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 רשות ניירות ערך

1-21החלטת אכיפה חשבונאית   

 

 

 שלום לכולם,

 

רשות ניירות ערך רסמה פ 2020במרץ  11ביום 

בנושא מתן גילוי כמותי חשבונאית החלטת אכיפה 

ואיכותי בגין סיכון האשראי של החברה בהתאם 

 .IFRS 7להוראות 
 

מדווחים  מספר מקרים בהם תאגידים בעת האחרונה מצא סגל רשות ניירות ערך

פועלים בתחומי (, הIPOלראשונה )ותאגידים שהגישו טיוטת תשקיף להנפקה 

 בנקאי, לא יישמו באופן מלא את הוראות הגילוי כנדרש בהתאם לתקן-האשראי החוץ

( או "התקן" IFRS 7""הלן "מכשירים פיננסיים: גילויים" )ל 7 דיווח כספי בינלאומי

התאגיד הנובע מהמכשירים הפיננסיים שהתאגיד חשוף  בקשר לסיכון אשראי של

 .אליהם בסוף תקופת הדיווח

על רקע זה סגל הרשות מוצא לנכון להדגיש כי תאגידים נדרשים לבחון את 

, ולתת את מלוא הגילוי הנדרש, הן בהיבטים הכמותיים והן  IFRS 7הוראות

משתמשי הדוחות הכספיים יוצג מידע מספק  האיכותיים, כך שבפניבהיבטים 

http://www2.deloitte.com/us/en.html


הוודאות של -הסכום, העיתוי ואי אשר יאפשר להעריך את ההשפעה של הסיכון על

 התקופות השונות. תזרימי מזומנים עתידיים ואת השינויים שחלו ביחס לסיכון בין

 

קת במתן החברה הינה חברה ציבורית העוסבמקרה המתואר בהחלטת האכיפה, 

אשראי צרכני למשקי בית בישראל  אשראי לעסקים קטנים ובינוניים בישראל, וכן במתן

ניתן גילוי מצומצם לחשיפות לסיכון  2019ובחו"ל. בדוחות הכספיים השנתיים לשנת 

לגבי מדיניות החברה לניהול  האשראי של החברה. גילוי זה כלל בעיקר גילוי כללי

יתרת ההפרשה  ערך של הנכסים הפיננסיים, וכן אתסיכון האשראי ומדידת ירידת 

ששימשו  החברה לא כללה גילוי על הטכניקות להפסדי אשראי לסוף תקופת הדיווח.

אותה במדידת ההפרשה להפסדי אשראי חזויים ובקיבוץ הנכסים לצורך בחינה זו, 

תן גילוי גם לא לשינויים שחלו בטכניקות אלו בין תקופות הדיווח. כמו כן, לא ני ומשכך

ויתרת ההפרשה בחלוקה לרמות דירוג סיכון וכן לא ניתן גילוי מספק  ליתרת הלקוחות

טחונות ולתיאור הנסיבות שהביאו לשינויים ילרכיבי התנועה בהפרשה, לתיאור הב

 ברכיבים אלו.

 

לא ניתן כל גילוי,  2020בנוסף, בדוחות הכספיים של החברה לרבעונים של שנת 

 לחשיפה לסיכון האשראי, על אף שינויים מהותיים שחלו בתקופותכמותי או איכותי, 

הביניים ביחס לסיכון האשראי ואירועים מאקרו כלכליים )כדוגמת משבר הקורונה( 

 כדי להשפיע באופן מהותי על סיכון האשראי של החברה. אשר יש בהם

 

לעמד החברה, היקף הגילוי בדבר סיכון האשראי בהתאם להוראות התקן נגזר 

ההפרשה להפסדי אשראי. לגישתה, יש לבחון מהותיות זו לפי יתרת  ממהותיות

החברה, או לחילופין ביחס לתיק הלקוחות. בהתאם לכך,  ההפרשה ביחס לסך נכסי

מתיק הלקוחות של החברה, היא אינה  היות שההפרשה מהווה אחוזים בודדים

 התקן. מהותית לגישתה לשם מתן גילוי מלא בהתאם לדרישות

 

עמדת סגל הרשות, במקרים בהם קיימות לחברה יתרות אשראי מהותיות, אזי ל

, IFRS 7בעת בחינת היקף הגילוי אודות סיכון האשראי כנדרש בהתאם להוראות 

הפעלת שיקול דעת והבאה בחשבון של מכלול  בחינת המהותיות תיעשה תוך

 השיקולים, לרבות פרמטרים כמותיים ואיכותיים.

