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ינואר 2011

תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים) ,התש"ע:2010-
הקמת "ועדה לבחינת הדוחות הכספיים"
תחולה :כיום מחייב חברות ציבוריות ולא חברות פרטיות שהן תאגיד מדווח .קיימת כוונה
להחיל גם על תאגידים מדווחים

הרכב הועדה וכשירות חבריה
√
√
√
√
√
√
3

מספר חבריה לא יפחת משלושה;
בעל השליטה או קרובו ,יושב ראש הדירקטוריון וכל דירקטור שמועסק על-ידי
החברה או נותן לה שירותים דרך קבע ,לא יהיו חברים בועדה;
יושב ראש הועדה יהיה דירקטור חיצוני;
כל חברי הועדה יהיו דירקטורים ,ורוב חבריה דירקטורים בלתי תלויים;
לכל חברי הועדה היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים ולפחות אחד
מהדירקטורים הבלתי תלויים הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית;
חברי הועדה נתנו הצהרה עובר למינוים (בדבר היכולת לקרוא ולהבין
דוחות כספיים או מומחיות חשבונאית ופיננסית).
ינואר 2011

הליך אישור הדוחות הכספיים

תפקידי הועדה וסמכויותיה
דוחותיה הכספיים של חברה יובאו לדיון ולאישור הדירקטוריון רק
לאחר שועדת המאזן קיימה ישיבות ,שבהן דנה וגיבשה המלצות
לדירקטוריון בנושאים הבאים:
ההערכות והאומדנים שנעשו בקשר עם הדוחות הכספיים;
)1
הבקרות הפנימיות הקשורות בדיווח הכספי;
)2
שלמות ונאותות הגילוי בדוחות הכספיים;
)3
המדיניות החשבונאית שאומצה והטיפול החשבונאי
)4
שיושם בעניינים המהותיים של התאגיד;
הערכות שווי ,לרבות ההנחות והאומדנים שבבסיסן,
)5
שעליהן נסמכים נתונים בדוחות הכספיים
על הועדה להעביר לדירקטוריון את המלצותיה לעניין אישור הדוחות
הכספיים זמן סביר לפני הדיון בדירקטוריון ועליה לדווח לדירקטוריון על כל
ליקוי או בעיה שהתגלו במהלך הבדיקה .ודוק – על הועדה יהיה להעביר
המלצות מפורטות ,אין די בהמלצה לאשר/לא לאשר את הדוחות הכספיים
4

ינואר 2011

הליך אישור הדוחות הכספיים

דרכי עבודתה של הועדה וישיבותיה
√

המניין החוקי לדיון ולקבלת החלטות בוועדה יהיה רוב
חבריה ,ובלבד שרוב הנוכחים הם דירקטורים בלתי
תלויים ,ובהם דירקטור חיצוני אחד לפחות

√

ועדת ביקורת המקיימת את הדרישות בדבר הרכב
הועדה וכשירות חבריה ,יכולה לשמש גם כוועדה
לבחינת הדוחות הכספיים

√

רואה החשבון המבקר יוזמן לכל ישיבות הוועדה
והמבקר הפנימי יקבל הודעות על קיום ישיבותיה ויהיה
רשאי להשתתף בהן
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ינואר 2011

הליך אישור הדוחות הכספיים

הגילוי אודות הליך אישור הדוחות הכספיים – טיוטת הנחיית
רשות ניירות ערך (חודש נובמבר )2010
נדרש גילוי בדוח התקופתי או הרבעוני ,לפי העניין ,אודות:
האם הועדה לבחינת הדוחות הכספיים הינה ועדת הביקורת
√
מספר חברי הועדה ופרטים נוספים אודותיהם ,כגון:
√
היותם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית ,כישוריהם,
השכלתם ,ניסיונם והידע שלהם ,שעל בסיסם החברה רואה
אותם כמי שיש להם יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים
גילוי לגבי הליך אישור הדוחות ,בין היתר ,לגבי מועדי
√
הישיבות ,הנוכחים ,מועד העברת ההמלצות לדירקטוריון,
מועד הדיון בדירקטוריון ,האם להנחת הדירקטוריון
ההמלצות הועברו זמן סביר לפני הדיון בדירקטוריון,
התהליכים שננקטו על-ידי הועדה לצורך גיבוש המלצותיה,
יצוין האם הדירקטוריון לא קיבל את כל המלצות הועדה ,תוך
פירוט ההמלצה שלא התקבלה ונימוקי הדירקטוריון לכך
6

