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 (Israeli GAAPתקינה ישראלית ) -הדוחות כספיים לדוגמ

 2019שנת 

 

 

 שלום לכולם,

 

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

 הכספיים הדוחות .(Israeli GAAP)לכללי חשבונאות מקובלים בישראל  בהתאם

החשבונאות המעודכנים, ההבהרות, שיפורי תקנים  תקני כלעל בסיס  נערכו לדוגמה

  .2019 עד לתום שנת מחייב לתוקף נכנסו אשר קיימים וגילויי הדעת

 

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

 באופן אלו גילוי דרישות להמחיש שאיפה ומתוך הנדרשות בדוחות כספיים שנתיים

 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

 

נת הכוללת הן את נתוני הקבוצה במאוחד כוערוכים במת לדוגמה הכספיים הדוחות

 והן את נתוני החברה. 
 

 

 לחצו כאן - 2019לשנת  הלדוחות כספיים לדוגמ
 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/audit/2020/ex_quarter_reports/Model%20Israeli%20GAAP%20financial%20statements%20for%202019.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/audit/2020/ex_quarter_reports/Model%20Israeli%20GAAP%20financial%20statements%20for%202019.pdf


 בברכה,

 טביביאן גיארו"ח 

 המחלקה המקצועית מנהלשותף, 

 

 

 למידע ופרטים נוספים:

 03-6085464, טל': Deloitteהמחלקה המקצועית,  מנהלשותף, , רו"ח גיא טביביאן

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