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 רשות ניירות ערך
בחברות  של השקעות עדכון עמדה בדבר מדידת שווי הוגן

 שמניותיהן נסחרות בשוק פעיל

 
 

 לקוחות וידידים יקרים, 

 

פורסמה עמדת סגל רשות ניירות ערך במסגרת תשובתה לפניה מקדמית, לפיה   2014במרץ 

הוגן של השקעה בחברה בת שמניותיה נסחרות בשוק פעיל, תיעשה לפי חישוב מדידת שווי 

ללא התאמות כלשהן, וללא  P*Q)מכפלת מחיר המניה בכמות המניות המוחזקות על ידי החברה )

תלות ביחידת המדידה החשבונאית של השקעות אלה )קרי, המניה הבודדת או ההשקעה 

 בכללותה(.

 

במסגרת דיונים מתמשכים  IASB-מדות שהובעו על ידי העמדת הרשות נקבעה על בסיס ע

, ולאחר מכן פורסמו על ידו במסגרת הצעה לתיקון מספר תקנים 2014שהתקיימו עוד עובר למרץ 

 שעניינה מדידת שווי הוגן של השקעות בחברות שמניותיהן מצוטטות.

 

יך ולקיים את הדיון להשהות את קידום ההצעה לתיקון ולהמש IASB-החליט ה 2016בחודש ינואר 

 IASB-. בכך למעשה, הIFRS 13של  Post Implementation Review (PIR)בנושא במסגרת 

התיר את הפרקטיקה המעורבת באשר לאופן מדידת שווי הוגן של השקעות מצוטטות בחברות 

 .PIR-בנות, עסקאות משותפות וחברות כלולות, וזאת עד למיצוי הדיון במסגרת ה

 

, פרסמה רשות ניירות ערך עדכון לעמדה האמורה 2016במרץ  23, ביום IASB-לאור החלטת ה

, לפיה בשלב זה סגל הרשות אינו מוצא עוד לנכון לצמצם את העמדות 2014לעיל מחודש מרץ 

הקיימות בפרקטיקה באשר למדיניות החשבונאית בדבר אופן מדידת השווי ההוגן של השקעות 

רה לקבוע את יחידת המדידה החשבונאית כהשקעה מצוטטות כאמור, מקום בו בחרה חב

 בכללותה.

 

 .IFRS 13יודגש כי בכל מקרה, על המדידה לעמוד בהוראות 

 

 לחצו כאן - באתר רשות ניירות ערך עדכון העמדהלקריאת 
 

 

 למידע ופרטים נוספים:

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

 03-6085516: 'שותף, המחלקה המקצועית, טל רו"ח אורי לוי,

 

  
 קישורים רלבנטיים: 

 

 דף הבית של חשבונאות וביקורת

 

 חטיבת הביקורת –חוזרים מקצועיים 
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