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 1999,       בינואר17
 ט"תשנ, בטבת' כט

 

 

 
 ,נ.ג.א

 
 .2000גילוי בדוחות הכספיי2 לגבי אי וודאויות הנגרמות עקב סוגיית שנת : הנדו!

 
 ,נכבדי

 
, 1999 בינואר 5 6בישיבתה מה , הועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

להנחיה בדבר גילוי ) 1998 בדצמבר 29יו8 מ(אימצה את ההצעה של לשכת רואי חשבו7 בישראל 

 .וקובעת הנחיה זו כמחייבת, 2000וודאויות הנגרמות עקב סוגיית שנת 6בדוחות הכספיי8 לגבי אי

 

 
 ,בכבוד רב

 
 ח"רו, ד7 גבעולי' פרופ

 ר הועדה המקצועית"יו



 לשכת   רואי   חשבו!   בישראל
 
 
 

 הצעה למוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות
 

 הנחיה בדברלקביעת 
 
 

 וודאויות הנגרמות עקב7גילוי בדוחות הכספיי2 לגבי אי
 

  (*)2000 סוגיית שנת 
 
 
 

 מטרה ומסגרת 
 
וודאויות הנגרמות עקב 6הנחיה זו מציגה את היבטי הגילוי בדוחות הכספיי8 לגבי אי .1

(הוודאות המובנית 6אי לרבות הגילוי המינימלי הנדרש לגבי , 2000סוגיית שנת  
INHERENT UNCERTAINTY (  גורמת באשר לתוצאות הכספיות 2000שסוגיית שנת 

סוגיית שנת , למרות שאי7 לדבר התייחסות פרטנית בהנחיה זו. העתידיות של גו: מדווח
 יכולה להשפיע ג8 על פריטי8 ספציפיי8 בדוחות הכספיי8 ועל גילויי8 אחרי8 2000

לצור; ', 8 אחרי8 כאלה ניתנת בנספח גרשימת דוגמאות של פריטי8 וגילויי. הנדרשי8
 . התייחסות

 
  2000וודאויות הנגרמות עקב סוגיית שנת 7אי
 
במקו8 , משתמשות בשתי ספרות בלבד, כולל חומרה ותוכנה, מערכות ממוחשבות רבות .2

הקולטות או השומרות את שנת  , מערכות אלה. לרישו8 השנה בשדה התארי;, בארבע
ולגרו8 לטעויות ,  או כתארי; אחר כלשהו1900ות אותה כשנת  עשויות לזה, 006 כ2000

מערכות ממוחשבות , בנוס:. כאשר תאריכי8 אלה משמשי8 לצור; חישוב או השוואה
מכיו7 , 1999מסויימות אינ7 מבצעות כהלכה חישובי8 ע8 תאריכי8 המתחילי8 בשנת  

 שאינו שנת  שבשדה התארי; כדי לשק: דבר" 99" שמערכות אלה משתמשות בספרות 
 יכולות להשתרע 2000השפעות סוגיית שנת . 2000בעיות כאלה ידועות כסוגיית שנת  , 1999

משגיאות מעוטות משמעות עד כשל מערכות מהותי העלול להשפיע על יכולתו של גו: 
 . מדווח לנהל פעילות עסקית רגילה

 
6 6 6  

 ועל ידי 23.12.98 להחלטתה מיו8  הצעת הנחיה זו אושרה על ידי המועצה המקצועית בהתא8 (*)
 והגשתה למוסד הישראלי 28.12.98הוועדה לכללי חשבונאות ודיווח כספי בהתא8 להחלטתה מיו8  

 . 28.12.98לתקינה בחשבונאות אושרה על ידי הוועד המרכזי בהתא8 להחלטתו מיו8 
 

קני חשבונאות של הצעת הנחיה זו זהה בתוכנה להנחיה שפורסמה בעני7 זה על ידי המועצה לת 
 . למעט התאמות הנוגעות להתייחסות אל פרסומי8 אחרי8, לשכת רואי חשבו7 בקנדה