ינואר 2011

הליך אישור הדוחות הכספיים

דגשים פרקטיים – ההיערכות לקראת כניסת התקנות לתוקף
בדוחות הכספיים לשנת 2010
√

הקמת ועדה לבחינת דוחות כספיים ,העומדת
בדרישות הרכב וכשירות החברים ו/או ועדת
הביקורת ,אשר עומדת בתנאים הנ"ל
בין היתר ,יש לבחון את כשירות המועמדים לכהן בוועדה
מבחינת היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים וקיומה
של מומחיות חשבונאית ופיננסית ,וכן לקבל
הצהרותיהם בעניין ולקבל החלטות בחברה בהתאם

√

7

היערכות מוקדמת מבחינת לוח הזמנים – יש לאפשר
לוועדה מרווח זמן סביר לגיבוש המלצותיה והעברתן
לדירקטוריון זמן סביר לפני הדיון בדוחות

ינואר 2011

הצעת חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה) ,התש"ע – :2010

מנגנוני האכיפה הקיימים בחוק

מנגנוני האכיפה המוצעים

√ ההליך הפלילי

√ אכיפה מנהלית

√ הטלת עיצום כספי
על-ידי הרשות

√ הימנעות מנקיטת הליכים
או הפסקת הליכים מותנית
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ינואר 2011

ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך

מנגנון האכיפה המנהלית

9

√

הקמת ועדה מנהלית ,שתפקידה לדון ולהחליט בהפרות של חוק ניירות ערך,
חוק הייעוץ וחוק השקעות משותפות בנאמנות

√

הרכב הועדה :עובד הרשות (יו"ר הועדה) ושניים נוספים שימונו על-ידי שר
המשפטים (אחד בעל מומחיות בשוק ההון ואחד משפטן בעל מומחיות
בניירות ערך וחברות)

√

הגדרת הפרות מנהליות ,לדוגמה:
פרט מטעה בדיווח;
הטעיית הרשות;
מידע פנים

√

היסוד הנפשי הנדרש בהפרות הוא של רשלנות לכל היותר ,וזאת בניגוד
לעבירות הפליליות המצריכות יסוד נפשי של מחשבה פלילית ולעתים אף
כוונה

√

הליך הדיון בפני הוועדה המנהלית הינו הליך אינקוויזיטורי

√

זכויות המפר המשתתף בהליך נגזרות מהמשפט המנהלי ולא מהמשפט
הפלילי .הועדה לא תהא כפופה לדיני הראיות (למעט כשירות עדים וראיות
חסויות)
ינואר 2011

ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך

מנגנון האכיפה המנהלית – המשך

10

√

רמת ההוכחה הנדרשת לצורך הטלת אמצעי אכיפה היא רמת ההוכחה
הנדרשת במשפט המנהלי

√

הוועדה תוסמך להטיל אמצעי אכיפה שונים:
עיצום כספי :עד  5מיליון  ₪לתאגיד ועד מיליון  ₪ליחיד (בנוסף
(א)
לסמכות הרשות להטיל עיצום);
תשלום לנפגעי ההפרה;
(ב)
פעולות לתיקון ההפרה ומניעת הישנותה;
(ג)
איסור לכהן כנושא משרה בגוף מפוקח עד שנה ,ובאישור בית
(ד)
המשפט עד חמש שנים;
ביטול או התלייה של רישיון ,אישור או היתר
(ד)

