
 

 

 

 מ " מי תקווה בע     נים מאז
 
 
 
 

 בדצמבר 31ליום  
    2016 2017 ביאור  
       )אלפי ש"ח(   

   
 
 
 

 רכוש שוטף:

    17,579 26,056    מזומנים ושווי מזומנים 

 1,952 281 4       חשבון שוטף -רשות מקומית 

       2,484 3,918 3 צרכנים -לקוחות 

            8       19  5 ויתרות חובהחייבים 

  30,274 22,023 

  -------- ---------    

    

    4,436 8,098 7 :רכוש קבוע בהקמה

  ----- --------    

     

        22,529 21,657 6 רכוש קבוע:

 -------- ---------       

 רכוש אחר:

     2,772  2,772 8 זכויות מים

 ------ -------      

 62,801 51,760    
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 מ "מי תקווה בע           נים מאז
 

 
 
 

 בדצמבר 31ליום   
     2016  2017 ביאור  
       ()אלפי ש"ח    

   
 

 התחייבויות שוטפות:
     1,737 439  חלויות שוטפות הלוואה לזמן ארוך

      1,273  2,554 9 ספקים ונותני שירותים
   49 81   עובדים ומוסדות בגין שכר

       489  822 10 ת זכותזכאים ויתרו
  3,896  3,548   

 ------  -------       
   התחייבויות לזמן ארוך:

       2,752  2,314 11 הלוואה לזמן ארוך
       24,418  29,196 12  מהיטלי פיתוחהכנסות נדחות 

  31,510  27,170     
 --------  ---------   
    

 
     21,042  27,395 14 הון עצמי:

 --------  ---------     
 62,801  51,760   

 
 
 
 
 
 
 

 _________________________    ________________     
 מנכ"ל פסיה מונק, מ"מ   יו"ר הדירקטוריון, שירלי משולםרו"ח   

 
 
 

________________ 
 תאריך אישור הדו"חות

 
 ספיים.הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדו"חות הכ
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 מ "מי תקווה בע         רווח והפסד ותדו"ח
 
 
 
 
 

     
    לשנה שנסתיימה  
    בדצמבר 31ביום   

   2016  2017  ביאור 
 )אלפי ש"ח(    
    

          
 

    12,540  12,954  15 - 16  הכנסות משירותי מים וביוב

 8,996  9,789  15 -16  עלות השירותים

 3,544  3,165   גולמירווח 

     942  884  17  עלויות גביה וחובות מסופקים

     714  1,046  18  הוצאות הנהלה וכלליות

    1,888  1,235   מפעולות לפני הוצאות מימוןרווח 

  95  33  19  הוצאות מימון, נטו

    270  258  20   הכנסות אחרות

   2,063  ,4601   תקופהלרווח 

 
 
 
 
  

 
 
 

 פים מהווים חלק בלתי נפרד מהדו"חות הכספיים.הביאורים המצור
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 מ "מי תקווה בע         על השינויים בהון העצמי  ותדו"ח

 
 
 
 
 סה"כ     רווחים  תקבולים ע"ח מניות  פרמיה על מניות  הון מניות  

 אלפי ש"ח          

      
 לשנה שנסתיימה ביום

 2016בדצמבר  31
     

 18,979 1,460 816 16,702 1 6201בינואר  1יתרה ליום 

 2,063 2,063 __-__ __-__ __-__ לתקופה רווח נקי

 21,042 3,523 816 16,702 1 2016בדצמבר  31יתרה ליום 

      

 לשנה שנסתיימה ביום
 2017בדצמבר  31

     

 21,042 3,523 816 16,702 1 2017בינואר  1יתרה ליום 

 ,4601 1,460 - - - לתקופה רווח נקי

 4,893 __-__ )*(  4,893 __-__ __-__ תקבולים ע"ח מניות

 27,395 4,983 5,709 16,702 1 2017בדצמבר  31יתרה ליום 

 
 

 ש"ח. 0.1מניות בנות  10,000הון רשום 

 .14)*( ראה ביאור 

 

 
 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדו"חות הכספיים.
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 מ "מי תקווה בע           מזומניםעל תזרימי ה  ותדו"ח
 
