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מדייות  8בילאומי  חשבואותתיקוים לתקן 

  חשבואית, שיויים באומדים חשבואיים וטעויות

  
ים. סעיפים תוקמ 32והכותרת מעל סעיף  48-ו 38, 34, 32, 5 פיםסעי
הכותרת . פיםוס 36-ו 34הכותרות מעל סעיפים ו ט54-א ו34ב, 32-א32

. 34של הכותרת שוספה מעל סעיף  כותרת-מתוקת לתת 39מעל סעיף 
  טקסט חדש מסומן בקו תחתון וטקסט שבוטל מסומן בקו חוצה.

  

  הגדרות

  :המוגדרת להלן משמעותבמשמשים בתקן זה הבאים מוחים ה  .7
  

...  

הם סכומים כספיים בדוחות הכספיים אומדים חשבואיים 
  הכפופים לחוסר ודאות במדידה.

הוא  (A change in accounting estimate)שיוי באומדן חשבואי 
תיאום הערך בספרים של כס או של התחייבות או של סכום 
הצריכה התקופתית של כס, הובע מהערכה של מצבם הוכחי 

ייבויות וההטבות והמחוייבויות העתידיות של כסים והתח
החזויות הקשורות בהם. שיויים באומדים חשבואיים ובעים 
ממידע חדש או מהתפתחויות חדשות, ולפיכך אים מהווים 

  תיקוים של טעויות.

...  

 אומדים חשבואייםבים שיוי
מדייות חשבואית עשויה לדרוש מדידה של פריטים בדוחות  .32

כלומר, המדייות  –פן שכרוך בחוסר ודאות במדידה הכספיים באו
החשבואית עשויה לדרוש שפריטים כאלה ימדדו בסכומים 
כספיים שאים יתים לצפייה במישרין ובמקום זאת יש לאמוד 
אותם. במצב כזה, ישות מפתחת אומדן חשבואי על מת להשיג 

אי כתוצאה מהמפורטת על ידי המדייות החשבואית.  את המטרה
ודאויות, הטבועות בפעילויות עסקיות, פריטים רבים בדוחות 
 הכספיים אים יתים למדידה במדויק, אלא לאמידה בלבד.

פיתוח אומדים חשבואיים כרוך בשימוש בשיקולי דעת או 
 מהימןעל מידע  יםהמבוסס ,אמידה כרוכה בשיקול דעתבהחות 
אומדים חשבואיים דוגמאות ל ).latest available( ביותרועדכי 
 :לדוגמה, אומדים עשויים להידרש בגין כוללות
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הפרשה להפסד בגין הפסדי אשראי חזויים, ביישום תקן   )א(
   ;חובות רעיםמכשירים פיסיים 9דיווח כספי בילאומי 

 
שווי המימוש טו של פריט של מלאי, ביישום תקן   )ב(

   ;התיישות מלאימלאי 2חשבואות בילאומי 
 

כס או התחייבות, ביישום תקן דיווח כספי של  ןהשווי ההוג  )ג(
כסים פיסיים או של מדידת שווי הוגן 13בילאומי 

   ;התחייבויות פיסיות
 

פחת עבור פריט רכוש קבוע, ביישום תקן ההוצאת   )ד(
או דפוס  יםאורך חיים שימושי16חשבואות בילאומי 

חזוי של ההטבות הכלכליות העתידיות, הגלומות  צריכה
 וכן ;סים בי פחתכב

  
, ביישום תקן מחויבויות בגין אחריותהפרשה בגין   )ה(

הפרשות, התחייבויות תלויות  37חשבואות בילאומי 
  .וכסים תלויים

  
ישות משתמשת בטכיקות מדידה ובתוים על מת לפתח אומדן   א.32

חשבואי. טכיקות מדידה כוללות טכיקות אמידה (לדוגמה, 
דידת הפרשה להפסד בגין הפסדי אשראי טכיקות המשמשות למ

) וטכיקות הערכה 9חזויים ביישום תקן דיווח כספי בילאומי 
(לדוגמה, טכיקות המשמשות למדידת השווי ההוגן של כס או 

  ).13התחייבות ביישום תקן דיווח כספי בילאומי 
  

המוח "אומדן" בתקי דיווח כספי בילאומיים מתייחס לעיתים   ב.32
לאומדן שאיו אומדן חשבואי כהגדרתו בתקן זה. לדוגמה, 
ההתייחסות היא לעיתים לתון ששימש בפיתוח אומדים 

  חשבואיים.
  ...  

