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 ניירות ערך  רשות
 הקלות לעניין פרסום דוח כספי נפרד

 

 

 , .ן שלום לכולם
 

התקנות),   -(להלן  1970-תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל
קובעות כי תאגיד מדווח נדרש לכלול במסגרת דוחותיו התקופתיים גם דוח כספי נפרד  

כיום, כל התאגידים המדווחים המחזיקים בחברות   דוח סולו).   –של התאגיד (להלן 
לקוראי הדוחות הכספיים מידע אשר  בנות נדרשים לפרסם דוח סולו אשר מספק 

מסייע בהערכת מצבם הפיננסי ומצב נזילותם כישות עצמאית נפרדת. יחד עם זאת,  
הן מבחינת משאבים    עריכת דוח סולו משיתה עלות נוספת על תאגידים מדווחים

 . כספיים והן מבחינת משאבי זמן
 

ן העלויות  במטרה לאזן בין התועלת שיש במתן המידע לציבור המשקיעים לבי
  , יזמה רשות ניירות ערך תיקון לתקנותהכרוכות בהפקתו ובפרסומו על ידי החברות 

התיקון צפוי להקל על חלק   במסגרתו נקבע מדרג רגולטורי לפרסום דוח סולו. 
 .משמעותי מהחברות שנסחרות בבורסה בתל אביב בנוגע לפרסום דוח סולו

וייכנס לתוקף עם   2022דש מאי  התיקון אושר בוועדת הכספים של הכנסת בסוף חו 
 פרסומו ברשומות. 

 
התיקון קובע כי ההקלות בצירוף דוח סולו יחולו על חברות שהציעו לציבור מניות  

 :בלבד לפי החלוקה הבאה

http://www2.deloitte.com/us/en.html


מיליון   300-תאגידים קטנים (תאגידים ששווי המניות שלהם בבורסה נמוך מ  . א
ים של הבורסה וכן  שקלים חדשים והם לא נכללים באחד ממדדי המניות המוביל

תאגידים שניירות הערך שלהם אינם נסחרים בבורסה), יהיו פטורים לחלוטין  
 .מפרסום דוח סולו

תאגידים שאינם קטנים יהיו פטורים מפרסום דוח סולו בדוחות רבעוניים, אולם   . ב
 יצטרכו לפרסם דוח סולו אחת לשנה בדוח השנתי.  

לעומת זאת, לגבי תאגידים שתעודות התחייבות שלהם מוחזקות בידי הציבור לא יחול  
 .תאגידים כאלו ימשיכו לפרסם דוח סולו בתדירות רבעונית  –שינוי 

 
האפשרות לכלל התאגידים, כולל אלו  במסגרת התיקון עוגנה בתקנות , לצד זאת 

שתעודות התחייבות שלהם מוחזקות בידי הציבור שלא לצרף דוח סולו, במקרה  
והתאגיד מוצא כי אין בדוח סולו תוספת מידע מהותי ביחס למידע שנכלל בדוחות  

 .המאוחדים
 

 לחצו כאן  –רשות ניירות ערך  ידיעל  שפורסמהקריאת ההודעה ל

 
 בברכה, 

 
 , ח גיא טביביאן"רו
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