 

 
 
      
  לשנה שנסתיימה  
    בדצמבר 31ביום   

    2017  2016     
 )אלפי ש"ח(    
     

 
 פעילות שוטפת: לתזרימי מזומנים 

                                           2,063       1,460                                                                         לתקופהנקי רווח 

    המזומנים להצגת תזרימיהתאמות הדרושות 

    (3,157)  2,039            נספח א'  -מפעילות שוטפת 

     (1,094)  3,499            פעילות שוטפתמ שנבעו, מזומנים נטו

             ------  ------                    

 פעילות השקעה:לים תזרימי מזומנ

     (723)  (1,279)    השקעות בפיתוח תשתיות מים

        (1,480)  (2,673)   ומט"ש השקעות בפיתוח תשתיות ביוב

     (165)  ( 287)     אחר רכישת רכוש קבוע

     5,155  3,128  הכנסות נדחות בגין היטלי פיתוח ביוב

     3,519  32,93 מיםהכנסות נדחות בגין היטלי פיתוח 

     6,306  1,822        השקעהפעילות מ (ששימשושנבעו ) ,מזומנים נטו

  -------  --------  

 תזרימי מזומנים מפעילות מימון: 

 (1,795)  (1,737)  פירעון הלוואת בעלים

       -      4,893  תקבולים ע"ח מניות 

  3,156  (1,795) 

  -------   ------ 

     3,417  8,477      עליה במזומנים

      14,162  17,579                התקופהלתחילת ושווי מזומנים יתרת מזומנים 

    17,579  26,056  התקופהושווי מזומנים לסוף יתרת מזומנים 

     

 
 
 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדו"חות הכספיים.
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 מ "מי תקווה בע           נספח לדו"ח  על תזרימי המזומנים 
 

 
 התאמות הדרושות כדי להציג את המזומנים מפעילות שוטפת: -נספח א' 

 
 

        
     לשנה שנסתיימה  
    בדצמבר 31ביום   

    2017  2016     
 )אלפי ש"ח(    
    

 
                                                                 הכנסות והוצאות שאינן כרוכות

 בתזרימי המזומנים:
     1,308  1,449              פחת והפחתות 

      342  238  הפרשה לחובות מסופקים
   (109)  1  הלוואות לזמן ארוךשיערוך 

 (1,061)  (1,283)  הפשרת הכנסות נדחות מהיטלי פיתוח
  405  480     
                  -------  --------            
        

     
 שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:

      (299)  (1,672)                 ביתרות צרכנים עליה
   203  (11)              בחייבים ויתרות חובה ירידה  (עליה)

      (2,029)  1,281                 בספקים ונותני שירותים)ירידה(עליה 
   (1,674)  1,671                  ליטהביתרות בגין בעל ש שינוי
   164  333  בזכאים ויתרות זכות )ירידה(עלייה

            (    2)      32  יתרות עובדים ומוסדות בגין שכר)שינוי( ב
                 1,634  (3,637)     
  ------  ---------       

  סך התאמות הדרושות להצגת תזרימי  המזומנים 
  (3,157)  2,039  פעילות שוטפת מ
 
 
 
 
 
 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדו"חות הכספיים.
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 מ "מי תקווה בע           ביאורים לדו"חות הכספיים
 
 