√

לא ייפתח הליך פלילי נגד אדם שזומן לבירור הפרה ותשובותיו של אדם
בהליך בירור הפרה לא ישמשו כראיות בהליך פלילי נגדו בגין אותו מעשה
או מחדל

√

ערעור :על החלטות המותב ניתן יהיה לעתור למחלקה הכלכלית בבית
המשפט המחוזי בתל אביב-יפו
ינואר 2011

ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך

אחריות פיקוחית של מנכ"ל התאגיד

11

√

הנורמה – על מנכ"ל התאגיד מוטלת אחריות לפקח על
התאגיד ולנקוט בכל האמצעים הסבירים למניעת הפרה
על-ידי התאגיד או מי מעובדיו

√

חזקה – אם בוצעה הפרה (למעט הפרות הקשורות
בשימוש במידע פנים ,תרמית ומניפולציה שלא על-ידי
התאגיד) חזקה שמנכ"ל התאגיד הפר את חובת הפיקוח
המוטלת עליו ,אלא אם כן הוכיח שמילא את חובתו
האמורה

√

תוכנית ציות – אם קבע התאגיד נהלים מספקים
למניעת ההפרה ומינה אחראי לקיומם ונקט אמצעים
סבירים לתיקון ההפרה ומניעת הישנותה – חזקה כי
קוימה חובת הפיקוח על ידי המנכ"ל
ינואר 2011

ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך

הימנעות מנקיטת הליכים או הפסקת הליכים מותנית
√

הסדר בכתב הכולל את התחייבות יו"ר הרשות (באישור
מותב שימנה לכך) להימנע מפתיחה בבירור הפרה,
בחקירה פלילית או בהליך אכיפה מינהלי או להפסיק אחד
מאלה ,בתמורה לתנאים שיקבל על עצמו החשוד,
לרבות הסכמתו כי יוטלו עליו אמצעי אכיפה

√

במסגרת ההסדר ,מפר יכול לקבל על עצמו תנאים
הכוללים את כל סוגי אמצעי האכיפה שרשאית ועדת
האכיפה להטיל במסגרת הליך אכיפה מינהלי ואמצעי
אכיפה נוספים שיוטלו עליו אם לא יקיים את ההסדר

√

עובדות המקרה ותוכן ההסדר יפורסמו באתר האינטרנט
של הרשות (לצד דיווח מיידי מצד המפר ,אם נדרש)
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ינואר 2011

ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך

שיפוי וביטוח
√

שיפוי וביטוח בקשר עם ההפרות המנהליות – איסור
שיפוי וביטוח ,במישרין או בעקיפין ,בגין עיצומים
כספיים ,הליכים מנהליים או הסדרים

√

ניתן לשפות או לבטח בגין תשלום לנפגע ההפרה או בשל
הוצאות שהוצאו בקשר עם הליך ,לרבות הוצאות
התדיינות ושכ"ט עו"ד ,ולרבות בדרך של שיפוי מראש,
בכפוף לקביעת הוראות המתירות זאת בתקנון החברה
וקבלת האישורים הנדרשים
חשוב – יש לבחון הצורך בתיקון הוראות התקנון בדבר
שיפוי נושאי משרה
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ינואר 2011

הצעת חוק החברות (תיקון מס' ( )12ייעול הממשל התאגידי) ,התש"ע2010-

הצעות לתיקון חוק החברות בנושאים שונים ,ובהם:
הרכב הדירקטוריון ועצמאותו
הרכב ועדת הביקורת ועבודתה
עסקאות עם בעלי עניין
הצעות רכש מלאות
אימוץ מרצון של "הוראות ממשל תאגידי מומלצות"
14

ינואר 2011

הצעות לייעול הממשל התאגידי

הרכב הדירקטוריון ועצמאותו

15

√

הרחבת ההגבלות על כהונה משותפת כיו"ר דירקטוריון וכמנכ"ל
(קרובו של היו"ר או המנכ"ל ומי שכפוף למנכ"ל במישרין או בעקיפין)