 
 
 ) אר30129862000(בג6הצמוסד/חש6תק67ה



 
גופי8 מדווחי8 רבי8 נשעני8 על מערכות ממוחשבות ומחליפי8 מידע ע8 גופי8 אחרי8  .3

על , ע על גופי8 בכל הענפי8 תשפי2000צפוי שסוגיית שנת  , לכ7. באמצעי8 אלקטרוניי8
גופי8 מדווחי8 יצטרכו לשקול כיצד . גופי8 ממשלתיי8 ועל ארגוני8 שלא למטרת רווח

כולל הצור; לתק7 או להחלי: וכ7 לנסות מספר רב של תוכנות , 2000לטפל בסוגיית שנת  
 . וחומרה בתקופת זמ7 מוגבלת מאד ע8 מועד סיו8 קבוע

 
, שפיע על מערכות ממוחשבות המשמשות למגוו7 של יישומי8 עלולה לה2000סוגיית שנת  .4

מערכות המושפעות . בקרה תיפעולית והפעלה של ציוד, מידע ניהולי, כולל חשבונאות
או , 1999 עלולות שלא לפעול כמתוכנ7 כאשר תאריכי8 מסוימי8 בשנת  2000מסוגיית שנת  

וני8 או נוצרי8 על ידי מוזני8 לתוכ7 כנת,  או לאחר מכ20007תארי; כלשהו בשנת  
 בינואר  1 עשויה להמחיש את עצמה ביו8  2000סוגיית שנת  , מסיבה זו. חישובי8 פנימיי8

 . לפניו או אחריו, 2000
 
 :  יכולות להיות מסוג אחד או יותר מתו; הסוגי8 הבאי20008השפעות סוגיית שנת   .5
 

וחי8 המשתמשי8 במערכות גופי8 מדו: 2000מערכות מחשב שאינ! מוכנות לשנת   )א( 
ממוחשבות עלולי8 לעמוד בפני כשל מערכות או טעויות עיבוד שיגרמו להפרעות 

לבצע הזמנות מספקי8 , ביכולת הגו: המדווח לייצר או לספק את מוצריו או שירותיו
מערכות ממוחשבות אלה יכולות . לחייב לקוחות או לגבות מה8, או לשל8 לה8
 שירות או אצל גופי8 אחרי8 שאית8 הגו: המדווח אצל לשכות, להיות פנימיות

 . מבצע פעולות באמצעי8 אלקטרוניי8
 

, מלווי8, ספקי8, לקוחות: פעולות של אחרי2 המשפיעות על הגו9 המדווח  )ב( 
מפקחי8 או צדדי8 חיצוניי8 אחרי8 עלולי8 לחשוש שהגו: המדווח אינו , מבטחי8

יק את הקשרי8 העסקיי8 ע8 הגו: צדדי8 אלה עלולי8 להפס, 2000מוכ7 לשנת  
לדרוש פרעו7 מוא> של , לסרב להארי; מימו7, המדווח או לאיי8 בהפסקת8

צדדי8 אלה עלולי8 לשקול . או לנקוט הליכי8 חוקיי8 נגד הגו: המדווח, הלוואות
 . פעולות כאלו ג8 לפני כשל בפועל של מערכת כלשהי

 
 6ספקי8 או צדדי8 חיצוניי8 אחרי8 , אפשר שלקוחות: בעיות של צדדי2 חיצוניי2  )ג( 

לספק או לנהל עסקי8 בדר; ,  לא יוכלו לרכוש6שה8 משמעותיי8 עבור הגו: המדווח 
ספקי8 או ,  של אות8 לקוחות2000אחרת ע8 הגו: המדווח כתוצאה מבעיות שנת 

