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 רשות ניירות ערך
בחינת האפשרות לביטול חובת  –הצעה למדרג רגולציה 

 פרסום דוח רבעוני על ידי תאגידים קטנים

 

 

 לקוחות וידידים יקרים, 

 

"( ההצעה)להלן: "למדרג רגולציה  הצעהפרסמה רשות ניירות ערך  2015 באוגוסט 23ביום 

באפשרות למתן הקלות לתאגידים מדווחים קטנים בנוגע לפרסום דוחות כספיים רבעוניים העוסקת 

 וכן הקלות במישורים נוספים.

 

ביסודה של ההצעה עומדת תכלית פיתוח שוק ההון, הרצון להקטין את הנטל הרגולטורי 

מהותיים נוספים וההכרה בתועלות שינבעו ממתן האפשרות לתאגידים קטנים לפנות משאבים 

 ההתעסקות בהכנת הדיווח הרבעוני. ףלפיתוח עסקיהם, חל

 

לתאגידים קטנים באשר לתדירות הדיווח הכספי  מתן הקלותעיקרו של מסמך זה נסוב סביב 

הרבעוני והיקפו. סגל הרשות מכיר בחשיבות הדיווח הכספי הרבעוני ובעובדה שהחלטות 

ההחלטה באשר לצמצום ידע המצוי בדיווח זה. ולכן המשקיעים מתבססות, בין היתר, גם על המ

 הדיווח הרבעוני, כרוכה בהכרה שהחלטות המשקיעים יצטרכו להתקבל על סמך גילוי מופחת.

 

 ההמלצות העיקריות המובאות בהצעה נוגעות לעניינים הבאים:

יפרסמו חלף דרישה זו,  .ביטול הדרישה הקיימת לדיווח רבעוני ברבעונים הראשון והשלישי .1

 Quarterlyהקטנים דיווח רבעוני בהיקף מצומצם שיכלול דוח דגשים רבעוניים ) התאגידים

Highlights הכולל סקירה של הפעילות התפעולית בתקופת הדיווח. כפועל יוצא של הצעה )

זו, ככל והיא תתקבל, יבוטלו הדרישות לצירוף דוחות חברות כלולות, דוחות סולו, חברות 

 דוחות פרופורמה והערכות שווי מהותיות מאוד ברבעון הראשון והשלישי;נערבות, 

תיווצר רשימת מסחר  .יצירת רשימת מסחר נפרדת לתאגידים קטנים שיאמצו את ההקלות .2

נפרדת בבורסה לניירות ערך בתל אביב. לצד הרשימה הראשית )אשר שמה יוחלף לרשימה 

ר תכלול את התאגידים הקטנים שיאמצו , תהיה גם רשימה כללית אש"פרימיום"( –העילית 

את ההקלות. הרשימות נבדלות זו מזו בהיקף ובתדירות דרישות הדיווח שידרשו מן התאגידים 

 הכלולים בכל רשימה.

)למשל זכאות לתשקיף מדף לשלוש  יינתנו הקלות ותמריצים נוספים לפי שיוך רשימתי .3

 שנים מראש לחברה שמניותיה תיכללנה ברשימת העילית(;

 )ללא קשר לגודלן(.יינתנו הקלות בדיווח לחברות מחוקות בדומה לתאגידים קטנים  .4

 

 

 לחצו כאן -באתר רשות ניירות ערך ההצעה לקריאת 
 

 

 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  –חוזרים מקצועיים 
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