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דוחות כספיים לדוגמה IFRS
שנת 2015

לקוחות וידידים יקרים,
אנו מתכבדים לפרסם את הדוחות הכספיים לדוגמה לשנת  ,2015הערוכים בהתאם לדרישות הגילוי

קישורים רלבנטיים:
עמוד הבית של
חטיבת הביקורת

המנויות בתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים ( )IFRSותקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים),
התש"ע – ( 2010להלן" :התקנות") .הדוחות הכספיים לדוגמה נערכו בהתייחס לכל תקני הדיווח
הכספי הבינלאומיים ,הפרשנויות ,התיקונים לתקנים והתקנות אשר נכנסו לתוקף מחייב החל משנת
.2015
על מנת לסייע לעורכי הדוחות הכספיים ביש ויות המדווחות לעמוד על החידושים והשינויים שבדוחות
לדוגמה אלו ,צורף גם מדריך למשתמש ,אשר נועד לרכז ולהסביר את השינויים שחלו בדוחות
הכספיים לדוגמה ,לאור עדכוני התקינה ושינויים נוספים אשר חלו בשנה האחרונה ,וכולל גם מספר
הצעות והנחיות לשימוש מושכל ונכון בדוחות הכספיים לדוגמה .מדריך זה אף מכיל בשוליו טבלה
המרכזת את שינויי התקינה נכון למועד זה ,לרבות אלו שנכנסו לתוקף ואלו שטרם נכנסו לתוקף,
תמצית השינויים בגינם ,מועד תחילתם ,אופן יישומם לראשונה והביטוי שלהם בדוחות הכספיים
לדוגמה.
בנוסף ,מצורפים הדוחות הכספיים הנפרדים לדוגמה וכן נספח  IFRS 9המיועד לחברות אשר
מיישמות את אחד משני השלבים הראשונים של ( IFRS 9נכסים פיננסיים או התחייבויות פיננסיות) או
את שני שלביו הראשונים ביישום מוקדם.
לצפייה בדוחות הכספיים לדוגמה  -לחצו כאן
למידע ופרטים נוספים:
רו"ח גיא טביביאן ,שותף ,מנהל המחלקה המקצועית ,טל03-6085464 :
רו"ח אורי לוי ,שותף ,המחלקה המקצועית ,טל03-6085516 :
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