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פרסום תקן חשבונאות ישראלי חדש מספר 38
נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות
שהופסקו

שלום לכולם,
ביום  18ביוני  2017פרסם המוסד הישראלי לתקינה את תקן חשבונאות מספר ,38
נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו .תקן זה מבוסס על תקן
דיווח כספי בינלאומי  5נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו.
התקן החדש מחליף את תקן חשבונאות מספר  8פעילויות מופסקות.
התקן יחול על דוחות כספיים לתקופות המתחילות ביום  1בינואר  2017או לאחריו.
לנוחיותכם ,מצ"ב חוזר מקצועי המפרט את עיקרי התקן.
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