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יועצ/ת משפטי/ת יקר/ה
במסגרת שיתוף הפעולה בין "היחידה לשירות הדירקטוריון" של  Deloitteואיגוד היועצים המשפטיים ( ,)Accאנו מזמינים
אתכם לקחת חלק בהכשרה ייחודית בנושא דוחות כספיים .מטרת ההכשרה היא לסייע בהבנת אירועים ועסקאות בדוחות
הכספיים ,לאור יישום הנחיות התקינה הבינלאומית המחייבת ובדגש על הממשק בין הטיפול בדוחות הכספיים לבין עבודתו של
היועץ המשפטי בחברה.

תוכן:
תאריך

מפגש 1

16.2

מפגש 2

1.3

מפגש 3

15.3

נושאים*





עקרונות התקינה הבינלאומית
מבנה הדוחות הכספיים בכללותם
שליטה ודוחות מאוחדים לעומת דוח סולו
השפעה מהותית ושווי מאזני

לרישום
לחצו כאן

מדידה והצגה של פריטים בדוחות הכספיים ,חלק א'-
דוגמאות:
 שווי הוגן והמשמעויות על רווח והפסד (רווחים חד
פעמיים)
 דיבידנד ותגמול בכירים
 התחייבויות חוץ מאזניות
 בעיתיות בהכרה בהכנסה

לרישום
לחצו כאן

מדידה והצגה של פריטים בדוחות כספיים ,חלק ב' ודרישות
גילוי נבחרות -דוגמאות:
 דיווח מגזרי והקשר לפרק תיאור עסקי התאגיד
 עסקאות בעלי שליטה
 תביעות והתקשרויות

לרישום
לחצו כאן

את ההכשרה תנחה רו"ח דורית קדוש ,דירקטורית במחלקה המקצועית ,המתמחה בתקני  IFRSואחראית על
התוכן וניהול ההדרכות בנושא התקינה הבינלאומית ב Deloitte-ישראל
זמן ומקום:
ההכשרה תתקיים ב ,Deloitte Greenhouse -מרכז עזריאלי ,המגדל העגול ,קומה  ,42תל אביב ,בין השעות
.09:15-12:30
למידע ופרטים נוספים:
מעין גבעוני-טבק ,שיווק ופיתוח עסקי ,היחידה לשירות הדירקטוריון ,Deloitte ,טל'04-8607355 :
* הנושאים שידונו בכל שיעור עלולים להשתנות ,בהתאם להספק בשיעורים הקודמים
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