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בע"מןביןבמיםמפעלישרןנים

2009בדצמבר31ליוסהחברה)ולהלןבע"מוביובמיסמפעלישרוניםשלהמצורףהמאזןאתביקרנו

כספייס.דו"חותתאריךבאותושנסתיימהלשנההמזומניםתזרימיעלודו"חוהפסדהרווחדו"חואת
כספייסדו"חותעלדעהלחוותהיאאחריותנוהחברה.שלוההנהלההדירקטוריוןבאחריותהנסאלה
.ביקורתנועלבהתבססאלה

חשבוןרואיבתקנותשנקבעותקניםלרבותמקובלים,ביקורתלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו
הביקורתאתלתכנןמאתנונדרשאלהתקניםפיעל.1973-התשלייגחשבון),רואהשלפעולתוודרך

מהותית.מטעההצגההכספייםבדו"חותשאיןביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעה
ביקורתהכספיים.שבדו"חותובמידעבסכומיםהתומכותראיותשלמדגמיתבדיקהכוללתביקורת
ידיעלשנעשוהמשמעותייםהאומדניםושלשיושמוהחשבונאותכללישלבחינהגםכוללת

אנובכללותה.הכספייסבדו"חותההצגהנאותותהערכתוכןהחברהשלוההנהלההדירקטוריון
.דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבורים

מכלמקובלים,חשבונאותלכלליבהתאםנאותבאופןמשקפיםהנ"להכספייםהדו"חותלדעתנו,

פעולותיהתוצאותואת2009בדצמבר31ליוםהחברהשלהכספימצבהאתהמהותיות,הבחינות
.תאריךבאותושנסתיימהלשנהשלההמזומניםותזרימי

.2010באפריל13אביב,-תל



בע"מןביןבמיםמפעלישרןנים
מאזו

2009בדצמבר31ליום
/ח)Iש(באלפי

ביאור
בדצמבר31ליום

2009

שוטף:רכוש
מזומניםושווימזומנים

צרכנים-לקוחןת

חובהויתרותחייבים

3

4

5

3,067

10,863

3,458

17,388

6241:בהקמהקבוערכוש
-------

790,608קבוע:רבוש

---------
אחר:רכוש

819,136מיםזכויות

-------
373!127



בע"מוביובמיםמפעלישרונים
מאזן

2009בדצמבר31ליום
ש"ח)(באלפי

ביאור
בדצמבר31ליום

2009

:שוטפותהתחייבויות
9שירותיםונותניספקים

10חו"זשליטה-חשבוןבעל
11זכותויתרותזכאים
12שליטהמבעלהלוואהשלשוטפותחלויות
13מבנקיםארוזזמןהלוואהשלשוטפותחלויות

4,270
531

2,437
2,053

454
4S9ק

:ארוךלזמןהתחייבויות
12שליטהמבעלארוזלזמןהלוואה
13מבנקיםארוזזמןהלוואה
14פיתוחמהיטלינדחותהכנסות
23למסעתודה

16נדחההוןשטר

34,081
4,215
6,365

301
11.709
56,671

1760,957עצמי:הןנ
---------
127.373

~
הדירקטיריוו,יו"ראהרונסוןנדבפרופ'

0'01)./J !i?4
הדן"חותאישןרתאריז

הכספיים.מהדו"חותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים
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בע"מוביובמיםמפעלישרונים
והפסדרווחדו"ח

ש"ח)(באלפי

ביאןר

שנסתיימהלשנה
בדצמבר31ביום

Z009

19-1826,764וביובמיםמשירותיהכנסות

19-1836,218השירותיםעלות

)9,454(גולמיהפסד

203,334וכלליותהנהלההוצאות

)12,788(מימוןהוצאותלפנימפעולותהפסד

)1,342(21,נטומימוןהוצאות

1,806\22נטואחרןת,הכנסןת

)12,324(ההכנסהעלמיסיםלפניהפסד

233,026ההכנסהעלמיסים

)9,298(לשנההפסד

הכספיים.מהדוייחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים
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בע"מןביןבמיםמפעלישרןנים
העצמיבהןןהשינןייםעלדוח

