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רשות ניירות ערך
פרסום דוח ריכוז ממצאים בנושא גילוי בדבר
תגמולים לבעלי עניין ונושאי משרה בכירה

שלום לכולם,
בעקבות ביקורת רוחב אשר ביצעה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים בשישה
תאגידים מדווחים ,פרסמה רשות ניירות ערך ביום  28ביוני  2016דוח ריכוז ממצאים
בנושא גילוי בדבר תגמולים לבעלי עניין ונושאי משרה בכירה בהתאם לתקנה 21
לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) התש"ל – ( 1970להלן :תקנה .)21
דוח ריכוז ממצאים זה מפרט מספר סוגיות אשר עלו במסגרת הביקורות ואשר
מתייחסות להיבטי הגילוי והמדידה ,וזאת במטרה לשקף בפני ציבור התאגידים
המדווחים את עמדות סגל הרשות בכל הנוגע לסוגיות אלה.
הביקורת בחנה את חברות המדגם בקשר עם שלושה נושאים עיקריים:
 .1שלמות הגילוי שניתן במסגרת תקנה ;21
 .2נאותות מדידת הסכומים שהוצגו במסגרת הגילוי בתקנה; וכן
 .3הגילוי הנדרש בהתאם לתוספת השישית לתקנה .21
במסגרת הביקורת נמצאו מספר מקרים בודדים ,בסכומים זניחים ,בהם הוצאות
שונות שניתן היה לייחס לנושאי המשרה לא נכללו במסגרת הסכומים שהוצגו בגילוי.
בתחום נאותות המדידה נמצאו מספר ליקויים באופן חישוב הסכומים שהוצגו בגילוי
כגון חישוב על פי תקני חשבונאות ישראלים חלף תקני  ,IFRSטעויות חישוב ואי
הכללת הפרשות סוציאליות לעובדים בגין רכיב החופשה.
בתחום הגילוי נבחנה עמידה בהוראות המפורטות של התוספת השישית לתקנה .21
ממצאים נוספים שהתגלו אגב הביקורת כללו היעדר קביעת קריטריונים מדידים
אובייקטיביים לבחינת העמידה ביעדים האישיים של נושאי משרה ואי קביעת
משקולות ליעדים השונים ,אשר עלולים להפוך את המענק הניתן על בסיסם למענק
בשיקול דעת.
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