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רקע

IFRS 8בדבר מגזרי פעילות מהווה תוצר של פרויקט האחדה אשר החליף את

IAS 14   שעסק בנושא וזאת בכדי להתאים את דרישות הדיווח לכללים של תקן

.  FAS 131חשבונאות 

.ואילך2009התקן מיושם לראשונה על דוחות כספיים משנת 

הנושא של מגזרי פעילות מקבל את ביטויו במסגרת ביאור בדוחות הכספיים שנקרא  

הביאור נחשב לאחד הביאורים החשובים ביותר בדוחות הכספיים ". ביאור מגזרים"

אך גם לביאור הרגיש ביותר מאחר והוא חושף נתונים רגישים באסטרטגיה  

.העסקית של החברה
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מטרת התקן

העיקרון המרכזי של התקן החדש הוא לספק גילוי שיאפשר למשתמשים השונים  

בדוחות הכספיים להעריך את המהות ואת ההשפעות הכספיות של הפעילויות  

העסקיות והסביבות הכלכליות של הישות המדווחת וזאת מאחר ובמסגרת הדוחות 

נכסיה  , הוצאותיה, הישות מדווחת על סך כל הכנסותיה, הכספיים המאוחדים

.והתחייבויותיה ללא הפרדה בין סוגי הפעילויות השונים
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תחולה

התקן חל על ישויות שמכשירי החוב שלהן או מכשירי ההון שלהן נסחרים בבורסה או שהן  

.  נמצאות בתהליך של רישום לבורסה או לשוק ציבורי אחר

.  כתוצאה מאילוץ עלות תועלתIFRSהתקן לא חל על חברות פרטיות אף אם הן מיישמות 

.התקן אינו חל על דוחות כספיים ביניים של ישויות שאינם ערוכים במתכונת מלאה

בדבר דוחות ביניים כולל דרישות גילוי במתכונת IAS 34תקן חשבונאות , עם זאת

.מתומצתת בנושא מגזרי פעילות בדוחות כספיים אלה

כאשר הישות , לכן. בלבדהתקן חל על הדוחות הכספיים המאוחדים של הישות המדווחת

לצד הדוחות הכספיים המאוחדים  ( "סולו")דוחות כספיים נפרדים המדווחת בוחרת להציג

.דיווח מגזרי במסגרת הדוחות הכספיים הנפרדיםשלה היא אינה נדרשת לכלול
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סדר נושאים

זיהוי מגזרים בני דיווח
:שלב איכותי➢

זיהוי מגזרי פעילות▪

קיבוץ מגזרים▪

שלב כמותי➢

מבחני על➢

דרישות הצגה וגילוי

 2009מועד סתיו –שאלת מועצה

סוגיות  מיוחדות בדיווח מגזרי

מידע משלים
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זיהוי מגזרים בני דיווח

. תהליך זיהוי מגזרים כבני דיווח הוא התהליך הקריטי ביותר בתקן

:תהליך זה מורכב משלושה שלבים עיקריים

שלב איכותי-' א

שלב כמותי-' ב

מבחני העל-' ג
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השלב האיכותי–' שלב א

.זיהוי מגזרי הפעילות הקיימים בישות המדווחת▪

.קיבוץ שני מגזרים או יותר למגזר אחד▪

:השלב האיכותי מורכב משני השלבים הבאים
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?מהו, מגזר פעילות

עומד בשלוש התנאים  מגזר פעילות הוא רכיב של ישות מדווחת אשר , בהתאם לתקן

:הבאים

להתהוות  עשויותלהניב הכנסות ובגינן עשויעוסק בפעילויות עסקיות שמהן הוא 1.

כולל הכנסות והוצאות המתייחסות לעסקאות עם רכיבים אחרים של  )לו הוצאות 

;(אותה ישות

התוצאות התפעוליות שלו נסקרות באופן סדיר על ידי מקבל ההחלטות  2.