 כללי – 1ביאור 
 

 תיאור החברה .א
 

לצורך מתן  2013בינואר  1ביום  הוקמה)להלן "החברה"(  מ"מי תקווה בע .1

בהתאם  רשות המקומית גני תקווההביוב בתחום י שירותו שירותי מים

ובהתאם לרישיון ההפעלה שניתן  2001 -לחוק תאגידי מים וביוב התשס"א 

לה לצורך הקמה ופיתוח מערכות מים ביוב וכל פעילות נוספת בתחום 

 כפי שהוגדרו בתקנון החברה.  והביוב משק המים

 .מועצה מקומית גני תקווהינה בבעלות מלאה של החברה ה .2

 שיון ההפעלה ניתן לחברה ע"י הממונה על תאגידי מים וביוב ברשויות המקומיות יר .3

 .שנים 25למשך  2013בינואר  1ביום במשרד הפנים  

  .2013בינואר  1 סקית ביוםיה בפעילותה העהחברה החל 

  
 הגדרות .ב 

 ות כספיים אלה:חבדו  

 .מ"מי תקווה בע –החברה 

 של לשכת רואי חשבון בישראל. 29לוי דעת כמשמעותם בגי -צדדים קשורים 

 מועצה מקומית גני תקווה. – מועצה 

 על עניני החברות לשירותי מים וביוב.הממונה  –הממונה 

   .2001-חוק תאגידי מים וביוב התשס"א -החוק

 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית – 2ביאור 
 

 בסיס הצגת הדוחות הכספיים א.  
 

 החברה ערוכים על בסיס העלות.הדוחות הכספיים של . 1  

 לכללי תאגידי מים וביוב )דוחות  10. הדוחות הכספיים מוצגים בהתאם להוראות סעיף 2  

 .2010 -תקופתיים ומידיים( התש"ע    

 

 מזומנים ושווי מזומניםב.   

 הכוללות  ,השנזילותן גבוהשווי מזומנים נחשבים על ידי החברה השקעות מזומנים ו 

 בתאגידים בנקאיים לזמן קצר שתקופתם המקורית אינה עולה על  פיקדונות 

   בשעבוד.ממועד ההשקעה ואשר אינם מוגבלים  שלושה חודשים 
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 מ "מי תקווה בע           ביאורים לדו"חות הכספיים
 

 
 (המשך) –עיקרי המדיניות החשבונאית  – 2ביאור 

 
 הפרשה לחובות מסופקים. ג  

 .2014במרס  4חושבת בהתאם לחוזר הממונה מיום ההפרשה לחובות מסופקים מ 

 

 רכוש קבוע. ד   
    

 באספקת  המועצה את ומתקני מים וביוב כוללים את מצבת המתקנים ששימש .1
 לחברה  וב הקמת והפעלת התאגיד, ואשר הועבררשירותי מים וביוב ע 

 אז.או הוקמו מ בהתאם להנחיות הממונה, ובאישורו, ומתקנים אחרים שנרכשו    
 לתאגיד. מהמועצההמקרקעין עליהן מוקמים מתקני המים והביוב , טרם הועברו     

 
 לירידת ערך בהתאם  הפרשה. החברה בוחנת בכל תקופת דיווח את הצורך ברישום 2   
 .15להוראות תקן חשבונאות מספר     

 
 ם נזקפותחזקה ותיקוניאים לעלות הנכסים ואילו הוצאות פ. שיפורים ושכלולים נזק3   
 לדוח רווח והפסד עם התהוותן.     

 
 מוצג לפי העלות ובניכוי פחת שנצבר. הרכוש הקבוע . 4   

 כמספקיםהפחת מחושב לפי שיטת הפחת השווה בשיעורים שנתיים הנחשבים     

 במשך תקופת השימוש המשוערת בהם. להפחתת הנכסים    

  

 "רכוש קבוע",  27חשבונאות מספר  . החל מיום היווסדה מיישמת החברה את תקן5   

הקובע את הטיפול החשבונאי ברכוש קבוע לרבות ההכרה בנכסים, קביעת ערכם בספרים     

 ידת ערך שיוכרו בקשר אליהם.רוהפסדים מי ,הוצאות פחת    

 נקבעו עפ"י הנחיות הממונה ובאישורו. החברה בחרה  מהמועצהשווי הנכסים שהועברו     

 העלות. לפי מודלהרכוש הקבוע שלה למדוד את     

 
 

 המשך –רכוש קבוע . ה 
 

 שיעורי הפחת השנתיים הם:  
 

              %  
 

 25 – 33   מחשבים ותוכנה  
 15        כלי רכב  
 6 – 15               ציוד משרדי  
 )כפי שנקבעו תשתיות מים וביוב  
 2.5 – 10   ( הממונהע"י   
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 מ "מי תקווה בע           הכספיים ביאורים לדו"חות

 
 
 

 המשך –עיקרי המדיניות החשבונאית  – 2ביאור 
 

 רכוש אחר והוצאות נדחות ו.

