 80%-70%מדו"חות החברות שהוגשו עד כה לא עומדים
בדרישות ועדת גלאי ועלולים להיפסל
יום ראשון 25 ,במרץ  15:12 ,2007מאת :אתי אפללוTheMarker.com ,
כך עולה מבדיקה שנערכה בחברת חיסונים פיננסיים שהוצגה במפגש פורום ה CFO-

בדו"חותיהן של  80%-70%מהחברות שהוגשו עד כה חסרים פרטים הנדרשים לפי דו"ח ועדת גלאי או
שהדוח"ות מכילים טעויות ,כך עולה מבדיקה שנערכה בחברת חיסונים פיננסיים של ד"ר אדם רויטר,
שהוצגה במפגש עם פורום ה CFO-שנערך בשבוע שעבר.

מהבדיקה עולה כי כ 140-חברות ,מתוך  714חברות הרשומות בבורסה בתל אביב ,לא יגישו עד סוף
החודש  -המועד האחרון להגשת הדו"חות השנתיים  -דו"חות הכוללים התייחסות לתקנות החדשות .זאת,
לטענתם ,בעיקר בשל חוסר זמן .לדברי ד"ר רויטר ועל פי הבדיקה ,כ 80%-70%-חברות שכבר הגישו
דו"חות שנתיים ,הגישו דו"חות חסרים או דוח"ות המכילים טעויות.

בתגובה לממצאים אלו אמר רון עמיחי ,סגן מנהל מחלקת חשבונאות ודיווח ברשות ני"ע ,כי חברות שיגישו
דוח"ות ,הסובלים מטעויות או שאינם כוללים מידע מהותי בכל הקשור לתקנות החדשות ,תצטרכנה לבצע
תיקונים עד מועד הגשת דו"חות הרבעון הראשון של  .2007במידה ויתברר שהחברות אכן חשופות
לסיכונים פיננסיים ,עליהן לא הצהירו ,הרשות אף תנקוט צעדים קשים יותר .עמיחי הבהיר שעד כה הוחזרו
בעיקר דו"חות שלא כללו כל התייחסות לדרישות ועדת גלאי  ,2אך הרשות תחזיר גם דוחו"ת אשר חסר
בהם מידע מהותי.

דו"ח ועדת גלאי  2קובע כי על החברות הציבוריות להציג בדו"חות הדירקטוריון ניתוח כספי של השפעת
סיכונים פיננסיים שונים על החברה .מדובר בסיכונים כגון ,חשיפה למט"ח ולשינויים בשערי המטבע ,שינויים
בשערי הריביות ,סטיות תקן של נכסים נגזרים ושערי סחורות שיש להן מחירי בורסה .רשות ני"ע אימצה את
הדו"ח והתקנות בנושא פורסמו בסוף דצמבר  .2006אולם ,הפרסום ברשומות המחייב את יישום התקנות
כבר בדוחות המוגשים בימים אלה  -היה רק ב 5-בפברואר השנה.

לדברי רו"ח רגינה אונגר CFO ,שרם-פודים-קלנר ויו"ר ועדת דיווחים בפורום ה ,CFO-למרות החשיבות
שרואה הפורום במתן מידע נרחב ככל האפשר למשקיעים ,רשות ני"ע לא נתנה זמן מספק להיערכות
לדרישות" .מדובר בדרישות גילוי רחבות הכוללות שינויים משמעותיים מבלי שניתן לחברות זמן היערכות
מתאים" ,אומרת אונגר .לדבריה ,ישנן נקודות רבות שטרם הובהרו דיין ,דבר שיחייב את החברות לשכור
את שירותיהם של מומחים פיננסים ,בעלויות גבוהות ,בשל היישום המהיר .אונגר טוענת כי הרשות עצמה
טרם פרסמה את הבהרותיה לנקודות רבות שדורשות הבהרה ,למרות שאנו נמצאים כבר בסוף תקופת
פרסום הדוחות השנתיים.

