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 רשות ניירות ערך
 פרסום עדכונים לעמדות סגל

 
 

 לקוחות וידידים יקרים, 

 

פרסמה רשות ניירות ערך עמדת סגל משפטית חדשה ומספר  2015בדצמבר  27ביום 

 עדכונים לעמדות סגל משפטיות כפי שיפורט להלן.

 

וגע לגילוי הנדרש מחברות : "הבהרות בנ105-31 משפטית פורסמה עמדת סגל .א

העמדה עוסקת בשאלה מיהי חברת החזקות )מאחר ולא קיימת הגדרה החזקה". 

 וכן מציינת הבהרות בנוגע לגילוי הנדרש מחברות החזקה בתקנות ניירות ערך(

 .במסגרת דוח הדירקטוריון

  -באתר רשות ניירות ערך  105-31 עמדת סגללקריאת 

 לחצו כאן
 

שעניינה הצעות " קיצור דוחות": 105-25עמדה משפטית מספר עדכון לפורסם  .ב

לעומת העדכונים  ודוגמאות לביצוע הליך שיפור וקיצור הגילוי בדוחות התקופתיים.

 מסומנים ברקע אפור.הנוסח הקודם 

באתר רשות ניירות המעודכנת  25-105 עמדת סגללקריאת 

 לחצו כאן -ערך 
 

 105-23לעמדה משפטית מספר עודכן מסמך השאלות ותשובות שנלווה  .ג

שאלות  6". במסגרת העדכון נוספו שווי פרמטרים לבחינת מהותיות הערכות"

 ותשובות חדשות. להלן עיקרן:

 צירוף חלה גם לגבי נכס הנמדד בשווי הוגן ששוויו לא הובהר כי חובת ה

 .השתנה ביחס לתקופות קודמות

  ששימשו בהערכת הובהר כי במקרים בהם עודכנו רק ההנחות וההערכות

השווי שבוצעה בתקופות קודמות ונעשה שימוש באותו מודל, ניתן שלא לצרף 

הערכת שווי מלאה חדשה וחלף זאת לתת גילוי מפורט לגבי אופן ביצוע 

 הערכת השווי המעודכנת.

  עבודה כלכלית שמטרתה קביעת ערך או בדיקת סבירותו נכללת הובהר כי

ב אף אם היא לא נועדה לאמוד "שווי 8 "הערכת שווי" לצרכי תקנה בהגדרת

תחשיבים של סכום בר . כגון: חשבונאות מקובלים הוגן" כמשמעותו בתקני

תחשיבים , בחינת ירידת ערך נכסים השבה בגישת "שווי שימוש" לצורך

תחשיבים של הערך המהוון של התחייבויות עובד,  אקטואריים בגין הטבות

אשר תזרים המזומנים שלהן מתעדכן  פיננסיות המוצגות לפי עלות מופחתת

 וכדומה. משמעותי מתקופה לתקופה ואשר אמידתו כרוכה בשיקול דעת

  ב בכל הנוגע להערכות שווי המתייחסות לסכומים 8תקנה  החלתאופן הובהר

 .בדוחות הכספיים במסגרת מספרי השוואה לתקופה שוטפת הנכללים

 ין פירוט ההנחות שלפיהן ( לעני7ב)ט() 8הרשימה המנויה בתקנה  הובהר כי

ויש לפרט את מלוא  רשימה סגורה אינההשווי את ההערכה  ביצע מעריך

 ההנחות הרלוונטיות למקרה.

 נדרש לצרף הערכת שווי מהותית מאוד של נכס שנמכר עד  ובהר כי לאה

 הדוחות הכספיים ובלבד שהמכירה הושלמה כך שהנכס ייגרע למועד פרסום

 ים העוקבים, וכן ניתן גילוי לסכום המכירה.לכל המאוחר בדוחות הכספי

הנלווה לעמדה המעודכן לקריאת מסמך השאלות ותשובות 

 לחץ כאן – 23-105 משפטית

 

 

 

 למידע ופרטים נוספים:

 03-6085464שותף, מנהל המחלקה המקצועית, טל:  ,רו"ח גיא טביביאן
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