 עפ"י ערכם במועד אישור שווי כל התשתיות זכויות לרכישת מים מחברת מקורות בע"מ מוצגות    

 ות.. הזכויות האמורות הינן צמיתות ואינן מופחתשהועברו מהעירייה לתאגיד   

 

 הכרה בהכנסותז. 

 בסיס מסחרי מצטבר.נרשמות על  –הכנסות מאגרות מים וביוב  .1

הכנסות אלה המשקפות את השתתפות            –הכנסות נדחות מהיטלי פיתוח בגין מים וביוב  .2

 שנים(. 25התושבים בעלויות הפיתוח, מופחתות לאורך תקופת השימוש הממוצעת בנכסים )

 בסיס מסחרי מצטבר.נרשמת על  -הכנסות מריבית צרכנים  .3

 . 4% –הופחתה שיעור הריבית ל  1.1.2017החל מיום  .4

 

 מטבע חוץ ובסיס הצמדהח. 

נכסים והתחייבויות הצמודות למדד המחירים לצרכן נכללו לפי המדד המתאים לגבי כל נכס וכל 

 התחייבות.

 נקודות בהתאמה. 98.9  -ו  3.100 עמד על 2016  -ו  2017מדד המחירים לצרכן בגין חודש דצמבר 

 בהתאמה. (.%20)  -ו  1.4%הינו  2016 –ו  2017שיעור השינוי בשנים 

  

 שימוש באומדנים ובהערכותט. 

 בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים נדרשת ההנהלה להשתמש 

ם הנלווים באומדנים והערכות המשפיעים על הנתונים המוצגים בדוחות הכספיים והביאורי

 התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה.אליהם. 

 

 של מכשירים פיננסיים הוגןשווי י. 

הלוואות, חייבים ויתרות חובה,  ,לקוחותהסכום הפנקסני של מזומנים ושווי מזומנים, 

ל , בסיסי ההצמדה, שיעורי הריבית וזמני הפירעון שזכאים ויתרות זכות, התחייבויות לספקים

 המכשירים הפיננסיים מפורטים בביאורים לדוחות הכספיים.

השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים נקבע בהתאם למחירי השוק שלהם או לציטוטים 

ממוסדות פיננסיים. ובהעדר מחיר שוק או ציטוט ממוסד פיננסי נקבע השווי ההוגן בהתאם למודל 

 להערכת שווי.
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 מ "מי תקווה בע           ביאורים לדו"חות הכספיים
 
 

 צרכנים – 3ביאור 

 בדצמבר 31ליום     
 2017  2016     

 )אלפי ש"ח(  
   

     1,633 2,633 חובות פתוחים 

   232,1 2,795 הכנסות לקבל 

   5,428 3,756   

   (1,272) (1,510) בניכוי הפרשה לחובות מסופקים )*( 

   3,918 4842,    

 הפרשה לחובות מסופקים)*(  

  930 1,272 יתרת פתיחה  

    11,400 11,900 מאגרות מים וביוב הכנסות השנה  

    3%  %2 אחוז הפרשה לחובות מסופקים  

 342 238 הפרשה לחובות מסופקים שנוצרו השנה  

      1,272 1,510 יתרת סגירה  

 
 

 בעל שליטה   –  4ביאור 
 

 היתרה הינה בגין התחשבנות שוטפת . .א
 

 ם המועצה על שלושה הסכמים:החברה חתמה ע .ב

 הסכם להעברת נכסי מטלטלין המסדיר את העברת תשתיות המים והביוב מהמועצה לחברה .1

 ב'(. 6)ראה ביאור     

 הסכם העברת נכסי מקרקעין, טרם הושלמה העברת המקרקעין לחברה. .2

 המועצה תעניק שירותים לחברה באופן הבא: –הסכם לאספקת שירותים  .3

 חודשים. 12ך למש שירותי מוקד  .א

 שנים. 3ב.   המועצה תשאיל עובדי מים וביוב לתאגיד לתקופה של עד   
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 מ "מי תקווה בע           ביאורים לדו"חות הכספיים
       