 . צדדי8 חיצוניי8 אחרי8
 

פגימה , ערכות ממוחשבותעלויות תיקו7 של מ: 2000עלויות הקשורות לסוגיית שנת    )ד( 
 עלולות לגרו8 קשיי8 2000בער; נכסי8 או הפרשות להפסדי8 עקב סוגיית שנת  

 . כספיי8
 
 ולפיתוח 2000ג8 כאשר מוקדשי8 זמ7 ומאמ> ניכרי8 להערכת ההשפעות של סוגיית שנת  .6

 אי7 זה ולא יהיה זה אפשרי למעשה לשו8 גו:, 2000ויישו8 תוכנית פעולה בהקשר לשנת  
. 2000את כל ההיבטי8 של סוגיית שנת  , או יפתור, לתת מצג שלפיו הוא פתר, מדווח

 ". צמצו8 סיכוני8" הינו 2000התיאור ההול8 של אופי המאמצי8 לפתרו7 בעיות שנת  
 

 ג י ל ו י 
 
וודאויות שלה7 יש מהותיות פוטנציאלית למעשה עבור כל גו: 6 יוצרת אי2000סוגיית שנת   .7

הוודאויות עלולות לגרו8 לכ; שמידע כספי מדווח לא יהיה 6אי, קרי8 מסוימי8במ. מדווח
על , בהתא8 לכ;. אינדיקטיבי לגבי תוצאות הפעולות בעתיד או לגבי המצב הכספי בעתיד

כל גו: מדווח לשקול בזהירות את האופי ואת ההיק: של המידע שעליו לגלות לגבי סוגיית 
סקירת , לרבות דוח הדירקטוריו7, יותר לגילוי מידע זהוכ7 את הכלי המתאי8 ב, 2000שנת  

או , מקו8 אחר במסמכי8 המכילי8 את הדוחות הכספיי8 או הנלווי8 אליה8, ההנהלה
 . הדוחות הכספיי8 עצמ8

 
גופי8 מדווחי8 הכפופי8 לחוק ניירות ער; נדרשי8 לכלול בדוח הדירקטוריו7 שלה8 דיווח  .8

גופי8 . בהתא8 למתכונת שנקבעה בתקנות, 2000שנת  על מצב היערכות8 בעני7 סוגיית 
למפקח על הביטוח או לרשויות פיקוח אחרות נדרשי8 , הכפופי8 למפקח על הבנקי8

הגילוי הנדרש . להמציא דיווחי8 דומי8 או נוספי8 מכוח הוראות הפיקוח החלות עליה8
אותו כבא ל ואי7 לר"בדוחות הכספיי8 בהתא8 להבהרה זו הינו בנוס: לדיווחי8 הנ

 . במקומ8 או כמאפשר את צמצומ8



 
 INHERENT( הוודאות המובנית 6גילוי לגבי אי, לכל הפחות, על הדוחות הכספיי8 לכלול  .9

UNCERTAINTY (  דוחות כספיי8 מתמקדי8 בראש . 2000הנגרמת עקב סוגיית שנת
יזוי כולל משקיעי8 ונושי8 המעונייני8 בח, ובראשונה בצורכי המידע של משתמשי8

יכולתו של גו: מדווח להרוויח וליצור בעתיד תזרימי מזומני8 שיאפשרו לו לעמוד 
וודאות לגבי 6 גורמת אי2000סוגיית שנת  . בהתחייבויותיו ולהניב תשואה על ההשקעה בו
ועקב כ; משפיעה על יכולת החיזוי של , התוצאות הכספיות העתידיות של גו: מדווח

וודאויות כאלו הינו בדר; כלל 6גילוי המתייחס לאי. דיי8רווחי8 ותזרימי מזומני8 עתי
הוודאות 6מספר גורמי8 מבדילי8 בי7 אי, ע8 זאת. מחו> למסגרת של דוחות כספיי8

וודאויות אחרות המשפיעות על יכולת החיזוי של 6 לבי7 אי2000הנגרמת עקב סוגיית שנת  
. גילוי בדוחות כספיי8אשר לה7 לא נית7 כיו8 , רווחי8 ותזרימי מזומני8 עתידיי8
יכולתה לגרו8 כשל מערכות מהותי והעובדה , 2000עוצמתה והיקפה של סוגיית שנת  

