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ספיר 1
הרצליה פיתוח 46733

באמצעות פקסימיליה
09-9708484
מספר:

א.ג.נ.

הנדון :הנחיה מקדמית בעניין שינוי המדיניות החשבונאית המיושמת בדוחות החברה ביחס
למכשירים פיננסים צמודי מדד
סימוכין :מכתביכם מימים  22באוקטובר  20 ,2010בספטמבר  2010ו 16 -בנובמבר  .2010מכתבנו מיום  24בדצמבר
 .2009פגישותינו מימים  24במאי  2010ו 11 -בנובמבר  .2010שיחותינו מימים  11ביולי  2010ו 22-בנובמבר .2010

במענה לפנייתכם שבסמך וכפי שנמסר לכם בשיחתנו הטלפונית מיום  22בנובמבר ,2010
ובהתייחס לטיפול החשבונאי שהועלה על ידכם ,הרינו להעלות על הכתב ,בקצרה ,עמדת סגל
הרשות בהתייחס לנושא שבנדון ,כפי שנמסרה לכם בשיחתנו האמורה .עמדה זו מבוססת על
המסכת העובדתית שנפרשה במכתביכם ,ועליה בלבד ,ובהנחה כי היא משקפת את כל הנתונים
הרלוונטיים לעניינים האמורים במכתביכם.
לעניין פניית החברה ,בנוגע לשינוי המדיניות החשבונאית המיושמת בדוחות החברה ביחס
למכשירים פיננסים צמודי מדד ,סגל הרשות ,לאחר בחינה מחודשת ,לא מצא לנכון להתערב
בעמדת החברה ,לפיה נוכח שינוי תחום הפעילות של החברה והשינוי המהותי ביחס שבין נכסים
צמודי מדד להתחייבויות צמודות המדד אשר בבעלות החברה שנגזר משינוי זה ,השינוי במדיניות
החשבונאית ביחס למכשירים פיננסים צמודי מדד עומד בתנאים לשינוי יזום של מדיניות

חשבונאית בהתאם להוראות  ,IAS 8מדיניות חשבונאית ,שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות
)להלן – .(IAS 8

ברי ,כי על החברה לכלול במסגרת דוחותיה הכספיים את כל הגילוי הנדרש בקשר עם שינוי
מדיניות חשבונאית בהתאם להוראות .IAS 8
כאמור ,עמדת סגל הרשות לעיל נוגעת אך ורק לעובדות שתוארו במכתבכם שבסימוכין וכפי
שתוארו ,והיא מתייחסת אך ורק לשאלת שינוי המדיניות החשבונאית הנוגעת לטיפול במכשירים
פיננסים צמודי מדד עם שינוי תחום פעילות החברה.

בהתאם לנוהל פנייה מקדמית פניית החברה ותשובת סגל הרשות תפורסמנה במלואן באתר
הרשות.

בכבוד רב,
משה גדנסקי ,רו"ח
סגן ראש היחידה המקצועית החשבונאית

העתק :ליאון ,אורליצקי ושות' בפקס03-6155150 :

עדי טל ,רו"ח ,עו"ד
ראש היחידה המקצועית החשבונאית
סגנית רואה החשבון הראשי

