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.2017 בדצמבר 31ביקרו את חשבוות החברה החברה הכלכלית לפיתוח א.א.פחם בע"מ ליום 
הו ממציאים  בזאת את הדוחות הכספיים בצרוף חוות הדעת כדלקמן:

עמוד

2דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המיות

20163-4 ו-2017 בדצמבר 31דוחות על המצב הכספי ליום 

20165 ו-2017 בדצמבר 31דוחות על הרווח הכולל לשים שהסתיימו ביום 

6דוח על השיויים בהון העצמי

7דוחות על תזרימי המזומים

8-17באורים לדוחות הכספיים

18-19דוח התאמה לצרכי מס הכסה

בכבוד רב,

ח'אלד אבו  שקרה
רואה חשבון
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דוח רואי החשבון המבקרים 
לבעלי המיות של 

החברה הכלכלית לפיתוח א.א.פחם בע"מ 

31ביקרו את הדוחות על המצב הכספי המצורפים של החברה הכלכלית לפיתוח א.א.פחם בע"מ  (להלן - החברה) לימים 
   ואת   דוחות   על  הרווח  הכולל,  הדוחות  על  השיויים  בהון  העצמי  והדוחות  על  תזרימי2016   ו-2017בדצמבר 

המזומים לכל אחת מהשים שהסתיימו באותם תאריכים. דוחות כספיים אלה הים באחריות הדירקטוריון והההלה
של החברה. אחריותו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתו.

ערכו את   ביקורתו   בהתאם   לתקי   ביקורת  מקובלים  בישראל,  לרבות  תקים  שקבעו  בתקות  רואי  חשבון
. על פי תקים אלה דרש מאיתו לתכן את הביקורת ולבצעה במטרה1973(דרך פעולתו   של רואה חשבון), התשל"ג-

להשיג מידה  סבירה  של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של
ראיות התומכות  בסכומים  ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחיה של כללי החשבואות שיושמו ושל
האומדים המשמעותיים   שעשו  על  ידי  הדירקטוריון  והההלה  של  החברה  וכן  הערכת  אותות ההצגה בדוחות

הכספיים בכללותה. או סבורים שביקורתו מספקת בסיס אות לחוות דעתו.

31לדעתו, הדוחות הכספיים ה"ל משקפים באופן אות, מכל הבחיות המהותיות, את המצב הכספי של החברה לימים 
  ואת  תוצאות פעולותיה, השיויים בהוה העצמי ותזרימי המזומים שלה לכל אחת מהשים2016   ו-2017בדצמבר 

).Israeli GAAPשהסתיימו באותם תאריכים בהתאם לכללי חשבואות מקובלים בישראל (

ח'אלד אבו  שקרה
רואה חשבון

אום אל פחם,
2018 בספטמבר 13

יום חמישי ד' בתשרי תשע"ט
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-2-



החברה הכלכלית לפיתוח א.א.פחם בע"מ
דוחות על המצב הכספי

   ב ד צ מ ב ר3 1ל י ו ם   
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
7   1   0   26   1   0   2

שחשחב א ו ר 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

2 391,765520,358רכוש קבוע טו 
----------------------------------

רכוש שוטף 

3 1,077,3984,758,076מזומים ושווי מזומים

4 551,862381,542שיקים חוזרים

5 2,233,5063,698,422המחאות לגביה

6 2,074,3793,405,835חייבים  והוצאות מראש

7 2,092,6081,504,579עבודות בביצוע
–––––––––––––––––––––––

8,029,75313,748,454
----------------------------------

רכוש אחר והוצאות דחות 

8 1,1491,149הוצאות יסוד
----------------------------------

–––––––––––––––––––––––

8,422,66714,269,961
===================

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי פרד מהם.