הופכות לרלבנטי את הגילוי , בער; באותו הזמ7, בכל מקו8, שהיא תפגע בכל הגופי8
 . 2000הוודאות המובנית הנגרמת עקב סוגיית שנת 6בדוחות הכספיי8 לגבי אי

 
 :  בדוחות הכספיי8 צרי; לכלול מצגי8 אלההגילוי המינימלי .10

לפניו או אחריו , 2000 בינואר  1 עלולות להתרחש ביו8  2000השפעות סוגיית שנת    )א( 
השלכותיה7 על פעולות ודיווח כספי יכולות להשתרע משגיאות , וא8 ה7 לא תיפתרנה

עילות מעוטות משמעות עד כשל מערכות מהותי העלול להשפיע על היכולת לנהל פ
 ; עסקית רגילה

 המשפיעי8 על הגו: 2000אי7 אפשרות להבטיח שכל ההיבטי8 של סוגיית שנת    )ב( 
ספקי8 או צדדי8 , לרבות אלה המתייחסי8 למאמצי הפתרו7 של לקוחות, המדווח

 . ייפתרו באופ7 מלא, חיצוניי8 אחרי8
 

על , שר לאופיי8 או לגודל8ללא ק,  נוגעת לכל הגופי8 המדווחי20008מאחר שסוגיית שנת   .11
למעט במקרי8 נדירי8 אשר ,  לעיל10כל הגופי8 לתת גילוי בדוחות הכספיי8 כנדרש בסעי: 

 .  תהיינה חסרות משמעות2000בה8 קיימת וודאות שהשפעות סוגיית שנת 
 

 . ' ניתנת בנספחא2000הוודאות המובנית הנגרמת עקב סוגיית שנת 6דוגמה של גילוי לגבי אי .12
 

ניתני8 ,  צריכי8 להיות עובדתיי20008גילויי8 נוספי8 בדוחות הכספיי8 לגבי סוגיית שנת   .13
גילויי8 נוספי8 כאלה חייבי8 להימנע . הוודאות המובנית6לאימות ועקביי8 לגילוי לגבי אי

את כל ההיבטי8 של , או יפתור במלוא8, מיצירת כל רוש8 שהגו: המדווח פתר במלוא8
מקומ8 המתאי8 ביותר של מצגי8 בדבר האיכות , מסיבות אלה. 2000סוגיית שנת  

, או הסיכויי8 להצלחת8/ ו2000וההלימות של המאמצי8 לצמצו8 השפעות סוגיית שנת  
, לדוגמה(פעולות וניהול סיכוני8 , הינו במסמכי8 המיועדי8 לדו7 בנושאי8 כגו7 ביצועי8

 ). בדוח הדירקטוריו7 או בסקירת ההנהלה
 

  על הנחת העסק החי 2000יית שנת  השלכות סוג
 

כלומר שהוא ימשי; בפעילותו , דוחות כספיי8 נערכי8 בהנחה שהגו: המדווח הינו עסק חי .14
בעתיד הנראה לעי7 ושיהיה ביכולתו לממש נכסי8 ולסלק התחייבויות במהל; העסקי8 

 .הרגיל
ווח להמשי; בפעילותו כאשר קיימי8 מצבי8 המצביעי8 על ספק לגבי יכולתו של הגו: המד .15

מפורטי8 כמה ' בנספח ב. עשוי להידרש גילוי לגבי ספק זה בדוחות הכספיי8, כעסק חי
לסכ7 את המש; , לחוד או ביחד,  והעלולי20008מהמצבי8 הנגרמי8 עקב סוגיית שנת  

