
הצעת  2020דוחות כספיים 
2021תקציב 

מ"החברה הכלכלית לפיתוח קריית אונו בע
2021הצעת תקציב 2020אומדן ביצוע 



31.12.2021-הערכה ל–ביצוע מול תקציב -הכנסות 

2021תחזית 2020ביצוע בפועל 2020תחזית סעיף

1,011,487535,5871,325,531ניהול פרויקטים עבור העירייה

1,200,000643,690877,455ניהול נכסים

216,000159,074160,000השכרת מבנה מסוף

529,107576,0570הכנסות מפרויקטים

25,00025,30020,000הכנסות נוספות

2,981,5941,939,7082,382,986כ"סה

*(150,000)

2,232,986כ לאחר זיכויים"סה

הוצאות בגין שנים קודמות*
.נרשמו הכנסות מדמי ניהול עבור שכירויות בגין חיובים שיצאו לעירייה2016-2018בשנים 

נושא זה . יתכן וחויבו בשיעור עמלה גבוהה מידי ויתכן וישנו צורך לזכות את העירייה בין החיוב שבוצע ביתר, חלק מחיובים אלו 
עבור  2021החברה לזכות את העירייה בשנת תדרש, ככל שיתברר כי אכן נעשה חיוב ביתר . נמצא בבירור מול העירייה בימים אלו

.חיוב ביתר בגין שנים קודמות
.סכום ההפרשה האמור משקף את הזיכוי המירבי לו עשויה החברה להידרש



לא כוללת זיכויים2021תחזית * 



פירוט הכנסות
יתרה במאזן  תיאור חשבון

הבוחן
הערכות  / תוספת 

לסוף השנה
2019ביצוע 2020אומדן ביצוע 



31.12.2021–הערכה ל 2020–הוצאות ביצוע מול תקציב 



פירוט הוצאות
הערכות לסוף  / תוספת יתרה במאזן הבוחןתיאור חשבון

השנה
2019ביצוע 2020אומדן ביצוע 



פירוט הוצאות
הערכות לסוף  / תוספת יתרה במאזן הבוחןתיאור חשבון

השנה
2019ביצוע 2020אומדן ביצוע 



ניהול פרוייקטים2021תקציב 



תחזית הכנסות שכירויות ונכסים
הכנסות משלמים ישירות לעירייה

עמלהרשימת נכסים

מוטי -מ"מ עינב ניהול עסקי בע.א
מזרחי

17,581

50,568סופר אקספרס-ליאור אטיאס

7,500עופר מועלם-מ"קרלו  גלידות בע

9,108טמבוריה-אמיר-שלוםבוטבגה

20,657קצביה-ערן חיים

52,800ליאור אטיאס-מרכז הטניס -מסחר 

32,592ארקפה בספורטק

3,194משרד מכירות-אאורה ישראל השקעות

15,053משרד מכירות שבירו ודירה לדוגמא

14,688שטח התארגנות שבירו

10,848(אשטרום)שטח התארגנות אשדר 

16,257שטח התארגנות תדהר

5,900שטח התארגנות שקד

7,526משרד מכירות קרסו

3,811בוני התיכון-משרד מכירות 

20,650גן צהל-שירי אורון טל 



תחזית הכנסות שכירויות ונכסים
..המשך

עמלהרשימת נכסים

6,156גן הכיפה-שירי אורון טל 

12,864יוסיפון-גן ילדים 

3,000ירמיהו-גן ילדים 

3,976שלט קיר צופים

63,243ריהוט רחוב-רפיד 

40,000מבט ראשון

15,000שלט ביציאה מסביון

2,012אנרגיה סולארית-מילגאם

22,960תפעול קומה ומגרשי טניס

21,581מרפאה-מכבי יזמות וניהול 

148,911מרכז מסחרי ירמיהו פלס גאעמ

135,897קריה אקדמית

40,320אקדמית' ק

-קפיטריה חטיבת פרס

-יושי בליך החזקות-ר"קפיטריה שז

-שלומי סקול מרקט -קפיטריה בן צבי 

2,111'ב5ריקי זהבי כלנית 

2,515'ג5חנות בכלנית -כהן דניאל

809,279לעיריהכ משלמים ישירות "סה



תחזית הכנסות שכירויות ונכסים

משלמים ישירות לחברה

משרד  מצלאוי
3,600מכירות
תוספת  מצלאוי

13,300שטחים קאנטרי

PHI 6,700נטוורקס

6,720פלאפון

33,600קווים

656לופו
משרד  מצלאוי
3,600מכירות

68,176כ"סה



2021הצעת תקציב 

הוצאות בגין שנים קודמות*
.נרשמו הכנסות מדמי ניהול עבור שכירויות בגין חיובים שיצאו לעירייה2016-2018בשנים 

נושא זה . יתכן וחויבו בשיעור עמלה גבוהה מידי ויתכן וישנו צורך לזכות את העירייה בין החיוב שבוצע ביתר, חלק מחיובים אלו 
עבור  2021החברה לזכות את העירייה בשנת תדרש, ככל שיתברר כי אכן נעשה חיוב ביתר . נמצא בבירור מול העירייה בימים אלו

.חיוב ביתר בגין שנים קודמות
.סכום ההפרשה האמור משקף את הזיכוי המירבי לו עשויה החברה להידרש

תחזית הכנסותתחזית הוצאות

1,325,531ניהול פרויקטים עבור העירייה1,360,000שכר

877,455ניהול נכסים66,0000תקשורת ותוכנות

160,000השכרת מבנה מסוף55,000אחזקה וביטוח

20,000הכנסות נוספות150,000משפטיות

140,000משרדיות ומקצועיות

160,00חשבות

50,000הנהלת חשבונות

200,000פיתוח וניהול פרויקטים

89,000פחת מסעדה מסוף

120,000מעונות סטודנטים

2,382,986כ"סה2,390,000כ"סה

*(150,000)

2,232,986כ לאחר זיכויים"סה



2021הצעת תקציב 

תחזית השקעות מסוף

1,600,000השקעה

+ נוסעים ) מעליות למבנה 2הסכום הנקוב כולל בין היתר הקמה של , החברה החלה הליך מכרזי חדש לקידום הקמת הקומה השנייה •
(.משא

תוספת משרד–תחזית השקעות 

250,000השקעה

פ החוק משרדי החברה אינם  "ע. חדר עבודה נוסף ושירותים נגישים,החברה קידמה תכנון לתוספת מבנה שיספר מענה לחדר ישיבות •
.או כל עובד מזדמן אחר/יש מחסור בשטחי עבודה לטובת ישיבות ולטובת עבודת החשב ו, נגישים כיוון שהשירותים אינם נגישים ובנוסף

.רכישת מבנה+ ההשקעה משלבת עלויות תכנון 