__________________________________

אגבריה מחמוד תייסיר
מכ"ל

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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החברה הכלכלית לפיתוח א.א.פחם בע"מ
דוחות על המצב הכספי

   ב ד צ מ ב ר3 1ל י ו ם   
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
7   1   0   26   1   0   2

שחשחב א ו ר 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

גרעון בהון 

9 20,00020,000הון מיות

)1,056,339()909,262(יתרת גרעון השה
–––––––––––––––––––––––

)889,262()1,036,339(
----------------------------------

10 עתודה לפיצויי פרישה טו 

773,223569,719עתודה לפיצויים

)445,267()601,199(ביכוי - יעודה שהופקדה
–––––––––––––––––––––––

172,024124,452
----------------------------------

עתודה לחופשה 

11 168,576165,738עתודה לחופשה
----------------------------------

התחייבויות שוטפות 

730,35047,473המחאות לפרעון

12 407,356401,696ספקים

13 7,665,18914,451,621הכסות מראש

14 168,434115,320זכאים שוים
–––––––––––––––––––––––

8,971,32915,016,110
----------------------------------

–––––––––––––––––––––––

8,422,66714,269,961
===================

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי פרד מהם.

__________________________________

אגבריה מחמוד תייסיר
מכ"ל
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החברה הכלכלית לפיתוח א.א.פחם בע"מ
דוחות על הרווח הכולל

לשה שהסתיימה
   ב ד צ מ ב ר3 1ב י ו ם   

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
7   1   0   26   1   0   2

שחשחב א ו ר 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

15 1,103,6961,047,354עודף גלום מביצוע עבודות

16 )695,570()950,757(הוצאות ההלה וכלליות
––––––––––––––––––––––

152,939351,784עודף לפי מימון

17 )9,382()5,862(הוצאות מימון טו
––––––––––––––––––––––

147,077342,402עודף קי לאחר מימון

18 2,000–הכסות אחרות טו
––––––––––––––––––––––

147,077344,402עודף קי השה
==================

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי פרד מהם.
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החברה הכלכלית לפיתוח א.א.פחם בע"מ
2017 בדצמבר 31דוח על השיויים בהון העצמי לשה שהסתיימה ביום 

יתרתהון
סך הכלסך הכלעודפים(הפסדים)מיות

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

שחשחשח
––––––––––––––––––––––––––––––––––––

)1,474,979()1,494,979(201520,000 ביואר 1יתרה ליום 

94,23894,238רווח  קי  השה

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

)1,380,741()1,400,741(201520,000 בדצמבר 31יתרה ליום 

344,402344,402רווח  קי  השה

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

)1,036,339()1,056,339(201620,000 בדצמבר 31יתרה ליום 

147,077147,077רווח  קי  השה

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

)889,262()909,262(201720,000 בדצמבר 31יתרה ליום 
===============================

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי פרד מהם.
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החברה הכלכלית לפיתוח א.א.פחם בע"מ
דוחות על תזרימי המזומים

לשה שהסתיימה
   ב ד צ מ ב ר3 1ב י ו ם   

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
7   1   0   26   1   0   2

שחשח
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

תזרימי מזומים מפעילות שוטפת 
147,077344,402רווח קי לפי דוח על הרווח הכולל

התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומים
3,495,979)3,817,455(ושווי מזומים מפעילות שוטפת, ספח א'

––––––––––––––––––––
3,840,381)3,670,378(מזומים טו (ששימשו לפעילות) שבעו מפעילות שוטפת

------------------------------
תזרימי מזומים מפעילות השקעה 

)3,400()10,300(רכישת כסים קבועים
––––––––––––––––––––

)3,400()10,300(מזומים טו ששימשו לפעילות השקעה
------------------------------
––––––––––––––––––––

3,836,981)3,680,678((ירידה) עלייה במזומים ושווי מזומים
4,758,076921,095יתרת מזומים ושווי מזומים לתחילת השה

––––––––––––––––––––
1,077,3984,758,076יתרת מזומים ושווי מזומים לסוף השה

================
ספח א' 

התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומים 
ושווי מזומים מפעילות שוטפת 

