
דוחות כספיים  
בעידן הקורונה

ח"רו,אונגררגינה 
ר הוועדה להקמת נבחרת  "סגנית נשיאת לשכת רואי חשבון ויו

הדירקטורים של לשכת רואי חשבון  
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בישראלחשבוןרואילשכתשלהדירקטוריםנבחרתמאגרהינוח"הדירקטורו
לערךהמודעותוהעלאת,בדירקטוריוניםחשבוןרואייותרשללשילובםהפועלת
.דירקטוריוןבכלח"רושלהמוסף

? מי אנחנו 

חשבוןרואילשכתחברי800מלמעלהלמאגרנרשמוזהלמועדנכון.

!חשבוןרואהצריךדירקטוריוןכלכי
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? מי אנחנו 

איתורהמאפשריםרביםפילטריםהכנסתומאפשרממוחשבהינוהמאגר
.המחפשלדרישותאופטימליממוחשב

חלקםאיתורים9בהלשכהסייעהח"הדירקטורואתרהשקתמאזהקצרבזמן
.בבלעדיות
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מניעהצעדיבביצועוהחלה,המחלהאודותראשונהאזהרהסיןפרסמה31.12.2019-ב

.WuhanהמחוזשלהבירהבעירובעיקרHubeiבמחוזשלמיםאזוריםנחסמובהם
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2019השפעת מגפת הקורונה על עריכה וביקורת הדוחות הכספיים לשנת 
2020ולרבעון הראשון לשנת 

2020מרץ , על פי איגרת נשיאת לשכת רואי חשבון בישראל

הטילואחרותומדינות,"נגועות"ממדינותהבאיםבפנישעריהןאתסגרומהמדינותחלק

.אחרותמארצותהשביםלאזרחיהןבידודחובת

אירופה,באסיהמדינותלרבות,העולםרחביבכלהנגיףהתפשטופברוארינוארבמהלך

.עולמיתלמגפהוהפךואוסטרליהקנדה,הבריתארצות,התיכוןובמזרח



רבותכלכליותהשלכות)יינקטוועוד(שננקטאלהלצעדים:

גלםבחומרימחסור;

ואנשיםסחורותבשינועקשיים;

בידודאו"סגר"להעובדיםהכנסתעקבאו,גלםבחומרימחסורעקבמפעליםסגירת;

הננקטיםוהצעדים,בעולםבבורסותאחריםערךוניירותהמניותשערישלחדותירידות

;הריביתשערהורדתכגון,בעולםהמרכזייםהבנקיםידיעל

קמעונאות,בידור,תחבורה,פיננסים,תיירות:כגוןשלמיםבענפיםקשהפגיעה

.ותעשייה
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השפעת מגפת הקורונה על עריכה וביקורת הדוחות 
2019הכספיים לשנת 

2020מרץ , על פי איגרת נשיאת לשכת רואי חשבון בישראל

ולדיווחי2019לשנתהכספייםהדוחותעללהשפיעעלולותאלהכלכליותהשלכות

.2020לשנתהביניים
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10IAS-אירועים לאחר תאריך המאזן
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אירועים לאחר תאריך המאזן

התגלה   ארע



?  2020לשנת 1-ולרבעון ה2019-איך מושפעים הדוחות הכספיים ל
לתקניבהתאם-לבחוןההנהלהעל-?גילוימחייבאוהתאמהמחייבאירוע1.

IAS(מקובליםחשבונאות בתקינה14מספרחשבונאותותקןל"הבינבתקינה10

האםאו,התאמההמחייב,הכספיהדוחתאריךלאחרבאירועמדוברהאם)הישראלית

הדוחבמועדששררלמצבלהתייחסצריכההבחינה.בלבדגילויהמחייבבאירועמדובר

גרמהכברדצמברבמהלךהנגיףהתפרצותעצםהמאזןתאריךליוםהאם,דהיינו,הכספי

מעברהמחלהמהתפשטותכתוצאההמאזןתאריךלאחררקאירעושאלואו,לקשיים

.סיןלגבולות

לבחוןישהתאמהמחייבבאירועומדוברבמידה-חשבונאייםאומדניםעלהשלכות2.

