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ניירות ערךפרסומי רשות   
 

 : ניירות ערך פרסמה לאחרונה דוחות ריכוז ממצאים כמפורט להלןרשות  

 IFRS 15-דוח ריכוז ממצאים בנושא הכרה בהכנסה בהתאם ל .1

מחלקת ביקורת והערכה בשיתוף עם מחלקת תאגידים ברשות לניירות ערך )"סגל הרשות"(           
רוחב   ביקורת  לאחרונה  בתחום  ביצעה  מדווחים  תאגידים  בארבעה  בהכנסה  הכרה  בנושא 

 הנדל"ן היזמי וקבלנות ביצוע. 

ה           של  והגילוי  ההצגה  המדידה,  ההכרה,  היבטי  היתר  בין  נבחנו  הביקורת  כנסות  במסגרת 
  ותזרימי מזומנים הנובעים מחוזים על לקוחות, בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי 

בימים    שאלה דווחו במסגרת הדוחות הכספיים של חברות המדגם לשנים שנסתיימו כפי    15
  .31.12.2019- ו 31.12.2018

זה          ממצאים  ריכוז  הרשות  דוח  ע"י  לאחרונה  סוגיות  שפורסם  מספר  שעלו  מפרט  מרכזיות 
במסגרת הביקורת, וזאת במטרה לשקף בפני תאגידים מדווחים את עמדות סגל הרשות לגביהן,  

 .כדי לתרום לשיפור התנהלותם ולטיוב הנתונים המדווחים בהתאם להוראות הדין

 כאן  לחץהממצאים   לדוח        

בקשר עם נאותות בחינת הנחת העסק החי שבוצעה על ידי תאגידים מדווחים  ממצאים  דוח   .2
 מבקרים ואיכות הגילוי בקשר למצב הפיננסי ורואי חשבון 

סגל הרשות פרסם לאחרונה מספר עמדות שהתקבלו על ידו במסגרת הפיקוח על התאגידים       
והשלכותיו   הקורונה  משבר  רקע  על  בפרט  וזאת  האחרונות,  בשנתיים  ועלייה  המדווחים 

( הטכנולוגיה ומדעי החיים  ( של חברות הפועלות בענפי  IPOמשמעותית בהנפקות לראשונה 
 )"הייטק"(. 

בדיקותיו בנושא זה, בוחן סגל הרשות את שיקולי הדעת שהופעלו על ידי התאגידים  במסגרת       
נאותות ההערכה  ,  המדווחים בקשר עם הערכת מצבם הפיננסי והתקיימות הנחת העסק החי

וכן נאותות הגילוי שנכלל בדוחותיהם הכספיים בקשר לכך. כמו כן, במקרים המתאימים, בוחן  
סגל הרשות את הבחינה שבוצעה גם על ידי רואי החשבון המבקרים בנושא הנחת העסק החי  

בחוות הדעת   לכך  לב  ) לרבות הצורך בהכללת התייחסות  הפניית תשומת  או  חי  הערת עסק 
 העניין(. ודאויות במצב הפיננסי, בהתאם לנסיבות בדבר אי 

 כאן לחץ   הממצאים לדוח

 

אין להזדקק לתוכן חוזר זה מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין מטרת החוזר אלא להפנות את תשומת הלב  
  .לאמור בו

 . או הדרכה כלשהי נשמח לעמוד לרשותכם/במידה ודרושים לכם הסברים נוספים ו

    לעדכונים שוטפים נוספים ניתן להתעדכן בדף הפייסבוק שלנו

https://www.isa.gov.il/%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%97%D7%99%D7%9D/Corporations/Report/Documents/Hozer_IFRS15.pdf
https://www.isa.gov.il/%d7%92%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%9d%20%d7%9e%d7%a4%d7%95%d7%a7%d7%97%d7%99%d7%9d/Corporations/Accounting%20areas/Documents/Mimtsaim-esek%20hai2302.pdf
https://www.facebook.com/PKFAmitHalfon