 חייבים ויתרות חובה – 5ביאור 

 בדצמבר 31ליום     
 2017  2016    

 )אלפי ש"ח( 
 

 6 17 הוצאות מראש 

    2 2 חייבים שונים 

   19 8    

     
 

 רכוש קבוע – 6ביאור 
 

 א. ההרכב 
            

  

 מלאי 

 בסיסי 

 

 צנרת ומתקני

 מים

 

צנרת ומתקני 

 ביוב

 מחשבים 

תוכנות ריהוט 

 וציוד

 

 

 סה"כ

      עלות

 43,443 143 19,837 23,461 2 1.1.2016יתרה ליום 

 1,628 165 1,222 241 - תוספות השנה 

 45,071 308 21,194 23,567 2 .201631.12יתרה ליום 

 577 287 134 156 - תוספת השנה

 45,648 595 21,328 23,723 2 .201731.12יתרה ליום 

 ------ --------- ------ ------ -------- 

      פחת נצבר

 21,234 41 8,859 12,334 - 1.1.2016יתרה ליום 

 1,308 52 436 820 - תוספות לשנה 

 22,542 93 9,295 3,1541 - .201631.12יתרה ליום 

 1,449 76 504 869 - תוספת השנה

 23,991 169 9,799 14,023 - 31.12.2017יתרה ליום 

 ------ --------- ------ ------ -------- 

 22,529 215 11,899 10,413 2 31.12.2016ליום  עלות בניכוי פחת שנצבר

 21,657 426 11,529 9,700 2 31.12.2017עלות בניכוי פחת שנצבר ליום 
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 מ "מי תקווה בע           ביאורים לדו"חות הכספיים
 

 רכוש קבוע )המשך( –6ביאור 
 

 ההרכב :ב.  
 

  לעניין העברת הנכסים והפעילות בתחום המים והביוב  נחתם הסכם למועצהבין החברה  

 לחברה. המועצהמ 

 עקרי ההסכם הינם כדלקמן: 

התמורה נקבע בהתאם  שווי .הזכויות בנכסיםבלה את קיוהחברה  ,לחברה העבירה המועצה .א

 שבוצעו עפ"י הנחיות הממונה ובאישורו. מועצהלהערכת שווי נכסי משק המים והביוב של ה

 להלן סיכום שווי נכסי המים והביוב כפי שאושרו ע"י הממונה:

 
 יתרה  פחת שנצבר  עלות   
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

 
     13,217   9,950  3,1672  )*( נכסי מים 
 10,644   7,365  18,009  נכסי ביוב 
   41,176  17,315   23,861 

 
 

 אלפי ש"ח. 2,772)*( כולל זכויות מים בסך של  
 

 כדלקמן: המועצהבתמורה להעברת והמחאת הממכר לחברה התחייבה בזאת החברה כלפי  .ב
 
 מסך התמורה. 0%7המהווים  ,אלפי ש"ח 16,703לפי שווי של  מניות מועצהלהקצות ל .1

 מסך התמורה. %30אלפי ש"ח המהווה  7,158הלוואת בעלים בסך של  לפרוע .2
 
 

 .2017בדצמבר  31. פרטים בדבר נכסים שהופחתו במלואם נכון ליום ג 
 
 

 סה"כ צנרת ומתקני ביוב צנרת ומתקני מים פריט
    

 1,654 1,654 - צנרת
 3,600 1,600 2,000 תחנות שאיבה

 1,008 - 1,008 די מיםמ
 438 432 6 אחר

 3,000 __-__ 3,000 בריכות ומגדלים
 9,700 3,686 6,014 סה"כ
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 מ "מי תקווה בע           ביאורים לדו"חות הכספיים
 
 

  רכוש קבוע בהקמה - 7ביאור 
 
 

 סה"כ תשתיות ביוב תשתיות מים 
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

 
  4,436   ,3203   1,116  2016מבר בדצ 31יתרה ליום  
  4,530      ,9971       2,533   תוספת השנה 
 רכוש קבוע שהופעל או מוין 
 ( 868)   (868)       -      במהלך השנה 
 8,098   4,449     3,649  2017בדצמבר  31יתרה ליום  
  

 
 רכוש אחר -  8ביאור 

 
 

