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רשות ניירות ערך
פניה מקדמית חשבונאית בדבר יישום IFRS 15
לקוחות וידידים יקרים,

קישורים רלבנטיים:

ביום  8במרץ  2016פרסמה רשות ניירות ערך את תשובתה לפניה מקדמית חשבונאית של חברה
הפועלת בתחום הנדל"ן ,בדבר אימוץ מוקדם של " IFRS 15הכנסות מחוזים עם לקוחות"
והשלכותיו לעניין הכרה בהכנסה בגין פרויקט נדל"ן יזמי בישראל וארגון קבוצות רכישה.

דף הבית של חשבונאות וביקורת
חוזרים מקצועיים – חטיבת הביקורת

סגל הרשות במכתב המענה שלו לחברה מתייחס לשלוש סוגיות חשבונאיות אשר נבחנו על ידו
בתגובה לפניית החברה.
הסוגיות אשר נבחנו הינן כדלקמן:
א  .אימוץ מוקדם של  - IFRS 15האם החברה רשאית לאמץ באימוץ מוקדם את התקן? במידה
וכן ,מהם התהליכים שעל החברה לבצע ומהן הדרישות אותן היא צריכה למלא טרם יישומו?
ב  .הכרה בהכנסה בגין מכירת משרדים בפרויקט של החברה תחת יישום הוראות - IFRS 15
האם מתקיימים בישראל התנאים להכרה בהכנסה לאורך זמן הקבועים בסעיף  51ג לתקן?
ג  .השפעות נוספות של יישום  IFRS 15על הכרה בהכנסה בגין ארגון קבוצות רכישה המבוצע
ע"י החברה.

לקריאת מכתבי הפניה של החברה ותשובת הסגל באתר רשות
ניירות ערך  -לחצו כאן

למידע ופרטים נוספים:
רו"ח גיא טביביאן ,שותף ,מנהל המחלקה המקצועית ,טל'03-6085464 :
רו"ח אורי לוי ,שותף ,המחלקה המקצועית ,טל'03-6085516 :
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