פרסומים והדרכות חדשים של רשת  - BDOניוזלטר לסיכום רבעון שלישי 2019
אתר חדש לרשת  BDOלתקני דיווח כספי בינלאומי
רשת  BDOהשיקה לאחרונה אתר חדש הכולל מידע חדש ועדכני לתקני דיווח כספי בינלאומי .באתר פרסומים הכוללים אפשרויות
חיפוש נרחבות והדרכות מקוונות הכוללות מערכי שיעור קצרצרים בסוגיות ובנושאים ספציפיים .האתר הותאם לשימוש גם
במכשירים ניידים .האתר הקודם של רשת  BDOלתקני דיווח כספי בינלאומי יושבת בסוף שנת .2019

לאתר החדש של רשת  BDOלתקני דיווח כספי בינלאומי הכולל את כל הפרסומים וההדרכות של  - 1BDOלחץ כאן
להלן קישורים לפרסומים ולהדרכות של רשת  BDOלשנת .2019

Online Training
עשרות הדרכות מקוונות בתקני דיווח כספי בינלאומי .סקירה כוללת של תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים שפורסמו לאחרונה ומערכי
שיעור קצרצרים "בגודל ביס" בסוגיות ובנושאים ספציפיים .ההדרכות ניתנות להורדה למכשירים ניידים.
IFRS 9
IFRS 15
IFRS 16
IFRIC Meeting Summaries - June 2019 IFRIC Meeting Summary

Resource library – Publications
כלל הפרסומים החיצוניים של רשת  .BDOהאתר כולל אפשרויות חיפוש וסינון לרבות חיפוש על פי תקן באתר והוא הותאם לשימוש
וגלישה גם באמצעות מכשירים ניידים.
I
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.

1

ESMA Issues Public Statement on the Recognition of Deferred Tax Assets

2019/03

IASB Proposes Amendments to IFRS 17, Insurance Contracts

2019/02

Effects of IFRS 9, 15 and 16 on Business Combination Accounting

2019/01

לאתר החדש של רשת  BDOלתקני דיווח כספי בינלאומי ניתן להיכנס גם דרך האתר הראשי של :BDO Global
 https://www.bdo.global/en-gb/homeבלחיצה על ' 'Audit & Assurance' ,'Servicesואז על '.'IFRS

2
IFRS in Practice
. לרבות הנחיות לגבי ענפים מסוימים,IFRS בפרסומים אלה מובא מידע שימושי לגבי יישום היבטים מרכזיים של תקני
IFRS 9 Financial Instruments (2019)
Applying IFRS 9 to Related Company Loans in the Real Estate Sector (2019)
Applying IFRS 9 to Related Company Loans (2019)
IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers: Transition (2019)
IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers (2019)
IFRSs, Amendments to IFRSs, IFRICs and Agenda Decisions that are mandatory for 31 December 2018
year-ends and those that are effective in future periods (2019)
IFRS 6 Exploration for and evaluation of Mineral Resources (2019)
IFRS 16 Leases (2019)

Model IFRS Statements
.דוחות כספיים לדוגמה של חברה ציבורית הערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים
Interim IFRS Illustrative Financial Statements (June 2019)

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(
September 2019 IASB ED/2019/4 - Amendments to IFRS 17: BDO comment letter
August 2019

IFRIC Tentative agenda decision - Lessee's Incremental Borrowing Rate (IFRS 16):
BDO comment letter

August 2019

IFRIC Tentative agenda decision - Lease Term and Useful Life of Leasehold
Improvements (IFRS 16 and IAS 16): BDO comment letter

August 2019

IASB ED 2019/2 Annual Improvements to IFRS Standards 2018-2020:
BDO comment letter

July 2019

Proposed amendments to the IFRS Foundation Due Process Handbook:
BDO Comment Letter

April 2019

IASB ED 2018/2 Onerous Contracts - Cost of Fulfilling a Contract:
BDO comment letter

