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 IFRSדוחות כספיים לדוגמה 

 2016שנת 

 

 

 שלום לכולם,
 

, הערוכים בהתאם 2016אנו מתכבדים לפרסם את הדוחות הכספיים לדוגמה לשנת 

ותקנות ניירות  (IFRS) לדרישות הגילוי המנויות בתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים

)להלן: "התקנות"(. הדוחות הכספיים  2010 –ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע 

לדוגמה נערכו בהתייחס לכל תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים, הפרשנויות, 

 .2016החל משנת  הינם בתוקף התיקונים לתקנים והתקנות אשר

 

וחות לעמוד על החידושים על מנת לסייע לעורכי הדוחות הכספיים בישויות המדו

והשינויים שבדוחות לדוגמה אלו, צורף גם מדריך למשתמש, אשר נועד לרכז 

ולהסביר את השינויים שחלו בדוחות הכספיים לדוגמה וכולל גם מספר הצעות 

והנחיות לשימוש מושכל ונכון בדוחות הכספיים לדוגמה. מדריך זה אף מכיל בשוליו 

נה נכון למועד זה, לרבות אלו שנכנסו לתוקף ואלו טבלה המרכזת את שינויי התקי

שטרם נכנסו לתוקף, תמצית השינויים בגינם, מועד תחילתם, אופן יישומם לראשונה 

 .והביטוי שלהם בדוחות הכספיים לדוגמה

 

"הכנסות  IFRS 15השנה, לאור היישום המוקדם של תקן דיווח כספי בינלאומי 

מחוזים עם לקוחות" במספר חברות במגזר הנדל"ן היזמי, מצורף לראשונה נספח 

ביישום מוקדם החל  IFRS 15המיועד לחברות נדל"ן יזמי בלבד, המיישמות את 

. הנספח כולל, בין היתר, דוגמאות לגילויים הנדרשים במסגרת 2016בינואר  1מיום 

אופן יישום הוראות המעבר והשפעת  המדיניות החשבונאית בדבר הכרה בהכנסה,

 היישום לראשונה על החברה.

http://www2.deloitte.com/us/en.html


 

המיועד  IFRS 9בנוסף, מצורפים הדוחות הכספיים הנפרדים לדוגמה וכן נספח 

)נכסים  IFRS 9לחברות אשר מיישמות את אחד משני השלבים הראשונים של 

 וקדם.פיננסיים או התחייבויות פיננסיות( או את שני שלביו הראשונים ביישום מ

 

 לחצו כאן -ונספחיהם  2016לדוחות הכספיים לדוגמה לשנת 

 
 
 

 למידע ופרטים נוספים:

 03-6085464: ', טלראש המחלקה המקצועית, שותף ,טביביאןרו"ח גיא 

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

 

 
 

 

    
 

 

www.deloitte.co.il 
 

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.    
Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected 
network of member firms in 150 countries and territories, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they 
need to address their most complex business challenges. Deloitte’s more than 244,400 professionals are committed to becoming the standard of excellence. 
Brightman Almagor Zohar & Co. (Deloitte Israel) is the member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited in Israel. Deloitte Israel is one of Israel’s leading 
professional services firms, providing a wide range of world-class audit, tax, consulting, financial advisory and trust services. Through 83 partners and directors 
and approximately 1000 employees the firm serves domestic and international clients, public institutions and promising fast-growth companies whose shares 
are traded on the Israeli, US and European capital markets.  

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

 

 

 

 

http://lp.infopage.mobi/index.php?page=landing&id=89843&token=fff4ac4c2f46e5cd75ec8b515c235031
http://lp.infopage.mobi/index.php?page=landing&id=89843&token=fff4ac4c2f46e5cd75ec8b515c235031
mailto:gtabibian@deloitte.co.il
mailto:ulevy@deloitte.co.il
mailto:ulevy@deloitte.co.il
http://www2.deloitte.com/global/en/footerlinks/about-deloitte.html
https://www.linkedin.com/company/deloitte-brightman-almagor-zohar?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://www.facebook.com/deloitteisrael/?fref=ts
https://www.youtube.com/user/DeloitteIsrael
https://www2.deloitte.com/il/en/footerlinks/contact-us.html?icid=bottom_contact-us