סה"כ(הפסדים)מניותע"חתקבוליםמניותהןן

ש"חאלפי

Z009בינואר1ליוסיתרה

70,255-70,255-מניותע"חתקבוליס

)9,298()9,298(--לשנההפסד --
60,957)9,298(2009-70,255בדצמבר31ליוםיתרה

הכספיים.הדו"חותמנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים
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בע"מןביןבמיםמפעלישרןנים
המזןמניםתזריםעלדן"ח

ש"ח)(באלפי

:שוטפתלפעילותמזומניםתזרימי
לשנהנקיהפסד

המזומניםתזרימילהצגתהדרושותהתאמות
אינספח-שוטפתמפעילות

שןטפתלפעילןתששימשןנטן,מזןמנים

;השקעהמפעילותמזומניםתזרימי
מיםתשתיותבפיתוחהשקעות
ביובתשתיותבפיתוחהשקעות

אחרקבוערכושרכישת
מיספיתוחהיטליבגיןנדחותהכנסןת
ביובפיתוחהיטליבגיונדחותהכנסות

השקעהמפעילןתשנבעןנטן,מזןמנים

;מימוומפעילותמזומניםתזרימי
בנקאימתאגידהלוואהקבלת
בנקאימתאגידהלוואהפירעוו

מימוומפעילות,שנבעונטומזןמנים

במזןמניםעליה

שנהלתחילתמזןמניםןשןןימזןמניםיתות

שנהלסוףמזןמניםושווימזומניםיתות

.הכספייםמהדו"חותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים
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שנסתיימהלשנה
בדצמבר31ביום

2009

(9,298)

2,353

(6,945)

(299)
( 556)
( 254)
1,715
4,740

5,346

5,000
(334)

4,666

3,067

3.067



בע"מוביובמיםמפעלישרונים
המזומניםתזרימיעללדו"חנספח

שוטפתמפעילותהמזומניםתזרימילהצגתהדרושותהתאמןת
ש"ח)(באלפי

שוטפת:מפעילותהמזומניםאתלהציגכדיהדרושותהתאמות-אןנספח

שנסתיימהלשנה
בדצמבר31בירם

2009

כרןכותשאינוןהןצאןתהכנסןת
:המזומניםבתזרימי

והפחתותפחת
מסופקיםלחובותהפרשה
שליטהמבעלהלוואותשיערוך
בנקאימתאגידהלוואהשיערוך

נדחיםבמיסיםשינוי

8,126
1,404
1,006

3
(3,026)

7,513

והתחייבויות:רכושבסעיפישינוייס

צרכניםביתרותעליה
חובהויתרותבחייביםעליה
שירותיםונותני~ספקיםעליה
שליטהבעלבגיןביתרותעליה

זכותויתרותבזכאיםעלייה

(12,267)
( 131)
4,270

531
2,437

( 5,160)

המזומניםתזרימילהצגתהדרושותהתאמותסד
2,353שוטפתמפעילות

במזןמןשלאמהןתיתפעילןת-בןנספח

שייח.אלפי97,956בסךקבוערכושרכישתא.
שייח.אלפי19,136בסדאחררכושרכישתב.
שייח.אלפי35,128בסךשליטהמבעליהלוואהקבלתג.
שייח.אלפי11,709שלבסךנדחההוןשטרהנפקתד.
ש"ח.אלפי70,255שלבסךמניותחשבוןעלתקבוליםה.

הכספיים.מהדוייחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאוךים
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כע"מוכיוכמיםמפעלישרונים
הכספייםלדו"חותכיאורים
2009דצמכר31ליום

כללי1-ביאןר

החברהתיאורא.

בנובמבר18ביוסהוקמהייהחברה")(להלןבע"מוביובמיסמפעלישרונים.1
בתחוסביובשירותיומתןמיס,ואספקתמכירהשירותימתןלצורך2008
2001-התשס"אוביובמיםתאגידילחוקבהתאםהשרון,רמתהעיר

מיסמערכותופיתוחהקמהלצורךלהשניתןההפעלהלרישיוןובהתאס
בתקנוןשהוגדרוכפיוהביובהמיםמשקבתחוםנוספתפעילותוכלביוב

החברה.

השרון.רמתעירייתשלמלאהבבעלותהינההחברה.2

המקומיותברשויותוביובמיםתאגידיעלהממונהע"ילחברהניתןההפעלהרישיון.3
שכיס.25למשךוזאת2008בנןבמבר18ביוסהפניסבמשרד
.2009בינואר1ביוסהעיסקיתבפעילותההחלההחברה

.החברהשלהראשוניםהשנתייםהכספייםהדוחותהינםהכספייםהדוחותכ.

