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 רשות ניירות ערך

 בדבר גילוי :19-2 חשבונאית סגל עמדתעדכון 
 16 בינלאומי כספי דיווח תקן יישום השפעות

 

 

 ,לכולם שלום

 

עמדת סגל חשבונאית לנוסף עדכון  2019בינואר  28ביום רשות ניירות ערך פרסמה 

 ."חכירות – 16גילוי בדבר השפעות יישום תקן דיווח כספי בינלאומי ": 19-2מספר 

 

 אמות את לבחון ימשיך התאגיד בו מקוםלעמדת הסגל, במסגרת העדכון הובהר כי 

 ההלוואה להסכם התאגיד פרשנות עקב, IAS 17 להוראות בהתאם הפיננסיות המידה

 כך על לתת עליו, לכך מפורשת התייחסות שאין ככל (העניין לפי) הנאמנות לשטר או

 של במקרה מתאגיד הנדרש הגילוי לעניין). לעמדתו הנימוקים לרבות מפורש גילוי

 למערכת בהתאם מחושבות ואשר נאמנות בשטר הקבועות פיננסיות מידה אמות

ראו  – השטר פי על ההתחייבות תעודות הנפקת במועד החלה חשבונאית תקינה

 המידה אמת חישוב אופן בדבר מידע התאגיד ייתן ,כן (. כמו108.03שאלה ותשובה 

 .'דיווח בר אשראי אירוע' 104-15 מספר משפטית עמדהב כנדרש

 

 מידה באמות התאגיד עמידת על מהותית השפעה שקיימת ככלכי כמו כן, הובהר 

 לעניין הצפויות ההשפעות על גילוי לתת התאגיד על, מהותית הלוואה בגין פיננסיות

 104-15 מספר משפטית עמדהב הנדרש האופן באותו, המידה אמת חישוב תוצאת

 .זה בעניין לפעול מתכוון התאגיד כיצד התייחסות לרבות', דיווח בר אשראי אירוע'

 

 הדוחות במסגרת המאוחר לכל לעיל המידע את לעדכן נדרשים תאגידים כי יודגש

 .2018 לשנת השנתיים הכספיים
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