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COVID-19 - 2020לגילוי ולדיווח הכספי לרבעון ראשון  דגשים   

 חוזר מקצועירשות ניירות ערך &  פרסומי

 

 

 שלום לכולם,

 

 כלכליות מאקרו השלכות בעלגלובלי  אירוע העולם את פוקד תקופה האחרונהב

 ברחבי רבות במדינות( COVID-19) הקורונה נגיף בהתפשטות שמקורו, משמעותיות

 . )"משבר הקורונה"( , ישראל ביניהןהעולם

 

 באשר וכמותי איכותי מידע מתן המאופיינת באי ודאות משמעותית, ,זו בתקופה

 התקין תפקודו על שמירה לשם הכרחי, רציף באופן התאגידים על המשבר להשפעות

 עמדת( 2020במאי  11היום )רשות ניירות ערך לאור זאת, פרסמה . ההון שוק של

 הכספי הגילוי והדיווח על הקורונה משבר השפעות - 99-7מספר  חשבונאית סגל

 .2020 ראשון רבעון בדוח הנכלל

 

 העיתי הדוח במסגרת הנדרש לגילוי באשר דגשים במתן זו סגל עמדת של עניינה

 להשלכות בקשר העניין לפי העוקבים העתיים ולדוחות 2020לשנת  ראשון לרבעון

 הדירקטוריון דוח במסגרת הנדרשים נוגעים לגילויים אלה דגשים. הקורונה משבר

 הכספיים הדוחות במסגרת לגילויים הנדרשים, הדוחות תקנות להוראות בהתאם

 בקשר ( ודגשיםIFRSהבינלאומיים ) הכספי הדיווח תקני להוראות בהתאם

 .נוספים נושאים למספר

 



 על המשבר השלכות להערכת בנוגע אחיד גילוי מודל להגדיר ניתן לא כי, יודגש

 חשבונאי טיפול וליישם הגילוי את לכלול נדרשים התאגידים. המדווחים התאגידים

 הכלכלית בסביבה שלהם הספציפיות לנסיבות הכספיים בהתאם בדוחותיהם

, באופיים תמציתיים דוחות ככלל רבעוניים דוחות היות אף על כי יודגש כן .הנוכחית

 הכלכלית בסביבה שאירעו ביותר המהותיים והשינויים החריגות הנסיבות שנוכח הרי

 מפורט גילוי מתן על להקפיד שיש הרי, ולאחריו הראשון הרבעון בתקופת העסקית

 התאגיד פעילות על הקורונה משבר השלכות את להעריך למשקיעים שיאפשר

 .מיטבית בצורה

 

 הגילוי את להדגיש הינה, זו בעמדה המפורטים הדגשים של מטרתם כי לציין למותר

 מהתאגידים המצופה והמחשת, IFRS-ה כללי פי ועל דין פי על נדרש שממילא

 של סגורה ברשימה מדובר אין כי ברי. הגילוי דרישות את ליישם בבואם המדווחים

, בלבד להמחשה דוגמאות א, אלIFRS-ה כללי פי ועל דין פי על הנדרש לגילוי דגשים

 הרלוונטיים הגילויים את ולכלול דעת שיקול להפעיל נדרשים המדווחים והתאגידים

 .העסקית פעילותם על המשבר השלכות את לנתח למשקיעים שיאפשרו

 

 לחצו כאן -באתר רשות ניירות ערך  עמדת הסגללקריאת 
 

רשות ניירות ערך מספר שאלות ותשובות שנידונו פרסמה  2020במאי  7ביום , כמו כן

 בסגל הרשות לאחרונה בעקבות פניות של תאגידים מדווחים.

 

 דירקטורים שכר הפחתת אפשרותהמסמך כולל את עמדת סגל הרשות בדבר 

שוק  תלויי שאינם משתנים אודות רגישות ניתוחי הכללת, תלויים ובלתי חיצוניים

 שווי הערכות צירוףהמצורף לדוח דירקטוריון וכן, הקלה לגבי  חזוי מזומנים יםתזרב

 .מוניטין של תקופתית ערך ירידת בחינת לצורך שנועדו

 

 לחצו כאן -לקריאת המסמך המלא באתר רשות ניירות ערך 
 

 שמטרתו, Deloitte של IFRS in Focusבנוסף, מצורף להלן קישור לחוזר 

 בהכנת בחשבון להביא יש אותם המרכזיים החשבונאיים הנושאים את להדגיש

 .2020הביניים של שנת  לתקופות IFRS לתקני בהתאם הכספיים הדוחות

 

הנסיבות הספציפיות שלה וחשיפתה לסיכונים  כל ישות צריכה לשקול בזהירות את

על לנתח את האופן שבו האירוע עשוי להשפיע , משבר הקורונה מהשפעת כתוצאה

 ולכלול את מלוא הגילוי הנדרש בדוחותיה הכספיים. הדיווח הכספי שלה

 

 לחצו כאן -המלא  החוזרלקריאת 
 
 

 בברכה,

 טביביאן גיא ח"רו

 המקצועית המחלקה מנהל, שותף

 

 למידע ופרטים נוספים:

 03-6085464: 'טל ,Deloitte ,המחלקה המקצועית מנהל, שותף, רו"ח גיא טביביאן
 03-6085516: 'טל ,Deloitte ,המקצועית המחלקה, שותף, רו"ח אורי לוי
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