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 -2022אישור טיוטת תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( התשפ"ב 

 הקלות לעניין פרסום דוחות סולו )דוח כספי נפרד( של תאגידים מדווחים 

ועדת הכספים של הכנסת אישרה את יוזמת רשות ניירות ערך ליצור מדרג רגולטורי לפרסום דוח סולו )דוח כספי נפרד(, 

כיום, כל התאגידים המדווחים המחזיקים  בהתאם לגודל התאגיד ולשאלה האן הוא הציע לציבור תעודות התחייבות.  

   החברה האם, ללא חברות בנות שלה. בחברות בנות נדרשים לפרסם דוח סולו הכולל מידע נוסף על

 התיקון קובע כי ההקלות בצירוף דוח סולו יחולו על חברות שהציעו לציבור מניות בלבד לפי החלוקה הבאה: 

מיליון שקלים חדשים    300-קטנים )תאגידים ששווי המניות שלהם בבורסה נמוך מ תאגידים    -  פטור לתאגיד קטן •

המניות המובילים של הבורסה וכן תאגידים שניירות הערך שלהם אינם נסחרים  והם לא נכללים באחד ממדדי  

 בבורסה(, יהיו פטורים לחלוטין מפרסום דוח סולו. 

תאגידים שאינם קטנים יהיו פטורים מפרסום דוח סולו בדוחות רבעוניים, אולם   – פרסום דוח סולו אחת לשנה •

ת זאת, תאגידים שתעודות ההתחייבות שלהם מוחזקות  יידרש לפרסם דוח סולו אחת לשנה בדוח השנתי. לעומ

 בידי הציבור  לא יחול שינוי והם ימשיכו לפרסם דוח סולו בתדירות רבעונית.

שלא לצרף  לצד זאת, התווספה האפשרות לכלל התאגידים, כולל אלו שתעודות ההתחייבות שלהם מוחזקות בידי הציבור  

 ביחס למידע שנכלל בדוחות המאוחדים.  ח סולו תוספת מידע מהותימוצא כי אין בדו  דוח סולו, במקרה והתאגיד

העלויות   לבין  המשקיעים  לציבור  המידע  במתן  שיש  התועלת  בין  לאזן  במטרה  התיקון  את  יזמה  ערך  ניירות  רשות 

 . הכרוכות בהפקדתו ובפרסומו על ידי החברות והוא צפוי להקל על חלק משמעותי מהחברות שנסחרות בבורסה בתל אביב

 לציין כי נכון למועד זה, התיקון טרם פורסם ברשומות. יש 

 

אין להזדקק לתוכן חוזר זה מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין מטרת החוזר אלא להפנות את תשומת הלב  

  .לאמור בו

 . או הדרכה כלשהי נשמח לעמוד לרשותכם/במידה ודרושים לכם הסברים נוספים ו

    לעדכונים שוטפים נוספים ניתן להתעדכן בדף הפייסבוק שלנו
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