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רשות ניירות ערך
עדכון עמדת סגל חשבונאית  :19-2גילוי בדבר
השפעות יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 16

שלום לכולם,
רשות ניירות ערך פרסמה עדכון לעמדת סגל חשבונאית מספר " :19-2גילוי בדבר
השפעות יישום תקן דיווח כספי בינלאומי  – 16חכירות".
במסגרת העדכון הובהר כי לעמדת הסגל ,במסגרת הגילוי אודות השפעות מהותיות
איכותיות נדרש לכלול גילוי על השפעת יישום התקן על חישוב תגמולים לנושאי משרה,
כגון מענקים הנגזרים מפרמטרים תוצאתיים ,ככל וישנה השפעה כזו.
כמו כן ,הובהר מהי "השפעה מהותית" על עמידת התאגיד באמות מידה פיננסיות בגין
הלוואה מהותית .לעמדת הסגל ,השפעה מהותית הינה – לרבות שינוי בתוצאת החישוב
של אמת מידה פיננסית אשר מעביר את התאגיד ממצב של עמידה באמת המידה
הפיננסית למצב של הפרה ולהיפך ,וכן שינוי בתוצאת חישוב אמת המידה הפיננסית
אשר מרחיק את התאגיד מהפרה של אמת המידה באופן משמעותי ,או מקרב את
התאגיד להפרה של אמת המידה באופן משמעותי.
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