הכסות והוצאות שאין כרוכות בתזרימי מזומים:
138,893138,511פחת והפחתות

)178,976(47,572עליה (ירידה) עתודה לפיצויים טו
)4,192(2,838ירידה (עליה) בעתודה לחופשה

שיויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
)529,115()588,029(עלייה במלאי עב' בביצוע

)177,552()170,320(עלייה בחייבים שוים
)207,407(682,877ירידה (עלייה) בשיקים לפרעון

)29,859(5,660עלייה (ירידה) בספקים
)549,301(1,331,456הוצאות מראש והכסות לקבל
)3,302,055(1,464,916עלייה (ירידה) בהמחאות לגביה
8,310,946)6,786,432((ירידה) עלייה בהכסות מראש

53,11424,979עלייה בזכאים אחרים
––––––––––––––––––––

)3,817,455(3,495,979
================

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי פרד מהם.
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החברה הכלכלית לפיתוח א.א.פחם בע"מ
באורים לדוחות הכספיים

 - כללי ומדייות חשבואית 1באור   

כללי 

 .51-210-777-2   ,מספר  תאגיד 12.2.1995א.החברה הוקמה ביום  

ב.מטרות החברה ע"פי תזכירה הים בעיקר פיתוח העיר א.א.פחם.

עיקר המדייות החשבואית 

. השפעת השיויים בכח הקייה הכללי של המטבע הישראל:1

הדו"חות הכספיים   ערוכים  על  בסיס  העלות  ההיסטורית  בערכים  ומיאלים  ועל  כן  אים  כוללים  את השפעת
השיויים בכח   הקייה   הכללי   של   המטבע   הישראלי   כאמור  בגילוי  הדעת  של  לישכת  רואי  חשבון  בישראל.

. רכוש קבוע2 

הרכוש הקבוע   מוצג  לפי  העלות  ההיסטורית  ביכוי  הפחת  הצבר  לתאריך  המאזן . הפחת מחושב לפי שיטת הקו
הישר בהתאם לאחוזים אשר קבעו בתקות מס הכסה .

. עתודה לחופשה3 

היתרה בעתודה לחופשה משקפת את התחייבות החברה כלפי עובדיה .

. עתודה לפיצויי פיטורין4

חלק מעובדי   החברה   מבוטחים   בביטוח   מהלים.   העתודה   לפיצויים   בספרים  משקפת  את  יתרת  התחייבות
החברה שאיה מכוסה בביטוח ה"ל .

. בסיס ההכרה בהכסה מפרויקטים5

א לפקודת מס8  של  לישכת  רואי  חשבון  בישראל  ,  וכפוף  לדרישות סע"6ההכרה בהכסה  היה  עפ"י  גלוי  דעת  
הכסה .

.עלויות והוצאות6

כללות על בסיס מצטבר .

.מזומים  ושווי מזומים7

מזומים ושווי   מזומים   כוללים   השקעות  שזילותם  גבוהה-  פקדוות    בבקים  למשיכה  מיידית  וכן  פקדוות
לזמן קצוב שאיו עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה בהם ושאים מוגבלים בשימוש.

.מסים דחים8

החברה איה  רושמת  מיסים  דחים  לקבל  בגין  הפסדים  לצרכי  מס  להעברה  והפרשי  עיתוי  בהוצאות  . לחברה
אין שומות סופיות עד וכולל שת מס של הדוח ( להוציא שים בהתיישות ).

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
-8-



החברה הכלכלית לפיתוח א.א.פחם בע"מ
באורים לדוחות הכספיים

 - כללי ומדייות חשבואית  - המשך 1באור   

.שימוש באומדים בהכת הדוחות הכספיים9

הכת דוחות   כספיים   בהתאם   לכללי   חשבואות   מקובלים   דורשת   מההלה   לערוך  אומדים  ולהיח  החות
המשפיעות על    סכומי    הרכוש   וההתחייביות   המוצגים   בדוחות   הכספיים,   על   הגלוי   בדבר   כסים   מותים
והתחייביות תלויות  לתאריכי  הדוחות  הכספיים  ועל  סכומי  ההכסות  וההוצאות  לתקופה  המדווחת . התוצאות

בפועל עשויות להיות שוות מאומדים אלה .

