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    לכבוד 

  א" וחכהתאגידים הבנקאיים

  

   אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים מסוימים– 2011לשנת הוראות מעבר  :הנדון

  ) הוראות הדיווח לציבור (

  

  מבוא

בין .  בהתאמה2274-06-ח' מס ו2253-06- ח'  פורסמו חוזרים מס26.7.10 וביום 31.12.09ביום  .1

) IFRS(הוראות הדיווח לציבור תקני דיווח כספי בינלאומיים שולבו בבחוזרים אלה היתר 

בחוזרים נקבע .  ואילך1.1.2011 ההוראות שנקבעו בהתאם לחוזרים אלה חלות מיום .מסוימים

תאגיד בנקאי יפעלו כי בעת היישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי לפי הוראות אלה 

בהתאם להוראות המעבר שנקבעו בתקן הדיווח )  תאגיד בנקאי–להלן (וחברת כרטיסי אשראי 

אם הדבר נדרש בתקן הדיווח , האמור כולל תיקון למפרע של מספרי השוואה. הכספי הבינלאומי

 . הכספי הבינלאומי

לאחר .  בנושאצורך לקבוע הוראות מעברה  עלהפניות שהתקבלו מתאגידים בנקאייםבעקבות  .2

עם המפקח על הבנקים ועם הוועדה התייעצות עם ועדת הקשר של לשכת רואי חשבון בישראל 

לפיכך  .2011נת לשבנושא י הוראות מעבר  קבעת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאותהמייעצת

  .להלןמפורט תיקנתי את הוראות הדיווח לציבור כ

  

  התיקונים להוראה

 .כמפורט בהוראה, 25 -17 וספו סעיפיםנ 2011מעבר לשנת ההוראות ב .3

  

  דברי הסבר

 שולבו הוראות המעבר לעניין יישום תקני דיווח כספי בינלאומיים 2011בהוראות המעבר לשנת  .4

 .2274-06-ח'  ומס2253-06-ח' מסוימים שנקבעו בחוזרים מס

לפיהן קיימים קשיים פרקטיים בנושאים , לאור פניות שהתקבלו מתאגידים בנקאיים .5

ים יישום תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים בנושאנקבעו הוראות מעבר לעניין , מסוימים

 :הבאים

 . צירופי עסקים .5.1

 . ל" בגין שלוחות בחו31.12.10הפרשי תרגום מצטברים ליום חישוב  .5.2

 



 2

ת העסק תיאומים למדיניות החשבונאית של חברה כלולה ריאלית בנושאים בליב .5.3

 . הבנקאי

תישקל מחדש כאשר תקני הדיווח הכספי  לעיל 5.3בנושא שצוין בסעיף הוראת המעבר  .6

 .הבינלאומיים יאומצו במלואם בהוראות הדיווח לציבור

  

  תחילה

  .כמפורט בהוראה, 1.1.2011מיום הוראות המעבר שנקבעו בחוזר זה יחולו  .7

, מנהל יחידת דיווח כספי, עידו גלילמר תאגיד בנקאי המתקשה ביישום הוראות המעבר יפנה ל .8

   .לקבלת הנחיות ספציפיות

  

  הקובץעדכון 

  :להלן הוראות העדכון. מצורפים בזה דפי עדכון לקובץ הוראות הדיווח לציבור .9

  להכניס עמוד  להוציא עמוד
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    .ההדפסה בעדכון זה זהה לנוסח הקיים. צדדית-עמוד זה הודפס מחדש בעקבות המעבר להדפסה דו *
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