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 לכבוד      לכבוד   לכבוד 
 מר אילן ציוני, רו"ח   גב' עדי טל, רו"ח ועו"ד   עו"ד, מוטי ימיןמר 

 מחלקת תאגידים ראש היחידה המקצועית החשבונאית מחלקת תאגידים מנהל
 רךרשות ניירות ע    רשות ניירות ערך  רשות ניירות ערך 

 22רח' כנפי נשרים     22רח' כנפי נשרים    22רח' כנפי נשרים 
 ירושלים     ירושלים   ירושלים

 
 נ.,ג..א
 

  - הצעה לתיקון הוראות הגילוי בעניין מידע כספי נפרד )"סולו"( הנדון:
 8102בנובמבר  82מיום  השלמה לתגובתנו  
    

הלשכה מבקשת להבהיר עניין נוסף כמפורט , דוןשבנ בנושא 2013בנובמבר  28מיום  לתגובתנובהמשך 
 להלן. 

 
הוצע כי כל התאגידים שהנפיקו )או המציעים( תעודות התחייבות  שבנדון במסגרת תגובת הלשכה

לציבור יחוייבו לפרסם תזרים מזומנים חזוי, ללא קשר למבחנים של "סימני אזהרה" )בכפוף לחריג 
הוצע שגם תאגידים אשר לא הנפיקו )ואינם מציעים( תעודות מפורט בתגובה(. כמו כן, מצומצם מאוד כ

התחייבות לציבור יחוייבו לפרסם תזרים מזומנים חזוי כאשר נכללת בדוחות הכספיים, השנתיים או 
הרבעוניים, התראה בדבר המצב הפיננסי של התאגיד שמקורה בבעיות הקשורות לתזרים המזומנים 

 העתידי.
 

ייחסה לשאלה אם יש מקום לכלול תזרים מזומנים חזוי גם כאשר לא התהאמורה תגובת הלשכה 
הלשכה עקרונית, בדבר ספקות משמעותיים לגבי התקיימות הנחת העסק החי.  גילוי נכללבדוחות 

מאונם של יצ בשלבמיוחד , במצב כזהסבורה כי תזרים מזומנים חזוי הוא רלוונטי למשקיעים גם 
יחד עם זאת, הלשכה  ות התזרימית של תוכניות ההנהלה.אשר יבהיר את המשמע המשקיעים למידע

 יוצר תגובות קיומו של גילוי בדבר ספקות משמעותיים כאמור שבמקרים לא מעטיםמכירה בכך 
במידע הוודאות הכרוכה -את אי במידה רבה מאודהמגדילות , גורמים שוניםאו פעולות מצד  שרשרת

 ,במהימנות התחזית משמעותיתלפגוע  העלול . הגדלת אי הוודאותחזוי תזרים מזומניםבנכלל שהפיננסי 
 המשקיעים בניירות הערך.  ה שלעד כדי הטעיי

 
הכללת מ לתת פטורסמכות לרשות ניירות ערך תוקנה במסגרת התקנות כי , הלשכה מציעה לפיכך

כאשר ניתן גילוי בדבר ספקות  ,ולגבי , או לשנות את מתכונת הגילוי הנדרשתזרים מזומנים חזוי
 . , וזאת בהתאם לשיקול דעתה של הרשותמשמעותיים לגבי התקיימות הנחת העסק החי
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 בכבוד רב,
 

 
 

 :העתקים
 נשיא הלשכה -מר דוד גולדברג, רו"ח 

 מחלקת תאגידים, רשות ניירות ערך -בון הראשי רואה החש - , רו"חמר יהודה אלגריסי
 יו"ר הצוות -אדיר ענבר, רו"ח   חברי הצוות:

 איתי אייזנשטיין, רו"ח   
 אילן מנור, רו"ח   
 בורשן, רו"ח-גלית ניב   
 דורית קדוש, רו"ח   
 יזהר קנה, רו"ח   
 ארנון רצקובסקי, רו"ח   
 סגל מקצועי -ו וקסלבאום, רו"ח עיד   
 סגל מקצועי -קובי ישראלי, רו"ח    

 
 
 

 
 
 
 

 ארנון רצקובסקי, רו"ח
 יו"ר הוועדה לכללי חשבונאות

 ודיווח כספי

 
 
 
 

 יזהר קנה, רו"ח
 הלשכה נשיא סגן

הוועדה לתקני ביקורת ויו"ר 
 ונוהלי ביקורת

 
 
 
 

 אדיר ענבר, רו"ח
 סגן נשיא הלשכה

 יו"ר המועצה המקצועיתו


