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רשות ניירות ערך
עדכון עמדה משפטית  :105-27גילוי בדבר תזרים
מזומנים חזוי

שלום לכולם,
ביום  5בפברואר פרסמה רשות ניירות ערך עדכון לעמדה משפטית  :105-27גילוי
בדבר תזרים מזומנים חזוי .במסגרת העדכון ,נוספו שאלות ותשובות
מס'  9 ,1ו 14 -וכן נספחים א' ו-ב' ,ותוקנו שאלות ותשובות  11ו.8-
להלן עיקר השינויים:
 הוספת אבחנה מהו "תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת" –
בהקשר לכך נוסף נספח א' לעמדה הכולל דוגמאות להמחשה בנוגע לקיומו של
תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת.


הבהרה כי סימן האזהרה "גירעון בהון החוזר" נבחן לפי הון חוזר של  12חודש
ולא לפי הון חוזר חשבונאי (אשר נקבע לפי המחזור התפעולי של התאגיד) ולכן
בבדיקת קיומו של סימן אזהרה זה יש לנטרל נכסים או התחייבויות המסווגים
כנכסים או התחייבויות שוטפים אשר צפוי שימומשו או יסולקו לאחר יותר מ-
 12חודשים ממועד הדוח על המצב הכספי.



עדכון עמדת רשות ניירות ערך בהקשר לבחינת קיומו של סימן האזהרה
המתואר בסעיף (10ב)(()14א)(( )3גירעון בהון החוזר בצירוף תזרים מזומנים
שלילי מתמשך מפעילות שוטפת) .לפי העמדה המעודכנת סימן אזהרה זה
צריך להתקיים בו זמנית הן בדוחות המאוחדים והן בדוחות הסולו על מנת

 בהקשר לכך נוסף נספח ב' לעמדה.לחייב מתן תזרים חזוי בדוח הדירקטוריון
.הכולל דוגמאות להמחשה

לקריאת העמדה המעודכנת באתר רשות ניירות ערך – לחצו כאן
:למידע ופרטים נוספים
03-6085464 :' טל, ראש המחלקה המקצועית, שותף,רו"ח גיא טביביאן
03-6085516 :' טל, המחלקה המקצועית, שותף,רו"ח אורי לוי
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