1

 2דצמבר 2202

סיכום ישיבת תא חברות זרות בנושא  IFRSל SMEs-עם רו"ח דב ספיר ,יו"ר הועדה המקצועית במוסד
לתקינה חשבונאית
שהתקיימה ביום  20.00.02במשרדי חברת ISS
 .0הישיבה התקיימה בהמשך להתכתבות בין פורום  CFOלבין רו"ח דב ספיר ,יו"ר הועדה המקצועית
במוסד לתקינה חשבונאית בנושא אימוץ תקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות –
( IFRS for SMEsלהלן  -התקן).
 .2בישיבה נאמר ע"י רו"ח דב ספיר כי תקן ה IFRS-לחברות קטנות ובינוניות הינו בעייתי ,מכיוון שיש בינו
לבין תקן ה IFRS-הכללי סתירות ,ומכיוון שיש בין פרקיו סתירות פנימיות.
 .3המוסד לתקינה חשבונאית (להלן – המוסד) לא מתכוון לחייב את האימוץ של התקן בישראל כל עוד
התקן לא יתוקן ע"י ה  .IASBהסיבה העיקרית לכך היא שהמתכונת הנוכחית של התקן לא ממלאת את
תפקידה מכיוון שאינה מהווה גשר לתקן ה IFRS-הכללי.
 .4הערכת המוסד היא שה  IASBיפרסם גרסה מעודכנת של התקן תוך כשנתיים .לכשתפורסם גרסה
שכזו ,המוסד יבחן האם נכון יהיה לחייב את יישומה בישראל.
 .5במידה ותהיינה אי התאמות בין התקן לאחר שיתוקן לבין עמדת המוסד ,המוסד ישקול לפרסם תקן
ישראלי מחודש ,אף אם יש בכך סטייה מהתקן הבינלאומי של ה.IASB-
 .6רו"ח דב ספיר הסביר כי המוסד לא יחייב חברות בנות של חברות זרות רב לאומיות לאמץ ( IFRSבין
אם  IFRS for SMEsובין אם " )"full IFRSכל עוד חברות האם שלהן לא עשו זאת .הדבר אמור,
בעיקר ,לגבי חברות הכפופות כיום ל.U.S GAAP-
 .7רו"ח דב ספיר הבהיר כי במהלך התקופה שממנה ואילך יחויבו כל החברות הפרטיות בישראל לאמץ את
תקני ה  IFRSועד למועד שבו יאמצו אותם חברות בחו"ל -יוכלו החברות הבנות המקומיות של חברות
ציבוריות לדווח לפי . U.S GAAP
 .8המשתתפים בקשו מרו"ח דב ספיר להתייחס לכוונה לשימוש ברף מסוים שיכתיב צורך ביישום תקינה
בינלאומית מלאה גם לחברות פרטיות ( כפי שנאמר בגרסה הסופית לתקן חשבונאות ישראלי מספר .)32
רו"ח דב ספיר הבהיר כי הדבר נאמר "בצורה רפה" ואין ,לדעתו ,מקום להגדרת רף שכזה .
 .9רו"ח דב ספיר הבהיר גם ,כי הבחירה בדבר יישום " IFRSמלא" או " " IFRS for SMEsתישאר ,בסופו
של דבר ,בידי החברות הפרטיות (כל עוד אינן נחשבות כחברות ציבוריות או חברות שיש להן מחוייבות
ציבורית) ללא מגבלת "רף מהותיות" כאמור לעיל.
 .02האימוץ הוולונטרי הקיים כיום של ה IFRS-ל SMEs-לא יבוטל.

רח' קויפמן  4תל-אביב 68086
טל'  03-5804555פקס 03-5870988
www.cfo-forum.org
com@cfo-forum.org

2

 .00רו"ח דב ספיר נשאל מהם התקנים החדשים שהמוסד לתקינה מתעתד לפרסם בעתיד הקרוב.
א .רו"ח דב ספיר הבהיר שהחל משנת  ,2228עת חלו תקני  IFRSעל חברות ציבוריות -פסק,
למעשה ,המוסד לתקינה חשבונאית לפרסם תקנים בעבור חברות אלה .למעשה ,המוסד לתקינה
מפרסם כעת תקנים לחברות פרטיות בלבד.
ב .לדברי רו"ח דב ספיר יש בכוונת המוסד לפרסם תקנים נוספים מבוססי  IFRSאך מדובר
בתקנים שלא ידרשו מן החברות שינויים מהותיים ( למשל -תקן שמחליף את גילוי דעת 44#
בנושא ניירות ערך) .מאידך ,תקנים מהותיים ( שהם בבחינת " אבן הפינה של התקנים
הישראליים ) כדוגמת תקן  57#ותקן  68#לא ישונו.

כתב :מיטב דגן ,מנהל תוכן וקשרי ממשל פורום CFO
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