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רקע
בחודש יולי  2006פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן  ,29אימוץ כללי דיווח
כספי בינלאומיים ) .(IFRSתקן זה קובע ,כי החל מהרבעון הראשון של שנת  ,2008יחויבו ישויות
אשר חוק ניירות ערך חל עליהן )למעט תאגיד חוץ( לערוך את דוחותיהן הכספיים לפי כללי
החשבונאות הבינלאומיים .תקן זה מתיר אימוץ מוקדם החל מהדוחות הכספיים שיפורסמו לאחר
 31ביולי  .2006לאור האמור לעיל ,בחן סגל הרשות מחדש את החלטה  17-1מחודש פברואר 2004
בדבר שינוי אומדן תקופת הפחתה של רכוש קבוע.
החלטת סגל הרשות ,המובאת להלן ,מחליפה את ההחלטה מחודש פברואר  2004ואת ההבהרה
לה מחודש מאי  ,2007לעניין דוחות כספיים בתחולת החלטה זו.
הגדרות
שינוי אומדן חשבונאי – כהגדרתו בסעיף  5ב IAS 8, Accounting Policies, Changes in -
) Accounting Estimates and Errorsלהלן – ".("IAS 8
אורך חיים שימושיים ) - (Useful lifeכהגדרתו בסעיף  6בIAS 16, Property, Plant and -
) Equipmentלהלן – " "IAS 16או "התקן"(.
הסוגיה
באילו נסיבות ניתן לשנות את אומדן אורך החיים השימושיים של רכוש קבוע?
החלטה
אורך החיים השימושיים של רכוש קבוע צריך לייצג את התקופה בה צפוי הנכס להניב הטבות
כלכליות לתאגיד וצריך להיבחן תוך התחשבות במכלול הנסיבות והגורמים הנוגעים לנכס
ולסביבה הכלכלית והמשפטית בה הוא פועל .סעיף  56לתקן מתייחס לגורמים אותם יש להביא
בחשבון ולשקול בעת קביעת אורך החיים השימושיים של נכס ומפרט דוגמאות לגורמים כאמור
)מרביתן סממנים המצביעים על צורך בקיצור אורך החיים השימושיים של נכס( וביניהן ,התקופה
הצפויה לשימוש בנכס; כושר הייצור והתפוקה של הנכס; תקופת הבלאי הפיסי הצפויה ,תוך
התחשבות בדרישות הטיפול והתחזוקה של הנכס; צפי לשינויים טכנולוגיים או לשינויים
מהותיים בביקושים לתפוקת הנכס; מגבלות שימוש משפטיות ,כלכליות או טכנולוגיות בנכס
ועוד .אמידת אורך החיים השימושיים של הנכס הוא נושא הנתון לשיקול דעת ,המבוסס על ניסיון
התאגיד עם נכסים דומים.1
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סעיף  51ל IAS 16 -קובע כי ישות תסקור את ערך השייר ואת אורך החיים השימושיים של נכס
לפחות בכל סוף שנת כספים ואם הציפיות שונות מאומדנים קודמים ,השינוי)ים( יטופל)ו(
כשינוי באומדן חשבונאי בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.
ככלל ,מרגע שבחר התאגיד בתקופת הפחתה מסוימת ,עליו לדבוק בה בעקביות .עם זאת ,יתכנו
מקרים בהם יחולו שינויים באומדן חשבונאי שהוערך בעבר.
שינוי באומדן חשבונאי עשוי להידרש מקום בו מתרחשים שינויים בנסיבות ,עליהן התבסס
האומדן או כתוצאה ממידע חדש או ניסיון רב יותר .מטבעו ,שינוי האומדן אינו מתייחס לתקופות
קודמות ואינו מהווה תיקון טעות 2.מהאמור עולה ,כי יתכן ואומדן ישתנה כתוצאה משינוי מהותי
בנסיבות ,הגורם לשינוי בהערכות החברה לגבי אורך החיים השימושיים של הנכס ביחס להערכות
בעבר כגון שינויים טכנולוגיים ,או מקום בו נתקבלה אינפורמציה חדשה אודות הנכס ,או במקרה
שחל שינוי בניסיון הנצבר של הישות ביחס לנכס.
שינוי אומדן כתוצאה ממידע חדש ,יבוצע מקום בו נחשף התאגיד למידע אשר לא היה קיים קודם
לכן ואשר לא ניתן היה לצפות את התקיימותו מראש במועד קביעת האומדן הקודם .מידע חדש
אשר עשוי להילקח בחשבון בעת שינוי אומדן אורך חיים שימושיים של נכס יכול לנבוע משינויים
בנכס כדוגמת שיפורים משמעותיים או פגיעה משמעותית בנכס אשר מגדילים/מקטינים את
התועלת הגלומה בנכס מעבר לזו שהייתה גלומה בו במצבו המקורי ,שינויים משמעותיים בכושר
הייצור ובתפוקת הנכס החזויה ,שינויים בבלאי הפיזי של הנכס וכד' .כמו כן ,עשוי מידע חדש
כאמור לנבוע משינויים בסביבה המשפטית ו/או הכלכלית של הנכס ,כדוגמת שינויים טכנולוגיים
מהותיים ,שינויים בביקושי השוק למוצר או לשירות שמופקים באמצעות הנכס ,שינויים בזכויות
המשפטיות ,שינויי חקיקה הנוגעים לנכס וכד'.
ככלל ,ניסיון התאגיד ,שעל בסיסו ישנה התאגיד את אומדן אורך החיים השימושיים של נכס ,הינו
ניסיון הנצבר אצל התאגיד וייחודי עבורו .ניסיון כאמור יכול להתבסס ,בין היתר ,על ניסיון
התאגיד עם נכסים דומים שבשימושו ,זאת ,בעיקר במקרים בהם מדובר על נכסים אשר הינם
ייחודיים לתאגיד ואין יכולת אובייקטיבית להתבסס על ניסיון של חברות אחרות.
לדעת סגל הרשות ,שינוי אומדן אורך החיים השימושיים של נכס המבוסס על הניסיון הנצבר של
התאגיד בנוגע לאותו נכס ,מבלי שחל שינוי בנכס או בסביבתו הכלכלית )לדוגמה ,אם מצא
התאגיד ,עם חלוף הזמן ,כי הנכס צפוי להניב הטבות כלכליות לתקופה ארוכה יותר מאשר
האומדן הקודם( ,יכול שיבוצע רק מקום בו פרק הזמן שחלף ממועד קביעת האומדן הקודם הינו
פרק זמן משמעותי ביחס לאורך החיים השימושיים של נכס.
סגל הרשות סבור ,כי שינוי אומדן צריך שיהיה מלווה בראיות אובייקטיביות מספקות .אמנם,
החלטה בדבר שינוי אומדן נתונה לשיקול דעת ההנהלה ,אולם יש לתמוך את השינוי בראיות
אודות הגורמים והנסיבות שהובילו לשינוי האומדן ,בהתבסס על שיקול הדעת של ההנהלה .כך
לדוגמא ראוי לתמוך שינוי אומדן אורך חיים שימושיים של נכס באמצעות חוות דעת חיצונית או
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פנימית המבססת את האומדן החדש ואת הצורך בשינוי האומדן הקודם .כמו כן ,לדעת סגל
הרשות ,הראיות והנטל הנדרשים לביסוס שינוי אומדן אורך החיים השימושיים הצפויים של נכס,
הינם משמעותיים ויש ללוות כל שינוי אומדן בגילוי מתאים ,לעניין מכלול הנסיבות ,הגורמים
והמידע הרלוונטיים הנדרשים לצורך הבנת שינוי האומדן שנעשה.
יודגש ,כי במקרים בהם מבוסס שינוי אומדן אורך החיים השימושיים של נכס על מידע שהיה
קיים כבר בעת קביעת האומדן הקודם או שיכול היה התאגיד לצפותו מראש ,ואשר לא נלקח
בחשבון בעת קביעת האומדן הקודם ,הרי שמלכתחילה הייתה בידי התאגיד היכולת להעריך את
אורך החיים השימושיים של הנכס לאור מידע זה .במקרה כאמור ,בעת אמידת האומדן הקודם
של אורך החיים השימושיים של הנכס ,פעל התאגיד בניגוד לשיקול הדעת החשבונאי הסביר ועל
כן ,אין המדובר בשינוי אומדן אלא בטעות אשר תטופל בדרך של תיקון טעות בהתאם לכללי
חשבונאות מקובלים ,לרבות הצורך במתן גילוי מתאים.
גילוי
מבלי לגרוע מהגילוי הנדרש בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ,ייתן התאגיד גילוי אודות כל
פרט החשוב למשקיע סביר ולרבות האמור להלן:
 (1תפורטנה הנסיבות לשינוי האומדן:
א.

