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תוכן הקורס:

מפגש מס'

נושא

שמות המרצים

מפגש מספר 1

 - IAS 39מכשירים פיננסיים  -סוגיות מהפרקטיקה

רו"ח שמעון זוארץ

סדנה וטיפים לעריכה מושכלת ומקוצרת של הדוחות הכספיים השנתיים תוך שימוש בדוח
לדוגמה-דוגמאות מהפרקטיקה ,קביעה מה מהותי ומה לא?

רו"ח שרית מגן

משולחנה של רשות ניירות ערך -פרסומים חדשים ,פרויקטים צפויים

רו"ח יהודה בר

עדכונים מהשטח ב IASB -וב - IFRIC -לרבות פרסומים חדשים ופרסומים בצנרת

רו"ח גיא טביביאן

סוגיות מהפרקטיקה ביישום - IFRS 5נכסים מיועדים למימוש ,פעילות מופסקת ,התייחסויות
ה IFRIC -לסוגיות בנושא מהשנה האחרונה

רו"ח יוסי אבאיין

מפגש מספר 2

מפגש מספר 3

•
•

סקירה של החלטות אכיפה והנחיות מקדמיות )פרה-רולינג( חשובות של רשות
ניירות ערך בישראל והESMA-
סקירה של מקרים ואירועים רוחביים בהם נדרשה הצגה מחדש של הדוחות
הכספיים בשנה האחרונה

רו"ח דורית קדוש
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