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 א.ג.נ,

  בזק בינלאומית נכסים בספרי ויתר -משלים  ידיווח מייד

בדבר יתרות נכסים ( 2020-01-120570מכתא: )מס' אס 9.11.2020בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום 

ניתן בזאת דיווח מיידי "( בזק בינלאומי"חברה הבת בזק בינלאומי בע"מ )נטו בלתי מוסברות בספרי ה

 משלים כדלקמן:

)המבוצעת גם בליווי של יועץ נמשך תהליך הבדיקה  9.11.2020מאז פרסום הדיווח המיידי מיום  .1

עלו  ,. במסגרת זובספרי בזק בינלאומירישומים ותנועות בנוגע ל( , רואי חשבון ועורכי דיןחיצוני

לפיהם קיימים בספרי בזק  ,הן ביחס לתקופות עבר והן ביחס לשנים האחרונות ממצאים ראשוניים

)נטו( בספרים לבין יתרות הנכסים שלה )נטו( יתרות הנכסים שלה ין במהותיים פערים  בינלאומי

ש"ח )ברוטו לפני השפעת מיליון  195-בסכום של כבאופן ראשוני  השפעתם מוערכתסך אשר בפועל, 

  לפי הפירוט הבא: (, כאשר מסך זה תופחת השפעת מס בגין השנים הרלוונטיותמס

 2002-2017בגין יתרות עבר מהשנים  ש"חמיליון  110-סך של כיתרות העודפים בהקטנה של  .1.1

 .2002-2003ים שנמקורו ב( ש"חמיליון  80-כאשר רוב הסכום )כ

ים נבגין יתרות מהש ש"חמיליון  85-של כמצטבר סך בהקטנה של רווחי בזק בינלאומי  .1.2

 .(2018-2020האחרונות )

בהתאם לממצאים הראשוניים של הבדיקה, הפערים נובעים בעיקר מכך שלא בוצעה על ידי בזק 

השפעה על יתרת המזומנים של צפויה לא  הוצאות.רישום זקיפה מלאה של באופן שוטף בינלאומי 

 ליום בינלאומי לבזקשווי  הערכת לבצעגם  נדרשת החברה ,האמור לנוכח בזק בינלאומי.

 והרווחההשפעה על יתרות העודפים  אתלהגדיל או להקטין  עשויות, אשר תוצאותיה 31.12.2019

  .כאמור 1מעבר לאומדנים הכלולים בסעיף 

בדבר כימות ההשלכות על תוצאותיה הכספיות של החברה מובהר בזה, כי הערכות החברה לעיל  .2

זה, אשר טרם הושלמו, דיווח מתבססות על הבדיקות שנערכו עד למועד והשפעות אפשריות נוספות 

 וכי רק עם השלמת הבדיקות יתברר היקפן המדויק.
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דוחותיה. עם השלמת הליכי הבדיקה,  על האמוריםאת השפעת הפערים  בוחנת עודנה החברה .3

פרסם דוחות צפויה החברה ליתבררו לחברה ההשפעות על דוחותיה הכספיים של החברה, וכש

, בדרך של הצגה מחדש (30.6.2020-ו 31.3.2020, 31.12.2019) כספיים לתקופות הרלוונטיות שיידרשו

(Restatement וזאת על מנת לשקף בהם למפרע את השפעת ,)תיקון בדוחות הכספיים הנ"ל.  ה  

בדיקה. כמו כן, המצויים בתהליך עדיין של שתי החברות המבקר החשבון  הבינלאומי ורואהחברה, בזק 

בודק חיצוני כי ימונה החליט נוסף בודירקטוריון החברה מקבל עדכונים שוטפים בנוגע לתהליך הבדיקה 

לצורך עריכת הדוחות  .לרבות הנסיבות והתהליכים שהובילו ליצירת הפערים כאמור לבחינת הנושא

לערוך מחדש את דוחותיה  בזק בינלאומיוהצגת מספרי ההשוואה נדרשת  30.09.2020-ה ספיים ליוםהכ

הכספיים לתקופת הדיווח ולתקופות ההשוואה, פעולה המצריכה השקעת מאמצים רבים בלוחות זמנים 

 . 30.11.2020-ה עד ליום כאמורקצרים ועלולה להשפיע על יכולת החברה לפרסם את דוחותיה הכספיים 

, בהתאם למתחייב בנושא מהותית התפתחות כל ועל יהוהשלכות הבדיקההחברה תמשיך לדווח על ממצאי 

 על פי דין.

 

 בכבוד רב,

 

 "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
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