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  2014 יוני                                                                 
  

  לציבור לקוחותינו,
  
  

  של בעל הרישיון לאספקת המים חובת דיווח שנתי הנדון:  
  

מנהל רשות המים פרסם הודעה לספקי המים בדבר הגשת דוח שנתי על המצב הכספי והגשת הצהרת 
עד לתאריך  2014-, תשע"ד )לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון 27 - ו 26על פי סעיפים  ןבעל הרישיו

  הודעה של רשות המים במלואה.ה. רצ"ב 15.7.2014
  

לדווח בהתאם למתכונת  המורחבת לא יוכלו בעלי רישיון אספקת המים  להערכתנו רוב הלקוחות 
יש לבצע את הדיווח  .ם לנהוג לפי החלופה כדלקמןצילכללי המים ולכן אנו ממלי 26מאוד שבסעיף 

  לרשות המים:  15.07.2014 -ולשלוח אותם עד ה 2013ולשנת  2012בנפרד לשנת 
  
  

כשהוא מבוקר בידי רואה  2013ולשנת  2012בעל רישיון  יעביר את הדוח הכספי השנתי שלו לשנת  .1
ל בע ,עדיין לא חתום 2013במידה ודוח כספי   .חשבון ושנערך לפי תקני ביקורת מקובלים בישראל

  צריך לשלוח הודעה על כך למנהל הרשות. ןהרישיו
  

  הבאים: הכולל את הפרטים ,נייר לוגו של בעל הרישיוןמכתב על גבי  .2
  

תקני תשתית סיפק הספק סוגי מים שונים במ ;ספקה של מיםאפרטים בדבר הכנסותיו מפעילות   .א
  ;  מים תקני התשתית לכל סוגיערוך את הדיווח בהפרדה בין מ ,נפרדים לכל סוג מים

  

ונות שייעודם שיקום ותחזוקה של סכומים שהפקיד בפועל, אם הפקיד, בשנת הדוח לפיקד  .ב
פיקדונות שיקום) וסך כל הסכומים שנכללו בפיקדונות השיקום בתחילת  –תקני תשתית (להלן מ

 שנת הדוח ובסופה;

  

שגבה בעבור מים שסיפק; גבה בעל רישיון תעריפים שונים מצרכנים או מספקי התעריפים   .ג
 קולחין אחרים, יפורטו התעריפים ויובא הסבר לשוני ביניהם;

  

אירוע או עניין החורגים  –חריגים שאירעו בשנת הדוח; לעניין זה, "אירוע חריג" אירועים   .ד
ם האפשרית, לרבות פגיעה במיתקני מעסקי בעל הרישיון הרגילים בשל טיבם, היקפם או תוצאת

תשתית של בעל הרישיון, ושיש להם או עלולה להיות להם השפעה מהותית לרעה על פעילות בעל 
 הרישיון לפי הרישיון.

  
  

  יש לצרף הצהרת בעל הרישיון המצורפת בזה לנוחותכם. .3
  

 המייל:) לכתובת 2013, 2012( לכל שנה בנפרדת כל הפרטים לעיל א יש לשלוח –שימו לב 
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  בברכה,

  
  הרשקו פרקש ושות',

  רואי חשבון
  13.14חוזר 

 


