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רשות ניירות ערך
גילוי בדבר שכר רואה חשבון מבקר
הנחיה לפי סעיף 36א)ב( לחוק ניירות ערך התשכ"ח – 1968
דברי הסבר
ביקורת דוחות כספיים ,המבוצעת על ידי רואה החשבון המבקר ,הינה מכשיר ראשון במעלה
להקניית אמינות למידע המובא לציבור באמצעות דוחות כספיים .אמינות זו הינה אבן יסוד
לפעילות תקינה של שוק ההון ,ופגיעה בה מערערת את אמון הציבור בשוק זה ואת נכונותו
להשקיע בו את כספו .ציבור המשתמשים בדוחות סומך על אמינות חוות הדעת בהאמינו ,שהיא
ניתנת ביושרה ) (INTEGRITYובאובייקטיביות.
על אף חשיבותו המכרעת של רואה החשבון המבקר כ"שומר סף" ) (GATEKEEPERבולטת
בהעדרה ,בשוק ההון ,השקיפות הראויה ביחס להתקשרות שבין החברה לרואה החשבון המבקר,
אותה שקיפות-הדרושה לשם הערכת איכות הביקורת.
זאת ועוד ,תעשיית ראיית החשבון עברה שינויים ניכרים בשנים האחרונות ,כך שמשרדי ראיית
חשבון אינם עוסקים עוד אך ורק בביקורת של דוחות כספיים אלא גם מעניקים שירותים
הקשורים לביקורת וכן שירותים נלווים מסוימים שאינם קשורים לביקורת ,עניינים העלולים
להשפיע ,גם עת הם במסגרת הוראות הדין ,על איכות הביקורת.
לאור האמור ,החליטה הרשות לפרסם הנחיה לפיה תאגידים מדווחים יפרטו בדוח הדירקטוריון
הנכלל בדוח התקופתי את כל השכר המשולם לרואה חשבון מבקר ע"י התאגיד המדווח וע"י
חברות מאוחדות מהותיות שלו ,תוך פיצול השכר האמור לסוגי השירותים הניתנים.
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 .1על תאגיד מדווח לפרט ,במתכונת המובאת ב (3) -להלן ,במסגרת דוח הדירקטוריון הנכלל
בדוח התקופתי שלו את השכר הכולל לו זכאי רואה החשבון המבקר )להלן – המבקר(
בגין שירותי הביקורת ובגין שירותים אחרים הקשורים לשנת הדיווח האחרונה
והקשורים לשנה שקדמה לה ,בנפרד .לצד ציון השכר כאמור יצוין ,היכן שנדרש ,גם
מספר השעות שהושקעו ע"י המבקר במתן אותם שירותים.
 .2אוחדו בדוחות הכספיים של התאגיד המדווח תאגידים אחרים ,יפורט האמור בסעיף 1
לעיל גם לגבי כל תאגיד אחר כאמור ,המהותי לתאגיד המדווח ,תוך ציון שם התאגיד ושם
המבקר .היה התאגיד האחר מאוחד באיחוד יחסי בדוחות הכספיים של התאגיד המדווח,
יכללו בפירוט סכומי שכר הטרחה לפי חלקו של התאגיד המדווח באיחוד היחסי.
 .3האמור בסעיפים  1ו 2 -לעיל יפורט לפי החלוקה כלהלן:
א .שכר בגין שירותי ביקורת ,שירותים הקשורים לביקורת ושירותי מס ,ושעות העבודה
שהושקעו על ידו במתן שירותים אלו.
ב .שירותים אחרים – השכר הכולל עבור שירותים שנתן המבקר שאינם נכללים בסעיף
א' לעיל .על התאגיד לתאר גם את סוג השירותים הכלולים במסגרת סעיף זה;
 .4כללו הסכומים בסעיף )3א( סכום בגין שירותי מס שהיקפו עולה על  45%מסך הסכומים
בסעיף זה ,יפורטו הסכום ומהות השירותים.
 .5הופחת מהותית בתקופת הדוח שכר הטרחה הכולל ,ביחס לתקופה המקבילה אשתקד,
במטבע ההתקשרות ,תפורט מהות ההפחתה והסיבות לה.
תחולה
הנחיה זו לא תחול על תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א –  ,1981על מבטח
כהגדרתו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח ,התשמ"א –  1981ועל תאגיד שפרק ה' 3לחוק חל עליו.
תחילה
הנחיה זו תחול ממועד פרסומה.
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