להביא בחשבון את היקף תיק האשראי, יתרת ההפרשה, מהותיות כך למשל, יש 

ביחס לתיק האשראי, שינויים שחלו בפרמטרים אלו במהלך  טחונותיואיכות הב

התקופה, שינויים בהפרשה בהתאם לקבוצות של מכשירים פיננסיים וכיו"ב, וכן בחינה 

עמדת החברה  הרשות לא קיבל את של הנסיבות שהובילו לשינויים אלו. לפיכך, סגל

יתרת ההפרשה ביחס  לפיה יש לבחון את מהותיות סיכון האשראי בהתאם למהותיות

 לתיק הלקוחות או לסך הנכסים בלבד.

החלטת האכיפה כוללת דוגמאות לגילויים אשר לא יושמו כנדרש על ידי תאגידים 

 בדוחותיהם.

 

"דיווח  34ינלאומי בהתייחס לגילוי הנדרש בדוחות כספיים רבעוניים, תקן חשבונאות ב

לתקופת  ( קובע כי ישות תכלול בדוחות הכספייםIAS 34כספי לתקופות ביניים" )

ביניים הסבר לגבי אירועים ועסקאות שהם משמעותיים להבנת השינויים במצב 

 .ובביצועי הישות מאז תום תקופת הדיווח השנתית האחרונה הכספי

מיוחדים במהלך תקופת הדיווח של  רעו אירועיםיכאשר חלו שינויים מהותיים או שא

דוחות ביניים, ואירועים אלו לא קיבלו ביטוי בדוחות השנתיים של החברה, הרי 

שהחברה נדרשת במסגרת דוחות הביניים לפרט אודות האירועים ואודות השפעת 

אופן ניהול סיכון זה, לרבות תיאור  אירועים אלו על סיכון האשראי של החברה ועל

 האשראי החזויים. נים ושיקול הדעת שהופעל בעת הערכת הפסדיההנחות, האומד

 

לעמדת סגל הרשות, הגילוי שניתן בנוגע לסיכון האשראי בדוח השנתי של החברה, 

הוראות הגילוי הנדרשות בתקן. כמו כן, אי מתן גילוי ביחס לשינויים  אינו עונה על

על הוראות הגילוי  במסגרת הדוח הרבעוני אינו עונה המהותיים שחלו בעניין זה

הנדרשות. לאור זאת, החברה הוסיפה את הגילויים הנדרשים בהתאם להוראות 

IFRS 7  34ולהוראות IAS הדוחות הכספיים לפי העניין. במסגרת 

 



כל חברה בעלת יתרות אשראי מהותיות, נדרשת לבחון האם הגילוי הכמותי 

הינו בהתאם להוראות והאיכותי בגין סיכון האשראי שנתנה בדוחותיה הכספיים 

IFRS 7 ו-IAS 34.לפי העניין , 

 

לקריאת החלטת האכיפה באתר רשות 

 כאן צולח -ניירות ערך 
 

 בברכה,

 

 ,ח גיא טביביאן"רו

 Deloitte ,המחלקה המקצועית ראש, שותף
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 03-6085562טל':  ,Deloitteת, המקצועימחלקה ה ,דירקטור רו"ח שמעון זוארץ,

 03-6085204, טל': Deloitte ,מחלקה המקצועיתה ,מנהל בכיר רו"ח יוסי אביאן,

 03-6085461טל':  , Deloitteת,מחלקה המקצועיה ,מנהלת בכירה ,רו"ח יקרת שבח

 03-7181811, טל':  Deloitte,מחלקה המקצועיתה ,מנהלת בכירה ,רו"ח דורית קסב
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