 יות האמורות הינן צמיתות ואינן מופחתות )ראהאלפי ש"ח. הזכו 2,772זכויות המים בסך  
 '(.ו 2ביאור  

 
 

 ספקים ונותני שירותים   – 9ביאור 
 בדצמבר 31ליום   

 2017   2016     
 )אלפי ש"ח(  

   
      352 230 מקורות חברת מים בע"מ 

   384 1,090 (1) הוצאות לשלם 

   537 1,234 אחריםספקים  

  2,554 1,273  

 
 

 אות לשלם( הוצ1) 
 

 בדצמבר 31ליום  
 2017  2016     

 )אלפי ש"ח(  
 

  
 205 205 מקורותחוזר הפרשה לקרן היזון  
 -    549 איגודן 
   49 50 ביטוחים 

     130 286 הוצאות לשלם אחרות   
  1,090 384   
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 מ "מי תקווה בע           ביאורים לדו"חות הכספיים
 

 ותזכאים ויתרות זכ   – 10ביאור 
 

 בדצמבר 31ליום  
 2017   2016    

     )אלפי ש"ח( 
   

      489 822 מוסדות ממשלתיים 

     

 הלוואת בעלים – הלוואה לזמן ארוך –   11ביאור 

 

 א. הרכב: 

 בדצמבר 31ליום  שיעור ריבית  
   2017  2016   
 )אלפי ש"ח(   
  

     2,587  561,1     0.1פריים +                       צמודה  הלוואה  
     (1,433)  (130)  בניכוי חלויות שוטפות  
    1,026  1,154   
 מועד הפירעון של ההלוואות:  
   1,433  130  חלויות שוטפות –שנה ראשונה   
   98  100  שנה שניה  
   100  102  שנה שלישית  
    102  104  שנה רביעית  
    104  106  שנה חמישית  
  750  614  נה שישית ואילךש  
    561,1  2,587     

 
 מבנקים הלוואה לזמן ארוך 

 

 א. הרכב: 

 בדצמבר 31ליום  שיעור ריבית  
   2017  2016   
 )אלפי ש"ח(   
   

      1,902   1,597             0.1הלוואה  לא צמודה                  פריים+  
     (  043)  (309)  בניכוי חלויות שוטפות  
    1,288  1,598    
 מועד הפירעון של ההלוואות:  
 304  309  חלויות שוטפות –שנה ראשונה   
   309  314  שנה שניה  
   314  319  שנה שלישית  
  319  325  שנה רביעית  
    325  330  שנה חמישית  
   331      -    שנה שישית ואילך  
    1,597  1,902    
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 מ "מי תקווה בע           יאורים לדו"חות הכספייםב
 

 הכנסות נדחות מהיטלי פיתוח – 12ביאור  
 

 בדצמבר 31ליום  
 2017  2016   

 )אלפי ש"ח( 
 

   26,773 32,833 הכנסות נדחות מהיטלי פיתוח 
     (2,355) (3,637) בניכוי הכנסה שהוכרה 
  29,196 24,418 

 
  1,061 1,283 השנה הוכרה הכנסה בסך של  

 
 

 התחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד, נטו   – 13ביאור 
 

מעביד מחושבת על בסיס שכרם האחרון של העובדים  –התחייבות החברה בשל סיום יחסי עובד  

החברה משלמת באופן שוטף לקופות הפנסיה / ביטוח , ליום המאזן ובהתאם לחוק פיצויי פיטורין 

 פותה הסדירה עפ"י הקבוע בחוק.מנהלים/ גמל את השתת 

 מוצגים במאזן מאחר שאינם בשליטתה ובניהולה של החברה.אינם בקופות הסכומים שנצברו                      

 
 
 הון המניות – 14ביאור  

 
 מונפק ונפרע רשום    
 ש"ח      ש"ח    
   

 
   1,000 10,000  ש"ח .10מניות רגילות בנות א.  

