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,לקוחות וידידים נכבדים

התאגידי נאמית ומעניינת בתחום הדיווח תקופה דיעיצומה של אנו מצויים כעת ב
, בישראל)IFRS(וח לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים  לקראת המעבר לדיו.בישראל

החל מהדוחות הכספיים לרבעון ,לכל המאוחר, לגבי חברות ציבוריותאשר יתרחש
לראשונה יישום הלעומק את השלכות החברות הציבוריות בוחנות ,2008הראשון של 
 לפי התקינה הכספייםיהןבדוחותהסכומים שידווחו לרבות,IFRS-השל תקני 

.החשבונאית החדשה

 לגלות מידע  עד כההציבוריות החברות נדרשו, רשות ניירות ערךלהנחיתבהתאם 
במסגרת דוח שלבית -מתכונת גילוי דו בIFRS-האימוץ תקני תהליך בנוגע ל

על תכנון  כללו החברות מידע 2006שנת  לבדוח הדירקטוריון:הדירקטוריון שלהן
תיאור מילולי ואיכותני של ההשפעות וכן IFRS-הוניהול המעבר לדיווח לפי תקני 

רבעון השני של בדוח הדירקטוריון ל.הצפויות על הדוחות הכספיים כתוצאה מהמעבר
ההשפעות הכמותיות המהותיות של כללו החברות מידע או אומדנים אודות ,2007

תקופות הדיווח שנכללו בדוח הביניים וכן פירוט  על IFRS-ההמעבר לדיווח לפי תקני 
התקשרויות או הסכמים מהותיים אשר עתידים להיות מושפעים כתוצאה ,חוזים

.IFRS-מאימוץ תקני ה

המוסד הישראלי לתקינה ."עם היד על הדופק"אף הםנמצאים הגופים הרגולטוריים
המקצועית בנוגע ליישום לאחרונה נושאים שנדונו בישיבות הוועדה פרסםבחשבונאות

)FAQ(מסמכי מענה לשאלות שכיחות פרסמהורשות ניירות ערך ,IFRS- התקני
.עיקרי הפרסומים האמורים מובאים באגרת זו.והבהרות בנושא

ח משה " של רוIFRS-אנו מזמינים את כולכם לקחת חלק פעיל בבלוג ה,בהקשר זה
אימוץ נוגע לבכות והיבטים שונים הסוקר השל,שלנואש המחלקה המקצועית ר,פרץ

הדן בנושאי מיסוי ,של משרדנוסיםיוג של מחלקת המכן בבל ו,בישראלIFRS-ה
).il.co.pwcblogs.www://http:כתובת האינטרנט של הבלוגים("חמים"

. נשמח לעמוד לשירותכם מעל ומעבר לדוח,כתמיד

, רבכבודב
קסלמן וקסלמן

וןרואי חשב

.ואין לראות בתוכנה מתן יעוץ או חוות דעת מקצועית,אגרת זו נועדה למסירת מידע בלבד
.רק הנוסח הרשמי של החקיקה מחייב.דברי החקיקה המופיעים באגרת אינם נוסח רשמי


