  212,378 

 - מזמיי עבודות ביכוי עבודות שצברו 9באור  

לשה שהסתיימה ביום
בדצמבר 31

20202019
ח"שח"ש

805,151   3,842,857 תקבולים שהתקבלו
645,572   3,178,869 *ביכוי הכסות שהוכרו

156,579   663,988  כ מזמיי עבודות"סה

בגובה ההוצאות המצטברות מתחילת הפרויקט* 
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 - התחייבויות בשל סיום יחסי עובד-מעביד 10באור  

מעביד מחושבות על בסיס שכרם האחרון של העובדים ליום המאזן -התחייבויות החברה בשל סיום יחסי עובד
ומכוסות על ידי תשלומים שוטפים לחברות ביטוח בגין פוליסות ביטוח , ובהתאם לחוק פיצויי פיטורין

.מעביד המוצגת במאזן-וכן על ידי יתרת ההתחייבויות בשל סיום יחסי עובד, מהלים

מאחר שאים , הסכומים שצברו בפוליסות בטוח מהלים וההתחייבויות בגים אים מוצגים במאזן 
.בשליטתה וביהולה של החברה

 - הון מיות 11באור  

2019 ו- 2020 בדצמבר 31

מופק ופרערשום

מספר המיות

1,000100 ש"ח ע.. כ"א1מיות רגילות בות 

 - ביצוע עבודות 12באור  

:ההרכב

לשה שהסתיימה ביום
בדצמבר 31

20202019
ח"שח"ש

הכסות
      259,444 2,533,296פרויקט אזור תעסוקה

-      266,703פרויקט מבוא ופית
2,799,998 259,444 

הוצאות
259,444 2,533,296פרויקט אזור תעסוקה

-      257,846פרויקט מבוא ופית
2,791,142  259,444

 -      8,856רווח בשת החשבון
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 - הוצאות תרבות וחוגים 13באור  

לשה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20202019

שקלים חדשים

 453,201  234,686 משכורות ותאים סוציאליים

 *1,086,884  685,737 הוצאות חוגים

 624,650  360,308 רכישת הצגות ומופעים

 429,338  295,630 אחזקה וקיון

 18,521  20,305 פחת

 1,596,666  2,612,594 

מויין מחדש*

 - הוצאות ההלה וכלליות 14באור  

לשה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20202019

שקלים חדשים

 93,161  - משכורות ותאים סוציאליים

 17,173  18,169 בטוחים

 49,550  21,200 שכר מקצועי

 5,363  - אגרות

 *1,567  13,405 משרדיות

 6,347  - פרסום ומכירת כרטיסים

 1,628  10,865 ספרות מקצועית והשתלמויות

 1,528  1,440 הוצאות פחת

 65,079  176,317 

מויין מחדש* 

 - הוצאות מימון, טו 15באור  

לשה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20202019

שקלים חדשים

 17,982  12,402 ריבית ועמלות

 428  8,069 ריבית למס ערך מוסף

 20,471  18,410 
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 - עסקאות עם צדדים קשורים 16באור  

 בדצמבר31ליום 

20202019

שקלים חדשים

בדוחות על המצב הכספי:

בהתחייבויות השוטפות 

296,631254,087מועצה מקומית אורית

בהתחייבויות לא שוטפות 

2,340,0002,340,000הלוואה מהמועצה המקומית אורית

:בדוחות על הרווח והפסד

לשה שהסתיימה ביום

 בדצמבר31ליום 

20202019

שקלים חדשים

הכסות 

754,3101,187,180ממועצה מקומית אורית - הפעלת חוגים

1,417,595259,544ממועצה מקומית אורית - ביצוע עבודות

 - מיסים על ההכסה 17באור  

.2015שומות מס סופיות ( לרבות שומות החשבות כסופיות) תקבלו עד וכולל שת המס 
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לכבוד
פקיד שומה פתח תקוה

,..ג.א

514567973: תיק, החברה הכלכלית לאורית בערבון מוגבל: הדון

:מצורפים המסמכים הבאים

.1214טופס 1.

.2020בדצמבר  31דוחות כספיים ליום 2.

.דוח התאמה לצורכי מס הכסה בצירוף חוות דעת רואי החשבון3.

).א"טופס י(פרוט הפחת שתבע 4.

.1344טופס 5.

.6111טופס 6.

  
,בכבוד רב                                                                                                                                          

'הטיס גריבאום ושות
רואי חשבון
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2020לשת המס 

שקלים חדשים

 522,710 הפסד לפי דוח רווח והפסד 

הפחת - הוצאות שאין מותרות ביכוי 

 8,069 ריבית למס ערך מוסף

הוסף - רווח והכסות שאין חייבות 

 24,178 קיטון בהתחייבויות בשל סיום יחסי עובד ומעביד

 538,819 הפסד מתואם לצרכי מס הכסה 

 2,737,905 בתוספת הפסד מועבר משת המס הקודמת

 3,276,724 2021הפסד מותאם מועבר לשת המס  

יר ברטל 
ר הדירקטוריון"יו

יוסי הדרי
דירקטור

חוות דעת רואי החשבון

אליו צורפו ( 2020בדקו את דוח ההתאמה הרצוף בזה של החברה הכלכלית לאורית בערבון מוגבל לשת המס 

של החברה לפי דוח רווח והפסד שלה לשה ההפסד המתאם את , )הטפסים המסומים בחותמתו לשם זיהוי

.לשת המס האמורה, שהוצהר על ידה לצרכי מס הכסה להפסד, 2020בדצמבר  31שהסתיימה ביום  

החישובים הדרושים לפי סעיף , "תאים ליכוי הוצאות מסוימות"בדיקת ההוצאות המפורטות בתקות בדבר 

עשו בהיקף שסוכם בין ציבות , לפקודה' א 32לפקודת מס הכסה והתקיימות התאים המפורטים בסעיף ) י(3

.על כל המשתמע מכך, מס הכסה לבין לשכת רואי חשבון בישראל

ל ערך בהתאם להוראות פקודת מס הכסה וחוק "דוח ההתאמה ה, בכפיפות לאמור בפסקה הקודמת, לדעתו

.1985 -ה "התשמ) תאומים בשל איפלציה(מס הכסה 

'הטיס גריבאום ושותתל אביב
רואי חשבון2021באוגוסט  15


