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 רשות ניירות ערך
מים בעניין בחינת מהותיות של טעות בדוחות פרסו

 IFRS 15וגילוי בדבר השפעות יישום 

 

 יקרים, וידידים לקוחות
 

 פרסמה רשות ניירות ערך שלושה פרסומים חדשים כדלקמן: 2016בדצמבר  1ביום 

 

בדבר קוים מנחים לבחינת מהותיות של טעות בדוחות  99-4עדכון להחלטה  .א
 בדבר אופן פרסום דוחות כספיים מתוקנים 105-24כספיים ועמדה משפטית 

 

 . עודכנו ההוראות בדבר קווים מנחים לתיקון דוחות כספיים הכוללים טעות מהותית

 אשר תאגיד על החלות הדיווח חובות עיגון בעקבות לעמדה התאמות בוצעוכמו כן, 

 של קיומה בדבר מיידי דוח גשת)ה בעבר שדווחו כפי הכספיים בדוחותיו מהותית טעות גילה

 תקופתיים דוחותערך ) ניירות תקנות במסגרת (הדירקטוריון בדוח גילוי ומתן כאמור טעות

 .1970-(, התש"לומידיים

 

 לחצו כאן -לקריאת הפרסום המלא באתר רשות ניירות ערך 
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 בדבר בחינת מהותיות של טעות בדוחות כספיים 99-4שאלות ותשובות לעמדה  .ב
 בדבר אופן פרסום דוחות כספיים מתוקנים 105-24ועמדה משפטית 

סגל הרשות דן במקרים רבים העוסקים בבחינת מהותיות של טעות, במהלך עבודתו 
הינה  השאלות והתשובות ובאופן תיקון דוחות כספיים בגין טעות מהותית. מטרת מסמך

 לשקף לציבור את עמדות הסגל כפי שהתקבלו במספר מקרים כאמור.
 

 לחצו כאן -לקריאת הפרסום המלא באתר רשות ניירות ערך 
 
בעניין גילוי בדבר השפעות יישום תקן דיווח כספי  11-4עמדת סגל חשבונאית  .ג

 הכנסות מחוזים עם לקוחות 15בינלאומי 

 
IAS 8  להלן( "מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות"- IAS 8 קובע, בין )

היתר, את הגילוי הנדרש טרום יישום תקן חדש. עמדת סגל הרשות עוסקת בהתייחסויות 

בהתאם  IFRS 15אשר לעמדתה יש לכלול בקשר עם השפעות היישום לראשונה של 

 .IAS 8להוראות 

 

תהיינה   IFRS 15לעמדת הסגל מקום בו צופה החברה כי השפעות היישום לראשונה של 

כבר במסגרת הדוחות הכספיים לשנת עליה לכלול את הגילויים האמורים  ,משמעותיות

2016. 

 

לעניין גילויים בדבר ההשפעות הכמותיות של התקן והשפעות מהותיות נוספות הקשורים 

את מלוא המידע בדבר  2016לעסקי החברה, ככל שאין בידי החברה למועד דוחות שנת 

לכל המאוחר, במסגרת הדוחות לעדכן מידע זה, השפעות אלו, על החברה לציין עובדה זו ו

 . 2017הכספיים לרבעון שני 

 

עמדת הסגל כוללת דוגמאות להמחשת הגילוי, אשר לדעת סגל הרשות, על החברה לכלול 

 .2017ובמהלך שנת  2016במסגרת דוחותיה הכספיים לשנת 

 

 לחצו כאן -לקריאת הפרסום המלא באתר רשות ניירות ערך 

 
 ביאור לדוגמה בדבר הגילוי הנדרש כאמור לעיל יפורסם על ידינו בהמשך.

 

 למידע ופרטים נוספים:

 03-6085464שותף, ראש המחלקה המקצועית, טל':  ,רו"ח גיא טביביאן

 03-6085516שותף, המחלקה המקצועית, טל':  ,אורי לוירו"ח 
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