 . פעילות הגו: המדווח כעסק חי
 

ייתכ7 שלמרות זאת ', ח בא: שגו: מדווח עלול להיקלע לכמה מהמצבי8 המפורטי8 בנספ .16
, מאיד;. יהיה זה סביר שההנהלה תצפה כי פעילותו העסקית של הגו: המדווח תימש;

המצבי8 עלולי8 להיות כאלה שהגו: המדווח ימצא את עצמו למעשה בכינוס נכסי8 או 
על , בהתא8 לכ;. בי7 שתי נקודות קצה אלו קיי8 תחו8 של נסיבות אפשריות. בפירוק

כדי לקבוע עד כמה קיומ8 של המצבי8 ישפיע ,  את הנסיבות בכל מצב נתו7ההנהלה להערי;
גו: מדווח במצב כספי , לדוגמה. על יכולתו של הגו: המדווח להמשי; בפעילותו כעסק חי

אית7 יוכל בסבירות גבוהה יותר לשאת בעלויות הקשורות לצמצו8 השפעות סוגיית שנת  
 .  מאשר גו: מדווח במצב כספי חלש יותר, ובהפרעות אפשריות בפעילות העסקית2000



 
 2000כאשר ההנהלה מגיעה למסקנה שמצבי8 קיימי8 אשר נגרמו עקב סוגיית שנת   .17

על הדוחות הכספיי8 , מסכני8 את יכולתו של הגו: המדווח להמשי; בפעילותו כעסק חי
 המדווח ולציי7 שהגו:, להביא עובדה זו בצורה ברורה לתשומת ליב8 של קוראי הדוחות

עלול שלא להיות מסוגל להמשי; במימוש נכסיו ובסילוק התחייבויותיו במהל; העסקי8 
 . לעיל13 6 ו10עשויות להידרש התאמות בפרטי הגילוי הנדוני8 בסעיפי8  , בנוס:. הרגיל

 
העדר גילוי , בהתא8 לכ;.  מהוות בעיקר7 אירועי8 עתידיי20008התוצאות של סוגיית שנת   .18

 2000ק החי אי7 משמעותו שהגו: המדווח יתגבר על השפעות סוגיית שנת  בדבר העס
העדר גילוי כזה אינו מספק כל בטחו7 לגבי השלכת8 , כ67כמו. וימשי; בפעילותו כעסק חי

 . 2000האפשרית של מאמצי הגו: המדווח לצמצ8 את השפעות סוגיית שנת 
 

 תחילה וסיו2 
 

שמועד אישור8 , לרבות דוחות כספיי8 לתקופות ביניי8, הנחיה זו תחול על דוחות כספיי8 .19
 . 2000עד לתו8 שנת , יהיה לאחר פירסו8 ההנחיה

 
 
 



 
 'נספח א

 
 

 10הדוגמה הבאה מדגימה את יישו2 סעי9 
 
 

 הוודאות7דוגמה לגילוי מינימלי בדוחות הכספיי2 לגבי אי
 2000המובנית הנגרמת עקב סוגיית שנת 

 
 
 
 
  2000 שנת וודאות עקב סוגיית7אי
 

במקו8 ,  עולה מכיוו7 שמערכות ממוחשבות רבות משתמשות בשתי ספרות2000סוגיית שנת  
 או 1900 כשנת  2000מערכות הרגישות לתאריכי8 עשויות לזהות את שנת  . לזיהוי השנה, בארבע

, בנוס:. 2000דבר שיגרו8 לטעויות בעיבוד מידע הכולל תאריכי8 בשנת  , כתארי; אחר כלשהו
בשדה התארי; כדי לשק: דבר " 99"עיות דומות עלולות לעלות במערכות המשתמשות בספרות ב

לפניו או , 2000 בינואר  1 עלולות להתרחש ביו8  2000השפעות סוגיית שנת  . 1999שאינו שנת  
השלכותיה7 על פעולות ודיווח כספי יכולות להשתרע משגיאות , וא8 ה7 לא תיפתרנה, אחריו

