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 רשות ניירות ערך
 הכנסותפרסום דוח ריכוז ממצאים בנושא 

 

 

 ,שלום לכולם

 

ממצאים בנושא ריכוז פרסמה רשות ניירות ערך דוח  2018במאי  6-ראשון ה ביום

במספר "הדוח"(, וזאת בעקבות ביקורת רוחב אשר בוצעה  –)להלן  הכנסות

 תאגידים מדווחים.

 

אשר  והגילוי מדידהההכרה, ההדוח מפרט מספר סוגיות המתייחסות להיבטי 

ת, וזאת במטרה לשקף בפני ציבור התאגידים המדווחים הביקורעלו במסגרת 

 את עמדות סגל הרשות בכל הנוגע לסוגיות אלה.

 

 הסוגיות שעלו במסגרת הביקורת:

 בחברה העוסקת בתחום התיירות ובחברה  – אופן הצגת הכנסות ברוטו/נטו

. סגל הרשות בחן את אופן הקביעה האם העוסקת בתחום הקמעונאות

החברה מתחום בעקבות הביקורת, מהווה ספק עיקרי או סוכן. החברה 

התיירות נדרשה לתקן את דוחותיה לשם הצגת הכנסותיה ממכירת חבילות 

 נופש על בסיס נטו חלף ברוטו.

  בחברה מתחום התיירות. החברה נתבקשה  – לרכיביםפיצול הכנסות

לבסס את אופן הקצאת התמורה ממכירת חבילות אירוח הכוללות לינה 

ושירותים נוספים בין רכיבי ההכנסה השונים. במקרה האמור מאחר ומועד 

ההכרה בהכנסה של שני הרכיבים זהה, לא הייתה השפעה כספית אלא 

 השפעה על הגילוי בלבד.

 במסגרת הביקורת נמצא כי חברה המנהלת  – סות מדמי חברהכרה בהכנ

מועדון לקוחות נוהגת להכיר בהכנסות מדמי חבר מיד עם קבלתן וזאת חלף 

פריסתן באופן המשקף את העיתוי, המהות והערך של ההטבות שסופקו 

 . ללקוח
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