הגדרןתג.

:אלהכספייםבדוחות
בע"מ.וביובמיםמפעלישרונים-החברה
בישראל.חשבוןרואילשכתשל29דעתבגילויכמשמעותס-קשוריסצדדיס

.השרוןרמתעיריית-העירייה
הפנים).(במשרדהמקומיותברשויותוביובמיםתאגידיעלהממונה-הממונה

.20ס-1התשס"אוביובמיסתאגידיחוקהחוק-

החשבונאיתהמדיניותעיקרי-Zכיאןר

הכספייםהדןחןתהצגתכסיסא.

העלות.בסיסעלערוכיםהחברהשלהכספייםהדןחןת
מזןמניםושןןימזומניםכ.

הכוללותגבוהןשנזילותןהשקעותהחברהידיעלנחשביםמזומניםושווימזומנים
עלעולהאינההמקוריתשתקופתםקצרלזמןבנקאייםבתאגידיםפיקדןנות

.בשעבודמוגבליםאינסואשרההשקעהממועדחודשיסשלושה
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בעוומוביובמיםמפעלישרונים
הכספייםלדוווחותביאורים
Z009דצמבר31ליום

המשך-החשבונאיתהמדיניותעיקרי-Zביאור

מסופקיםלחובותהפרשהג.
נאותהבצורההמשקפתמסופקיםלחובותכלליתהפרשהנכללההכספייםבדוחות

בספק.מוטלתשגבייתםחובותבגיןהגביהשיעוריאתההנהלההערכתלפי

שבידהמידעסמךעלהסיכןן,הערכתעלההנהלההתבססהההפרשותנאותותבקביעת

בעירייה.שדווחכפיהעברניסיוןוכןהגבייה,שיעורילעניין

קבועד.רכוש

באספקתהעירייהאתששימשוהמתקניםמצבתאתכולליםוביובמים.מתקני1
לחברההועברוואשרהתאגיד,והפעלתהקמתערבוביובמיםשירותי
.מאזהוקמואושנרכשואחריםומתקניםובאישורו,הממונה,להנחיותבהתאם

.לתאגידמהעירייההועברו,טרםוהביובהמיםמתקנימוקמיםעליהןהמקרקעין

בהתאםערךלירידתהפרשהברישוםהצורךאתדיווחתקופתבכלבוחנתהחברה.2
.15מספרחשבונאותתקןלהוראות

נזקפותותיקוניםאחזקההוצאותואילוהנכסיםלעלותנזקפיםושכלוליםשיפורים.3
.התהוותןעםוהפסדרווחלדוח

שנצבר.פחתובניכויהעלותלפימוצגהקבועהרכוש.4

כמספקיסהנחשביםשנתייסבשיעוריםהשווההפחתשיטתלפימחושבהפחת

בהם.המשוערתהשימושתקופתבמשךהנכסיםלהפחתת

קבוע",יירכוש27מספרחשבונאותתקןאתהחברהמיישמתהיווסדהמיוסהחל.5

בספריםערכסקביעתבנכסים,ההכרהלרבותקבועברכושהחשבונאיהטיפולאתהקובע

.אליהםבקשרשיוכרוערךמירידתוהפסדיםפחת,הוצאות

בחרה.החברהובאישורוהממונההנחיותעפ"ינקבעוהעירייהמשהועברוהנכסיםשווי

העלות.מודללפישלההקבועהרכושאתלמדוד

המשך-קבוע.רכושה

:הםהשנתייםהפחתשיעורי

%

ותוכנהמחשבים
רכבכלי

משרדיציוד
שנקבעו(כפיוביובמיסתשתיות

הפנים)במשרדהמיםמינהלע"י

25 - 33
15
10

2.5 - 10
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בע"מוביובמיםמפעלישרונים
הכספייםלדו"חותביאורים
2009דצמבר31ליום

המשך-החשבונאיתהמדיניותעיקרי-2ביאור

נדחותוהוצאותאחררכוש.ו
האמורותהזכויותשמאי.הערכתלפימוצגותבע"ממקורותמחברתמיםלרכישתזכויות

מופחתות.ואינןצמיתותהינן

בהכנסןתהכרחז.