 - רכוש קבוע טו 2באור   
עלות מופחתתפחת שצברעלות

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
31/12/201731/12/201731/12/201731/12/2016

שחשחשחשח
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

50,90118,02432,87737,967שיפוץ רויאל סטר
834,926655,080179,846238,132ציוד איצטדיון

47,11033,98213,12815,842שיפורים במושכר
461,350324,709136,641205,844כלי רכב

125,11995,84629,27322,573רהוט וציוד משרדי
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1,519,4061,127,641391,765520,358
========================================

 - מזומים ושווי מזומים 3באור   
   ב ד צ מ ב ר3 1ל י ו ם   

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
7   1   0   26   1   0   2

שחשח
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

39,31343,992פקדוות בק פועלים
334900981,3894,292,430בה"פ א.א.פחם 
33633433,33753,300בה"פ א.א.פחם 

15,708352,446קופה שיקים
5,7621,162קופה מזומן

1,88914,746בק ערבי ישראלי
––––––––––––––––––––––

1,077,3984,758,076
==================

 - שיקים חוזרים 4באור   
   ב ד צ מ ב ר3 1ל י ו ם   

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
7   1   0   26   1   0   2

שחשח
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

551,862381,542שיקים חוזרים
==============

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
-9-



החברה הכלכלית לפיתוח א.א.פחם בע"מ
באורים לדוחות הכספיים

 - המחאות לגביה 5באור   
   ב ד צ מ ב ר3 1ל י ו ם   

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
7   1   0   26   1   0   2

שחשח
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

3349002,192,9063,618,222שיקים לגביה בה"פ 
33633440,60080,200שיקים משמרת בה"פ 

––––––––––––––––––––––

2,233,5063,698,422
==================

 - חייבים  והוצאות מראש 6באור   
   ב ד צ מ ב ר3 1ל י ו ם   

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
7   1   0   26   1   0   2

שחשח
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

–968,265מקדמות ששולמו לקבלי משה
1,106,1143,405,835עירית אום אל פחם

––––––––––––––––––––––

2,074,3793,405,835
==================

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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החברה הכלכלית לפיתוח א.א.פחם בע"מ
באורים לדוחות הכספיים

 - עבודות בביצוע 7באור   
   ב ד צ מ ב ר3 1ל י ו ם   

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
7   1   0   26   1   0   2

שחשח
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

שיכון אלבאטן ג
52,16028,760תיכון,יעוץ ופיקוח

----------------------------------

מגרשים מסחריים   אלדהר -
10,1287,203פיקוח,תיכון ומדידות

–7,108הוצאות  אחרות
–––––––––––––––––––––––

17,2367,203
–4,688דמי חכירה  - מגרשים מסחריים

–––––––––––––––––––––––

21,9247,203
----------------------------------

שוק עירוי -
7,5007,500מדידות והיתרים שוק עירוי

----------------------------------

גן חיות סויסא -
39,35927,677תיכון , מדידות והדסה

4,993–קבלי משה
–––––––––––––––––––––––

39,35932,670
----------------------------------

איזור תעשיה -
217,376176,938מדידות , תכון והדסה

----------------------------------

תחת מעבר פסולת -
310,938310,938תכון, מדידות, יעוץ

----------------------------------

הקמת תחת דלק -
632,364568,040תיכון , מדידה ,יעוץ ופיקוח

–165,679קבלי משה
–––––––––––––––––––––––

798,043568,040
----------------------------------

עבודות בביצוע -עקאדה
644,255372,530תיכון ומדידה

----------------------------------

עבודות בביצוע - ראס אלהיש
–1,053תיכון , יעוץ ופיקוח

–––––––––––––––––––––––

2,092,6081,504,579
===================

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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החברה הכלכלית לפיתוח א.א.פחם בע"מ
באורים לדוחות הכספיים

