הפרסומים וההדרכות של רשת  BDOלרבעון השלישי של שנת 2020
במהלך שנת  2019השיקה רשת  BDOאתר חדש הכולל מידע חדש ועדכני לתקני דיווח כספי בינלאומי .באתר פרסומים הכוללים
אפשרויות חיפוש נרחבות ו הדרכות מקוונות הכוללות מערכי שיעור קצרצרים בסוגיות ובנושאים ספציפיים .האתר הותאם לשימוש
גם במכשירים ניידים.

לאתר של רשת  BDOלתקני דיווח כספי בינלאומי הכולל את כל הפרסומים וההדרכות של  - 1BDOלחץ כאן

להלן קישורים לפרסומים ולהדרכות של רשת  BDOלרבעון השלישי של שנת :2020
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.
June 2020 IFRIC Meeting Summary

IFRIC Meeting Summaries:

January 2020 and April 2020 IFRIC Meeting Summary
IAS 1 Amendments - Classification of Liabilities as Current or Non)Current (effective 1 January 2022

Other IFRS Standards:

May 2020 narrow scope IFRS amendments
)הדרכות אודות התיקונים האחרונים שנעשו בהקשר לIAS 37 ,IAS 16 ,IFRS 3 -
ופרויקט השיפורים השנתיים לתקני  IFRSמחזור )2018-2020
כמו כן ,באתר ניתן למצוא הדרכות נוספות הדנות בסוגיות מדידה ,הצגה וגילוי הנובעות מהיישום של:
 ,IFRS 9מכשירים פיננסיים
 ,IFRS 15הכנסות מחוזים עם לקוחות
 ,IFRS 16חכירות
 ,IFRIC 23חוסר ודאות לגבי טיפולי מסים על ההכנסה
דיונים והחלטות דחייה נוספים של הIFRIC-

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.

IFRS at a Glance
סקירה ממעוף הציפור של כל תקן ופרשנות קיימים בתקינה הבינלאומית.
IFRS At a Glance as at 30 June 2020
לגישה ישירה אודות כל תקן ופרשנות המפורסמים בנפרד באתר של  - BDO GLOBALלחץ כאן.
(הפרסום עודכן על ידי המחלקה המקצועית של משרדנו)
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לאתר 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
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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.
IFRS Foundation Trustees Consider Sustainability Reporting

IFRB 2020/13

Implications of COVID-19 for Lessors

IFRB 2020/12

Accounting for Rent Concessions: Lessee FAQs

IFRB 2020/11

IASB Issues Amendments to IFRS 17, Insurance Contracts

IFRB 2020/10

)Impairment Implications of COVID-19 (IFRS 9

IFRB 2020/09

IASB Issues Amendments to IFRS 16: COVID-19 Related Rent Concessions

IFRB 2020/08

)Impairment Implications of COVID-19 (IAS 36

IFRB 2020/07

Amendments to IFRS 16 Proposed by IASB for Lessees

IFRB 2020/06

IASB responds to question about IFRS 16 and COVID-19

IFRB 2020/05

IASB Concludes on Amendments to IFRS 17, Insurance Contracts

IFRB 2020/04

Potential Effects of Coronavirus Outbreak on 2020 Reporting Periods and Onward

IFRB 2020/03

Potential Effects of the Coronavirus Outbreak on 31 December 2019 Year-end
Financial Reporting

IFRB 2020/02

IASB Issues Amendments to IAS 1 - Classification of Liabilities as Current or Noncurrent

IFRB 2020/01

IFRS in Practice
בפרסומים אלה מובא מידע שימושי לגבי יישום היבטים מרכזיים של תקני  ,IFRSלרבות הנחיות לגבי ענפים מסוימים.
)IAS 36 Impairment of Assets (2020/2021
(המדריך כולל התייחסות להשפעות הקורונה ולנכסי זכות שימוש .בכתיבת הפרסום השתתפה גם המחלקה המקצועית של
משרדנו)
)IFRS 15 REVENUE FROM CONTRACTS WITH CUSTOMERS (2020/2021
(בכתיבת הפרסום אשר כולל הנחיות והחלטות דחייה מעודכנות השתתפה גם המחלקה המקצועית של משרדנו)
)IFRS 11 JOINT ARRANGEMENTS (2019/2020
(הפרסום כולל הנחיות ודוגמאות ,תוך התייחסות להחלטות דחייה רלוונטיות ולהשפעות האפשריות של יישום  ,IFRS 16חכירות
על הסדרים משותפים)
)IAS 7 STATEMENT OF CASH FLOWS (2019/2020
(הפרסום כולל הנחיות נרחבות לאופן היישום של  ,IAS 7לרבות התייחסות להשפעות האפשריות של  ,IFRS 16חכירות על דוח
תזרים מזומנים)
Model IFRS Statements
דוחות כספיים לדוגמה של חברה ציבורית הערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים.
Illustrative Interim Financial Statements as at 30 June 2020
(הדוח לדוגמה הרבעוני לשנת  2020של רשת  BDOכולל התייחסות להשלכות שעשויות להיות למשבר הקורונה על הדיווח
הכספי לרבות התייחסות לירידת ערך נכסים וליישום התיקון ל IFRS 16 -חכירות  -הטיפול החשבונאי בוויתור ()concession
בדמי שכירות הקשור למגפת הקורונה(
)IFRS Illustrative Financial Statements for 31 December 2019 year-ends (December 2019
(הדוח לדוגמה לשנת  2019של רשת  BDOעודכן בכדי לכלול בו גם את הגילוי הנדרש לתיקון לתקן חשבונאות בינלאומי ,1
הצגת דוחות כספיים  -סיווג התחייבות כהתחייבות שוטפת או כהתחייבות לא שוטפת במאזן)
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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(
June 2020

IASB ED/2020/3 - Classification of Liabilities as Current or Non-current - Deferral of
Effective Date: BDO comment letter

May 2020

IASB ED/2020/1 - Interest Rate Benchmark Reform - Phase 2, Proposed amendments
to IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 and IFRS 16: BDO comment letter

May 2020

IASB ED/2020/2 - Covid-19-Related Rent Concessions, Proposed amendments to
IFRS 16: BDO comment letter

