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 פרסומי רשות ניירות ערך

: גילוי אודות הנחות 23-1עמדת סגל חשבונאית 

ששימשו לאומדן שווי הוגן נטו של נכסים ביולוגיים 

 בתאגידי קנאביס רפואי

 

 

 שלום לכולם,

 

 )להלן "סגל הרשות" או "הסגל"(לניירות ערך  פרסם סגל הרשות 2020באוגוסט  4-ב

עמדת סגל חשבונאית שעניינה טיוב הגילוי שניתן על ידי תאגידי קנאביס רפואי בכל 

. גילוי זה נדרש, הנכסים הביולוגיים שבבעלותםהנוגע למדידת השווי ההוגן נטו של 

ביתר שאת, בשים לב לכניסתה לתוקף של האסדרה החדשה בתחום הקנאביס 

 . הרפואי

 

ביחס לגילוי שניתן על ידי תאגידי  הרשותבמסגרת מספר בדיקות שביצע סגל 

הקנאביס הרפואי, נמצא כי לא נכלל גילוי מספק, אודות הנחות מהותיות במדידת 

 , כנדרש על פי הוראות התקנים החשבונאיים.הנכסים הביולוגייםהשווי ההוגן נטו של 

 



אשר חלות בין היתר על נכסים  IFRS13עמדת הסגל מפנה לדרישות הגילוי מכח 

בכל הנוגע  IAS1, וכן לדרישות הגילוי מכח הנמדדים בשווי הוגן על בסיס עיתי

על ידי הנהלת הישות בתהליך יישום המדיניות החשבונאית  ודעת שהופעל ילשיקול

 ד ולחוסר ודאות באומדנים. של התאגי

 

 ההנחות למכלול התייחסות לכלול ישבמסגרת הגילוי הנדרש  כי מדגיש, הרשות סגל

 הנחה כל של המהותיות למידת ובכפוף העניין, ולפי המתאימים במקרים ,המהותיות

)אשר יש להתאימה לנסיבות הספציפיות(,  עמדת הסגל כוללת דוגמה .עצמה בפני

ופרמטרים עיקריים המשמשים לאומדן השווי ההוגן נטו,  להנחות מהותיות אפשריות

 אי, במקביל ולאחר כניסת האסדרה החדשה לתוקף.של נכסי הקנאביס הרפו

 

 הקודמים הכספיים בדוחות כלל שלא רפואי קנאביס בהתאם לעמדת הסגל, תאגיד

 לכלול נדרש נטו, ההוגן השווי לאומדן העיקריות ששימשו ההנחות אודות מלא גילוי

 .העיתיים הקרובים הכספיים דוחותיו במסגרת זה גילוי

 

 לחצו כאן - באתר רשות ניירות ערךלקריאת עמדת הסגל 
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