 
 תה למועצה המקומית בתמורה להעברת הנכסים החברה הקצב.  
  אלפי ש"ח כדלקמן: 16,703( סך של 1ב'  6)כאמור בביאור      

 
 

 אלפי ש"ח   
 

 1 ש"ח 0.1מניות רגילות בנות   
 70261,  פרמיה על מניות 
  16,703  סה"כ 

 
 

רות לטובת אלפי ש"ח, כספים שהופקדו ע"י המועצה במקו 4,893ג. החברה קיבלה השנה סך של  
 התאגיד )להלן "קרן השיקום החדשה"(.  
בכוונת החברה להנפיק לעירייה מניות בתמורה לכספים אלה. טרם ניתן אישור הממונה להגדלת   
  ההון ולהנפקה.  
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 מ "מי תקווה בע           ביאורים לדו"חות הכספיים
  

 
 גולמי מאספקת מים רווח –15ביאור   

 
      

     מהלשנה שנסתיי  
     בדצמבר 31ביום   

  2017  2016    
 )אלפי ש"ח(   
   

       
 

 הכנסות
         6,837  6,321  אגרות מים

    210  206  מעבודות מים
       496  564  היטלי מים 

  7,091  7,543      
  ------  ------      

 הוצאות
    147  154  ארנונה
    103  124  חשמל

    226  217  שכר עבודה
     429  474 אחזקת רשת המים

  43  55  אחזקת רכב
 24 24   ביטוח מים

    820  869  הוצאות פחת
  1,917  1,792   
  ------  -------     

   3,658  2,815 רכישת מים ממקורות 
  ------  -------     
  

   2,093  2,359 גולמי מאספקת מים רווח
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 מ "מי תקווה בע           חות הכספייםביאורים לדו"
 
 

 גולמי משירותי ביוב  (הפסדרווח ) –  61ביאור  
 

      
     לשנה שנסתיימה  
     בדצמבר 31ביום   

  2017  2016    
 )אלפי ש"ח(   

       
 
 

 הכנסות
 

         4,432  5,144  אגרות ביוב
    565  719  היטלי ביוב

  5,863  4,997        
  ------  --------     

   

 

 הוצאות
 2,567  3,674 )"איגודן"( מכון טיהור שפכים

  ------  --------    
  

          436  504                                                                פחת
        225  217 שכר עבודה ונלוות

     28  28  חשמל
           921  528 אחזקת רשת הביוב

  26   28  ארנונה
  23   23  ביטוח ביוב

      49   55  אחזקת רכב
  1,383   979      

                                  -----   -------      
    1,451   806 גולמי משירותי ביוברווח 
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 מ "מי תקווה בע           ביאורים לדו"חות הכספיים
 
 
 

 עלויות גביה וחובות מסופקים – 17ביאור  
 

      
     לשנה שנסתיימה  
    בדצמבר 31ביום   

  2017  2016    
 )אלפי ש"ח(   

 
 
 

  320 321 עמלות גביה 

   64 53 קריאת מדי מים 

  15 50 משלוח חיובים 

   39 31 הדפסת חשבונות 

   88 101 מיכון 

  12 13 עמלות בנק הדואר 

   62 77 עמלות כרטיסי אשראי 

  600 646 סה"כ עלויות גביה 

  ---- ------   

 

   342 238 הוצאות חובות מסופקים 

  ----- -------  

  942 884 סה"כ עלויות גביה וחובות מסופקים 
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 מ "מי תקווה בע           ביאורים לדו"חות הכספיים
 

 הוצאות הנהלה וכלליות – 81ביאור 
      
    לשנה שנסתיימה  
    בדצמבר 31ביום   

  2017  2016    
 )אלפי ש"ח(   

      
  

     353  345  שכר עבודה ונלוות
       134  281  שירותים מקצועיים

     24  24 דואר ותקשורת
     52  76  הוצאות פחת

     31  73 שכירות משרדים
      7  6 חשמל משרדים

     49  138 משרדיות ואחזקת משרד
    9  10  אחרות
     4  14  ארנונה
     14  16  ביטוח
     4  23  פרסום
     3  3  אגרות

     4  5 השתלמויות והדרכה
     26  32 שמירה וניקיון
  1,046  714    

 
 

 הוצאות מימון , נטו  – 19ביאור 

       
    לשנה שנסתיימה  
     בדצמבר 31ביום   

   2017  2016    
 )אלפי ש"ח(    

 