 - הוצאות יסוד 8באור   
   ב ד צ מ ב ר3 1ל י ו ם   

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
7   1   0   26   1   0   2

שחשח
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

1,1491,149הוצאות יסוד
==========

 - הון מיות 9באור   

מופק ופרע רשום 

20,00020,000 ש"ח כ"א1הון מיות רגילות בות 
==========

המוחזקות ע"י : 

19,999עיריית א.א.פחם
1ראש העיריה בתוקף תפקידו

---------
20,000סה"כ

=====

 - עתודה לפיצויי פרישה טו 10באור   
   ב ד צ מ ב ר3 1ל י ו ם   

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
7   1   0   26   1   0   2

שחשח
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

773,223569,719עתודה לפיצויים
––––––––––––––––––

773,223569,719
--------------------------

)445,267()601,199(ביכוי יעודה שהופקדה
––––––––––––––––––

)601,199()445,267(
--------------------------

––––––––––––––––––

172,024124,452
==============

 - עתודה לחופשה 11באור   
   ב ד צ מ ב ר3 1ל י ו ם   

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
7   1   0   26   1   0   2

שחשח
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

168,576165,738עתודה לחופשה
==============

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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החברה הכלכלית לפיתוח א.א.פחם בע"מ
באורים לדוחות הכספיים

 - ספקים 12באור   
   ב ד צ מ ב ר3 1ל י ו ם   

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
7   1   0   26   1   0   2

שחשח
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

407,356401,696ספקים וזכאים
==============

 - הכסות מראש 13באור   
   ב ד צ מ ב ר3 1ל י ו ם   

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
7   1   0   26   1   0   2

שחשח
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

הכסות מראש -
782,217425,049הכסות מראש עקאדה

3,794,3053,794,305ממגרשים מסחריים מתחם אלמדיה
3,088,66710,232,267הכסות מראש עין גראר

–––––––––––––––––––––––

7,665,18914,451,621
===================

 - זכאים שוים 14באור   
   ב ד צ מ ב ר3 1ל י ו ם   

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
7   1   0   26   1   0   2

שחשח
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

42,60135,443מוסדות
73,40456,166עובדים

1,0231,004כרת - קרן השתלמות
2,6942,582הסתדרות

48,35219,765מורה
360360קרן מתות

––––––––––––––––––

168,434115,320
==============

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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החברה הכלכלית לפיתוח א.א.פחם בע"מ
באורים לדוחות הכספיים

 - עודף גלום מביצוע עבודות 15באור   
לשה שהסתיימה

   ב ד צ מ ב ר3 1ב י ו ם   
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
7   1   0   26   1   0   2

שחשח
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

גרעון מהפעלת איצטדיון 
הכסות -
345,85518,000הכסות

----------------------------------

הוצאות -
)194,326()577,985(אחזקה שוטפת
)58,286()58,286(פחת  אצטדיון

)52,521(–שכר שומר
–––––––––––––––––––––––

)636,271()305,133(
–––––––––––––––––––––––

)290,416()287,133(
----------------------------------

גרעון עודף  באטן חזית מסחרית 
הכסות

90,100–הכסות מכירת מגרשים
----------------------------------

הוצאות
)8,684(–קבלי משה

–––––––––––––––––––––––

–81,416
----------------------------------

גרעון ממזרקה 
הוצאות

)38,401(–אחזקת מזרקה
–––––––––––––––––––––––

–)38,401(
----------------------------------

עודף מהשכרת קיוסקים בב"ס 
הכסות

38,000401,700הכסות שכירות קיוסקים
----------------------------------

הוצאות
)164,160(–אחזקה וחומרים

–––––––––––––––––––––––

38,000237,540
----------------------------------

הפסד גלום משכות אלדהר 
הכסות

27,30822,353הכסות פיתוח שכות אלדהר
----------------------------------

הוצאות
)61,789()532,885(הוצאות פיתוח

)3,500()7,350(תכון,פיקוח,מדידה והעתקות
–––––––––––––––––––––––

)540,235()65,289(

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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החברה הכלכלית לפיתוח א.א.פחם בע"מ
באורים לדוחות הכספיים

