נספח ב  -פרסומים חדשים של רשת BDO
להלן הפרסומים של רשת  BDOלשנת  .2018כל הפרסומים של רשת  BDOזמינים באתר האינטרנט של הרשת  -לחץ כאן.

IFR Bulletins
אלה חוזרי רשת  , BDOאשר מתמקדים בהתפתחויות אחרונות בדיווח כספי בינלאומי .חוזרים אלה מתפרסמים כאשר מפורסמים
תקן דיווח כספי בינלאומי חדש ,פרשנות חדשה ,טיוטת תקן או טיוטת פרשנות חדשה לתגובות הציבור.
ESMA's 22nd Extract from the EECS's Database of Enforcement
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)IFRS Interpretations Committee - Agenda Decisions (June 2018

2018/03

Inflation in Argentina - Applicability of IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary
Economies

2018/02

)IFRS Interpretations Committee – Agenda Decisions (January and March 2018

2018/01

Need to Know
פרסומים אלה מעדכנים לגבי פרויקטים עיקריים של ה IASB-ולגבי התפתחויות בדרישות חשבונאיות ,עם דגש על ההשלכות
הפרקטיות של שינויים עתידיים בתקני חשבונאות.
)IFRSs and Amendments effective in periods after 31 December 2017 year ends (2018

IFRS in Practice
בפרסומים אלה מובא מידע שימושי לגבי יישום היבטים מרכזיים של תקני  ,IFRSלרבות הנחיות לגבי ענפים מסוימים.
)Applying IFRS 9 to Related Company Loans in the Real Estate Sector (2018
)IFRS 9 Financial Instruments - Applying IFRS 9 to Related Company Loans (2018
)IFRS 9 Financial Instruments (2018
)IFRS 16 Leases (2018
)IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers (2018

IFRS at a glance
פרסומים אלה מספקים סקירה תמציתית וגרפית על כלל תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים ,תקני החשבונאות הבינלאומיים,
הפרשנויות של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי והפרשנויות של הוועדה המתמדת לפרשנויות.
IFRS at a Glance includes all IFRSs in issue at 1 July 2018
IFRS AT A GLANCE As at 1 January 2017
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IFRS Intelligence
פרסומים אלה מאגדים ומסכמים את ההנחיות הרלוונטיות הנדרשות ביישום ספציפי של תקן דיווח כספי בינלאומי מתוך הפרסום
) של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספיAgenda Decisions( " החלטות "סדר יום,"IFRS at a glance" BDO הרלוונטי של
.‘( לסוגיות הרלוונטיותBDO Knows’) BDO בינלאומי והחלטות יישום של
IFRS Intelligence Business Combinations (January 2018)

Model IFRS Statements
.דוחות כספיים לדוגמה של חברה ציבורית הערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים
Interim IFRS Illustrative Financial Statements (June 2018)
Year End IFRS Illustrative Financial Statements 2017
Year End Illustrative Financial Statements 2017 - IFRS 9 Financial Instruments Supplement

BDO Comment Letters
 לרבות על טיוטות תקנים ועל ניירות דיון, שולחת מכתבי תגובה על פרויקטים שונים של גופי התקינה הבינלאומייםBDO רשת
. כאשר היא סבורה כי הסוגיה משמעותית עבור הרשת,)Discussion Papers(
IASB ED 2018/1 Accounting Policy Changes - Proposed Amendments to IAS 8 (July 2018)
IASB ED 2017/6 Definition of Material (January 2018)
IASB ED 2017/5 Accounting Policies and Accounting Estimates (January 2018)

