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 רשות ניירות ערך
 מספר משפטית לעמדה הבהרהפרסום עדכון ל

 הערכות מהותיות לבחינת פרמטרים בדבר 105-23
 ותשובותשאלות  –שווי 

 

 שלום לכולם,
 

ותשובות השאלות עדכון למסמך  2018 בדצמבר 24רשות ניירות ערך פרסמה ביום 

 "פרמטרים לבחינת מהותיות הערכות שווי" 105-23שנלווה לעמדה משפטית מספר 

 . במסמך 4הכולל הרחבה לשאלה 

 

 שימשה שתוצאתן שווי הערכות מהותיותי נקבע בעבר כ 4במסגרת שאלה ותשובה 

משפיעים על המדידה  שאינם, התקופתי בדוח נתונים של ערכם לקביעת בסיס

 הרווח על דוח ,הפסד או רווח דוח, הכספי המצב על דוחבדוחות הכספיים הראשיים )

ולא  המקרה ולנסיבות לעובדות בהתאם תיבחן, (בהון השינויים על דוח או הכולל

 .בהתאם למבחנים הכמותיים אשר נקבעו בעמדה המשפטית

 

 בו מקום, הרשות סגל לעמדתונקבע כי  4 שאלה ותשובהבמסגרת העדכון, תוקנה 

 אינן ותוצאותיה, בדוח התקופתי נתונים של ערכם לקביעת בסיס שווי הערכת שימשה

 מבחן לפי תיבחן שלה המהותיות, בדוחות הכספיים הראשיים המדידה על משפיעות

 פי שיפורט להלן.כ, מותאם תוצאתי מבחן לפי גם ולעתים מותאם מאזני

 

 הן, כאמור שווי הערכת של צירוף להידרש עשוי שבהם למצבים רלוונטיות דוגמאות

 או מוחזקים פעילות או נכס של לשווי התקופתי הדוח במסגרת גילוי ניתן כאשר

 של שווי, או; מוחשי בלתי נכס או להשקעה ן"נדל, קבוע רכוש פריט, כגון) עתידיים

 . (הרכישה ממחיר שונה שדווח השווי אם, לרכישתו התקשרות שקיימת כאמור פריט
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 מבחן מאזני מותאם

 במסגרת: הבאים הגורמים שני בין היחס יחושב, המותאם המאזני המבחן ביצוע בעת

 סך בחשבון יובאו, המכנה במסגרת; הרלוונטי הפריט של השווי בחשבון יובא, המונה

 הם כאשר, הרלוונטי למועד המאוחד הכספי המצב על בדוח המדווח התאגיד נכסי

 לשווים גילוי ניתן אם, מסוגו הפריטים ויתר האמור הפריט של השווי בגין מותאמים

 או הפריט של הערך בניכוי, קרי) דוח אותו במסגרת זה מסוג נוספים פריטים של

 נוספים ולפריטים לו שנקבע השווי ובתוספת הכספיים בדוחות המתוכננת עלותו

 (.העניין לפי, סוג מאותו

 המאזני המבחן לגבי חלים אשר אלה יהיו המותאם המאזני למבחן הכמותיים הספים

 לעניין (קטן בתאגיד 20%) 10% -ו מהותית שווי הערכת לעניין 5% :קרי ,הרגיל

 .מאוד מהותית שווי הערכת

 

 מבחן תוצאתי מותאם

, הרשות סגל לעמדת .מותאם תוצאתי מבחן גם להידרש עשוי מסוימות בנסיבות

 להכרה להביא צפויה השווי הערכת כאשר רק רלוונטי המותאם התוצאתי המבחן

 קצרה תקופה, זה לעניין. קצרה תקופה בתוך הכספיים בדוחות בהפסד או ברווח

 לתקופת וגם, הגילוי פורסם שבמהלכה השוטפת הרבעונית הדיווח לתקופת מתייחסת

 במתכונת דוחות מפרסם המדווח התאגיד אם .לה הסמוכה העוקבת הרבעונית הדיווח

 השוטפת שנתית החצי הדיווח לתקופת מתייחסת קצרה תקופה ,שנתית חצי

 .הגילוי פורסם שבמהלכה

 ההוגן לשווי גילוי נתן, רבעוניים כספיים דוחות המפרסם, מדווח תאגיד אם, לדוגמה

 בחודש פורסמו אשר, 2018 לשנת הכספיים דוחותיו במסגרת קבוע רכוש פריט של

 ברווח הכרה צפויה אם רק רלוונטי יהיה המותאם התוצאתי שהמבחן הרי, 2019 מרץ

 הראשון לרבעון (לו שנאמד השווי בסכום הנכס מכירת עקב, למשל( הכספיים בדוחות

 .2019 לשנת השני או

 

, המונה במסגרת: הבאים הגורמים שני בין היחס יחושב, התוצאתי המבחן ביצוע בעת

. השווי מהערכת כתוצאה הצפוי, העניין לפי, הכולל או הנקי הרווח בחשבון יובא

 .המדווח התאגיד של הצפוי )שנתי( התקופתי הרווח בחשבון יובא ,המכנה במסגרת

 המבחן לגבי חלים אשר אלה יהיו המותאם התוצאתי למבחן הכמותיים הספים

 בתאגיד קטן( 20%) 10% -ו ,מהותית שווי הערכת לעניין 5% :קרי, הרגיל התוצאתי

 10%או  5%, 2.5% מהווה האמור שהסכום ובלבד, מאוד מהותית שווי הערכת לעניין

 .בהתאמה, המדווח התאגיד של שליטה מקנות שאינן זכויות בניכוי מההון

 גם בחשבון שתובא כך, במכנה התאמה לבצע רשאי יהיה המדווח התאגיד, זה לעניין

 הרווח על, העניין לפי ,הרכישה או מהמכירה ההפסד או הרווח של ההשפעה

 .ההון על או/ו הצפוי התקופתי

 

 חריגים לתחולה

 במסגרת הניתן הגילוי לעניין רלוונטית אינה זו ותשובה שאלה ,לעיל האמור אף על

, מופחתת עלות לפי הנמדדות פיננסיות התחייבויות של ההוגן השווי על הביאורים

 שאלה לפי שווי הערכת של צירוף, בנוסף. 7בינלאומי  כספי דיווח תקן מכוח הנדרש

 בסכום להכרה תביא אשר מכירה על דיווח על מדובר כאשר רלוונטי אינו זו ותשובה

 על ולא הבנות מזכר או מחייבת עסקה מחיר על המבוסס, בדיווח שפורט עתידי רווח

 .שווי הערכת

 יחולו, ערך לירידת בדיקה לצורך ששימשה שווי להערכת הנוגע בכל כמו כן,

 ולא (5) 3 ותשובה בשאלה והחריג 9 -ו 8 ותשובות בשאלות המפורטות הוראותה

 .4 ותשובה בשאלה המפורטות ההוראות

 

לקריאת ההבהרה המעודכנת לעמדה המשפטית באתר 

 לחצו כאן –רשות ניירות ערך 
 

 

 למידע ופרטים נוספים:

http://www.isa.gov.il/גופים%20מפוקחים/Corporations/Staf_Positions/SLB_Decision/Reports/Documents/12122016_1.pdf
http://www.isa.gov.il/גופים%20מפוקחים/Corporations/Staf_Positions/SLB_Decision/Reports/Documents/12122016_1.pdf
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