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מחלקת תאגידים

דגשים חשבונאיים  
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IXBRL-שיטת הדיווח הבינלאומית 
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פעולות מחלקת תאגידים בתקופת הקורונה



נתונים סטטיסטיים מהגל הראשון של הקורונה



חוב והתפלגות לפי סוג ההסדרמפת הסדרי

ע"רנ, מחלקה הכלכלית



מספר חברות נסחרות בבורסה לפי ענף פעילות

.לא כולל חברות דואליות וחברות שנמחקו ממסחר או לא רשומות למסחר*
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ע"רנ, מחלקה הכלכלית



הגעתן של חברות הטכנולוגיה לבורסה

:22020על בסיס רבעון שהוגשו IPOתשקיפי 

:32020על בסיס רבעון IPOעל כוונה לתשקיפי הודעות

:המגמות ממשיכות
;IPOהודעות על כוונה להגיש תשקיף50מעל 1.
;חברות בתחומי הטכנולוגיה-הודעות מתוכן 240.
.  מיזמים וכדומה, ח"וזאת ביחס לגיוסי אג, מרבית ההודעות מכוונות לגיוס מניות3.



?שינוי מגמה–בשנים האחרונות IPOהנפקות 
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מניות   ח   "אג מיזמי השקעה

ועשויות להנפיק לראשונה בתקופה הקרובה22020עוד מספר חברות קיבלו היתר על בסיס דוחות רבעון 



:    99-7חשבונאית עמדת סגל
:חשבונאייםדגשים 

;פיננסימצב 1.

;ז"תזמח "דו2.

;נכסיםע"י3.

;שמאויות4.

;רווח הזדמנותי5.

.חכירות6.



":עיקרון הגילוי הנאות"–99-7חשבונאית סגלעמדת

דוח  
דירקטוריון

השלכות  
המשבר

הערכות  
שווי  

מהותיות  
מאוד

תזרים  
מזומנים  

חזוי

התאמה  
לנסיבות  

הספציפיות

מידע צופה  
פני עתיד

מצב 
,  פיננסי

נזילות  
ומימון

דוחות  
כספיים

נאותות 
הנחת העסק  

החי

רואה  
החשבון  
המבקר

השלכות על  
מודל הפסדי 

אשראי

מדידת שווי 
הוגן  

וירידות ערך 
נכסים

אירועים  
לאחר 
תאריך  
המאזן

שיקולי דעת 
משמעותיים  
ואומדנים  
מהותיים

2020יפורסם עדכון לקראת דוח שנתי 



דגשים באשר למצב פיננסי

ולסכומיםז"ללוניתוחי רגישות , מקדמי בטחוןשימוש ב:בחינת המצב הפיננסי➢

:המבקרח"רושללבתשומתהפנייתסיווג➢

כולל,IPOהנפקתעללהתבססניתןלאהפיננסיהמצבבחינתלצורך–IPOהנפקת➢

אחידה-לאהצעהבהליךבהנפקות

וודאות ביחס למצב  -אי
הפיננסי

תזרים חזוי

-ללא איהרעה בתוצאות הפעילות 
וודאות ביחס למצב הפיננסי

חזוילא בהכרח נדרש תזרים 



ז"תזמיישומית בדוח סוגיה

(:רולינג)שינוי סיווג תשלומי ריבית בדוח על תזרימי מזומנים ➢

הדרך  –הצעה לתקן 
...  לאישור עוד ארוכה

פרקטיקה  
מובהקת בענף

השלכות על  
"סימני אזהרה"



ירידת ערך נכסים לא פיננסיים

ניתוחי רגישות; העמקת הגילוי; ביקורתיתבחינה–DCFהנחות בהכנת ➢

לא ניתן לקזז סימנים חיוביים ושליליים–עיתוי הבחינה וסימנים לירידת ערך ➢

עקביות בחברות המדגם; מתודולוגיות מקובלות; רמת מינוף מייצגת–שיעור הניכיון ➢



ן"נדלשמאויות

וודאות ביחס לאופן היציאה מהמשבר  -אי–השפעות ארוכות טווח •

.  והשפעות ארוכות טווח

ולאורך זמן   , הוודאות בשמאות עולה-שאיככל–השפעה על שיעור היוון•

. הדבר צריך לקבל ביטוי בשיעור ההיוון–

.זהיר אחר עסקאות בשוק וחידושי הסכמיםמעקב–עסקאות בשוק •



ה במחיר הזדמנותימרכישרווח

עסקאות  
הזדמנותיות  

בתקופת משבר  

משקפים שווי הוגן  הנחת המוצא היא שמחירים , במשברגם 

בדרך כלל מחיר העסקה משקף את השווי ההוגן– IFRS 13הוראות

עסקה בשוק לא עיקרי. ד; יחידות מדידה שונות. ג; עסקה בתנאי לחץ. ב; צדדים קשורים. אהחריגים

כדי לסטות ממחיר עסקה נדרש להרים נטל משמעותי ביותר

ועוד  ; נסיבות העסקה. ג; זהות הצדדים המעורבים בעסקה. ב; תקופת השיווק של הנכס. א

להביא בחשבון עסקאות השוואה שיתמכו בגישות סובייקטיביות  יש 

מאוד לסטייה ממחיר עסקהרף גבוהנדרש :מסקנה

אם מרימים את  
הנטל לחריגה 

דגשים מיוחדים



:DCFדגשים בבניית –שווי הוגן 

:  מידע שמבוסס ככל שניתן על
;נתוני עבר1.
;חוזים קיימים2.
.מידע נצפה אחר3.

שימוש במידע מבוסס  

שימוש בהנחות לא מבוססות

טענת החברה  

:חברה הניחה
;הנחות כלליות מופשטות1.
הנחות שאינן עולות בקנה  2.

.אחד עם ביצועי העבר של הנכס

:ביןהחברה שקללה
;במונהוודאות גדולה-אי1.
. במכנהשיעור היוון שמרני 2.

.יש לבנות את התחזית הטובה ביותר במונה ואת שיעור ההיוון המתאים במכנה–עמדת הרשות
! לא ניתן לקזז בין האומדנים

:ביסוס ההנחות בנוגע לתחזית–מקרה ספציפי 



סיכום

 IPOהסדרי חוב והנפקות, השפעת הגל הראשון על החברות בבורסה
2

99-7עמדת סגל חשבונאית 

ז"תזמח "ודומצב פיננסי

ושווי הוגןרווח הזדמנותי, שמאויות, ערך נכסיםירידות

3

4

5

פעולות מחלקת תאגידים בתקופת הקורונה
1

✓
✓
✓
✓
✓



ח"רו, שניידרפלקוןיפעת !תודה
,החשבונאית הראשית

מחלקת תאגידים


