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 פרסומי רשות ניירות ערך

 בקשר לתקופת משבר הקורונה שאלות ותשובות

 

 

 שלום לכולם,

 

הרשות( בחודשים האחרונים בקשר  –בהמשך להודעות סגל רשות ניירות ערך )להלן 

המגבלות למניעת התפשטות להתנהלות חברות ציבוריות ותאגידים מדווחים בתקופת 

שאלות ותשובות  2020במאי  7, פרסמה הרשות ביום (COVID-19) נגיף הקורונה

 2020ביולי  6סגל הרשות בעקבות פניות של תאגידים מדווחים. ביום  על ידי שנדונו

 בנושא: 3פרסמה הרשות עדכון של שאלה ותשובה מספר 

 

 ערך של יחידה מניבת מזומנים צירוף הערכות שווי שנועדו לצורך בחינת ירידת

נוכח התמשכות משבר הקורונה, סגל הרשות מאריך את תוקפה של שאלה ותשובה 

בעניין צירוף הערכות שווי שנועדו לצורך בחינת ירידת ערך של יחידה מניבת  3

נתן לגבי י, ובלבד שי2020מזומנים, גם ביחס לדוחות העיתיים לרבעון השני לשנת 

דוחות (ב)ט( לתקנות ניירות ערך 8הערכות שווי אלה המידע בהתאם לתקנה 

, גילוי על 99-7, כמפורט בעמדת סגל חשבונאית 1970-תקופתיים ומידיים(, התש"ל

 2020השפעות משבר הקורונה על הגילוי והדיווח הכספי הנכלל בדוח רבעון ראשון 

אודות הערכות שווי מהותיות ומהותיות  ובדוחות עיתיים עוקבים, תחת סעיף "גילוי

 מאוד".

 



 לחצו כאן -לקריאת פרסום הרשות באתר רשות ניירות ערך 
 

 בברכה,

 טביביאן גיארו"ח 

 המחלקה המקצועית מנהלשותף, 

 

 למידע ופרטים נוספים:

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

 03-6085516, טל': Deloitte, שותף, המחלקה המקצועית, אורי לוירו"ח 
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