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משבר הקורונה
שיקום חברות וחזרה  

היבטים  –לשגרה 
פיננסיים







כיצד חברות הגיבו לפרוץ המשבר
?והטלת הסגר



להגדלת  בסל של מהלכים מיידיתארגונים רבים נקטו 
על מנת לתמוך בפעילות  התזרימיתהנזילות והגמישות 

של מספר חודשיםמצומצתעסקית 

: ניהול ההון החוזר

לספקיםתשלומים דחיית 
עצירת הזמנת מלאי חדש  /האטה

גבייה מלקוחותהקדמת 

הגמישות  להגדלת מימוניתפעילות 
:  התזרימית

הגדלת  /תשלומים לבנקיםדחיית 
אשראימסגרות 

עצירת השקעות הוניות

:  עצירת הפעילות העסקית

ת הפחתת  "הוצאת עובדים לחל
הוצאות להוצאות בלתי נמנעות  

בלבד



?לחזרה לשגרהתזרימיתלהערךכיצד 



בחודשים הקרובים ארגונים ידרשו לניהול קפדני במיוחד של  
תזרים המזומנים וההון החוזר

השלמת הון חוזר לרמתו הנורמטיבית  
: )פרדוקס ההון החוזר(

תשלומים לספקים שעוכבופרעון
הזמנת מלאי חדש  

מלקוחותגבייה 

הגמישות  להגדלת מימוניתפעילות 
:  התזרימית

חוב לבנקיםפרעון

בחינת השקעות הוניות

קצב התאוששת הפעילות העסקית 
:  והתאמות הקורונה

התאוששות איטית בצד ההכנסות
עלויות בגין התאמות קורונה



משבר הקורונהלניהול KPMGתכנית
"תכנית הצלחה"



הערכת מצב 
וגיבוש  

אסטרטגיית  
היציאה  

:ניתוח תמונת מצב של הארגון וגיבוש אסטרטגיית יציאה

ובתחום הספציפי של הארגון  , הבנת המצב רוחבית בסקטור. א

"  נקודת הפתיחה"-של הארגון  בתזרימיתהערכת מצב . ב

התחייבויות פיננסיות, דרישות הון חוזר, יתרת מזומנים



צפי  

לתזרים) ריאלי ופסימי, אופטימי(בניית תרחישים שוטפים 

:המזומנים השוטף של החברה

התאוששות ההכנסות בהתאם לתרחיש–הכנסות . א

אחזקה, שכירות, שכר-הוצאות קבועות בלתי נמנעות . ב

עלויות בגין  כולל (כתלות בקצב ההכנסות –הוצאות משתנות . ג

)התאמות קורונה



לפעול  

הספקים  , ביצוע פעולות להבנת הגמישות שקיימת מול הלקוחות

:הגורמים המממניםו

דחיית תשלומים  . א

)קבועות ומשתנות(חסכון בהוצאות . ב

התאמות במודל פעילות.ג

)  עבודה מרחוק(שמירת גמישות במהלכים הננקטים . ד

הפקת לקחים שוטפת  . ה



חמצן

לכמה כסף אני זקוק על מנת לפעול בשלושה חודשים הבאים •

?שנה הקרובה/ 

מה מקורות המזומן שלי ומה סבירותם•

נזילות למול רווחיות•

אשראי ופריסת תשלומים•

?תזרימיתגיבוי תוכנית•



הדדיות

...  לחשוב כבר מעכשיו על היום שאחרי המשבר

)וכומוניטין , ידע, לקוחות(שמירה על נכסי הארגון •

ביטלנו תשלומים/ עבודה מול הספקים שלהם דחינו•

התנהלות מול עובדים•

דיאלוג בפתיחות והבנה הדדיתמומלץ לקיים 



בחודשים הקרובים ארגונים ידרשו לניהול קפדני  
תזרים המזומנים ויתרות ההון החוזרבמיוחד של 

באופן שוטף וגיבוש תחזית התזרימיניתוח המצב 
!  דינמית יסייעו לצלוח תקופה זו בהצלחה



:לשאלות
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מערך הייעוץ העסקי, שותף
KPMG חייקיןסומך

תודה על ההקשבה

ישות    KPMG International Cooperative (”KPMG International“) ,-שותפות ישראלית וחברה ברשת של פירמות עצמאיות המסונפות ל, חייקיןסומך 2020 ©
.שמורותכל הזכויות . שוויצרית

אף על פי שאנו משתדלים לספק מידע מדויק . המידע המוצג כאן הינו בעל אופי כללי ואינו מיועד לענות על הצרכים הייחודיים של כל יחיד או ישות
אין לפעול לפי המידע המוצג  .אין באפשרותנו להבטיח את עדכניות המידע ביום בו הוא מתקבל וכן כי המידע ימשיך להיות מדויק גם בעתיד, וזמין

.ללא ייעוץ מקצועי  מתאים לאחר בדיקה מקיפה ויסודית של המצב הספציפי

(“KPMG International”) KPMG International Cooperativeפירמות החברות ברשת של פירמות עצמאיות של . הינה ישות שוויצריתKPMG
לאף פירמה החברה ברשת אין סמכות לחייב את  . אינה מספקת שירותים ללקוחותKPMG International -      .KPMG Internationalמסונפות ל 

KPMG Internationalאו כל פירמה אחרת החברה ברשת כלפי צדדים שלישיים ול-KPMG International  אין סמכות כזו לחייב כל פירמה החברה
.ברשת
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