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 ווח בדוח כספי של תאגיד בנקאי מדידה ודי-עסקאות צמודות מדד ) 1(: הנדון   

 גילוי בדבר שווי הוגן של מכשירים פיננסיים) 2(     

 ) הוראות הדיווח לציבור(      

 

 

 מבוא

 הודעתי על תיקונים להוראות הדיווח לציבור בנושא 17.8.97 מיום 1886 - 06 -ח ' בחוזר מס )א( .1

 31שייכנסו לתוקפם בדוחות השנתיים ליום , "גילוי בדבר שווי הוגן של מכשירים פיננסיים"

 .1998בדצמבר 

 הודעתי על תיקונים להוראות הדיווח לציבור בנושא 17.8.97 מיום 1885 - 06 -ח ' בחוזר מס )ב(

שייכנסו לתוקפם , "בנקאי  מדידה ודיווח בדוח כספי של תאגיד-עסקאות צמודות מדד "

 .1998 במרס 31בדוחות הרבעוניים ליום 

 

 

 הדחיית תחיל

 . לא השתנה1886 - 06 -ח ' מועד תחילת ההוראות שבחוזר מס )א( .2

 ,ל"בהם הובהרו הקשיים בהערכות לשינויים הנ, בעקבות דיונים נוספים שהתקיימו )1( )ב(

מיכונית לשנת ההערכות ה קער לבמיוחד לאור הנטל שחל על התאגידים הבנקאיים ע

, שהותלההסכמתי  ,סביבת האינפלציהבשינוי ובשל ה ההערכות לשינויים אחרים ,2000

לפיכך  .1885 - 06 -ח ' את תחילתם של השינויים  כאמור בחוזר מס ,עד להודעה חדשה

בגין בדוח -הארכתי את תוקפה של הוראת השעה בדבר גילוי על השפעת הפרשי מדד ידוע

 .ב" המצ691-1 כמפורט בדף  עד להודעה חדשההדירקטוריון

שנכללו ) 1998הוראות מעבר לשנת  (678 - 1,2בוטלו עמודים , )1(אמור בסעיף קטן ה לשב )2(

 .1885 06- -בחוזר ח
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 עדכון קובץ ההוראות

לאור הוצאת המהדורה החדשה עדכנו את הדפים שצורפו לחוזרים שבנדון והם מצורפים  )א( .3

 .מחדש בחוזר זה

המציין את , בצבע אדוםדפי השינויים הודפסו על רקע , לעיל. 2האמור בסעיף כדי להדגיש את  )ב(

 נושאים מספר שהההומועד תחילתם  או 31.12.98כל הדפים שמועד תחילתם  .מועד תחילתם

 .עד למועד תחילתם" שונות" ומספר נוסף לפיו יתוייקו בפרק יםסוגריים מרובעעמוד מקורי ב

לפי " שונות"בפרק התיוק יתבצע (מצורפים בזה דפי עדכון לקובץ הוראות הדיווח לציבור  )ג(

 ): מרובעיםמספר עמוד שאינו בסוגריים

 

 
 הערות להכניס עמוד להוציא עמוד

691-1]3[ )4/97( 691-1]4[ )4/98(  

 "שונות"לתייק בפרק  )4/98( 696-1-21  

 מפתח עדכונים )4/98( ]2[699-14 )2/98( ]1[699-14
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