רשות ניירות ערך מאיימת :נפסול כ 20%-מהדוחות
חלק גדול מהחברות לא התייחסו בדוחות הרבעוניים לסיכונים פיננסיים כגון חשיפה למט"ח ושינויים
בשערי המטבע .ברשות אומרים :במקרים מסוימים יתכנו גם הפסקות מסחר .פורום  CFOבתגובה :לא
נתנו לחברות מספיק זמן
דותן לוי
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רשות ני"ע תפסול את הדוחות השנתיים המוגשים בימים אלה ותפעל להפסקת המסחר של חברות שלא
יתייחסו לניתוח סיכונים פיננסיים ודרכי ניהולם ,בהתאם לדרישות דו"ח ועדת גלאי  .2כך הודיע רון עמיחי,
סגן מנהל מחלקת חשבונאות ודיווח ברשות ני"ע ,שלדבריו התבקש ע"י יו"ר רשות ני"ע ,משה טרי ,להעביר
לסמנכ"לי הכספים את המסר ולפיו הרשות מייחסת חשיבות עליונה לדיווחים אלו.
דו"ח ועדת גלאי  2קובע כי על החברות הציבוריות להציג בדוחות 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.
עם זאת ,לדברי רו"ח רגינה אונגר CFO ,שרם-פודים-קלנר ויו"ר וועדת דיווחים בפורום ה ,CFO-למרות
החשיבות אותה רואה הפורום במתן מידע נרחב ככל האפשר למשקיעים ,רשות ני"ע לא נתנה זמן מספק
להיערכות לדרישתה להחיל את הדיווח על סיכונים פיננסיים כבר בדוחות המוגשים בימים אלה" .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 פירסמה את הבהרותיה
לנקודות רבות שדורשות הבהרה ,למרות שאנו נמצאים כבר בסוף תקופת פירסום הדוחות השנתיים.
"במצב זה" אומרת אונגר "על הרשות לנהוג בזהירות ובשיקול דעת בנוגע לסנקציות שיושתו על חברות
ציבוריות שלא יעמדו בדרישות החדשות".
על מנת להדגיש את הבעייתיות שביישום מיידי של התקנות החדשות ,הוצגו במפגש תוצאות בדיקה
שנערכה בחברת "חיסונים פיננסיים" של ד"ר אדם רויטר .מהבדיקה עולה כי כ –  140חברות ,מתוך 714
חברות הרשומות בבורסה בת"א ,לא יגישו עד סוף החודש )המועד האחרון להגשת הדוחות השנתיים(
דוחות הכוללים התייחסות לתקנות החדשות ,למרות איום הרשות להחזיר את דוחותיהם .זאת ,בעיקר,
בשל חוסר זמן .לדברי ד"ר רויטר ,ועל פי הבדיקה שנערכה ב"חיסונים פיננסיים" בקרב החברות שכבר
הגישו דוחות שנתיים 70%-80% ,מהחברות שכבר הגישו את הדוחות ,הגישו דוחות חסרים או דוחות
המכילים טעויות.
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