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 רשות ניירות ערך
דוח ריכוז ממצאים בנושא חלוקת דיבידנד ורכישה פרסום 

 עצמית של מניות

 

 

 לקוחות וידידים יקרים, 

 

ביוני פרסמה רשות ניירות ערך דוח ממצאים בנושא חלוקת דיבידנדים ורכישה עצמית של  15יום ב

בעקבות ביקורת רוחב בנושא שביצעה יחידת הביקורת של מחלקת התאגידים במדגם וזאת מניות 

נבחנו תהליכי קבלת ההחלטות על חלוקת  ,במסגרת הביקורת של ששה תאגידים מדווחים.

הדיבידנד ובכלל זה האופן בו בחן הדירקטוריון את עמידת החברה במבחן הרווח ובמבחן יכולת 

 .הפירעון, כהגדרתם בחוק החברות

 37בנוסף, בחן סגל הרשות את היקף הגילוי שניתן בנוגע לחלוקה והתאמתו לאמור בתקנה 

ביקורת לא היודגש, כי במסגרת  .1970 -לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( התש"ל 

 נבחנה עמידת החברות במבחן יכולת הפירעון, אלא רק הליך אישור החלוקה.

 

עמדת סגל הרשות בעניינם על  והצגתהסוגיות שעלו בביקורת זו,  פירוטמטרת הדוח הינה 

  מנת לתרום לשיפור התנהלותם של ציבור התאגידים המדווחים.

 

באמצעות תזרים מזומנים חזוי שאינו בוצעה במסגרת הביקורת נמצא כי בחינת יכולת הפירעון 

אופטימיות לצורך תזרים המזומנים , ואף נעשה שימוש בתחזיות בוחן את כלל החבויות הצפויות

החזוי. בנוסף, נמצא כי בבחינה לא ניתנה התייחסות לאירועים או לסיכונים העלולים להשפיע 

לא ניתנה התייחסות להשלכות הורדת דירוג אגרות החוב  לרעה על תוצאות הפעילות של החברות,

שינויים בהנחות בעלות פוטנציאל וכן נמצא כי ניתוח הרגישות שבוצע בבחינה לא כלל של החברה 

  השפעה מהותי על החברות הנדגמות.

 

ממצאים מהותיים נוספים שהתגלו בהקשר לגילוי שניתן אודות החלוקה כללו חוסר בהירות בנוגע 

לבחינות שבוצעו על ידי הדירקטוריון אגב אישור החלוקה ואי מתן גילוי בנוגע להסתמכות על 

מקרים בהם חולק דיבידנד מבלי שאושר באסיפה הכללית, בניגוד מימוש נכסים. בנוסף, התגלו 

 לקבוע בתקנון החברה.

 

 לחצו כאן -הדוח המלא באתר רשות ניירות ערך לקריאת 
 

 

 
 למידע ופרטים נוספים:

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

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

 

  
 קישורים רלבנטיים: 

 

 דף הבית של חשבונאות וביקורת

 

 חטיבת הביקורת –חוזרים מקצועיים 
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