הפרשהובניכויבפועלהחיוביםפיעלנרשמות-וביובמיםמאגרותנדחותהכנסותא.
.מסופקיםלחובות

התושביםהשתתפותאתהמשקפותאלההכנסות-פיתוחמהיטלינדחותהכנסותב.
שניס).25(בנכסיםהממוצעתהשימושתקופתלאורךמופחתותהפיתוח,.בעלויות

הצמדהובסיסחוץמטבעח.

וכלנכסכללגביהמתאיםהמדדלפינכללולצרכןהמחיריםלמדדהצמודותוהתחייבויותנכסיס
התחייבות.

.105.2עלעמד2009דצמברחודשבגיןלצרכןהמחיריםמדד

.3.9%הינו2009בשנתהשינוישיעור

:ובהערכותבאומדנים.שימושט

המקובלים,החשבןנאןתכלליפיעלוהצגתם,עריכתםכספייםדוחותשלהכנתסבעת
המוצגיסהנתוניםעלמשפיעיםאשרהנחותןלהניחאומדניםלבצעהחברההנהלתנדרשה

התוצאותוהנחותאומדניםשלטיבסמעצסאליהם.הנלוויםוהביאוריםהכספייםבדוחות
.האומדניםמןשונותלהיותעשויותבפועל

פיננסיים.מכשיריםי
מזומניםהיתרביןהכולליםפיננסיים)(מכשיריםפיננסייםוהתחייבןיותנכסיםלחברה

ההצמדה,בסיסישוניס,וזכאיםספקים,הלוואות,שונים,חייביםלקוחות,מזומניס,ושווי

לדוחותבביאוריםמפורטיםהפיננסייםהמכשיריםשלהפירעוןוזמניהריביתשיעורי

הכספייס.

לציטוטיםאושלהםהשוקלמחיריבהתאסנקבעהפיננסייםהמכשיריםשלההוגוהשווי
למודלבהתאםההוגןהשווינקבעפיננסיממוסדציטוטאושוקמחירובהעדרפיננסיים.ממןסדות
.שווילהערכת
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בע"מוביובמיםמפעלישרונים
הכספייםלדן//חןתביאןרים
2009דצמבר31ליום

המשך-החשבןנאיתהמדיניןתעיקרי-2ביאןר

נדחיםמיסיםיא.

Temporary(זמנייסהפרשיסבשלמיסיסייחוסמבצעתהחברה Differences.(הפרשיס

.בספריסערכסלביןמסלצורכיוההתחייבויותהנכסיסערךביןהפרשיסהינסזמניים

שיחולוהמסשיעורילפיההתחייבותלגישתבהתאסמחושבותהנדחיסהמיסיםיתרות

המסוחוקיהמסשיעוריעל.בהתבססהמסהטבתמימושבעתאוהנדחיסהמיסיסניצולבעת

המאזן.תאריךעדלמעשההושלמהחקיקתסאשר

מזומניםושווימזןמנים-3ביאןר
בדצמבר31ליוס

2009

בבנקיסמזומנים

קצרלזמןפיקדונות

1,067

2.000

3.067

צרכנים-4ביאור
בדצמבר31ליוס

2009

פתוחיסחובות

אשראיכרטיסי

לגביההמחאות

לקבלהכנסות

5,362

1,902

24

מסופקיםלחובותהפרשהבניכוי

4.979

12,267

(1.404)

10.863
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בע"מוביובמיםמפעלישרונים
הכספייםלדו"חותביאורים
2009דצמבר31ליום

חובהויתרותחייבים-Sביאור

נדחיסמיסיס

מראשהוצאות

בדצמבר31ליוס

2009

3,327

129

2

3,458

אחריס

:בהקמהקבוערכוש-6ביאור

ביובתשתיות

2009בינואר1ליוסיתרה

241השנהתוספות

241 עלןתסה"כ

השנהבמהלךשהופעלרכוש

Z009Z41בדצמבר31ליוסיתרה

קבוערכוש-7ביאור

ההרכבא.