√

עיגון חובת הפעלת שיקול דעת עצמאי בהצבעה בדירקטוריון

√

תאגיד לא יוכל לכהן כדירקטור בחברה ציבורית (אלא רק בפרטית)

√

שינוי הרוב הנדרש למינוי דח"צים :אישור האסיפה הכולל רוב
מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה או בעלי עניין אישי
באישור המינוי ,כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה (במקום שליש)

√

הצעה להאריך כהונת דח"צ על-ידי בעל/י מניות שלו/הם  1%לפחות
בזכויות ההצבעה – אישור של "רוב מקרב המיעוט" ,כפוף לכך שסך
קולות התומכים מקרב המיעוט עולה על  2%מכלל זכויות ההצבעה

√

הארכת תקופת הכהונה המקסימלית של דח"צים עד לשתי
תקופות נוספות (בסה"כ עד תשע שנים)

√

הרחבת האיסור בנוגע לתקופת הצינון של שנתיים מתום הכהונה
כדח"צ (בנוסף לחברה שבה כיהן הדח"צ ,גם בעל השליטה בחברה לא
יוכל להעסיקו ,לקבל ממנו שירותים מקצועיים ולהעניק לו טובת הנאה
וכן הרחבת האיסור לקרובו של הדח"צ)
ינואר 2011

הצעות לייעול הממשל התאגידי

הרכב ועדת הביקורת ועבודתה
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√

רוב חברי ועדת הביקורת יהיו דירקטורים בלתי תלויים

√

דירקטור המועסק על-ידי בעל שליטה לא יהיה חבר בועדת
הביקורת (בנוסף לאיסור לגבי דירקטור המועסק על-ידי החברה)

√

יו"ר ועדת הביקורת יהיה דירקטור חיצוני

√

מי שאינו רשאי להיות חבר בועדת הביקורת לא יהיה רשאי להיות
נוכח בישיבותיה אלא אם קבע יו"ר הועדה כי הוא נדרש לשם הצגת
נושא מסוים

√

הרחבת תפקידי ועדת הביקורת :לבחון את תוכנית העבודה של
המבקר הפנימי לפני הגשתה לאישור הדירקטוריון ולהציע שינוים;
לבחון את מערך הביקורת הפנימית של החברה ותפקודו של המבקר
הפנימי; לבחון את היקף עבודת רו"ח המבקר ושכרו; לקבוע
הסדרים הנוגעים לטיפול בתלונות עובדי החברה
ינואר 2011

הצעות לייעול הממשל התאגידי

עסקאות עם בעלי עניין
√

ועדת הביקורת תהא האורגן המוסמך לקבוע האם עסקאות או
פעולות מסוימות מהוות "עסקה חריגה" או "פעולה מהותית"
נוהל סיווג עסקאות  -וועדת הביקורת רשאית לקבוע כי סוג מסוים של
עסקאות/פעולות הן אינן חריגות/מהותיות לפי אמות מידה שתקבע
מראש ,ובלבד שאותן עסקאות או פעולות יובאו לבחינת סיווגן על-ידי
הוועדה במהלך  12החודשים שלאחר ביצוען

√

התקשרות של חברה עם נושא משרה בה שאינו דירקטור ביחס לתנאי
כהונתו ,בין אם חריגה ובין אם לאו ,תהא טעונה אישור ועדת
הביקורת ולאחר מכן הדירקטוריון

√

הגדלת הרוב הנדרש לאישור עסקאות בעלי שליטה :אישור האסיפה
הכולל רוב מקרב בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור
העסקה (במקום שליש) או שסך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות
האמורים לא עלה על שיעור של  2%מכלל זכויות ההצבעה בחברה

√

עסקה בנוגע להעסקת בעל שליטה או קבלת שירותים ממנו לתקופה
העולה על שלוש שנים טעונה אישור אחת לשלוש שנים (המועד
לאישור מחדש של עסקאות בעלי שליטה אחרות מצוי בדיונים בועדת
הכספים)
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הצעות לייעול הממשל התאגידי

