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בדוחות הכספיים לדוגמה לשנת  3עדכון ביאור 
 ופרסומים נוספים IFRS 15בגין השפעות  2016

 

 

 שלום לכולם,
 

בעניין גילוי  11-4פרסמה רשות ניירות ערך עמדת סגל חשבונאית  2016בדצמבר 

 הכנסות מחוזים עם לקוחות. 15כספי בינלאומי  בדבר השפעות יישום תקן דיווח

היינה לראשונה של התקן תלעמדת הסגל מקום בו צופה החברה כי השפעות היישום 

כבר במסגרת  IAS 8 -משמעותיות, עליה לכלול את הגילויים הנדרשים בהתאם ל

 .2016הדוחות הכספיים לשנת 

 

מנת לכלול גילויים לדוגמה  עודכן על 2016לדוחות הכספיים לדוגמה לשנת  3ביאור 

. אנא תשומת לבכם לכל הערות השוליים IFRS 15בדבר ההשפעות הצפויות של 

 וההסברים!

 

בינלאומיים ופרשנות  מספר תיקונים לתקני דיווח כספי 2016כמו כן, פורסמו בדצמבר 

 כולל גילויים לדוגמה של פרסומים אלה. שבקישור להלןחדשה. הקובץ 

 

 לחצו כאן –לצפייה בביאור לדוגמה 
 
 

 למידע ופרטים נוספים:

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

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