 - עודף גלום מביצוע עבודות  - המשך 15באור   

לשה שהסתיימה
   ב ד צ מ ב ר3 1ב י ו ם   

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
7   1   0   26   1   0   2

שחשח
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

–––––––––––––––––––––––

)512,927()42,936(
----------------------------------

עודף גלום עין גראר 
הכסות -
9,314,3084,899,000הכסות

----------------------------------

הוצאות -
)294,568()1,294,958(תיכון,פיקוח ומדידות

)3,052,124()5,844,332(הוצאות פיתוח
)526(–פרסום ושילוט

)5,000()5,265(אחרות
–––––––––––––––––––––––

)7,144,555()3,352,218(
–––––––––––––––––––––––

2,169,7531,546,782
----------------------------------

(הפסד) רווח מביין רויאל סטר 
הכסות -

105,734411,287משכירות ביין רואיל סטר
----------------------------------

הוצאות
)17,828()21,180(אחזקה ,קיון ושמירה

)268,928()269,869(80%דמי יהול עיריה- 
–––––––––––––––––––––––

)291,049()286,756(
–––––––––––––––––––––––

)185,315(124,531
----------------------------------

גרעון ממפעל מוגן 
הכסות
475,305516,688הכסות

----------------------------------

הוצאות
)486,521()559,605(שכ"ע ולוות

)22,500()18,000(שירותים מקצועיים
)7,667()5,185(עמלות העברות שכר

–––––––––––––––––––––––

)582,790()516,688(
–––––––––––––––––––––––

)107,485(–
----------------------------------

רווח גלום מפארק סויסה 
הכסות -

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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החברה הכלכלית לפיתוח א.א.פחם בע"מ
באורים לדוחות הכספיים

 - עודף גלום מביצוע עבודות  - המשך 15באור   

לשה שהסתיימה
   ב ד צ מ ב ר3 1ב י ו ם   

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
7   1   0   26   1   0   2

שחשח
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

–1,470,186הכסות (עיריה+קרן קיימת )
----------------------------------

הוצאות  -
–)86,398(תיכון ופיקוח

–)20,121(עלות שכר עובד  אחזקה
–)1,325,960(קבלי משה (פיתוח )

–)7,020(אחזקת פארק
–––––––––––––––––––––––

)1,439,499(–
–––––––––––––––––––––––

30,687–
----------------------------------

(הפסד) רווח מפעילות מת"ס 
הכסות

65,520–הכסות מפעילות  מת"ס
----------------------------------

הוצאות-
)39,359()36,680(סדאות ,חוגים ופעילות שוה

–)1,921(עמלת העברת משכורות
–––––––––––––––––––––––

)38,601()39,359(
–––––––––––––––––––––––

)38,601(26,161
----------------------------------

הפסד - קייטות קיץ 
הכסות -
550,000–הכסות

----------------------------------

הוצאות -
)651,503(–שכ"ע ולוות

)162,000(–הזה
)332,699(–העשרה
)2,925(–הח"ש

)1,479(–עמלת העברת משכורות
–––––––––––––––––––––––

–)1,150,606(
–––––––––––––––––––––––

–)600,606(
----------------------------------

–––––––––––––––––––––––

1,103,6961,047,354
===================

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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החברה הכלכלית לפיתוח א.א.פחם בע"מ
באורים לדוחות הכספיים