.והפרשותנכסיםערךירידת,הוגןשוויחישובי,חשבונאייםאומדניםעלאפשריותהשלכות

אחריםומשאביםמזומניםלגייסהישותביכולתאפשריתפגיעהלבחוןיש-משאביםגיוס3.

-"חיעסק"-כבהגדרתהמשמעותייםספקותלקיוםסיכוןכדיעדפעילותהלהמשךהדרושים

.מכךהמשתמעכלעל
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?  2020לשנת 1-ולרבעון ה2019-איך מושפעים הדוחות הכספיים ל
עקב,המדווחתהישותעלהמשפיעיםלסיכוניםגילוילתתיש-גילוימחייבאירוע4.

מוצרים,גלםבחומריממחסורכתוצאהאוההוןבשוק,כולובענףאפשריתפגיעה

.'וכוהיעדבשוקימהמצבכתוצאהבהכנסותפגיעה,אדםבכוחמחסוראומיובאים

לשנת1-הלרבעוןבינייםמדוחותהחל-2020לשנת1-הלרבעוןבינייםדוחות5.

,התאמההמחייבאירועהינו)המקריםבמרבית(אלא,גילוימחייבאינוהאירוע,2020

שלהראשוןברבעוןשהחלוהכלכליותההגבלותכוללבעולםהנגיףוהתפשטותהואיל

.והתחייבויותלנכסיםהתאמותלחייבעשויות,2020שנת

בעיקרשהגיעהקורונהוירוסעלהמידעהאם:השאלהאתעצמןלשאולהחברותעל

?2019לדצמבר31-בכברששררותנאיםעלמעיד2020פברואר-בינואר
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הבנקים–ראשון מיגזר
בנק הפועלים

הקורונהנגיףמהשלכותכתוצאהשקלמיליון450-בנחתך2019לשנתהפועליםבנקשלהנקיהרווח

נמצאיםאנו":קוטלרדבל"המנכ.שקלמיליארד1.799-ל30%-בירד2019בשנתהבנקשלהנקיהרווח

המגזרעםפעולה-בשיתוףלעבודלמדינהקורא;כלכליתודאותאיבחובההטומנתתקופהשלבתחילתה

"הפיננסי

לידיבאות2019לשנתהרביעיברבעוןהקורונהנגיףהתפרצותבגיןוהעקיפותהישירותההשפעות

.שקלמיליון450שלבסךהנקיברווחלפגיעהמביאהאשר,אשראילהפסדיבהוצאותבתוספתביטוי

"אך,2020לשנתהבנקתוצאותעלשליליתמהותיתהשפעהלהיותעלולההאחרוניםבשבועותלאירועים

.הפועליםבבנקכתבו,"היקפןמלואאתלהעריךניתןלאזהבשלב
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בנק הפועלים
לענפיםהקשוריםלוויםמספרבגיןהיאהתוספתעיקר"כיאשראילהוצאותהתוספתבהקשרפירטובבנק

.)"ותיירותתעופה,אנרגיהבעיקר(השוניםבשווקיםמנגזרותיואומהמשברמשמעותיבאופןעתהעדשנפגעו

לרשת,בדלקהשליטהבעל,תשובהליצחקאשראינתןהפועליםבנקכיהערכותפורסמולאחרונה

.עלאלהתעופהולחברתפתאלהמלונאות

"העולמייםההוןבשוקישליליותומגמותכלכליתלפגיעהגורמיםהווירוסהתפשטותמפניהתגוננותאמצעי

פעילותחשופהאליובישראלהמשקבפעילותמהותיתלהרעהלהביאעלוליםאלהאירועים.המקומיובשוק

לוויםשלנזילותוקשייהאשראיבסיכוןעליהבגיןלרבות,הבנקעסקיעלהשלכותלהםוצפויותוקיימות,הבנק

שהתרחשואלה,המרכזייםהבנקיםידי-עלקצרלזמןריביותלהורדת,כןכמו.הכלכליתבפעילותההאטהובגין

בטווחהבנקשלהעתידיותוהריביתהמימוןבהכנסותקיטוןעלהשפעהיש,להתבצעשעשויותנוספותוהורדות

.בבנקנאמרעוד."הקצר
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בקשתבעיהלהיווצרעלולה.הוגןשוויובחישובינכסיםערךירידתשלבהיבטיםהיאהקורונהמשברשלהעיקריתההשפעה