הצעות רכש מלאות
√

שינוי הרוב הנדרש לאישור הצעת רכש מלאה :שיעור
הניצעים שנענו להצעה (למעט בעלי מניות שיש להם עניין
אישי בקבלת ההצעה) מהווה למעלה מ 50%-מסך כמות
המניות שלגביהן הוצעה ההצעה או ששיעור החזקות
הניצעים שלא נענו להצעה מהווה פחות מ 2%-מההון
המונפק
חשוב – השלכות לעניין סיכוייהן של הצעות רכש "עוינות"
בחברות ללא בעל שליטה
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√

מציע רשאי לקבוע כי ניצע שנענה להצעת רכש מלאה
שהתקבלה לא יהיה זכאי לסעד הערכה

√

מציע בהצעת רכש מלאה שהתקבלה יוכל לרכוש באופן כפוי
גם ניירות ערך הניתנים להמרה או למימוש למניות
ינואר 2011

הצעות לייעול הממשל התאגידי

הוראות ממשל תאגידי מומלצות
מוצע להוסיף לחוק החברות רשימת הוראות ממשל תאגידי מומלצות שאותן
תהיינה רשאיות חברות לאמץ בתקנוניהן ,ובהן בין היתר:
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√

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בדירקטוריון – בחברה שיש בה
בעל דבוקת שליטה :שליש מהדירקטורים; בחברה שאין בה בעל
דבוקת שליטה :רוב הדירקטורים

√

בחברה ציבורית לא יכהנו כדירקטורים מי שכפופים למנכ"ל,
במישרין או בעקיפין

√

מינוי דח"צ ברוב מבין המיעוט (מבלי להתחשב בהצבעת בעלי השליטה או
בעלי עניין אישי) או כאשר שיעור המתנגדים נמוך מ2%-

√

דיון תקופתי בדירקטוריון לעניין ניהול עסקי החברה על-ידי המנכ"ל
ויתר נושאי המשרה הכפופים לו ,ללא נוכחותם

√

דיון תקופתי בועדת הביקורת לעניין ליקויים בניהול העסקי של
החברה בנוכחות המבקר הפנימי ורו"ח המבקר וללא נוכחות נושאי משרה
שאינם חברי הועדה

√

הצבעה באמצעות האינטרנט
ינואר 2011

תזכיר חוק החברות (תיקון מס' ( )13ממשל תאגידי לחברת אגרות חוב) ,התש"ע2010-

ההצעה :להחיל על חברות אג"ח כללי ממשל תאגידי דומים לאלו החלים על
חברות ציבוריות ,לשם הגנה על מחזיקי אג"ח

עיקרי ההצעות
√

חובת כינוס אסיפת מחזיקי אג"ח שנתית ומיוחדת ,לגבי כל סדרת אג"ח
בנפרד ,לרבות בחברת אג"ח ציבורית

√

החלת חובת תום הלב על מחזיק אג"ח המצביע באסיפת מחזיקי אג"ח

√

חובת מינוי שני דח"צים על-ידי האסיפה הכללית לאחר שאושרו על-
ידי ועדת הביקורת
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ממשל תאגידי של חברות אג"ח

עיקרי ההצעות  -המשך
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√

ועדת ביקורת

√

מבקר פנים

√

מגבלות על כהונה משותפת של יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל

√

עסקה חריגה של חברת אג"ח (לרבות חברת אג"ח ציבורית) עם
בעל השליטה בה או שלבעל השליטה בה יש עניין אישי תהא
טעונה אישור ועדת הביקורת והדירקטוריון
אישור ועדת הביקורת והדירקטוריון יינתן לאחר שבחנו האם
העסקה כוללת חלוקה ,ואם קבעו כי אינה כוללת חלוקה,
יבחנו האם קיים חשש סביר שהעסקה תמנע מהחברה את
היכולת לעמוד בחבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד
קיומן
ינואר 2011

עו"ד נחמה ברין
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