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 לבין הבינלאומית החשבונאית התקינה בין העיקריים ההבדלים

 בישראל החשבונאית התקינה

 

 

 לקוחות וידידים יקרים, 

 

, קבע כי ישויות שכפופות (IFRS) בינלאומיים כספי דיווח תקני אימוץ, 29תקן חשבונאות מספר 

, יערכו את דוחותיהן הכספיים תקנותיוומחויבות לדווח על פי  1968 –לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

. 2008בינואר  1( לתקופות המתחילות החל ביום IFRSלפי תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים )

אינן מחויבות לערוך את לעומת זאת, ישויות אשר אינן כפופות לחוק ניירות ערך ולתקנותיו, 

דוחותיהן לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים ובמקרה זה חלים עליהם כללי החשבונאות המקובלים 

 בישראל.

 

מוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות חוברת הכוללת את ההבדלים פרסם ה 2016בינואר  24יום ב

 אינה החוברת ית בישראל.העיקריים בין התקינה החשבונאית הבינלאומית לבין התקינה החשבונא

 קיימים אינם אשר נוספים הבדלים שיתכנו כך, נושא בכל התקינות בין ההבדלים כלל את מקיפה

ת. כמו כן, ההשוואה המוצגת בחוברת אינה כוללת התייחסות לפרקטיקה נהוגה, בחובר ומפורטים

חשבונאות ישראלי, לרבות אם פרקטיקה כזו לא עוגנה במסגרת תקן דיווח כספי בינלאומי או תקן 

 הפרשנויות להם.

 

יודגש כי היקף הגילוי אשר נדרש במסגרת התקינה הבינלאומית נרחב בהרבה לעומת היקף הגילוי 

הנדרש בתקינה הישראלית המיועדת לחברות פרטיות, החוברת כוללת פירוט חלקי בלבד בקשר 

 עם ההבדלים בדרישות הגילוי בין התקינות.

 

, ואינה מביאה 2015ההשוואה המובאת בחוברת מתייחסת לתקנים המעודכנים עד לחודש ינואר 

בחשבון אימוץ מוקדם של תקני דיווח כספי בינלאומיים שטרם נכנסו לתוקף מחייב )כגון: תקן דיווח 

שמועד תחילתם  הכנסות 15ותקן דיווח כספי בינלאומי  פיננסיים מכשירים 9כספי בינלאומי 

 (.2018בינואר  1הוא  המחייב

 

 !החוברת הינה כלי עזר ואינה מהווה תחליף לקריאת התקנים במלואםלתשומת לבכם, 

 

 
 לחצו כאן - בחוברת ההבדלים לעיון

 

 

 
 ופרטים נוספים:למידע 

 03-6085464: 'שותף, מנהל המחלקה המקצועית, טל ,רו"ח גיא טביביאן

 03-6085516: 'שותף, המחלקה המקצועית, טל רו"ח אורי לוי,

 

  
 קישורים רלבנטיים: 

 

 דף הבית של חשבונאות וביקורת

 

 חטיבת הביקורת –חוזרים מקצועיים 

 

 

 

Home | Security | Legal | Privacy 

 

 

 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

 

Brightman Almagor Zohar 

1 Azrieli Center 

Tel Aviv 67021 

P.O.B. 16593, Tel Aviv 61164 

 
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related 

entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. 

Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its member firms . 
   

© 2016 Brightman Almagor Zohar & Co. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 

Unsubscribe  

 

http://www.iasb.org.il/upload/COCEMW6485%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA_%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf
mailto:gtabibian@deloitte.co.il
mailto:ulevy@deloitte.co.il
http://www2.deloitte.com/il/en/services/audit.html?icid=top_audit
http://www2.deloitte.com/il/en/pages/audit/articles/2015_audit-alerts-and-circulars.html
http://www.deloitte.com/view/en_IL/il/index.htm
http://www.deloitte.com/view/en_IL/il/security/index.htm
http://www.deloitte.com/view/en_IL/il/legal/index.htm
http://www.deloitte.com/view/en_IL/il/privacy/index.htm
mailto:jegoldman@deloitte.co.il?subject=הסרה%20מרשימת%20תפוצה%20
https://www.linkedin.com/company/deloitte-brightman-almagor-zohar?trk=top_nav_home
https://www.facebook.com/deloitteisrael?ref=aymt_homepage_panel