בגיןהחזוייםהמזומניםתזרימיאתלבדוקיידרשוחברות.הוגןשווילפישנמדדיםבקניוניםלמשל,נכסיםשלרחבה

.נכסיהם

202012מרץ , ישראלKPMG, על פי חוזר של המחלקה המקצועית



הנחת העסק החי

2020מרץ , ישראלKPMG, על פי חוזר של המחלקה המקצועית
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מגדל וכלל חושפות עד כמה הכתה הקורונה ברבעון  –מגזר הביטוח 
הראשון

וחששבנוסטרושקליםמיליונימאותהפסדי,המנוהליםבנכסיםצניחה,המנהליםבביטוחיהניהולבדמיענקבור

ולייצב2019שלהרביעיברבעוןהרווחאתלמפרעלשפרשעשויותהקלות:החיוביבצד.חיסכוןלמוצרילהפקדות

.ההוןהלימותיחסאת

שלבמכפילביטוחוכללמגדלשלשוויןאתמתמחריםהמשקיעים,האחרוניםבשבועותהביטוחחברותמניותממחירי

אתהללוהחברותשתיחשפו,2019לשנתהתקופתייםהדוחותפרסוםלאחר.2019שנתלתוםהעדכניההוןעל0.3

נמוךעדייןההוןמכפיל,אלוהפסדיםשקלוללאחרגםאולם,2020לשנת1-הברבעוןהצפוייםלהפסדיםשלהןהתחזיות

.הביטוחבחברותחמורהעתידיתפגיעהמתמחריםהמשקיעיםמשמעמאוד
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ביאורי קורונה מתוך דוחות מגדל וכלל

ליוםמגדלחברתשלהתקופתיהדוחמתוך39ביאורלהלן

–2019בדצמבר31

כללחברתשלהתקופתיהדוחמתוך)יא(43ביאורלהלן

–2019בדצמבר31ליוםביטוח
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ן המניב"השפעות הקורונה על חברות הנדל
שלהתקופתיהדוחמתוךהביאורלהלן

–2019בדצמבר31ליוםמ"בעעזריאליקבוצת

כיהכספיח"בדוהחברהרשמהבנוסף:

השלכותבדברהוודאותחוסרלאורהיתרוביןשמרנותמטעמי"

דירקטוריוןהחליט,העולםאתשפוקדהקורונהנגיףהתפשטות

מיליון300שלבסךדיבידנדחלוקתזהבשלבלאשר,החברה

ח"שמיליון300עדשלנוספתבחלוקהולדוןולשובבלבדח"ש

".השנהבמהלך,נוספים
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קבוצת דלק ויצחק תשובה

גורל עסקיו של יצחק תשובה בידי הנושים; הערת עסק חי בדוחות קבוצת דלק
אולם השלמתן איננה נמצאת  , לקבוצת דלק תוכניות לפירעון התחייבויותיה במועד, לדברי רואי החשבון

ומשום כך קיימת סכנה להמשך קיומה כעסק חי, בשליטה הבלעדית של החברה
גלובס03.05.2020כהןסימוןעומריגיא בן 

,  תוכניותיה של קבוצת דלק לשירות החוב נשענות על מימוש נכסים והשקעות, לדברי רואי החשבון
שבמסגרתן לא יועמדו  , והבנקיםח"האגוכן הגעה להסכמות עם מחזיקי , קבלת דיבידנדים מחברות בנות
ובמקביל החברה תעמיד להם ביטחונות נוספים תוך עדכון תנאי  , מיידיההתחייבויות כלפיהם לפירעון 

.ההסכמים עימם
ומתנים עם בעלי איגרות החוב והמוסדות הפיננסיים ולהערכתה תוכל  משאיםהנהלת החברה מנהלת "

כותבים  , "הסכמות כאמור טרם גובשו, אולם למועד אישור הדוחות הכספיים, להגיע להסכמות כאמור
.עוד רואי החשבון של קבוצת דלק

מיליון  400כי דירקטוריון דלק יחליט על גיוס הון של , בשבוע האחרוןח"האגכך למשל דרשו מחזיקי 
בסך של, והיתרה, מיליון שקל כבר במהלך חודש מאי300שמתוכו יגויסו , שקל
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https://www.youtube.com/watch?v=1WmW5u97cbU


