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__________________________________________________________________________________

24.3.21
לכבוד
פרופ' דני פפרמן – הסטטיסטיקן הלאומי
הנדון :דרישות הדיווח של הלמ"ס מהחברות במשק
פרופ' פפרמן נכבדי שלום,
בשם סמנכ"לי הכספים של החברות המובילות במשק ,אנו פונים אליך בנוגע לדרישות הדיווח של הלמ"ס מהחברות
במשק.
תהליך הכנת ניירות העמדה על ידנו ,משתף את הדרג המקצועי הבכיר ביותר בחברות בישראל ( CFOsהחברות
המובילות במשק) .התהליך פתוח ורב משתתפים ובמהלכו נסקר הנושא שבנדון ,מתקיים דיון עומק בו מועלות
נקודות מרכזיות לנייר העמדה ,והוא נשלח להערות ותגובות כלל החברים לגיבושו של הנייר הסופי המוצג בפניכם.
כך שנייר העמדה שבפניכם הוא המצרף המקצועי של כלל המשק על ענפיו השונים.
כללי
הלמ"ס ,בפועלו על פי פקודת הסטטיסטיקה ,דורש מהחברות והתאגידים הפועלים במשק הישראלי דיווחים בנושאים
שונים ובתדירות משתנה ,ביחס לפעילותם.
על פי סעיף  9לתקנון עבודת הסטטיסטיקה ,על נטל ההשבה להיות מידתי ,כך בין היתר:
"נטל ההשבה הוא יחסי לצורכי המשתמשים ואינו מכביד מדיי על המשיבים .המוסד הלאומי
לסטטיסטיקה  ...עוקבים אחר עומס ההשבה וקובעים יעדים לצמצומו לאורך זמן.
...
 9.3המידע הסטטיסטי שנדרש מעסקים מתקבל ,ככל שאפשר ,מהדוחות הכספיים שלהם ונעשה
שימוש בשיטות אלקטרוניות כדי להקל על ההשבה.
 9.4נעשה שימוש במקורות מנהליים ...כדי להימנע מבקשות חוזרות למידע".
האתגר
לצערנו ,דרישות הלמ"ס מהחברות במשק בשנים האחרונות אינן עומדות בסעיף  9לעיל:
 .1הדרישות אינן מאפשרות לגזור את הנתונים מתוך הדוחות הכספיים אלא מחייבות שעות רבות של חישובים
ושליפת נתונים ותתי נתונים מתוך המערכות.
 .2עומס הדיווח עולה לעתים כדי צורך בהוספת עובד במשרה מלאה רק כדי לעמוד בנטל הדיווח ללמ"ס.
 .3לצערנו במקרים מסוימים גורר העומס בדרישות בדחייה חוזרת ונשנית של הדיווחים.
 .4בחלק מהמקרים גורר העומס ,בשילוב המחסור בכח אדם רלוונטי בחברות ,הטלת המשימה על גורמים
זוטרים ללא כישורים מספקים לספק את הנתונים הנדרשים רק כדי לעמוד בחובת הדיווח במועדה.
 .5גם בהשוואה גלובלית (שפשוט מאד לבצע ,שכן יש חברות בישראל שהן חברות בנות של חברות זרות או
שיש להן חברות בנות בחו"ל) ישראל היא מהמקשות והתובעניות ביותר בדרישות הדיווח ללמ"ס.
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 .6לעתים מקבלים סקרים בדיעבד כמה שנים אחורה (לדוגמה סקרים על שנת  2016/2017מתקבלים במהלך
 2020מה שמקשה על שליפת הנתונים בעיקר כשצוותי כספים כבר עזבו והתחלפו).
בקשתנו
כדי להמשיך ולעמוד בדרישות החוק ,אנו מציעים כי:
 .1עומס הדיווח יתחלק בין כלל החברות במשק ,וכן תחול הגבלה שנתית לכמות הסקרים שחברה או (חברה
וחברות בנות שלה) יכולה לקבל .כלומר יקבע מספר מסויים שמגביל את כמות הסקרים השנתית
שמתקבלים וכן תיווצר הגבלה רבעונית (נניח סקר אחד בשנה לכל חברה ולא יותר מ 25%-מהסקרים
באותו רבעון) .דבר זה גם יקל על חברות ש"עולות בגורל" במשך  5שנים ברצף על כמה סקרים בתחומים
שונים בו זמנית (סקר מו"פ ,סקר סייבר ,סקר חדשנות ועוד ועוד).
 .2במידה ונדגמת חברה שעיקר מניותיה נרכשו על ידי חברה אחרת (בארץ או בחו"ל) – הבאת נתונים בעבור
חברות אלו לאחר שצוות הכספים בהן עזב בחלקו או במלואו היא משימה קשה הרבה יותר מאשר לנתח
נתונים בעבור חברות שמתוחזקות בשוטף כפי שצוין מטה .חשוב שתהיה הגבלה של השנים הנדגמות החל
מהשנה העוקבת לשנת הרכישה ואילך (כל עוד לא נשלח הסקר טרום הרכישה).
 .3סקרים ישלחו במייל לפחות שלושה חודשים לפני תאריך ההגשה שלהם וכן תאריך ההגשה יהיה באמצע
רבעון על מנת לאפשר גמישות לחברות ציבוריות .למשל סקר להגשה במהלך רבעון  ,2תאריך ההגשה
שלו צריך להיות במאי ולא באפריל כשסוגרים את רבעון  1או ביוני כשאנחנו נערכים לסגירת רבעון .2
 .4סקרים לא יחולו יותר משנת כספים אחת בדיעבד.
 .5דרישות הלמ"ס יהיו לנתונים שניתן להוציא ישירות מתוך הדוחות הכספיים ,בהתאם לדרישת ס'  9לתקנון
הסטטיסטיקה לעיל .ניתן לדרוש דוחות סטטוטוריים נוספים דוגמת דיווחי  102של חברות ודיווחי מע"מ,
במידה והלמ"ס לא יכולה לקבל אותם ישירות מהרגולטורים האחרים.
 .6דרישות הלמ"ס יהיו לנתונים זהים על כל התקופות כך שדו"ח שסופק פעם אחת ניתן יהיה לשוב ולספקו
עם נתונים מעודכנים ללא צורך בעיבוד נוסף.
 .7במידה והדרישה היא לנתונים הדורשים עיבוד או מסמכים נוספים ,תקצה הלמ"ס איש מטעמה שיגיע
למשרדי החברות למספר פגישות קצוב ליום או יומיים ,שיבצע את איסוף ועיבוד החומר הראשוני.
 .8הדרישות יהיו לנתונים רלוונטיים ומהותיים בלבד .בדומה לעריכת דוחות כספיים ,יש דברים שקורים
בחברות שהם שוליים ואין מה לדווח בעניינם .לדוגמא ,אין טעם לדרוש סקר מסחר בינלאומי מחברה
שהיתה לה עסקה בינלאומית אחת לא מהותית בגובהה.
נשמח להיפגש על מנת להוסיף ולפרט ככל שיידרש.
בברכת בריאות,
מיכל קורן ,עו"ד (חשבונאית)
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