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 , .ן שלום לכולם

 

החולפת, פורסמו עדכונים מקצועיים, הן בתחום התקינה   2021במהלך שנת 

והן בבחינת   (Israeli GAAP)  הן בתחום התקינה הישראלית( IFRS)  הבינלאומית

הגילוי הנדרש על ידי חוק ניירות ערך והתקנות מכוחו, עמדות סגל ופרסומים שונים  

 .של רשות ניירות ערך 

 

אשר עשויים להשפיע    .ןפרסום זה מרכז את הנושאים שמצאנו לנכון להביא לידיעתכם

בהתאם לתקינה הבינלאומית, התקינה הישראלית   2021על הדיווח הכספי לשנת 

ותקנות ניירות ערך, וכן מסביר בקצרה את מהותו של כל נושא, תוך מתן אפשרות  

 .להעמקת הקריאה על ידי הפנייה לקישורים המצורפים

 

 . .ן תכםכלי יעיל שיסייע בעבודיהווה אנו מאמינים כי פרסום זה 

 

 

 לחצו כאן  –לקריאת הפרסום המלא 
 

 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/audit/2021/Full_Circular/%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%20%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%93%D7%99%D7%95%D7%95%D7%97%202021%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%9F.pdf
http://www2.deloitte.com/us/en.html


 בברכה, 

 

 , ח גיא טביביאן"רו

 Deloitte , ראש המחלקה המקצועית, שותף

 

 

 למידע ופרטים נוספים: 

 03-6085467, טל': Deloitteשותף, המחלקה המקצועית,  ,רו"ח היבי מוחמד

 03-6085562טל':  ,Deloitteדירקטור, המחלקה המקצועית,  רו"ח שמעון זוארץ,

 03-6085204, טל': Deloitte, המחלקה המקצועית, דירקטור רו"ח יוסי אביאן,

 03-6085461טל':  , Deloitteמנהלת בכירה, המחלקה המקצועית,  ,רו"ח יקרת שבח

 03-7181811, טל':  Deloitteמנהלת בכירה, המחלקה המקצועית, ,רו"ח דורית קסב
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