ביצועי המניות החסינות למשבר : לא כולן מתרסקות במשבר
הקורונה

אביבתלבבורסתהנסחרותהחברותכלכמעטשלפעילותן

ספורותחברותבולטותומנגד,הקורונהממשברנפגעה

הווירוסשלהשליליותלהשפעות"חסינות"מנהניםשעסקיהן

בעקבותמצמיחהליהנותמצליחותאףמהןוכמה,הקטלני

.המצב

2020מרץלחודשהינםהמוצגיםהנתונים(*)
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הקורונה דוחף את ההייטק למיזוגים
Cash is king, now more than ever

אתמציביםהקורונהמשבררקעעלעובדיםוקיצוציבממוצע40%-20%שלשכרהורדות,פרטיותבהשקעותקיפאון

-חדיועלמסתמניםמיזוגיםעל,באוויררכשהצעותעלמדבריםבענף.להרגיליםשאינםבמגננההישראלייםאפים-הסטארט

.מחיריםלירידתומחכיםהקוויםעלשמתחממיםהמקומייםהקרן

חברתלמעט,גיוסיםיהיולאהקרובההשנהשבמחציתמבינים,בכסףמוצפתהייתהספוריםרגעיםלפנישעד,ההייטקבתעשיית

.דולרמיליארד2.25שלשווילפידולרמיליון400גייסההמשברשלמרות"Via"ההסעותשירותי

המוסדייםהגופים,כספיםלהשיגקשהיהיהמוסדייםממשקיעיםהתחייבויותשקיבלופרטיותהשקעהוקרנותסיכוןהוןלקרנותגם

.פרטיותבקרנותבהשקעהכמו,סחיריםלאנכסיםלבין–ח"ואגמניות-סחיריםנכסיםביןמסויםלמאזןמחויבים
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ZOOMחברת 

הווידיאוועידותחברתהיאכרגעהבולטתהדוגמא–שלוהענקיותאתלהולידצפויהנוכחיהמשברZOOM,באפרילשהונפקה

.הקרובהבתקופהמרכזיתרוכשתלהיותוצפויהדולרמיליון885שלמזומניםקופתעליושבת,היוניקורניםבשטף2019

שלהמשעשעבצדZOOM,שלמניותלרכושבמקוםאבל,החברהבמנייתלהשקיערצוהמוניםZoom Video Communications inc

Zoomבשםאלמוניתסיניתחברהשלמניותמשקיעיםמעטלארכשו,)ZMבסימול( Technologies)בסימולZOOM(שמתעסקת

.הסיניתהחברהמנייתבשער20%שלזינוק:התוצאה.לסמארטפוניםהיקפיבציוד

חברתבנוסףZOOMהתהליךשללקויביישוםעצמהמצאהכאשרנכוןעסקימודלמהיעדרסובלת-SCALEתכננהלאכאשר

.ספוריםבחודשיםמשתמשיםמיליון200-למיליון10-מלעבור
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–סוכנות הנסיעות הגדולה בארץ מדלגת על הקורונה –איסתא
?הכיצד

איסתא,מהמשברהגדולותמהנפגעותאחתלהיותאמורהשהייתהלמרות

:שלההפעילותתוצאותעלהקורונההשפעותאתמציגה

בתחוםמהקורונהכתוצאהבלבדח"שמיליון7שלהפסדעלמדווחתהחברה

נובעהמזעריההפסד.ח"שמיליון201980בשנתהרוויחהאשר,התיירות

לרבות,ל"בחון"הנדללהיותהפךהחברהשלהפעילותמרכזכימהעובדה

.המלוןבתי

2019לשנתהחברהעניינימצבעלהדירקטוריוןמדוח1.2.1סעיףלהלן-
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Delta Airlines-וורן באפט מכר מניות ב: מצמצם אחזקות בתעופה
Southwest Airlines-וב