. ת עד כשל מערכות מהותי העלול להשפיע על היכולת לנהל פעילות עסקית רגילהמעוטות משמעו
לרבות אלה ,  המשפיעי8 על החברה2000אי7 אפשרות להבטיח שכל ההיבטי8 של סוגיית שנת  

ייפתרו באופ7 , ספקי8 או צדדי8 חיצוניי8 אחרי8, המתייחסי8 למאמצי הפתרו7 של לקוחות
 . מלא

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . ב"חברות הקבוצה וכיוצ/השותפות/הקר7/העמותה: ופי7לחיל (*)
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 'נספח ב
 

  והעלולי20002מצבי2 הנגרמי2 עקב סוגיית שנת  
 לסכ! את המש: פעילות הגו9 המדווח כעסק חי

 
 
 

 בינואר  1הוות ביו8  העשויי8 להת, 2000להל7 דוגמאות של מצבי8 הנגרמי8 עקב סוגיית שנת  
 : לסכ7 את המש; פעילות הגו: המדווח כעסק חי, לחוד או ביחד, לפניו או אחריו והעלולי8, 2000

 
לגו: המדווח לגו: המדווח נגר8 אובד7 מהותי של הכנסות כתוצאה מהכשל של ציוד ייצור  *

ש בציוד הגו: המדווח משתמ. 2000המכיל מערכות משובצות מחשב שאינ7 מוכנות לשנת  
 . הייצור כדי לייצר מוצרי8 המניבי8 את הכנסותיו

 
או שאי7 , הגו: המדווח החליט שהוא לא יתק7 ולא יחלי: מערכת החיונית לביצוע פעולותיו *

, 200 בינואר  1ומערכת זו תקרוס או תיכשל לעבד נכונה מידע ביו8  , ביכולתו לעשות זאת
, לעלויות תיפעול מוגדלות, הותי של הכנסותכשל כזה יגרו8 לאובד7 מ. לפניו או אחריו
 . עמידה בתנאי חוזי8 או לקשיי8 כספיי8 אחרי68לקנסות בגי7 אי

 
 גרמו למבטחי8 שלו להודיע שאי7 2000חששות בקשר למוכנות הגו: המדווח לשנת   *

והעדר , פי הסכמי הלוואות6בכוונת8 לחדש את הכיסויי8 הביטוחיי8 הנדרשי8 במפורש על
 .  כאלה מאפשר למלווי8 לדרוש פרעו7 מיידי של ההלוואותכיסויי8

 
, 2000מלווה הודיע לגו: המדווח שהוא נמצא בהפרה של הסכ8 בשל חששות בקשר לשנת   *

 . וכתוצאה מכ; עלול המלווה לדרוש פרעו7 מוא> של הלוואות מהותיות
 
 עיקרי או מלווה ספק,  לקוח עיקרי6 או שיש בידיו ראיות שיאבד 6הגו: המדווח איבד  *

 .  של הגו: המדווח2000עיקרי כתוצאה מבעיות שנת  
 
 ולגו: המדווח נגרמת ירידה 2000המוצר העיקרי של הגו: המדווח אינו מוכ7 לשנת   *

 . מהותית בהכנסות מכיוו7 שאי7 לו מוצר תחליפי זמי7 למכירה
 
ו: מפקח להשגת ס: הגו: המדווח צופה שהוא לא יעמוד בתארי; היעד שנקבע על ידי ג *

והגו: המפקח הודיע שינקוט הליכי8 חוקיי8 משמעותיי8 במקרה , 2000המוכנות לשנת  
 . עמידה בתאריכי יעד כאלה6של אי

 
לקוחות הגישו תביעות אחריות מהותיות או תביעות משפטיות מהותיות נגד הגו: המדווח  *

 .2000 לשנת כיוו7 שמוצריו מכילי8 מערכות משובצות מחשב שאינ7 מוכנות
 
 לספק מוצר או שירות 6 או שלא יהיה מסוגל 6לגו: המדווח נודע שספק מפתח אינו מסוגל  *

ולגו: המדווח אי7 תוכנית חירו8 להשגת אותו ,  אצל הספק2000עקב בעיות שנת  , קריטי
 . מוצר או שירות מספק אחר