התפעוליות הראשי של הישות המדווחת כדי לקבל החלטות לגבי משאבים שיוקצו  

,וכן; (גישת ההנהלה)למגזר וכדי להעריך את ביצועיו 

.קיים לגביו מידע כספי נפרד זמין3.
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הערות לגבי התנאים-מגזר פעילות 

:1תנאי 

,  גם חברות שאין להן הכנסות והוצאות בהווה–" עשויות לנבוע הכנסות והוצאות"•

אך קיים להן פוטנציאל להפיק הכנסות והוצאות בעתיד יכולות לעמוד בהגדרת  

.מגזר

אבל עיקר , גם חברות שיש להן מכירות–עסקאות בין חברתיות בקבוצה •

המכירות הן בין חברתיות יכולות לעמוד בהגדרת פעילות עסקית ועל כן להיות 

.מדווחות כמגזר

לא מזוהות כפעילות נפרדת ולכן לא  –כספים , הנהלה: מחלקות בחברה כגון•

.יוגדרו כמגזר
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הערות לגבי התנאים-מגזר פעילות 

:2תנאי 

ל  "התקן מדגיש כי המונח הנ-( CODM)זיהוי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי 

מזהה תפקיד שהוא הקצאת משאבים למגזרי הפעילות והערכת ביצועיהם ולא בהכרח  

ל או לכלול קבוצה  "מקבל ההחלטות יכול להיות המנכ, לדוגמה. מנהל עם תואר ספציפי

.של מנהלים בכירים

:3תנאי 

. הכוונה לדוחות כספיים או לנתונים כספיים עיקריים מדוחות כספיים–מידע כספי זמין 

.נתוני רווח והפסד, לדוגמה
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קיבוץ מגזרים

התפיסה של התקן היא כי קיבוץ שני מגזרי פעילות או יותר שזוהו בשלב הראשון למגזר  

:מתקיימים שלושת התנאים הבאיםפעילות אחד לצורכי הדיווח החיצוני אפשרי וזאת אם 

הקיבוץ צריך להיות עקבי עם העיקרון המרכזי לפיו הגילוי  -עקביות עם העיקרון המרכזי 1.

מאפשר למשתמשים השונים בדוחות הכספיים להעריך את המהות ואת ההשפעות  

.הכספיות של הפעילויות העסקיות והסביבות הכלכליות של הישות המדווחת

.  נדרש כי למגזרים יהיו מאפיינים כלכליים דומים-למגזרים מאפיינים כלכליים דומים 2.

התקן מציין כי מגזרים שלהם מאפיינים כלכליים דומים מציגים ביצועים כספיים דומים  

.שיעור רווחיות דומה, לדוגמה. לאורך זמן

:מהגורמים הבאיםבכל אחד המגזרים נדרשים להיות דומים -המגזרים דומים במהותם 3.

;מהות המוצרים והשירותים. א

;מהות תהליכי הייצור. ב

;סוג או קבוצת הלקוחות למוצרים ולשירותים שלהם. ג

,וכן; השיטות המשמשות להפצת המוצרים או להספקת השירותים. ד

ביטוח או    , לדוגמה בתחום הבנקאות, מהות הסביבה המפקחת-אם הדבר רלבנטי . ה

.שירותים ציבוריים
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השלב הכמותי–' שלב ב

יחשב כבר  ( לאחר ביצוע הקבצה בהתאם לצורך)בכדי שמגזר שזוהה בשלב האיכותי 

וזאת על מנת , משלושה מבחנים כמותייםבאחדכי יעמוד התקן דורש , דיווח

להבטיח שהמידע שידווח במסגרת הדיווח החיצוני הוא משמעותי למשתמשים בדוחות 

.הכספיים

נקבעים בהתאם לאופן שבו  המגזרייםהעיקרון המנחה את התקן הוא שהפרמטרים 

.לצורך קבלת החלטותCODM-אותו נתון מדווח במסגרת הדיווח ל

מבחן ההכנסות המשולב1.

מבחן הרווח או ההפסד המשולב2.

מבחן הנכסים המשולב3.
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מבחן ההכנסות המשולב

הן ממכירות ללקוחות חיצוניים והן )בהתאם למבחן זה ההכנסות המדווחות של המגזר 

מסך ההכנסות המשולבות של כל 10%הן לפחות ( מעסקאות עם מגזרים אחרים

.מגזרי הפעילות

הכנסות ממכירות בין יחידות שונות שנכללות במסגרת, הכנסות מגזר אינן כוללות

עסקאות תוך מגזריות יבוטלו לצורך חישוב  , לפיכך(. עסקאות תוך מגזריות)אותו מגזר 

.מבחן ההכנסות המשולב
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מבחן ההכנסות המשולב
המחשה