איירליינסבדלתאמאחזקותיה18%מכירתעלהודיעהוואי'התברקשיירחברת

הגדוללשפלהתעופהענףאתמדרדרתהקורונהמגיפת;ווסט'בסאות4%-ו

המכירהסיבתאתמסרהלאברקשייר;בתולדותיו

דלתהשלמניותמיליון13-לקרובמכרהברקשייר,רגולטורייםמסמכיםפיעל

.דולרמליון74תמורתווסט'סאותשלמניותמליון2.3-וכ,דולרמליון314תמורת

ממניות10.4%-ודלתהממניות11.1%בבעלותברקשיירהחזיקה,המכירהטרם

.ווסט'סאות

בקשותאתמולהגישוגדולותאמריקאיותתעופהשחברותלאחרנחשףהמהלך

.עובדיםלפטריאלצושלאמנתעל,האמריקאיהאוצרממשרדלמענקים
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"המצב חמור, קשקוש? אנחנו נהנים מהמצב: "יוחננוףאיתן 

היינו":מהמצבשנהנוהיחידותהןהקמעונאותרשתותכילטענותמגיביוחננוף

,משברבתנאיסניפים26כיוםמנהליוחננוף."הראשוןמהרגעזהעלמוותרים

,ח"שמיליארד2.35שלשווילפימוצלחתהנפקהבעקבותבנובמברהאופוריהאחרי

.מגיפהבתנאיתפעולעםלהתמודדצריכהמשוויה10%שאיבדההחברה

הוצאותספגווכי,מהמצבנהנולאוהפארםהקמעונאותרשתותכיטועןיוחננוף

.בטעותלחולהשנחשפוזהמתוקף,בבידודלעובדיםשכרעלגבוהות

אנשים–התנועהמגבלותבעקבות,מסוימתבמידהנפגעועסקיוכייוחננוףטועןעוד

שנפגעוכאלהיששכן,לענייןלאיהיהמצידו"להתמסכן"-שטועןאך,נוסעיםפחות

.יותרהרבהחמורובמצב
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ח"הנזק הצפוי לתעשיית הסלולר השנה מוערך בכמיליארד ש
לפניעודוזה,שמרניתבהערכהח"שכמיליארדעלעומדהנגיףבשלהשנההסלולרלתעשייתהמוערךהנזק

.מסופקיםלחובותוהפרשותעסקיםמקריסתכתוצאהשהצטברוהנזקים

ייגררבהכנסותמהשחיקהניכרחלקלכךבנוסףכיחששעולההתקשורתלמשרדהסלולרחברותשהעבירומנתונים

.יפוצולאשהןמעריכותרובןכיעולההחברותעםמשיחות.הבאהלשנהגם

מנדידהההכנסהוביטולהתיירותמעצירתכתוצאהשהנזקהיאההערכה,החברותשהעבירומהנתוניםעוד

במכירתמשמעותיתשחיקההחברותרושמותלכךבנוסף.בשנהח"שמיליון600-בכלבדומוערךבינלאומית

.הקצהציוד

יידרשוהסלולרשחברותלצפותשלאוקשהרביםלקוחותשלהתשלומיםמהפסקתהחששאתלהוסיףישלכך

שהוציאוהעובדיםכלאתלהחזירמסוגלותיהיוהחברותאםרבספק.עמוקקיצוץשללמהלךהשנהלהיכנס

.השנהשצפוייםקשיםומאבקיםעבודהסכסוכיאומרוזההמסתמנתהשחיקהרקעעלתשלוםללאלחופשות

24



25



26

ב"שבעה נתונים מטרידים שפורסמו היום בארה: כלכלה בטלטלה
,  מגפת הקורונה גרמה לנפילה החדה מעולם בצריכה הפרטית

שנים  40החזירה את הפעילות עסקית , ביצוא25%לקריסה של 
והפחיתה את האינפלציה לרמה נמוכה במחצית מיעד הבנק , לאחור

ההכנסה האישית זינקה במפתיע הודות לסיוע ממשלתי  ■ הפדרלי 
33%שיעור החיסכון קפץ לשיא של ■ 

,  2020במאי 29דה מרקר 
סוכנויות הידיעות  , בלומברגמתוך 

)לפי מדד מנהלי הרכש( 1982ירדה לרמתה בהעיסקיתהפעילות 



דוחות כספיים  
בעידן הקורונה

ח"רו,אונגררגינה 
ר הוועדה להקמת נבחרת  "סגנית נשיאת לשכת רואי חשבון ויו

הדירקטורים של לשכת רואי חשבון  
27


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	אירועים לאחר תאריך המאזן- 10 IAS
	אירועים לאחר תאריך המאזן
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27

