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IFRS 

נגיף הקורונה על התפשטות השלכות אפשריות של 
 דוחות כספיים

 

 

 שלום לכולם,

 

 שמקורו, כלכליות מאקרו השלכות בעל אירוע העולם את פוקד אלה בימים

 התגובות .העולם ברחבי רבות במדינות (COVID-19) הקורונה נגיף בהתפשטות

ועשויות להיות  במהירות להתפתח ממשיכותהקורונה  נגיף להתפשטות העולמיות

 .על ישויות רבותמהותיות  השלכותגם לכך 

 

 לקחת אותם יש החשבונאיים המרכזיים את הנושאים להדגיש זה חוזר מטרת

 המסתיימות לתקופות IFRS בהתאם לתקני הכספיים בהכנת הדוחות בחשבון

 .ולתקופות דיווח עוקבות 2019 בדצמבר 31 ביום

 

הפרעות בייצור  , בין היתר,כוללותעל ישויות של נגיף הקורונה  העיקריות ההשפעות

ובשרשרת האספקה, חוסר זמינות של כוח אדם, ירידה בהיקף המכירות וברווחים, 

סגירת מפעלים ו/או חנויות, עיכובים בהרחבות עסקיות מתוכננות, חוסר יכולת לגייס 

מימון, תנודתיות מוגברת בשווי של מכשירים פיננסיים, תיירות מופחתת, שיבושים 

 בנסיעות ופעילויות פנאי ועוד.

 

 ההשלכות החשבונאיות האפשריות כוללות בין היתר:לאור זאת, 



  לרבות מוניטין(;לא פיננסיים ירידת ערך נכסים( 

 ;הפחתות מלאי 

 ;הפרשה להפסדי אשראי חזויים 

  הוגן;מדידות שווי 

 ;הפרשה בגין חוזים מכבידים 

 ;תכניות לשינוי מבני 

  הפרת אמות מידה פיננסיות )לרבות השפעה על סיווג התחייבויות כשוטפות/לא

 שוטפות(;

 ;עסק חי 

 ;ניהול סיכוני נזילות 

 ;אירועים לאחר תקופת הדיווח 

 ;יחסי גידור 

 ;שיקולי מס 

 ;הטבות עובדים בגין סיום העסקה 

 זייםשינויים בהסדרים חו.  

 

אנו סבורים כי  2019בדצמבר  31לגבי דוחות כספיים לתקופות המסתיימות ביום 

ים שאינם מחייבים מהוות אירועמהתפשטות נגיף הקורונה  ההשלכות הנובעות

העוסק באירועים לאחר  IAS 10תיאום לאחר תקופת הדיווח, בהתאם להוראות 

  תקופת הדיווח.

 

הנסיבות הספציפיות שלה וחשיפתה  כל ישות צריכה לשקול בזהירות את

לנתח את האופן שבו , של נגיף הקורונה השלילית מהשפעתו לסיכונים כתוצאה

ולכלול את מלוא הגילוי הנדרש  האירוע עשוי להשפיע על הדיווח הכספי שלה

 בדוחותיה הכספיים.

 

 

 לחצו כאן –המלא  החוזרלקריאת 
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