עלות
1.1.09ליוסעלות

לשנהתוספות

31.12.2009ליוסיתרה

סה"כמחשביםטיהורמכווומתקניצנרתצנרתומת~
וציודריהוטתוכנותשפכיםביובמים

75,73963,65851,Z83-190,680

Z99315-Z54868 --
76,03863,97351,283254191,548

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

נצברפחת

1.1.09ליוסנצברפחת

לשנהפחת

31.12.09ליוסיתרה

92,724 - 17,768 34,273 40,683

8,216 24 5,129 836 2,ZZ7

100,940 24 Z2,897 35,109 42,910

.•.------- -------- -------- -------- --------
ליוסשנצברפחתבניכויעלות

31.12.0933,1Z8Z8,864Z8,38623090,608
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בע"מוביובמיםמפעלישרונים
הכספייםלדוווחותביאורים
2009דצמבר31ליום

שווח)(באלפי

(המשך)קבוערכוש7-ביאןר

ב.ההרכב

בתחוסוהפעילותהנכסיסהעברתלענייןהחברהלביןהעירייהביןהסכםנחתם2009במאי27ביןס
לחברה.מהעירייהןהביןבהמים
:כדלקמןהינסההסכסעקרי

לרבותובהמחאהבהעברהלקבלמתחייבתוהחברהלחברה,ולהמחותלהעבירמתחייבתהעירייהא.
להערכתבהתאםנקבעהתמורהשוויהתפעולייס.בנכסיסוהזכויותהרישיונותההסכמיס,את

.ובאישורוהממונההנחיותעפ"ישבוצעוהעירייהשלוהביובהמיסמשקנכסישווי
:הממונהע"ישאושרוכפיוהביובהמיסנכסישוויסיכוסלהלן

יתרהשנצברפחתעלות
ש"חאלפיש"חאלפיש"חאלפי

75,73940,68335,056מיסנכסי
114,94152.04162.900ביובנכסי

190.68092.72497,956

:כדלקמןהעירייהכלפיהחברהבזאתהתחייבהלחברההממכרוהמחאתלהעברתבתמורהב.

מסך60%המהוויםש"ח,אלפי70,255שלשווילפיהמוקצותהמניותאתלעירייהלהקצות.1
התמורה.

התמורה.מסך10%המהווהש"חאלפי11,709שלשווילפינדחההוןשטרלהנפיק.2
התמורה.מסך30%המהווהש"חאלפי35,128שלבסךבעליםהלוואתלפרוע.3

12



בע"מוביובמיסמפעלישרונים
הכספייםלדוווחותביאןרים
2009דצמבר31ליוס

שווח)(באלפי

אחררברש~8ביאור

(ראהמופחתותואינןצמיתותהינוהאמורותהזכויותש"ח.אלפי19,136בסךהמיסזכויות
ו').2ביאור

שירותיסונזתניספקים-9ביאןר
בדצמבר31ליום

2009

933בע"ממיםחברתמקורות

2,089שפכיםטיהורקבלו

721

223
לפירעוןהמחאןרנ

לשלםהוצאות

304ארןריס

4,270

של~טהלjJב10.-ביאןר

.שוטפתהתחשבנותבגיןהינההיתרהא.

:הסכמיםשלושהעלהשרוןרמתעירייתעםחתמההחברהכ.

לתאגידהעירייהמוהביובהמיםתשתיותהעברתאתהמסדירהנכסיםהעברתהסכם.1

ב').7ביאור(ראה

:הבאבאופןלתאגידשירותיםתעניקהעירייה-שירותיםהסכם.2

12-לאןפציהעםחןדשים12(למשךבפועלהגביהמסכוס3.5%-לבתמורהגביהשירותי

נוספים).חודשים

נוספת.לשנהאופצ.יהעםשנהשללתקופהעירונימוקד.שירןתי3

.2010באפריל30ליוםעדבפועלמןמשוהנ"להאופציות

נחתם).(טרס.שנים3עדשללתקופהוהביובהמיסעובדיהשאלת.1'.

זכותויתרותזכאים.[,[-ב~אךד

בדצמבר31ליום
2009

שכרבגיןןמןסדותעןבדים

מע"מ-ממשלתייס-ןתiמרט

בצורתהיטל-המיסרשןרב

161

1,781

495

13



בע"מןביןבמיםמפעלישרןנים
הכספייםלדו"חותביאורים
2009דצמבר31ליןם

ש"ח)(באלפי

שליטהמבעלי-ארןךלזמןהלןןאה12-ביאןר

א.הרכב:

צמודהלאהלוואה

שוטפותחלויותבניכוי

P+ 0.15%

בדצמבר31ליוס
2009

36,134

)2,053(

34.081

ריביתשיעור

:ההלןואותשלהפירעןומועדי
2,053שוטפןתחלויות-ראשונהשנה

2,125

2,157

2,203

2,250

25,346

36.134

שניהשנה

שלישיתשנה

רביעיתשנה
חמישיתשנה
ואילךשישיתשנה

והביובהמיסבתחוסוהפעילותהנכסיםהעברתבענייןהעירייהעםהסכםעלחתמההחברהב.
תהווהלחברהשהועברוהנכסיםבגיןמהתמורה30%כינקבעההסכםבמסגרתלחברה.העירייהמ

וריבית,הצמדתהפרשיבצירוףשניס,עשרהחמשבמשךתיפרעהבעליםהלוןאתבעליס.הלןואת
.חודשיבתשלוס

הפיננסיתלאיתנןתלבבשיסהבעליסהלוואתשלההחזרמדיניותיבחנוהצדדיםכינקבעכןכמו

.החברהשלהתקציבולדרישותהנדרשת
חתימתביוסבנקאיתהביןהריביתשיעורמביןהנמוךשהואבשיעורריביתתישאהבעליסהלוואת
הריבית(שיעוריבצע.שהתאגידהאחרוןהטווחארוךההוןבגיוסהריביםשיעורלביןההסכם

).P+O.15%-הינושנקבע

.2010בינוארlSמיוםהחלחודשייםפירעונות180-בתיפרעהבעליםהלוואת
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בעוומוביובמיםמפעלישרונים
הכספייםלדרווחרתביאןרים
2009דצמבר31ליום

שווח)(באלפי

אדיןלזמןהלוןאה13-ביאןר

:הרכב.1

בדצמבר31ליוסריביתשיעור

2009

צמודהלאהלוןאה

שוטפותחלויותבניכןי

P+ 0.15%4,669

( 454)

4.215

:ההלןןאןתשלהפירעןנ.מועדי2

454שוטפותחלויות-ראשונהשנה
467
478
490

502

שניהשנה

'l.iשלישיתנה

רביעיתשנה

Vחמישית\נה

2,278ואילךשישיתשנה
4.669

:בנקאילתאגידהרנחייבות.3

N.החיילאוצרבנקהלוואה

בע"מהחיילאוצרמבנקrL!.Iמיליוני5בסךאשראיהתקבל2009במרס9ביוס

.תשלומים120ב-חודשילפירעוןשניסו10שללתקופההועמדהאשראי

.2009באפריל20ביוסלהיפרעהחלהאשראי

בשיעורסיכוובתוספתייפריים"שלבשיעורמשתנהריביתונושאלמדדצמודאינןהאשראי

לשנה.0.15%של
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בע"מוביובמיםמפעלישרונים
הכספייםלדו"חותביאורים
2009דצמבר31ליום

ש"ח)(באלפי

פיתןחמהיטלינדחותהכנסות-14ביאןר

"

בדצמבר31ליום
2009

פיתוחמהיטלינדחותהכנסות
שהוכרההכנסהבניכוי

61455
UQl
6.365

נטומעביד,עובדיחסיסיוםבשלהתחייבויות15-כיאור

העובדיםשלהאחרוןשכרםבסיסעלמחושבתמעביד-עובדיחסיסיוםבשלהחברההתחייבות
פיצויילחוק14סעיףעלחתומיםהחברהעובדיכלIפיטוריןפיצןיילחןקןבהתאםהמאזןליום

פיטורין·
אינםבגינםןההתחייבויותהעובדיםשםעלגמלוקופןתמנהליםביטוחבפןליסותשנצברוהסכומים

החברה.שלןבניהןלהבשליטתהשאינםמאחרבמאזןמוצגים

נדחההיןשטר•16ביאור

.שהועברוהנכסיםמערן10%-לבתמורהלעירייההונפקההוןשטר
.פירעוןזמןוללאריביתנושאאינוההוןשטר
.אזורילתאגידהתאגידיהפוךןכאשראםלהלוואהיהפוךההוושטר

המניותהון17-ביאור

רשום
שן/ח

ונפרעמונפק
ןחIש

100,000ןחIש1בנותרגילותמניות
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בע"מוביובמיםמפעלישרונים
הכספייםלדו"חןתביאןרים
2009דצמבר31ליום

ש"ח)(באלפי

מיםמאספקתגולמיהפסד-18ביאור

שנסתיימהלשנה
בדצמבר31בירס

2009

הכנסות
מיסאגרות

מיםהיטלי

20,158

~
20,183

הוצאןת

15,877ממקןרןתמיסרכישת v'

2,227פחת L!

