
 

 

 2021דצמבר,  13         

 ט' טבת, תשפ"ב          

 21-105729 סימוכין:         

       

 לכבוד, 

 "  פסגות מודיעין"  חברי קבוצת הרכישה

 הנדון: עדכון לגבי סטטוס כספי ופעימה ראשונה של החזרים כספיים 

 
פריידקס .1 רו"ח  משרד  להודעת  המסמכים    12.10.2021מיום    בהמשך  ולאיסוף 

מחשבון   כספים  העברות  הקרובים  בימים  יתבצעו  הקבוצה,  מחברי  הנדרשים 
חבר   כל  לכך  במקביל  הקבוצה.  מחברי  ואחד  אחד  כל  של  לחשבונות  הקבוצה 
קבוצה יקבל בימים הקרובים מכתב פרטני ממשרד רו"ח פריידקס המפרט את  

של החזרים ולחלק מהחברים קיים רכיב    חלקו בתשלום )לכל החברים קיים רכיב
של התחשבנות  , כגון בוסף של תשלום יתרה שעמדה לזכותם בחשבון הקבוצהנ

 עניין שיפורט במכתב הפרטני(.  -בגין חניות
 

מפורטת תמונת המצב הכספית של הקבוצה, טרם ביצוע ההחזרים, אשר  להלן   .2
שינויים מהותיים(. חלו  לא  )מאז  חודשים  מספר  לפני  הקבוצה  לנציגות    הוצגה 

 אש"ח לכל הפרויקט.    421הצפי הינו לעודף חזוי של   בשורה התחתונה
 

 : 31.7.21 -להלן פירוט, ברמת מקרו, של ההכנסות עד מול ההוצאות נכון ל .3

 
 



 

 

להלן פירוט של הנ"ל ביחס לסעיפי התקציב, לרבות הערכת הוצאות עתידיות של   .4
 הקבוצה )הפרשים קטנים נובעים מעיגולי סכומים(:

 
 

של  .5 תקציבי  ניתוח  של    להלן  החזוי  של    421העודף  ברמה  לעיל,  כאמור  אש"ח 
 מקורות מול שימושים: 

 
 

כאמור, החליטה נציגות הקבוצה    אש"ח  421  -לאור העודפים החזויים בסך של כ .6
בטאבו   והרישום  המשותפים  הבתים  רישום  הליך  את  הקבוצה  מקופת  לממן 

, כפי שתוכנן  למשרד עורכי הדין  )במקום שכל חבר קבוצה ישלם עבור כך בנפרד
 (. אש"ח 421אש"ח, מתוך אותם   60  -סכום  מוערך כ -מראש

הקודמת,    בנוסף,  .7 בהודעה  שעודכן  פעימה    נציגותהחליטה  כפי  לבצע  הקבוצה 
הקבוצה  לחברי  החזרים  של  כבסכו  ראשונה  של  )  180  - ם  נוסף  בזאת  אש"ח 



 

 

זיכויים לאותם חברי קבוצה הזכאים לכך, כגון בשל התחשבנות בגין  לתשלום ה
כ  -יותחנ כולל של  הינם בסכום  ו אש"ח  70  -התחשבנויות אלו  בסה"כ תשלום  , 

. הנציגות  (אש"ח מקופת הקבוצה  250בפעימה זו לחברי הקבוצה בסכום כולל של  
רק לאחר סיום שנת הבדק  של החזרים  בפעימה נוספת  בעתיד  החליטה שתדון  

 הראשונה. 
 
 

 

 בברכה,  

   ם חברת אילה אג

 