 - הוצאות ההלה וכלליות 16באור   
לשה שהסתיימה

   ב ד צ מ ב ר3 1ב י ו ם   
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
7   1   0   26   1   0   2

שחשח
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

487,761392,458שכ"ע ההלה(מכ"ל ומזכירות )
161,077165,487לוות וסוציאליות ההלה

)41,153()30,378(השתתפות העיריה בשכר ההלה
9718,017חשמל
17,49913,210טלפון

29,48429,483ההלת חשבוות
–5,272ספרות מקצועית והשתלמויות
–400פרסום מכרזים ביכוי הכסות

5,289–שכירות מבה
5,634–אגרות  ודמי חבר עובדי רשויות

2,5602,750כיבודים ואירוח
9,2864,203משרדיות

16,00016,000ביקורת חשבוות
3,210–מיסים עירויים

)4,192(2,838הפרשה לחופשה - עידכון
)178,976(47,572הפרשה לפיצויים - עידכון

56,392123,728משפטיות
80,60780,225פחת

40,88353,500שכ"ד אחזקה וקיון משרדים
––––––––––––––––––

928,224678,873
22,53316,697אחזקת וביטוח רכב

––––––––––––––––––

950,757695,570
==============

 - הוצאות מימון טו 17באור   
לשה שהסתיימה

   ב ד צ מ ב ר3 1ב י ו ם   
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
7   1   0   26   1   0   2

שחשח
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

5,8629,382רבית ועמלות בקים
==========

 - הכסות אחרות טו 18באור   
לשה שהסתיימה

   ב ד צ מ ב ר3 1ב י ו ם   
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
7   1   0   26   1   0   2

שחשח
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

2,000–ממכירת מכרזים
==========

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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החברה הכלכלית לפיתוח א.א.פחם בע"מ 
512107772תיק מספר  

דוח התאמה לצרכי מס הכסה 
2017לשת המס  

שח שח 
147,077רווח , לפי דוח רווח והפסד המצ"ב

וסף: 
הוצאות לא מוכרות 

20%512כבודים - 
45,572גידול בעתודה לפיצויי פרישה, טו

2,838גידול בהפרשה לדמי חופשה
–––––––

48,922סך הוספה לרווח
פחות: 

)195,999(עודף פטור של מוסד ציבורי
–––––––

–2017רווח מותאם לצרכי מס הכסה לשת המס 
=======

__________________________________

אגבריה מחמוד תייסיר
מכ"ל

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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  רואה חשבוןח'אלד אבו  שקרה,

KHALED ABU SHAKRA 
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

30010 מיקוד  163                       ת.ד    אום אל פחם בין אלתין קומה ב'

TEL. 04 - 6111114-5  FAX. 04 - 6111116 04 - 6111116  פקס.  04  - 6111114-5טל. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

חוות דעת רואי החשבון המבקרים 

 (אליו צורפו הטפסים2017בדקו את   דוח  ההתאמה  של  החברה  הכלכלית  לפיתוח  א.א.פחם  בע"מ  לשת  המס  

31המסומים בחותמתו   לשם  זיהוי)  המתאם  את  הרווח של החברה לפי דוח רווח והפסד לשה שהסתיימה ביום 

 לרווח שהוצהר על ידה לצרכי מס הכסה, לשת המס האמורה.2017בדצמבר 

(י)3בדיקת ההוצאות   המפורטות   בדבר   "תאים   ליכוי   הוצאות  מסויימות",  החישובים  הדרושים  לפי  סעיף  

  א'  לפקודה,  עשו  בהיקף  שסוכם  בין  ציבות32לפקודת מס   הכסה   והתקיימות   התאים  המפורטים  בסעיף  

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

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

.1985והוראות המעבר לגבי תום תחולת חוק מס הכסה (תיאומים בשל איפלציה), התשמ"ה -  

ח'אלד אבו  שקרה
רואה חשבון

אום אל פחם,
2018 בספטמבר 13

יום חמישי ד' בתשרי תשע"ט

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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