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 שלום לכולם,
 

 הערוכים, 2019 לשנת לדוגמה הכספיים הדוחות את בפניכם לפרסם מתכבדים אנו

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

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

, הפרשנויות, הבינלאומיים הכספי הדיווח תקני לכל בהתייחס נערכו לדוגמה הכספיים

  .2019 משנת החל מחייב לתוקף נכנסו אשר והתקנות לתקנים התיקונים

 

נובעים מכניסתו לתוקף של תקן דיווח  אלו לדוגמה הכספיים בדוחות השינויים עיקר

בנוסף, נכנסו לתוקף מספר תיקונים לתקנים  "חכירות". IFRS 16כספי בינלאומי 

 (.IFRIC 23)" עמדות מס לא וודאיות" 23קיימים, ופרשנות 

 

 החידושים על לעמוד המדווחות בישויות הכספיים הדוחות לעורכי לסייע מנת על

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

 לשימוש והנחיות הצעות מספר גם וכולל לדוגמה הכספיים בדוחות שחלו השינויים את

 את המרכזת טבלה בשוליו מכיל אף זה מדריך. לדוגמה הכספיים בדוחות ונכון מושכל

, לתוקף נכנסו שטרם ואלו לתוקף שנכנסו אלו לרבות, זה למועד נכון התקינה שינויי



 בדוחות שלהם והביטוי לראשונה יישומם אופן, תחילתם מועד, בגינם השינויים תמצית

 .לדוגמה הכספיים

 

 הגילוי דרישות מלוא את בהם לכלול כוונה מתוך נערכו אלו לדוגמה כספיים דוחות

 באופן אלו גילוי דרישות להמחיש שאיפה ומתוך כספיים שנתייםהנדרשות בדוחות 

 ניכר חלק כי לזכור יש, זאת עם. האפשר ככל הכספיים הדוחות עריכת על שיקל

 ויש, בלבד והמחשה הדגמה לצורכי הינם אלו בדוחות המוצגים לדוגמה מהגילויים

 .המדווחת הישות של הספציפיות לנסיבות להתאימן

 

 כספיים ודוחות לדוגמה מאוחדים כספיים דוחות כוללים לדוגמה הכספיים הדוחות

(, דייםומי תקופתיים דוחות) ערך ניירות לתקנותא 9 תקנה לפי פרופורמה מאוחדים

 ניירות לתקנות ג9 תקנה לפי לדוגמה נפרד כספי מידע מצורף, בנוסף. 1970 – ל"התש

 .1970 – ל"התש(, ידייםומ תקופתיים דוחות) ערך
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