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  2008 פטמברס
  

  ,לקוחות וידידים נכבדים

- ב דיון ציבורי באשר לאפשרות של אימוץ תקני ה”מזה זמן מה מתקיים בארה, כידוע
IFRSב ” עשתה רשות ניירות ערך בארה,לאחרונה. ב”ת בארה על ידי חברות ציבוריו

 על מנת ,לפנות לציבור,  פה אחד,והחליטה, צעד חשוב לקראת מטרה זו) SEC -ה(
 - שיתייחס לאימוץ אפשרי של תקני ה,SEC-לקבל את תגובותיו בנוגע לפרסום של ה

IFRS  הפרסום האמור יכלול. ב”בארהעל ידי חברות ציבוריות:   
ידי - עלIFRS -מפת דרכים באשר לאפשרות של אימוץ מחייב של תקני ההצעה ל) 1(

   ;ב”חברות ציבוריות בארה
, )Domestic Issuers(הצעה לחקיקה שתאפשר לחברות ציבוריות מקומיות ) 2(

עוד קודם למועד  (IFRS -לבחור לדווח לפי תקני ה, בקריטריונים מסוימים העומדות
  ).האימוץ המחייב המוצע

  
ידי - עלIFRS -מפת הדרכים חותרת לאפשרות של אימוץ מחייב של תקני הההצעה ל

אך מגדירה מספר אבני דרך שיש להשיגן , 2014ב החל משנת ”חברות ציבוריות בארה
ב ”על ידי כל החברות הציבוריות בארה IFRS -תחייב את אימוץ תקני ה SEC -לפני שה
  . כאמור

 על ,2011 תשב מחדש על המדוכה בשנת SEC -שה, בהקשר לכך קובעת ההצעה
האם יש מקום לקבוע מועד אימוץ מחייב של תקני , מנת להחליט האם אבני הדרך הושגו

לכל החברות הציבוריות והאם יש מקום להרחיב את האפשרות לאימוץ מוקדם  IFRS -ה
   .לאוכלוסיה רחבה יותר של חברות IFRS-של תקני ה

  
 העומדות, ב”חברות ציבוריות מקומיות בארהלתאפשר י ,הצעה לחקיקהבהתאם ל

 המסתיימות ם הכספיותהחל משנ IFRS - לדווח לפי תקני ה,בקריטריונים מסוימים
  .  או לאחר תאריך זה2009 בדצמבר 15 -בתאריך ה

  
   . זהבנושא, ככל שיחולו ,תיוהתפתחובנעדכן נשוב ואנו 

  
אנו מאחלים לכולכם , מנות זוובהזד,  נשמח לעמוד לשירותכם מעל ומעבר לדוח,כתמיד

  !שנה טובה ומוצלחת
  
  
  ,כבוד רבב
  

  קסלמן וקסלמן
  וןרואי חשב

  
  

 דברי .ואין לראות בתוכנה מתן יעוץ או חוות דעת מקצועית, אגרת זו נועדה למסירת מידע בלבד
  .רק הנוסח הרשמי של החקיקה מחייב. החקיקה המופיעים באגרת אינם נוסח רשמי
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