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 4102 אוגוסט 
 76/02פר חוזר מקצועי מס 

 

-ד"תשע ,(ברישיון תנאים קביעת) המים כללי" את המים רשות פרסמה 4102בפברואר  01 ביום

 "(.הכללים" או/ו" המים כללי: "להלן)" 4102

 הכוללת הרשימה) בכללים כהגדרתם, הרישיון בעלי כל על חלה, הכללים פי על הדיווח חובת

 פיננסיים נתונים וכן מנהלים הצהרת לולכ. על הדיווח ל(המים רשות של האינטרנט באתר מוצגת

 .בישוב המים פעילות לגבי

 .לאחר פרסום ההבהרות של רשות המים, קיימנו פגישות ושיחות עם הנהלת הרשות

, זאת בהתאם 4101לרשות המים, לגבי שנת  פיננסי דיווחל אפשרויות של שלושלהלן פירוט 

 :שותרה נו עםלהסכמות אליהן הגע

 יםכספי ותדוח לרשות לשלוחניתן  - של הישוב 4101ים לשנת מבוקר יםכספי ותדוח .0

 .הישוב של  יםמבוקר

בדוחות כלל בדרך מוצג ביאור לגבי פעילות המים ) ות הכספייםבמידה ובדוחיצוין, כי 

 הקחלו מסוימות בגיןהוצאות כי  ,לצרף לדוח מכתב המציין מומלץ - מושבים(כספיים של 

הפחת הינו וכן לציין ש (,מימוןכגון עלויות הנהלה, אנרגיה וספקת מים אינן מלאות )וא

 .נומינלי ואינו משקף את העלות המלאה

בדוחות כספיים של כלל בדרך ין רישומים פיננסיים נפרדים לתחום המים )אבאם כמו כן, 

עלויות כגון פריד )את אותם נתונים שניתן לה ,במכתב נלווה ,לצרף לדוח יש -קיבוצים( 

 לציין זאת במכתב נלווה לדוח הכספי.יש  -ולא ניתן להפריד במידה  .רכישת המים(

 ירי של פעילות המים.חדוח תמ לרשות לשלוח ניתן - דוח תמחירי .4

בשנת , ניתן להכין דוח על הכנסות והוצאות מים יםכספי ותבמקום לשלוח דוחדהיינו, 

 .ראו נא פורמט דיווח מצורף לחוזר זה -בהתאם לרישומים התמחיריים , 4101

 יש לציין ליד כל סעיף האם הוא תמחירי או פיננסי.יובהר, כי 

לכללי  47דיווח בהתאם לנדרש בסעיף  לרשות ניתן לשלוח - לכללים 47דיווח לפי סעיף  .1

 המים.

 .י רואה חשבוןל ידסקור ע ,דיווח מלא של תוצאות הפעילות לפי סוגי מיםדהיינו, 

 

. ישובים 4102אוגוסט ב 10עד לרשות , יש להעביר 4101את הדיווחים לגבי שנת יודגש, כי 

, יכולים לפנות לרשות המים 4101שפנו לרשם האגודות לצורך קבלת אורכה לדיווח כספי לשנת 

 .נובמברמכתב הפניה לרשם האגודות, ולבקש דחייה בדיווח עד לסוף חודש העתק מבצירוף 

 

 4101וח לשנת יוד - מים לאספקת רישיונות בעלי של שנתי דיווח חובת
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 הדרישה כיום, 4102אוגוסט  להעביר לרשות עדאותם יש , 4102לשנת  י הדיווחיםגביובהר, כי ל

 י רואה חשבון.ל ידסקור ע, לכללי המים 47לפי סעיף  ,הינה לדיווח מלא

אנו רואים חשיבות רבה לדיווח אחיד של בעלי הרישיונות אשר יציג בצורה נאותה את העלויות 

 המלאות של חלוקת המים בישובים.

 בעל של הצהרה המים לרשות לשלוח נדרשתםהפיננסי, כי ללא קשר לדיווח  ,להזכיר ברצוננו

 02 ליום עד, 4102 שנת בגין המים לכללי המצורף בנוסח, חתימה מורשה ידי על חתומה, הרישיון

 .41021 ביולי

סיוע ללקוחותינו בהכנת הדיווח ו/או סקירה של הדיווח לפני כן פורמט דיווח באקסל ו מציעיםאנו 

 משלוח לרשות המים.

 v.ilreport@water.go: את הדיווחים לרשות המים יש לשלוח לכתובת

 

 

 124-2660626 , בטלפון:ראובני אלוןרו"ח ל לפנות ניתן נוספות הבהרות בדבר
alonr@mbtcpa.co.il 

 

 לכללי בהתאם מים של ואספקה הפקה פעילות בדבר חלקי דוח" - בקובץ האקסל למעוניינים

 nery@mbtcpa.co.ilלפנות לנרי אולמן נא  - "4102-ד"תשע(, ברישיון תנאים קביעת) המים

 

 

                                                      
 .21/02ראו נא חוזרנו   1
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