1,805וכלרותעבןז-השכר J

937.,\שיקוםקרן V
892קבלניןתעבודות d
537זחשמל

492ארנונה J
204(רכבאחזקת

~Vאחרות
23,017
-------

)2,834(מיסמאו:\פקתגולמיהפסד
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בע"מוביובמיםמפעלישרונים
הכספייםלדו"חותביאןרים
2009דצמבר31ליום

ש"ח)(באלפי

ביובמשירותיגילמי'1הפט-19ביאור

שנסתיימהלשנה
בדצמבר31בירס

2009

הכנסות

ביךבאגרות

ביובהיטלי

6,516

.-22
6,581

הוצאות
5,727שפכיםטיהןר ,j

/5,9651פחת

794קבלניןתעבודןת J..-

297וכלווך;:עבודהשכר J
160vחשמל

119ביוביועצים

72(ארנןנה

J"67אחרןן V

13,201

--------
)6,620(ביןבמשירורניגולמיהפסד
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ןכלליןתהנהלההןצאןת20-ביאןר

גביהעמלות

מקצועייםשירותים

ונלוותעבודהשכר

מיכון

עירונימוקד

ציבורויחסיפרסוס

ותקשורתדןאר

ביטוח

משרדואחזקתמשרדיות

רכבאחזקת

דירקטןריןןשכר

פחת

אחרות

בע"מןביןבמיםמפעלישרונים
הכספייםלדו"חןתביאןרים
2009דצמבר31ליןם

ש"ח)(באלפי

שנסתיימהלשנה
בדצמבר31ביוס

2009

1,118

910

733
167
100

47
43

41

36
34

28
24

--21
3,334

~O
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ןמIבעןביןבמיםמפעלישרןנים
הכספייםןחןתIלדןביאורים
2009דצמבר31ליןם

ןח)Iש(באלפי

נטןIמימןוהןצאןת21-ביאור

שנסתיימהלשנה
בדצמבר31ביוס

2009

1,006שליטהבעלהלוואה-הצמדהוהפרשיריבית

91בנקאיתאגידהלוואה-הצמדהוהפרשיריבית

245אשראיןכרטיסיבנקאיןתעמלןת

1.34Z

נטואחרןת,הכנסות-ZZביאור

שנסתיימהלשנה
בדצמבר31ביוס

2009

)1(תיאגודממענקיהכנסות
)Z(בצורתהיטלעמלת

במכרזיםהשתתפןתבגין

1,425
353

28
1.806

הסכוםמע"מ,כוללש"חאלפי5,076שלבסכוםמדינהלמענקזכאיתהחברה)1(
.Z008שנתשלהרביעיהרבעוומתוסהחלרבעוןמידישכיס5במהלךישןלם
החוק.פיעלןבכלליםבחוקבעמידהמותנההמענקתשלןם

היטלבשםשעההוראתאושרה2009-התשס"טהכלכליתההתייעלותחוקבמסגרת)2(
עודפת.מיםצריכת
בשיעורגביהלעמלתהחברהזכאיתובתמןרההחברה,עלהוטלהההיטלגבייתחובת

בפןעל.הגביהמסכום13%של
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בע//מוביובמיםמפעלישרונים
הכספייםלדו/חותביאורים
2009דצמבר31ליום

ש//ח)(באלפי

ההכנסהעלמיסים-23ביאור

הכנסהמסלפקודתתיקונים.1
-2005התשס"ה),147(הכנסהמספקודתלתיקוןחוקבכנסתהתקבל2005ביולי25ביוס

.ואילך2010בשנת25%-לעדחברותמסשיעורשלהדרגתיתהפחתההיתר,ביוקבעאשר
ליישןסחקיקה(תיקוניהכלכליתההתייעלותחוקבכנסתעבר,2009ביולי14ביוס

היתר,ביןקבע,אשר,2009-התשס"ט),2010-ו2009לשניסהכלכליתהתוכנית
ואילך.2016המסבשנת18%-לעדהחברותמסשיעורשלנוספתהדרגתיתהפחתה
הינםואילך2009המסבשנתהחליםהחברותמסשיעוריהאמורים,לתיקוניםבהתאם
,2011-24%המסבשנת,2010-25%המסבשנת,2009-26%המס:בשנתכדלקמן

