לכל תלמידי הקורס לחשבונאות של מגדל
הנדון :מבחן חשבונאות של הרשות לניירות ערך אשר התקיים בתאריך 2....51.5
לאור המבחן האחרון שהתקיים הצוות המקצועי של האקדמיה לפיננסיים של מגדל שוקי הון מתכוון
לפנות לרשות לניירות ערך בסוגיות הבאות:
סוגיה א'  -תקינה חשבונאית
בחודש יולי  5112פורסם תקן חשבונאות מספר  ,52אשר קבע כי הדוחות הכספיים של החברות
הציבוריות בישראל יערכו החל מהרבעון הראשון של שנת  5112לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים
 .IFRSבנוסף ,פרסומים מקצועיים שונים מצביעים על כך שחברות פרטיות יתבקשו בעתיד גם הן
לעבור לדיווח לפי תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים.
נוסח המבחן האחרון כלל שלוש שאלות אשר הנבחנים התבקשו לפתור על פי התקינה הישראלית.
שלוש שאלות במבחן בחשבונאות הינן בעלות משקל רב של כ .2% -ועשויות לגרום לעלייה דרמטית
במספר הנכשלים במבחן.
לאור העובדה כי פרי עבודתם של יועצי השקעות ,יועצים פנסיוניים ,סוכני ביטוח ומנהלי תיקים הינו
ניתוח דוחות כספיים עבור חברות ציבוריות ,אין להערכתנו משמעות לידיעת התקינה הישראלית על
בוריה .קל וחומר ,בחמש השנים האחרונות ,סטודנטים לראיית חשבון בכל מוסדות הלימוד ,אינם
נדרשים כלל ללמוד תקינה ישראלית מתוך הבנה כי זאת עתידה להיות חסרת משמעות ממשית בחיי
המעשה.
לדעתנו ,אין זה מן הראוי לבחון קבלת רישיון על פי קריטריונים ואמות מידה בלתי רלבנטיים ועם זאת
מחמירים יתר על המידה .נבקש מן הרשות ,לנקוט בתקינה חשבונאית אחידה ,עם העדפה לתקינה
הבינלאומית ,אשר הינה רלבנטית למקצוע.
סוגיה ב' – תמהיל השאלות במבחן
המבחן האחרון שיקף דיספרופורציה בין השאלות הכמותיות לשאלות הבלתי כמותיות (תאורטיות).
דיספרופורציה זו נלמדת ממבחני הרשות ב  7 -השנים האחרונות וכן מסטנדרטים סבירים של בחינה
של גוף שלטוני (ולעניין זה ניתן להשוות למבחן מועצת רואי החשבון ,וכן מבחנים חשבונאיים נוספים).
סוגיה ג'  -סילבוס הקורס ומאפייני החומר
סוגיה נוספת אשר נעסוק בה הינה סילבוס הקורס אשר מנוסח באופן הניתן לפרשנות רבה ואינו שונה
משמעותית מסילבוס המבחנים הנדרשים לקבלת רישיון ראיית חשבון .להערכתנו כמות ומורכבות
החומר המשתמעת מהסילבוס אינה תואמת את רמת הידע וההבנה הנדרשת מהנבחנים לצורך ביצוע
המקצוע באופן מהימן ,זהיר ומעמיק.
מסקנות
להערכתנו ,ההתנהלות המוצגת לעיל מצריכה מן רשות ני"ע בדיקה מעמיקה בנושא .סבירות דרישתנו
מתחזקת לאור העובדה שבמבחנים קודמים ,בהתאם למידע המצוי ברשותנו ,התבטלו מספר שאלות
עקב ניסוח לקוי וקושי בהבנת הנקרא על ידי הנבחנים .נבקש מן הרשות התנהלות תקינה בנושא
כתיבת המבחנים ,אשר תכלול מעקב ,בקרה ופיקוח ראוי.

