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 רשות ניירות ערך
 מגזרי פעילותדוח ריכוז ממצאים בנושא פרסום 

 

 

 לקוחות וידידים יקרים, 

 

 –באוגוסט פרסמה רשות ניירות ערך דוח ריכוז ממצאים בנושא מגזרי פעילות )להלן  11ביום 

תאגידים מדווחים אשר  6מגזרי פעילות במדגם שכלל "הדוח"( וזאת בעקבות ביקורת רוחב בנושא 

 להם מספר מגזרי פעילות מדווחים בדוחות הכספיים.

 

מטרת הדוח הינה פירוט הסוגיות שעלו בביקורת זו, והצגת עמדת סגל הרשות בעניינן על 

מנת לתרום לשיפור התנהלותם של ציבור התאגידים המדווחים בנושא הגילוי, הדיווח 

 בהוראות התקן.והעמידה 

 

או  "IFRS 8" –, מגזרי פעילות )להלן 8הביקורת בחנה את אופן יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 

 "התקן"( בתאגידים המבוקרים בקשר עם חמישה נושאים:

 ה( זיהוי מקבל ההחלטות התפעולית הראשי- CODM;של התאגיד ) 

 ;זיהוי המגזרים בני הדיווח של התאגיד 

 גזרים;מדידת תוצאות המ 

 מדיניות הקצאת עלויות בין מגזרי הפעילות; וכן 

 הגילוי הנדרש בהתאם ל- IFRS 8. 

 

וזאת  CODM -במסגרת הביקורת נמצא כי קיימים סימני שאלה לגבי זיהוי דירקטוריון החברה כ

לאור תדירות התכנסות הדירקטוריון ואיכות החומרים הנסקרים על ידו באופן סדיר. לעמדת סגל 

הינו גבוה יותר מאשר בעת  CODM -הרשות הנטל שעל חברה להרים לשם זיהוי הדירקטוריון כ

קביעת נושאי משרה ביצועיים אחרים כגון מנכ"ל, שבהגדרתו מנהל את פעילותה העסקית של 

 החברה.

סוקר באופן סדיר, לצורך קבלת החלטות,  CODM -כמו כן, במחצית מחברות המדגם נמצא כי ה

מגזרים שונים ו/או מגזרים נוספים שהיה נדרש לדווח אותם כמגזרים בני דיווח בנוסף לאלו שדווחו 

בדוחות הכספיים. חברות המדגם טענו כי המידע הנוסף שנסקר הינו מצומצם ואינו מהווה את 

פעילות העסקית, וכן כי הנתונים הנסקרים אינם משמשים לצורך קבלת החלטות והקצאת ליבת ה

 CODM -משאבים. כמו כן, באחת החברות נטען כי הנתונים אודות הפעילויות השונות מוצגים ל

 רק במסגרת כהונתו כיו"ר דירקטוריון של החברה הבת. 

 לו על ידי סגל הרשות.בנסיבות שהיו באותן חברות מדגם, הטענות הנ"ל לא התקב

 

 ממצאים מהותיים נוספים שהתגלו הינם אי הצגת הרווח המגזרי בהתאם לרווח שמדווח 

עמידה בדרישות -, אי עקביות באופן הקצאת העלויות בין מגזרי הפעילות השונים, איCODM -ל

תקן ל 23הגילוי של התקן בקשר לגורמים ששימשו לזיהוי המגזרים ופריטים שונים לפי סעיף 

 וגילויים נוספים הניתנים ברמת הישות כגון מידע לגבי לקוחות עיקריים ומוצרים ושירותים עיקריים.

 

 

 לחצו כאן -הדוח המלא באתר רשות ניירות ערך לקריאת 
 

 

 
 למידע ופרטים נוספים:

 03-6085464: 'שותף, מנהל המחלקה המקצועית, טל ,רו"ח גיא טביביאן

 03-6085516: 'שותף, המחלקה המקצועית, טל רו"ח אורי לוי,

 

  
 קישורים רלבנטיים: 

 

 דף הבית של חשבונאות וביקורת

 

 חטיבת הביקורת –חוזרים מקצועיים 
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