
מ"מי ציונה בע

2016-2030לתקופה תחשיב דמי הקמה

                106,460הכנסות  צפויות  מדמי הקמה

                  69,135הכנסות מרכיב הפחת בתעריף

                16,131-יתרה בחשבון השקעות כולל פירעון יתרת הלוואת בעלים

              303,000-ריכוז השקעות

   143,536-יתרה  חוסר



מ"מי ציונה בע

2016-2030ריכוז השקעות לשנחם 

כ השקעות"סה

סך הכלקרית עקרון מזכרת בתיהנס ציונה השקעות בשיקום

19,38014,62014,72048,720מים

22,12016,89024,32063,330ביוב

41,50031,51039,040112,050כ"סה

סך הכלקרית עקרון מזכרת בתיהנס ציונה השקעות בשידרוג בפיתוח

36,77013,97018,45069,190מים

68,89031,94020,930121,760ביוב

105,66045,91039,380190,950כ"סה

סך הכלקרית עקרון מזכרת בתיהנס ציונה השקעות אחרות

5,0305701,2606,860מים

300120120540ביוב

5,3306901,3807,400כ"סה

303,000 כ השקעות"סה



הכנסות מדמי הקמה

בניה למגוריםנס ציונה

עות"ד מתוכננות בתב" יח3529כ "ד מתוך סה" יח2544מתוכננים להיבנות בתקופה הנבדקת 

 צמודי קרקע20%אומדן 

ח"כ ב אש"סהתעריףשטח בנוי

            28,001        77      378,598- מסחר ותעסוקה כולל ציבורי 

:חישוב דמי ההקמה

ח"כ באש"סהתעריףשטח בנוי'כמות יחדדיור' שטח יחסוג בניה

              9,474      103        18050991,584צמודי קרקע

            18,715        77      1202035244,224בניה רוויה  

            28,189כ מגורים"סה

            56,191כ נס ציונה"סה

.ע"עדיין אין תב. ד דיור בבניה רוויה" יח2500יש תיכנון להקמת כ מזכרת בתיה

ר" מ120שטח  בניה .  מימוש 80% הונח 

ח"כ באש"סהתעריףשטח בנוי'כמות יחדדיור' שטח יחסוג בניה

            18,391        77      1202000240,000בניה רוויה  

            18,391כ מגורים"סה

ח"כ באש"סהתעריףשטח בנוי

            15,400        77      266/1200,000תכנית תעסוקה

20,000        77        1,540              

220,000      16,940            

35,331כ מזכרת בתיה"סה

קרית עקרון

ח"כ באש"סהתעריףשטח בנוי'כמות יחדדיור' שטח יחסוג בניה

              9,009        77      120975117,000בניה רוויה  

              9,009כ מגורים"סה

ח"כ באש"סהתעריףשטח בנוי

              5,390        77        70,000תעסוקה

7,000          77        539                 

77,000        5,929              

14,938כ קריית עקרון"סה

106,460כולם

:הכנסות מרכיב הפחת בתעריף

              20164,609רכיב הוני בתעריף לשנת 

 לשנה1%קצב גידול אוכלוסיה 

            2016-203069,135כ רכיב הוני לתקופה "סה

סוג בניה

 מנבי ציבור10%תוספת 

כ תעסוקה ומבני ציבור"סה

סוג בניה

סוג בניה

 מנבי ציבור10%תוספת 

כ תעסוקה ומבני ציבור"סה

 מימוש50%נלקח בחשבון . ד" יח1950יש תיכנון שטרם אושר לבניה רוויה של : מגורים

10%מבני ציבור תוספת . בתכנון: תעסוקה



ריכוז הכנסות

ח"אלפי שדמי הקמה

       56,191נס ציונה

       35,331מזכרת בתיה אומדן

       14,938עקרון אומדן. ק

     106,460כ דמי הקמה"סה

       69,135הכנסות מרכיב הפחת בתעריף

175,595כ הכנסות"סה



06.07.2014חשבון ייעודי השקעות בהתאם לחוזר הממונה מיום 

כ"סה201020112012201320142015

מקורות
         38,046         9,832       10,310         5,555         7,197        5,152היטלים

           8,694         2,392         2,433         1,520         1,407           943פחת ערך כינון מים

           8,452         2,400         2,406         1,406         1,329           912פחת ערך כינון ביוב

               -               -הלוואות לביצוע השקעות

              238  מענקי השקעות

           6,000 קרן שיקום חדשה

               -            -קרן שיקום ישנה
0השתתפות אחר  בהשקעות

ש בבעלותם "בתאגידים מחזיקים מטש"רכיב הוני מט

         61,430       14,624       15,149         8,480         9,933        7,006כ מקורות"סה

שימושים
         38,018       11,580       13,704         6,135         4,590        2,009השקעות בשיקום

               -            -השקעות בפיתוח תשתיות

               -ש"השקעה במט

פירעון קרן הלוואות בעלים או הלאואות 

בנקאית שגוייסו לפרעון מוקדם הלוואת 

         11,844   2,764         2,764         2,848         1,172         1,134        1,162.בעלים

 (נטו)קרן הלוואות  (קבלה)/פירעון 

         3036430,364             -             -למימון פרעון הלוואת בעלים ללא ריבית

         80,226       14,344       16,552         7,307         5,724        3,171כ שימושים"סה

 

היטלים שנגבו מהקמת התאגיד עד 

31.12.20094,279           

בניכוי השקעות בשיקום  ופיתוח מהקמת 

          31.12.2009-1,614התאגיד עד 

2,665           

ל ליום "כ יתרה בחשבון צ"סה

31.12.2014-16,131        

יתרת הכספים לרבות כספים מחן 

או מרווחים מנהולים בחן /שוטף ו

ההשקעות

האם  התאגיד מנהל חשבון נפרד 

כן לא/כן? השקעות 

ל"חתימת המנכ