. עומדים במבחן ההכנסות המשולב ולכן יחשבו כמגזרים ברי דיווח' ד-ו' ג', מגזרים א

כ"סה'מגזר ד'מגזר ג'מגזר ב'מגזר א

240,000-----100,00020,000120,000מחיצונייםהכנסות

ממגזרים  הכנסות

אחרים
-----10,00020,000100,000130,000

100,00030,000140,000100,000370,000כ"סה

10%

עמידה במבחן  

ההכנסות המשולב
✓X✓✓37,000
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מבחן ההכנסות המשולב
עסקאות בין חברתיות-המחשה 

:להלן מבנה הקבוצה של חברת החזקות

:להלן העסקאות הבין חברתיות שהתרחשו השנה

תילקח לצורך חישוב מבחן ההכנסות  העסקהסכום ההכנסהחברה רוכשתחברה מוכרת

1210,000Xעסקה בתוך המגזר

בין מגזרים שוניםעסקה✓3110,000

בין מגזרים שוניםעסקה✓5320,000

בין מגזרים שוניםעסקה✓64100,000

חברת  

החזקות

1חברה 

2חברה 

6חברה 5חברה 4חברה 3חברה 

'מגזר א
'מגזר ד'מגזר ג'מגזר ב
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מבחן הרווח או ההפסד המשולב

בהתאם למבחן זה הערך המוחלט של הרווח או הפסד המדווח של המגזר הוא לפחות  

:  מהגבוה בערך מוחלט מבין10%

 הרווח המדווח המשולב של כל מגזרי הפעילות שדיווחו על רווח

ההפסד המדווח המשולב של כל מגזרי הפעילות שדיווחו על הפסד

חשוב להדגיש כי רווח או הפסד מגזרי אינו כולל הכנסות והוצאות הנובעות מעסקאות 

(.מגזריותעסקאות תוך )בין יחידות שונות שנכללות תחת אותו מגזר 
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מבחן הרווח או ההפסד המשולב
המחשה

40,000:כ מגזרים מרוויחים"סה

(65,000):כ מגזרים מפסידים"סה

65,000:הגבוה בערך מוחלט

10%

6,500

כ"סה'המגזר'מגזר ד'מגזר ג'מגזר ב'מגזר א

(25,000)(60,000)17,00013,000(5,000)10,000משולב( הפסד/)רווח

'המגזר'מגזר ד'מגזר ג'מגזר ב'מגזר א

/עמידה במבחן הרווח

המשולב( ההפסד)
✓X✓✓✓
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מבחן הנכסים המשולב

מסך הנכסים  10%בהתאם למבחן זה נכסי המגזר המדווחים המשולבים הם לפחות 

.המדווחים המשולבים של כל מגזרי הפעילות

הנכסים של המגזר עשויים לכלול רווחים פנימיים שנבעו כתוצאה , גם במבחן זה

.מרכישתם ממגזרים אחרים
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מבחן הנכסים המשולב
המחשה

.כל יתר המגזרים עומדים במבחן ולכן ייחשבו כמגזרים ברי דיווח' למעט מגזר ג

כ"סה'מגזר ד'מגזר ג'מגזר ב'מגזר א

10,00015,0001,0003,00029,000נכסים משולבים

10%

עמידה במבחן  

הנכסים המשולב
✓✓X✓2,900
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מבחני סף כמותיים
דוגמה

:להלן מבנה ההחזקות של הקבוצה

:להלן נתונים מתוך הדוחות הכספיים של החברות

שיעור החזקהמגזרחברה

100%ן"נדל'א

70%ן"נדל'ב

60%תקשורת'ג

70%תעשיה'ד

80%תעשיה'ה

'החברה'חברה ד'חברה ג'חברה ב'חברה א

500,000300,000100,00070,000150,000הכנסות

40,0002,00020,000(100,000)50,000תפעולי( הפסד/)רווח

2,000,000500,000100,0003,000,0001,000,000נכסים תפעוליים
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מבחני סף כמותיים
(המשך)דוגמה 

:נתונים נוספים

מכרה חברה 2008במהלך שנת . 'משווק באמצעות חברה ה' חלק מהתוצרת של חברה ד1.

200860%מתוכו נמכר עד תום שנת , ח"ש20,000מלאי במחיר של ' לחברה ה' ד

.20%שיעור הרווח הינו . 2009והיתרה נמכרה במהלך שנת 

טרם נמכר עד תום  30%, ח"ש30,000מלאי בסך ' לחברה ה' מכרה חברה ד2009בשנת 

.20%שיעור הרווח הינו . השנה

לחברה  ' מכרה חברה ה2009בשנת . לצורך הבנייהג"חו' נוהגת למכור לחברה ב' חברה ה2.

