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רשות ניירות ערך
פרסומי נובמבר  -דצמבר 2017

שלום לכולם,
ביום  27בנובמבר פרסמה רשות ניירות ערך דוח ריכוז ממצאים בנושא חוזי
הקמה (להלן – הדוח)
הדוח פורסם בעקבות בקורת רוחב אשר בוצעו בחברות הפועלות בתחום קבלנות
הביצוע אשר בחנה את ההכרה ,המדידה והגילוי של הכנסות והוצאות בחוזי הקמה
במספר פרויקטי ביצוע.
הדוח מפרט מספר סוגיות המתייחסות הן להיבטי הכרה ,מדידה וגילוי אשר עלו
במסגרת הביקורות ,וזאת במטרה לשקף בפני ציבור התאגידים המדווחים את
עמדות סגל הרשות בכל הנוגע לסוגיות אלה.
הביקורת בחנה את חברות המדגם בקשר עם ארבעה נושאים עיקריים:
 .1נאותות ההכרה בהכנסה על פי שיטת שיעור ההשלמה.
 .2שינויים באומדנים לאורך חיי הפרויקט.
 .3עמידה בדרישות הגילוי של .IAS 11
 .4נאותות הבקרות המיושמות על ידי החברה לצורך ביסוס אומדני ההכנסות/
העלויות בפרויקטי הקמה.

לקריאת דוח ריכוז הממצאים  -לחצו כאן

 בדצמבר פרסמה רשות ניירות ערך עמדת סגל חשבונאית בדבר3  ביום,בנוסף
)IFRS 16 –  (להלן16 גילוי בדבר השפעות יישום תקן דיווח כספי בינלאומי
 מקום בו, בהתאם לעמדת הסגל.IFRS 16  יכנס לתוקפו2019  בינואר1 ביום
 בדבר "חכירות" צפויות להיותIFRS 16 השפעות היישום לראשונה של
 מידע שיאפשר2017 משמעותיות על חברות לכלול כבר בדוחותיהן הכספיים לשנת
 ואת ההשלכות,למשתמשים בהם להבין את השפעותיו העיקריות הצפיות של התקן
 זאת בדומה לעמדת הסגל שפרסמה הרשות בחודש אוגוסט.הצפויות של יישומו
 "הכנסות מחוזים עםIFRS 15 אודות הגילוי הנדרש ביחס להשפעות יישום
 ככל שאין בידי החברה למועד דוחות אלה את מלוא המידע בדבר."לקוחות
, לכל המאוחר, על החברה לציין עובדה זו ולעדכן מידע זה,השפעות יישום התקן
.2018 במסגרת הדוחות הכספיים לרבעון שני
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