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  ,לציבור לקוחותינו

  

   2016היערכות לדיווח כספי לרשות המים לשנת הנדון: 

  כללי:

 "2014-את "כללי המים (קביעת תנאים ברשיון), תשע"ד 2014רשות המים פרסמה בפברואר  .א
. ת מיםהחלה על בעלי רשיון לאספק אשר כוללים חובת דיווח שנתית נרחבת "כללי המים") (להלן:

מצויה באתר ) 2015(נכון להיום מפורסם חייבי דיווחי לשנת רשימת בעלי הרשיון החייבים בדיווח 
  רשימה זו כוללת את רוב הקיבוצים והמושבים בארץ. .האינטרנט של רשות המים

בי לג באפריל 30עד ה  (א) לכללים 26על בעל הרשיון להגיש דו"ח על פי סעיף  ,על פי כללי המים .ב
נתנה סמכות חוקית לרשות המים לתת ארכה למועד  ו בתחום המים בשנה הקודמת.פעילות

 הדיווח (מעבר לתאריך האמור בסעיף א), בהתאם לבקשה פרטנית מנומקת של בעל הרישיון
 של הרשות. ולשיקול דעתה

 2016ף לחוזר זה קובץ אקסל דיווח לשנת מצור –את הדוחות כקובץ אקסל מהשנה יש להגיש חל ה .ג
 . שהוא מופיע באתר של רשות המיםכפי 

על הדו"ח להיות מבוקר/מסוקר על ידי רואה חשבון  על פי תקני ביקורת מקובלים בישראל 
  ותצורף אליו חוות דעת רואה חשבון.

  

  :2016היערכות לדיווח בגין שנת 

  להלן הצעתנו לטיפול בנושא:

  העבודה תכלול הרכיבים הבאים:

כנסות מאספקת מים בחלוקה לסוגי המים השונים, הכנסות הנתונים מהלקוח בנוגע לה קבלת .1
 וכו'. ממתן שירותים לרוכשי המים, הכנסות מהיטלים

הוצאות  לרבות: ,2016איסוף הנתונים בנוגע לכלל העלויות הקשורות להפקה והספקת מים בשנת  .2
 ןרכישת מים, היטלי הפקה, הוצאות תחזוקה, הוצאות אנרגיה, הוצאות שכר, הוצאות מימו

  הוצאות פחת.ו
  העלויות יפוצלו לפי סוגי המים השונים.

 (א) לכללי המים.26הכנת הדיווח הנדרש לפי סעיף סיוע ב .3

 -ביצוע סקירת רואה חשבון על פי תקני ביקורת מקובלים ומתן חוות דעת רואה חשבון על הדיווח .4
 כנדרש בכללי המים.
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  שכר טרחה:

  .בשנה קודמת יהיה בדומה למוסכם לעיל 1-4בסעיפים בגין השירותים המנויים שכר הטרחה המבוקש 

  

  של נכסי המים: סקר כלכלי

בנוגע  חלופות 2בהמשך לאמור לעיל בדבר חשיבות הכללת כל העלויות הקשורות לפעילות המים, ישנן 
  .להתייחסות לעלויות הפחת בגין תשתיות המים

  : חלופה א'
, אשר יבצע מפקד של נכסי המים והערכת שווי כלכלי על ידי גורם מקצועיביצוע סקר תשתיות המים 

יקבע הערך הכלכלי של נכסי המים וכן קביעת ישל תשתיות המים. כתוצאה מהעבודה המקצועית הנ"ל 
אורך החיים הכלכלי שלהם. נתונים אלו יאפשרו לכלול בדו"ח הוצאות פחת כלכליות  אשר במרבית 

הפחת החשבונאיות המבוססות על עלויות הרכישה גבוהות משמעותית מהוצאות  תהיינההמקרים 
  סטוריות שטרם הופחתו.יהה

  בנוסף, ניתן יהיה לחשב הוצאות מימון רעיוניות הנגזרות מהשווי הכלכלי של תשתיות המים.

  : חלופה ב'
שטרם  סטורית של נכסי המיםיהכללה בדו"ח של הוצאות הפחת החשבונאיות הנגזרות מהעלות הה

  שבמרבית המקרים סכומי ההוצאות יהיו נמוכים משמעותית מאשר בחלופה א' לעיל. הופחתו. יש לציין

באחד  ביצוע הערכת שווי כלכלית לנכסי המים יוכלו להסתייע - לקוחות אשר יבחרו בחלופה א'
  09-7903444ניתן לפנות למנכ"ל: ארז ויסמן בטלפון:  - המומחים לתחום כגון: ארגון עובדי המים

  

  בברכה,

  רקש ושות',הרשקו פ

  רואי חשבון

  

  6.17חוזר 
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  17.6נספח לחוזר 

  

  

  ,לכבוד

  הרשקו פרקש ושות' 
  רואי חשבון

  

  

לחוזר  1-4כאמור בסעיפים  2016הרינו לאשר את ביצוע העבודה בנוגע לדיווח רשות המים בגין שנת 
  .כפי שהוסכם בשנה קודמתיהיה . שכר הטירחה 6.17

  ובן ביצוע סקר כלכלי של תשתיות המים על ידי מומחה).(שכר טרחה זה אינו כולל כמ

  

  

  

    חתימה       שם מורשי חתימה    שם בעל רשיון המים    תאריך  