  שיויים באומדים חשבואיים 

 ואיחשבאומדן שישות תצטרך לשות  שיהיה צורך בעדכוןייתכן  .34
האומדן החשבואי היה  הואעליהן  ,סיבותבשיויים  חלואם 

יסיון מאו  , התפתחויות חדשותאו כתוצאה ממידע חדש מבוסס
לתקופות קודמות  מתייחסו אי מטבעואומדן שיוי  עדכון .שצבר

תיקון טעות.מהווה  וואי 
  

ת ההשפעות על אומדן חשבואי של שיוי בתון או שיוי בטכיק  א.34
המדידה הם שיויים באומדים חשבואיים אלא אם התוצאה 

  שלהם היא תיקון של טעויות מתקופות קודמות.

  ...  
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 שיויים באומדים חשבואייםיישום   

  ...  

בדרך של מכאן ולהבא אומדן חשבואי בשיוי ההשפעת בהכרה  .38
 במצבים אחריםו אירועיםבעסקאות, משמעה שהשיוי מיושם ב

שפיע לה עשוי. שיוי באומדן חשבואי באומדןיוי שהאותו ממועד 
 על הרווח או הפסד בתקופה הוכחית בלבד, או על הרווח או הפסד

, שיוי דוגמהבתקופות עתידיות. ל והןבתקופה הוכחית  הן
חובות הבאומדן סכום בהפרשה להפסד בגין הפסדי אשראי חזויים 

ולכן  ,בלבד משפיע על הרווח או הפסד בתקופה הוכחית רעיםה
, שיוי באומדן אורך החיים אולםמוכר בתקופה הוכחית. 

כלכליות ההטבות השל  החזוי צריכההדפוס באו  יםהשימושי
פחת, משפיע על הוצאות הפחת  רעתידיות הגלומות בכס בה

כל תקופה עתידית במשך יתרת אורך החיים וב הוכחיתבתקופה 
 המתייחסתהשיוי  של הכס. בשי המקרים, השפעת יםהשימושי

כהכסה או כהוצאה בתקופה הוכחית.  תלתקופה הוכחית מוכר
או  הכסהכ תוכרמעתידיות  ההשפעה, אם בכלל, על תקופות

 באותן תקופות עתידיות. וצאהכה
  

  גילויגילוי

...  

  טעויות

...  

ים. ימשיויים באומדים חשבוא תיקוים של טעויות בדלים .48
 ייתכן שיהיהקירובים, אשר  מטבעם מהוויםם יאומדים חשבואי

. למשל, רווח או כאשר מתקבל מידע וסף, לשותםםלעדכצורך 
מהווה תיקון  ותלויה, אי ה שלמהתבררותכתוצאה  הפסד שהוכר

 טעות.
...  

  מועד תחילה הוראות מעבר ו

...  

, תיקן את 2021 פברוארשפורסם ב הגדרה של אומדים חשבואיים  .ט54
 א.34-ב ו32א, 32 הוסיף את סעיפיםו 48-ו 38, 34, 32, 5 פיםסעי

 ותת המתחילושתידיווח ת ותקופלאלה תיקוים את ישות תיישם 
מותר. ישות יותר . יישום מוקדם או לאחריו 2023ליואר  1ביום 

שיויים באומדים חשבואיים ושיויים תיקוים לאת ה םיישת
שתית הווח במדייות חשבואית שהתרחשו בתחילת תקופת הדי

  .או לאחריה הראשוה שבה היא מיישמת את התיקוים
  


