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הנדון :הצעה להחרגת חברות בת של חברות זרות מחובת המעבר לדיווח  IFRSבשנת 6085
מכובדי,
לאחר בחינה של ההצעה לתקן חשבונאות מספר  21לאימוץ תקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות
ובינוניות ) ,(IFRS for SMEולאור בקשתכם לקבל תגובות והערות לפני הפיכת ההצעה לתקן סופי ,להלן
הערותינו:
בעוד שאנו תומכים באימוץ תקני הדיווח הבינ"ל בישראל באופן כללי ,התקן הנוכחי אינו מאפשר דחייה או
חריגה לחברות הפועלות כחברות בת ואשר חברות האם שלהן מחויבות בדיווחים לפי  GAAPאמריקאי או
אחר.
בשלב זה ה SEC -האמריקאי טרם הודיע מתי ישולב ה IFRS-בדיווחי החברות בארה"ב ,אך ככל הנראה
השילוב יתבצע רק לאחר  ,1222תאריך היעד להחלת דיווחי  IFRSעבור חברות בינוניות וקטנות עפ"י תקן
חשבונאות מס'  21המוצע.
המשמעות היא שחברות אלה יחויבו בדיווחים כפולים עפ"י תקנים שונים – אחת לצרכים ישראלים ,ושניה
לצרכי דיווחי חברותיהן בחו"ל .תוצאה זו תפגע קשות בעבודתן של החברות בישראל ותקשה על הבנת
דיווחיהן ע"י משקיעים .מצב עניינים זה אף עשוי לפגוע בהחלטתן של חברות אלה לפעול בישראל ולתרום
לכלכלה ולמשק המקומיים.
סוגיה בעייתית נוספת אשר עולה מהתקן במתכונותו הנוכחית עבור חברות בת של חברות אשר אינן מדווחות
עפ"י ה IFRS-מתייחסת לאימוץ  IFRSחלקי במתכונת המוצעת עבור חברות קטנות ובינוניות אשר יידרוש
הערכות משמעותית מצד חברות הבת בישראל ,בעוד שככל הנראה לאחר  ,1222חברות האם של חברות
אלה ,במיוחד בארה"ב ,יחוייבו בדיווחים עפ"י תקן ה IFRS-המלא .המשמעות היא שחברות אלה ייאלצו תוך
מספר מועט של שנים לשנות פעמיים את שיטת דיווחיהן – פעם אחת ל IFRS-עבור חברות קטנות
ובינוניות בישראל ופעם שנייה ל IFRS-מלא .מצב זה גם כן ייצור קושי משמעותי עבור חברות אלו.
לאור כל זאת ,אנו מציעים להחריג בתקן הנוכחי חברות אשר מוחזקות ע"י חברת אם במדינות אשר טרם אומץ
בהן ה IFRS-עד אשר מדינות אלה ייאמצו גם כן את ה IFRS-במלואו.
החלטה כזאת תבטיח חשבונאות פיננסית רציפה ובהירה עבור החברות והמשקיעים ,ותבטיח חוסר
התאמות בין דיווחי חברות האם וחברות הבת.
בכבוד רב,
נגה קינן ,יו"ר
פורום CFO
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