 
פגימה המהותית בער; וה, 2000לגו: המדווח השקעה מהותית בציוד שאינו מוכ7 לשנת   *

דבר שהניע את המלווה , הנכסי8 כתוצאה מכ; גרמה הפרה של התנייה בהסכ8 הלוואה
 . לדרוש פרעו7 מיידי של ההלוואה

 
 הינ7 בסדר גודל כזה שה7 גרמו הפרה של 2000עלויות התיקו7 הקשורות לבעיות שנת   *

 . כספיי8 חמורי8או שגרמו בדר; אחרת קשיי8 , התנייות הקיימות בהסכמי הלוואה
 
 
 ) אר30129862000(בג6הצמוסד/חש6תק67ה
 
 



 
 
 

 'נספח ג
 
 הכרה ומדידה אחרי2, דוגמאות לנושאי גילוי

 2000העשויי2 להיות מושפעי2 מסוגיית שנת 
 
 

הרשימה החלקית הבאה מדגימה דרכי8 אחרות שבה7 דוחות כספיי8 עשויי8 להיות מושפעי8 
 : 2000מסוגיית שנת 

 
טעות , למשל, כולל, יבוד נתוני8 המשפיעות על השלמות של נכסי8 והתחייבויותטעויות בע *

הנגרמת כאשר מערכת אינה מכירה בעיסקה מאחר שהעיסקה עובדה תו; שימוש בתארי; 
 .  שהמערכת לא זיהתה אותו כתארי;1999בשנת  

 
ב פחת למשל טעויות בחישו, טעויות בעיבוד נתוני8 המשפיעות על חישובי8 חשבונאיי8 *

 . הכנסות ריבית והוצאות ריבית, והפחתות
 
למשל הפרשות לחובות מסופקי8 , טעויות בעיבוד נתוני8 המשפיעות על חישוב אומדני8 *

 . המבוססות על גיול יתרות של חייבי8
 
למשל הפרשות לאחריות שספק תוכנה צרי; להפריש בגי7 עלויות הסבת , אומדני8 אחרי8 *

 . פי הסכמי התחזוקה שלו6ת7 עליו לספוג על שאו2000תוכנות לשנת  
 
 . לפי המתאי8, הרישו8 החשבונאי של עלויות התאמת תוכנה כנכס או כהוצאה *
 
 . הפרשה להקטנת סכומי הלוואות שערכ7 נפג8 *
 
כגו7 בקשר לחומרת מחשב המתוכננת להינטש , מדיניות מחיקה והפחתת ער; של נכסי8 *

או בקשר לנכסי8 קבועי8 או , 2000קאות ע8 נתוני שנת  מאחר שאי7 באפשרותה לעבד עיס
 . 2000מלאי המכילי8 תוכנה שאינה מסוגלת לטפל בנתוני שנת 

 
כגו7 זה הנדרש כאשר קיימת אפשרות סבירה שהיתרה הקיימת של , גילוי לגבי תלויות *

בי8 מאחר שהחיי, חייבי8 או הלוואות שניתנו עשוייה להשתנות בסכו8 מהותי בזמ7 הקרוב
 .2000או הלווי8 אינ8 מוכני8 לשנת 

 
כגו7 גילוי לגבי עלויות הכרוכות בהתקשרויות חוזיות , גילוי לגבי התקשרויות חוזיות *

 .2000להשלמת ההסבות לשנת 
 
ספק תוכנה מכר והתקי7 לאחרונה תוכנות שיתכ7 , למשל, כאשר, הכרה וגילוי לגבי תלויות *

 . ת שה7 הוצגו ככאלה בעת ההתקנהלמרו, 2000ולא היו מוכנות לשנת  
 

*   *   * 
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