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IFRS
דוחות כספיים לדוגמה לתקופות ביניים לשנת 2017

שלום לכולם,
אנו מתכבדים לפרסם בפניכם את הדוחות הכספיים לדוגמה לתקופות ביניים לשנת
 ,2017הערוכים בהתאם לדרישות הגילוי המנויות בתקן חשבונאות בינלאומי IAS 34
ובפרק ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל – .1970
עיקר השינויים בדוחות הכספיים לדוגמה אלו הינם עדכון ביאור  3בדבר תיקונים
שנכנסו לתוקף מחייב החל מיום  1בינואר .2017
על מנת לסייע לעורכי הדוחות הכספיים בישויות המדווחות לעמוד על החידושים
והשינויים שבדוחות לדוגמה אלו ,מצורף מדריך למשתמש הכולל 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.
הדוחות הכספיים לדוגמה כוללים דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ודוחות
כספיים תמציתיים מאוחדים פרופורמה לפי תקנה 38ב' לתקנות ניירות ערך (דוחות
תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל –  .1970בנוסף ,מצורף מידע כספי ביניים נפרד לדוגמה
לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל – .1970
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