ישראל | חטיבת הבקורת |  1בינואר 2017

סיכום עדכוני חשבונאות ודיווח
שנת 2016

לקוחות וידידים יקרים,
במהלך שנת  2016החולפת ,פורסמו עדכונים מקצועיים רבים ,הן בתחום התקינה
הבינלאומית ) (IFRSוהן בבחינת הגילוי הנדרש על ידי חוק ניירות ערך והתקנות
מכוחו ,החלטות אכיפה ופניות מקדמיות לרשות ניירות ערך.
פרסום זה מרכז את הנושאים שמצאנו לנכון להביא לידיעתכם אשר עשויים
להשפיע על הדיווח הכספי לשנת  ,2016וכן מסביר בקצרה את מהותו של כל נושא,
תוך מתן אפשרות להעמקת הקריאה על ידי הפנייה לקישורים המצורפים.
אנו מאמינים כי תמצאו בפרסום זה כלי יעיל שיסייע בעבודתכם.
לקריאת הפרסום המלא – לחצו כאן
בברכה,
רו"ח גיא טביביאן
שותף ,מנהל המחלקה המקצועית

למידע ופרטים נוספים:

03-6085464 :' טל, ראש המחלקה המקצועית, שותף,רו"ח גיא טביביאן
03-6085516 :' טל, המחלקה המקצועית, שותף,רו"ח אורי לוי
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