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רשות ניירות ערך
פרסום עדכון להבהרה לעמדה משפטית מספר
 105-23בדבר פרמטרים לבחינת מהותיות הערכות
שווי–שאלות ותשובות

שלום לכולם,
רשות ניירות ערך פרסמה ביום  25ביולי  2018עדכון למסמך השאלות ותשובות
שנלווה לעמדה משפטית מספר " 105-23פרמטרים לבחינת מהותיות הערכות שווי".
שאלה  3במסמך השאלות והתשובות מפרטת מספר פריטים אשר לעמדת סגל
הרשות ,בדרך כלל ,הערכות שווי המתייחסות לפריטים אלה לא תיחשבנה כמהותיות
מאוד ,אף אם הן עברו את הספים הכמותיים שנקבעו במסגרת העמדה.
במסגרת העדכון נקבע כי גם הערכת שווי שנועדה לצורך בחינת ירידת ערך תקופתית
של מוניטין המחויבת מכוח תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים ,אשר התבצעה מבלי
שהיו סממנים לירידת ערך ,ואשר נערכה בנסיבות שבהן ברור לחלוטין ,שהסכום בר
ההשבה של היחידה מניבת המזומנים הרלוונטית גבוה משמעותית מהערך שלה
בספרים ,ופוטנציאל אפשרי לירידת ערך עתידית הוא קלוש ,לא תיחשב כמהותית
מאד אף אם עברה את הספים הכמותיים שנקבעו במסגרת העמדה .זאת ,ובלבד
שניתן גילוי להערכת השווי האמורה כהערכת שווי מהותית בהתאם לתקנה 8ב(.ט).
ההבהרה מרחיבה כיצד תעשה בחינת הנסיבות המעידות כי "ברור לחלוטין" שסכום
בר ההשבה של היחידה מניבת המזומנים גבוה משמעותית מהערך בספרים וכן
קובעת כי הסכום בר ההשבה יחשב "גבוה משמעותית" מהערך בספרים מקום בו
הסכום בר ההשבה של היחידה מניבת המזומנים גבוה פי  2לפחות מערכה בדוחות
הכספיים.

(ט) יכול להתייחס לתזרים המזומנים.ב8  הגילוי לפי תקנה, במצב כאמור,כמו כן
 שהביא בחשבון התאגיד המדווח ורמתEBITDA - כגון ה,התפעולי או לפרמטר אחר
 המצביעים כי ברור שלא חלה,המכפיל המינימאלי או המשתנה הרלוונטי האחר
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לקריאת ההבהרה המעודכנת לעמדה המשפטית
באתר רשות ניירות ערך–לחצו כאן
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