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תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עמוד  1מתוך 3

מחלקתי -מינהל כספים

שנה  2021תאריך  31/12/21 - 01/01/21תקציב 21091000001:שכר ופעולות כולל הכנסות

מועצה אזורית אשכול

תחום הדוח  -קבוצה בכרטיס,620000-623999:קבוצה בכרטיס,620000-623999:

17

תקציב

כרטיס
 620000גזברות
הוצאות
שכר
 1621000110גזברות משכורת כוללת

שכר

סה"כ

ח 910,000.00

ח 910,000.00

פעולות

 1621000460מכשירי כתיבה והדפסות

ח 1,000.00

 1621000480גזברות-ספרים ועתונים

0.00

 1621000523דמי חבר בארגונים

ח 3,000.00

 1621000530החזקת מכוניות ובטוח

ח 50,000.00

 1621000540טלפון בולים

ח 1,000.00

 1621000680הוצאות אחרות

ח 13,000.00

 1621000710הובלה

ח 74,000.00

 1621000750עבודות קבלניות

ח 145,000.00

 1621000751גזברות-ליווי מכרזים

ח 35,000.00

120,000.00
צוער
 1621000810גזברות החזר מ.הפנים עבור ז

 1621000930גזברות רכישת ציוד יסודי

ח 25,000.00

סה"כ

פעולות

ח 227,000.00

סה"כ

הוצאות

ח 1,137,000.00

סה"כ

 620000גזברות

ח 1,137,000.00
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עמוד  1מתוך 3

15:47 10/02/21

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עמוד  2מתוך 3

מחלקתי -מינהל כספים

שנה  2021תאריך  31/12/21 - 01/01/21תקציב 21091000001:שכר ופעולות כולל הכנסות

מועצה אזורית אשכול

תחום הדוח  -קבוצה בכרטיס,620000-623999:קבוצה בכרטיס,620000-623999:

17

תקציב

כרטיס
 621300הנהלת חשבונות
הוצאות
שכר

כוללת900,000.00
ח
 1621300110הנהלת חשבונות משכורת

סה"כ

ח 900,000.00

שכר
פעולות

 1621300460מכשירי כתיבה והדפסות

ח 5,000.00

 1621300470מכונות משרד ואחזקתן

ח 10,000.00

 1621300493תקציב עזר -מזכירות

ח 5,000.00

 1621300530הנה'ח-החזקת מכוניות ובטוח ח 50,000.00

 1621300540הנהלת חשבונות בולים וטלפון0.00
 1621300570עיבוד נתונים אוטומטי

ח 260,000.00

 1621300680הוצאות אחרות

ח 3,000.00

 1621300720חומרים

ח 4,000.00

 1621300725הנהלת חשבונות -גרפיטי

ח 13,000.00

 1621300740כלים מכשירים וציוד

ח 3,000.00

 1621300750עבודות קבלניות

ח 1,000.00

 1621300930ציוד יסודי

ח 7,000.00

סה"כ

פעולות

ח 361,000.00

סה"כ

הוצאות

ח 1,261,000.00

סה"כ

 621300הנהלת חשבונות

ח 1,261,000.00
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עמוד  2מתוך 3
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תקציב מול בצוע במבנה מאזן

עמוד  3מתוך 3

מחלקתי -מינהל כספים

שנה  2021תאריך  31/12/21 - 01/01/21תקציב 21091000001:שכר ופעולות כולל הכנסות

מועצה אזורית אשכול

תחום הדוח  -קבוצה בכרטיס,620000-623999:קבוצה בכרטיס,620000-623999:

17

תקציב

כרטיס
 623000גביה
הוצאות
שכר
 1623000110גביה  -משכורת

שכר

סה"כ

ח 540,000.00

ח 540,000.00

פעולות

 1623000460מכשירי כתיבה והדפסות

ח 30,000.00

 1623000493תקציב עזר -מזכירות

0.00

 1623000540גביה בולים טלפון ומברקים

ח 3,000.00

 1623000581גביה-הוצ' משפטיות

ח 20,000.00

 1623000680הוצאות אחרות

ח 1,000.00

 1623000740גביה -כלים מכשירים וצי

ח 1,000.00

 1623000750גביה-ע.קבלניות

ח 30,000.00

 1623000751גביה מדידות עבודות קבלניות ח 400,000.00

סה"כ

פעולות

ח 485,000.00

סה"כ

הוצאות

ח 1,025,000.00

 623000גביה

ח 1,025,000.00

סה"כ

סה"כ כללי
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