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 ישראלית חשבונאית תקינה עדכוני

  41 מספר ישראלי חשבונאות תקן

 "קשור לצד בהקשר גילויים"

 

 

 שלום לכולם,

 

הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות אישרה  ביוני 29ביום 

 קשור.בדבר גילויים בהקשר לצד  41את תקן חשבונאות 

  

 הנדרשים הגילויים את מכילים של ישותכספיים  דוחות כי להבטיח היא התקן מטרת

 הפסד או והרווח הכספי שמצבה ייתכן לאפשרות, כי הלב תשומת את להפנות כדי

 ומיתרות כאלה צדדים עם מעסקאות קשורים, צדדים של מקיומם הושפעו שלה

 .התקשרויות כוללנפרעו,  שטרם שלהם

 

 מיושם לצורך:התקן 

 זיהוי יחסים ועסקאות עם צד קשור. .א

 , בין הישות לבין הצדדים הקשוריםזיהוי יתרות שטרם נפרעו, כולל התקשרויות .ב

 אליה.

 )ב(.-זיהוי הנסיבות שבהן נדרש גילוי של הפריטים בסעיפים )א( ו .ג



 קביעה של הגילויים שיש לתת לגבי פריטים אלה. .ד

 

 ., צדדים קשורים29מחליף את גילוי דעת מספר  תקןה

או  2020בינואר  1התקן יחול על דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 

 לאחריו.

  

 – לקריאת התקן באתר המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

 לחצו כאן
 

 

 בברכה,

 

 טביביאן גיארו"ח 

 Deloitte, המחלקה המקצועית מנהלשותף, 

 

 למידע ופרטים נוספים:

-03, טל': Deloitte, שותף, מנהל המחלקה המקצועית, רו"ח גיא טביביאן

6085464 

 03-6085516, טל': Deloitte, שותף, המחלקה המקצועית, רו"ח אורי לוי
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