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פרסמה רשות ניירות ערך את תשובותיה למספר פניות   2022בפברואר   20ביום 

הכרה בנכס מס נדחה; בחינת ירידה  מקדמיות חשבונאיות בנושאים הבאים: 
ארכה לצירוף דוחות כספיים; בקשת פטור מהכללת מידע  בקשת  מהשפעה מהותית; 

כספי נפרד בדוחות הכספיים; בחינת אי תלות רואה החשבון המבקר בעת קיומם של  
קשרים משפחתיים; בחינת אי תלות רואה החשבון המבקר בעת מתן שירותים נלווים;  
בקשות פטור מצירוף דוחות חברות כלולות; וכן בקשות ארכה ו/או פטור מהצגת נתוני  

 פרופורמה. 
 

פרסמה הרשות דוח ממצאים בקשר עם נאותות   2022בפברואר   23, ביום בנוסף
ים מדווחים ורואי חשבון מבקרים ואיכות הגילוי  בחינת הנחת העסק החי על ידי תאגיד

בקשר למצב הפיננסי. הדוח פורסם על רקע משבר הקורונה ועל רקע מגמת העלייה  
) של  IPOהניכרת בשנתיים האחרונות בשוק ההון הישראלי, בהנפקות לראשונה ( 

אשר מאופיינות באי   , חברות הפועלות בענפי הטכנולוגיה ומדעי החיים ("הייטק")
אות עסקית משמעותית ביחס להשלמת פיתוח המוצר או השירות והשגת מקורות  וד

 המימון הדרושים לשם כך. 
 

http://www2.deloitte.com/us/en.html


פרסמה רשות ניירות ערך דוח ריכוז ממצאים בנושא   2022בפברואר  24, ביום כמו כן
ביקורת  בעקבות   , "הכנסות מחוזים עם לקוחות"  IFRS 15-הכרה בהכנסה בהתאם ל 

תאגידים מדווחים בתחום הנדל"ן היזמי וקבלנות   רוחב שערכה בנושא בארבעה
 .ביצוע

 
 ., מצ"ב חוזר מקצועי המפרט את עיקרי הפרסומים.ן לנוחיותכם
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 Deloitte , ראש המחלקה המקצועית, שותף
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 03-6085562טל':  Deloitte ,דירקטור במחלקה המקצועית רו"ח שמעון זוארץ,

 03-6085461, טל': Deloitteמנהלת בכירה במחלקה המקצועית  , רו"ח יקרת שבח
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