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 17תקן חשבונאות מספר 

דחיית מועד הפסקת ההתאמה של 
ודחיית מועד התחילה , דוחות כספיים

השפעות , 13של תקן חשבונאות מספר 
 השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ

 

 2002דצמבר 
 
 

 תוכן עניינים
 

 סעיפים       
 

        מבוא
 

 1   דחיית מועד הפסקת ההתאמה של דוחות כספיים
 

 , 13ועד התחילה של תקן חשבונאות מספר דחיית מ
 2  השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 

 
 3       תחילה
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 17תקן חשבונאות מספר 

דחיית מועד הפסקת ההתאמה של 
ודחיית מועד התחילה , דוחות כספיים

השפעות , 13של תקן חשבונאות מספר 
 השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ

 
, לשכפל, אין להעתיק.  כל הזכויות שמורות למוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות©

להוציא לאור או לעשות שימוש מסחרי כלשהו , להפיץ, לפרסם, להציג, לתרגם
, אלקטרוני או אחר, בכל דרך שהיא ובכל אמצעי מכני, בפרסום זה או בחלק ממנו

 . לתקינה בחשבונאותללא ההסכמה מפורשת בכתב ומראש מאת המוסד הישראלי 
 

יש לקרוא בהקשר לחומר הרקע , המופיעות באותיות מודגשות, את הוראות התקן
המבוא שבתקן זה אינו בא להוסיף על כללי החשבונאות המצויים בגוף . המצוי בתקן

במקרה של שוני בין האמור במבוא לתקן זה לבין האמור בגוף . התקן או לגרוע מהם
תקני החשבונאות וההנחיות המקצועיות . ון הן המחייבותהוראותיו של האחר, התקן

המפורסמים על ידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות אינם חלים על פריטים 
 .לא מהותיים

 

 מבוא

, הפסקת התאמה של דוחות כספיים, 12תקן חשבונאות מספר   .1
 ובמהלך חודש נובמבר פורסמה 2001, פורסם בחודש אוקטובר

ים והנימוקים למסקנות שהובאו בתקן חשבונאות תמצית השיקול
קובע כי מועד הפסקת , 12תקן חשבונאות מספר . 12מספר 

 31הוא , לגבי מרבית התאגידים, ההתאמה של דוחות כספיים
 .2002, בדצמבר

 
 התקבל מכתב נשיא לשכת רואי 2002במהלך חודש ספטמבר   .2

אי חשבון המפרט את עמדת הוועד המרכזי של לשכת רו, חשבון
 12והתומך בדחיית מועד יישום תקן חשבונאות מספר , בישראל

עמדת רשות ניירות ערך הייתה שיש לדחות את יישום . בשנה אחת
 כאשר לקראת תום שנת  בשנה אחת 12תקן חשבונאות מספר 

 .יערך דיון נוסף באשר לסביבה האינפלציונית, 2003
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ה המקצועית דיון בדבר קיימה הוועד, 2002,  בספטמבר17ביום   .3

הוועדה המקצועית . מועד הפסקת ההתאמה של דוחות כספיים
החליטה באותה ישיבה שלא לדחות את הפסקת ההתאמה של 

 . דוחות כספיים
 
קיימה המועצה של המוסד הישראלי , 2002,  באוקטובר17ביום   .4

דיון בדבר מועד הפסקת ) המועצה, להלן(לתקינה בחשבונאות 
המועצה החליטה כי היא סבורה .  דוחות כספייםההתאמה של

 לראשונה 12שיש לדחות את מועד יישום תקן חשבונאות מספר 
ר הוועדה המקצועית לפיה יקוים "בשנה ובירכה על הודעת יו

 .בהקדם דיון נוסף בוועדה
 
 קיימה הוועדה המקצועית דיון נוסף בדבר 2002,  בנובמבר10ביום   .5

לאור העמדות שהובעו . מועד הפסקת ההתאמה של דוחות כספיים
על ידי גורמים שונים החליטה הוועדה לדחות את מועד הפסקת 

 .ההתאמה של דוחות כספיים בשנה אחת
 
ומועד תקן זה קובע שמועד הפסקת ההתאמה של דוחות כספיים   .6

השפעות השינויים בשערי , 13התחילה של תקן חשבונאות מספר 
 .יידחו בשנה אחת, חליפין של מטבע חוץ

 
 דחיית מועד הפסקת ההתאמה של דוחות כספיים

 
הפסקת , 12לתקן חשבונאות מספר ) ב(9 -ו) א(9בסעיפים   .1

 ". 2003"יבוא " 2002"ההתאמה של דוחות כספיים במקום 
 

השפעות , 13חילה של תקן חשבונאות מספר דחיית מועד הת
 השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ

 
השפעות , 13לתקן חשבונאות מספר ) ב(49 -ו) א(49בסעיפים   .2

יבוא " 2002"השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ במקום 
"2003 ." 

 
 תחילה

 
 .תקן זה יחול עם פרסומו  .3
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 לי הוועדה המקצועית של המוסד הישרא
 לתקינה בחשבונאות

 

 חברי הוועדה משתתפים קבועים
 ר הוועדה" יו-ח "רו, פרופסור אלי אמיר ח יהודה אלגריסי"רו
 ח חיים אסיאג "רו ח יגאל גוזמן"רו
 פרופסור דן גלאי ח דוד גולדברג"רו
 ח"רו, פרופסור אריה גנס ח רפי האפט"רו
 ח אבי זיגלמן"רו ח אדיר ענבר"רו
 ח דליה לב"רו רידמןח מוטי פ"רו
 ח דב ספיר"רו ח יזהר קנה"רו
  ד אמיר שרף"עו

   
  צוות מקצועי בכיר 
  צדיק ח שרון מימון"רו 
   

 
 המועצה של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

 
 ר המועצה" סגן יו-ע "ר רשות ני"יו, מר משה טרי

 ר המועצה" סגן יו-ח "נשיא לשכת רו, ח עופר מנירב"רו
 ר דירקטוריון הבורסה"יו, פרופסור יאיר אורגלר

 נציג לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, ח דניאל דורון"רו
 ח אלכס הילמן"רו

 )ח"רו(פרופסור צבי טלמון 
 נציבת מס הכנסה, אלדר-ד טלי ירון"עו
 ח נחמיה מלך"רו

 נציג איגוד החברות הציבוריות הרשומות בבורסה, מר עמוס מר חיים
 הממונה על שוק ההון, מר אייל בן שלוש

 ע" רשות ני-ח "רו, ר אייל סולגניק"ד
 ו'בויאנג-מיכל עבאדי) ח"רו(ד "עו
 ח יצחק רוטמן"רו
 ח יוסי שחק"רו
 ח ישראל שטראוס"רו

 הפיקוח על הבנקים, בנק ישראל, מר מוטי שפיגל
 