המסבשנת,2014-21%המסבשנת,2013-22%המסבשנת,2012-23%המסבשנת

.18%שלחברןתמסשיעוריחולואילך2016המסובשנת2015-20%

בהתאםמחושביםאלהכספייםבדוחותהמדווחותלתקופותהנדחיםהמסיםיתרות
הכלכלית.ההתייעלותבחוקשנקבעוכפיהחדשיםהמסלשיעורי

אינפלציהבתנאימיסוי.2
בתוקף"החוק"):(להלן1985התשמ"האינפלציה),בשל(תיאומיםהכנסהמסחןק
ריאלי.בסיסעלמסלצורכיהתוצאותשלמדידההנהיגהחוק,1985המסמשנתהחל

בסיסעלהכנסותלמיסוילהביאאמורותהנ"להחוקפיעלהנדרשותהשונותההתאמות

בומהמועדלצרכןהמחיריםלמדדמותאמיםאינםהכספייםשהדוחותכךלאורריאלי.
עלהרווחביןהפרשיםנוצרואינפלציוניתהיפרככלכלהלהיחשבישראלכלכלתהפסיקה

זמנייםהפרשיםגםולפיכךהכנסה,מסלצורכיהמתואםהרווחלביןהכספייםהדוחותפי
.שלהםהמסלבסיסהכספייםבדוחותוהתחייבויותנכסיםשלערכםביו

אינפלציה)בשל(תיאומיסהכנסהמסחוקבכנסתהתקבל2008בפברואר26ביוס
ייהתיקןן").-(להלן2008-התשס"חהתחולה),תקופת(הגבלת)20מסי(תיקון

המסומשנת,2007המסבשנתתסתייםהתיאומיםחוקשלתחןלתולתיקוןבהתאם
עיוותיםלמנועלמטרתןהמעברהןראןתלמעטהחוק,הוראותעודיחולולא2008

המס.בחישובי

מסלצרכיההכנסותשלהתאמהמחושבתלאואילך2008המסמשנתלתיקון,בהתאם

קבועיםנכסיסעלהפחתסכומישללמדדההצמדה,הופסקהכן.כמוריאלימדידהלבסיס
סיףשללמדדעדמתואמיםאלהשסכומיסבאופןמס,לצרכימועבריםהפסדיםסכומיושל

ואילך·זהממועדהופסקהלמדדוהצמדתם,2007המסשנת
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בע"מןביןבמיםמפעלישרןנים
הכספייםלדו"חותביאורים
2009דצמבר31ליןם

ש"ח)(באלפי

הפסדובגיוש"חמיליוני12שלבסךהבאותלשניסלהעברהמסלצרכיהפסךלחברה.3
.נדחהמסהחברהיצרהזה

.ןתנןעההרכב-נדחיםמיסים.4

2009בדצמבר31ליןם

הפרשהחופשהחובותרבוש
סהווכלהפסדןפיצןייםמסןפקיםקבןע

1.1.09ליוסיתרה

3372.2,9853,026)301(החשבוןבתקופתתנועה

2,9853,026~337)301(31.12.09ליוסיתרה

19.8%24%24%24%שנלקחוהמסשיעורי

:כדלקמןבמאזןמןצגיםהנדחיםהמיסים

בדצמבר31ליוס
2009

השוטףהרכושבמסגרת

ארוךלזמןיתרותבמסגרת

3,327

UQ!2
3,026
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בע"מוביובמיםמפעלישרןנים
הכספייםלדו"חןתביאורים
2009דצמבר31ליום

ש"ח)(באלפי

קשוריםוצדדיםענייןבעלעםועסקאותיתרות24-ביאור

שנסתיימהלשנה
בדצמבר31בירם

2009
יתרותא.

)10(ביאןרחן"ז-שליטהבעל.1
)12-ביאןרשוטפתחלות(כוללארוךלזמןהלוואה.2

531
36,134

עסקאותב.

שנסתיימהלשנה
בדצמבר31ביום

2009

וביובמיסמאגרותהכנסות
עובדים
ארנונה

גביהעמלות
עירונימוקד
דירקטוריםןביטוחשכר

מימןןהוצאות

2,246

2,011

564

1,048

100

69
1,006
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