    62  27 בעלי מניות –ריבית והפרשי הצמדה  
    91  38 עמלות בנקאיות 
 (58)  (77)                 בניכוי הכנסות ריבית מלקוחות ופיקדונות 
   33  95    

 
 
 
 הכנסות אחרות – 20ביאור  

 
    לשנה שנסתיימה  
     בדצמבר 31ביום   

   2017  2016    
 )אלפי ש"ח(    

 

 270  258 משכירות אנטנותהכנסות 
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 מ "מי תקווה בע           ביאורים לדו"חות הכספיים
 

 מיסים על ההכנסה –21ביאור 

 תיקונים לפקודת מס הכנסה

הכנסתה של תאגיד מים וביוב אשר רשות מקומית אחת או יותר,  2018עד  2011בשנות המס  
לפקודת מס  126ל לפי סעיף מחזיקה בכל אמצעי השליטה בה, תהיה פטורה ממס חברות המוט 
 הכנסה. 
 

 
   יתרות ועסקאות עם בעל עניין וצדדים קשורים – 22ביאור 

 
   בדצמבר 31יום ל  

   2017  2016     
 )אלפי ש"ח(              
   

  יתרות א.  
 

    1,952 281 (4)ביאור חשבון שוטף  -בעלי מניות   
     

 
 

 עסקאות ב.  
 

       
    ימהלשנה שנסתי  
     בדצמבר 31ביום   

   2017  2016    
 )אלפי ש"ח(   
    

 
  2,053   1,121 )ללא מע"מ( וביוב מאגרות מיםהכנסות  

    תשלומים: 

     177   197 ארנונה 

 156   104 ים מושאליםעובד 

   47   48 ביטוחים                          

 29   3 החזר הוצאות 

 8   70 אחרות 

 1,514   277 כולל ריבית ירעון הלוואהפ 

 37   73 הוצאות שכר דירה 

    270   258 הכנסות מהשכרת אנטנות 
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 מ "מי תקווה בע           ביאורים לדו"חות הכספיים
 

 אירועים לאחר תאריך המאזן והתחייבויות תלויות –23ביאור 

 

בע כי נגרמו לו עקב הצפת ביוב ן הנתש"ח בגין נזקים לכאורה שטוע 109,450הוגשה תביעה בסך  .א

יתו, להערכת הנהלת החברה ויועציה המשפטיים סיכויי התביעה האמורה להתקבל עומד על בב

 .50% –פחות מ 

ש"ח, החברה  5,178,038הוגשה תביעה להשבת היטלי פיתוח ששולמו על ידי התובעת בסך  .ב

 הגישה כתב הגנה. 

 ם סיכויי התביעה האמורה קלושים.להערכת הנהלת החברה ויועציה המשפטיי  

 היזון חוזר .ג

 על פי כללי תאגידי המים וביוב )חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או    

 מ"ק לנפש לחודש(  3.5, החברה זכאית להקצאת כמות מים בסיסית ) 2009ביוב( תש"ע     

  על פי כמות התושבים ובהפחתת עודף הקצבה משנה קודמת.   

  לדעת רשות המים על התאגיד לייצור הפרשה אשר תתבסס על הפער המצטבר בין    

  הכמות המוכרת שנרכשה ממקורות לבין הכמות המוכרת שנמכרה לצרכנים בפועל.   

  התאגיד סבור כי לא נוצרה לו עילה לרשום התחייבות כאמור וזאת בהתאם לנוסח    

 ל במסגרת דוחות כספיים אלו הפרשה בגין פער ( ולפיכך לא כל24הכללים הנ"ל )סעיף    

 הכמויות כאמור.   

 אלפי ש"ח. 294 –הסכום השנוי במחלוקת נאמד בסך של כ    

 כללים בדבר יעוד רווחים. 2014באפריל  10בנוסף פרסמה רשות המים ביום    

מות על פי כללים אלה לצורך קביעת הרווחים המותרים לחלוקה, יש להפחית )בנוסף להתא 

נוספות( את סכומי ההיזון החוזר )על פי עמדת רשות המים( בעד התקופה עד לתאריך הדוחות  

 הכספיים. 

 

 

 

 