יפורטו שינויים שחלו בנכס או בסביבתו הכלכלית ו/או המשפטית .היה ולא חלו שינויים
כאמור – תצוין עובדה זו.

ב.

יפורט המידע החדש שעמד בפני התאגיד בעת שינוי האומדן.

ג.

מקום בו התבסס שינוי האומדן על הניסיון הנצבר של התאגיד ,יינתן גילוי בדבר מהות
הניסיון כאמור ומשך הזמן שחלף ממועד קביעת האומדן הקודם.

 (2תפורטנה הבדיקות עליהן התבסס התאגיד בביצוע שינוי האומדן ויצוין אופי הבדיקות
כאמור .התבסס שינוי האומדן על חוות דעת חיצונית ,תצוין עובדה זו.
 (3יצוין האם נעשו בעבר שינויי אומדן נוספים לתקופת חייו השימושיים של אותו הנכס ,ואם כן,
יפרט התאגיד את המועד שבו נעשו ,השינוי שנעשה באותו המועד ,הרקע לשינוי הקודם וכן
יינתן הסבר לצורך שהתעורר בשינוי אומדן נוסף.
תחילה ותחולה
ההחלטה בתוקף החל ממועד פרסומה וחלה על דוחות כספיים אשר ערוכים בהתאם לתקני דיווח
כספי בינלאומיים ).(IFRS
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