.10%שיעור הרווח הינו . טרם נמכר עד תום השנה20%, ח"ש40,000בסך ג"חו' ב

נוהגת לספק שירותי תקשורת לחברות הקבוצה כך שמחצית מהכנסותיה נובעות  ' חברה ג3.

.ממתן שירותים לחברות הקבוצה

מקבל ההחלטות התפעולי הראשי בקבוצה משתמש בפרמטרים הבאים לצורך קבלת  4.

:החלטות

לפי כללי חשבונאות מקובלים–הכנסות ▪

התפעולי בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים(ההפסד/)לפי הרווח–( הפסד/)רווח▪

רכוש קבוע ויתרת לקוחות, מלאי: לפי נכסים תפעוליים הכוללים בין היתר–נכסים ▪

:נדרש

בהנחה שכל המגזרים עברו  2009למצוא את המגזרים שעברו את המבחנים הכמותיים לשנת 

.את השלב האיכותי
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מבחן ההכנסות המשולב
(המשך)דוגמה 

ן"נדל

('ב+'חברות א)

תקשורת

('חברה ג)

תעשייה

('ה+'חברות ד)

כ"סה

800,000100,000220,0001,120,000הכנסות

(30,000)(30,000)----------מגזריותתוך הכנסותנטרול

800,000100,000190,0001,090,000כ"סה

10%

עמידה במבחן ההכנסות  

המשולב
✓X✓109,000
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המשולב( ההפסד/)מבחן הרווח
(המשך)דוגמה 

כ"סהתעשייהתקשורתן"נדל

40,00022,00012,000(50,000)תפעולי( הפסד/)רווח

תוך  נטרול עסקאות

מגזריות
----------(200)*()(200)

40,00021,80011,800(50,000)כ"סה

(*) 40%*20,000*20% =  1,600 .פ.י

30%*30,000*20% = (1,800) .ס.י

(200)

61,800:כ מגזרים מרוויחים"סה

(50,000):כ מגזרים מפסידים"סה

61,800:הגבוה בערך מוחלט

10%

6,180

תעשייהתקשורתן"נדל

✓✓✓המשולב( ההפסד)/עמידה במבחן הרווח



24 שלומי שוב

מבחן הנכסים המשולב
(המשך)דוגמה 

כ"סהתעשייהתקשורתן"נדל

2,500,000100,0004,000,0006,600,000נכסים תפעוליים

(1,800)(1,800)----------מגזריותתוך עסקאותנטרול

2,500,000100,0003,998,2006,598,200כ"סה

10%

עמידה במבחן הנכסים  

המשולב
✓X✓659,820

.כל המגזרים ייחשבו כמגזרים ברי דיווח מאחר שעברו את אחד המבחנים
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מבחני העל–' שלב ג

שיש ליישם לגבי אותם  התקן קובע חמישה מבחני על נוספים , לאחר ישום מבחני הסף הכמותיים

:על מנת לקבוע את ההרכב הסופי של המגזרים שידווחושלא עברו את מבחני הסף מגזרים 

התקן קובע כי אם על אף  -תפיסת ההנהלה לגבי מגזרים שלא עברו את מבחני הסף הכמותי1.

אך ההנהלה מאמינה שמידע  , לא עבר את אחד ממבחני הסף, אחד או יותר, שמגזר מסוים

הרי שמגזר זה עשוי להיחשב כבר  , לגביו יהיה שימושי למשתמשים השונים בדוחות הכספיים

.  דיווח

הישות המדווחת עשויה לשלב  , בהתאם לתקן-איחוד מגזרים שלא עברו את הסף הכמותי 2.

מידע לגבי מגזרי פעילות שלא עמדו באחד מהספים הכמותיים עם מידע לגבי מגזרי פעילות  

רק אם  , כדי ליצור מגזר פעילות בר דיווח, אחרים שאף הם לא עמדו באחד הספים הכמותיים

:מתקיימים שני התנאים הבאים

מדובר במגזרים שלהם מאפיינים כלכליים דומים המציגים ביצועיים כספיים דומים לזמן  1.

.  ארוך

מהות המוצרים: הגורמים הבאיםבמרביתהמגזרים נדרשים להיות דומים 2.

,  סוג או קבוצת הלקוחות למוצרים ולשירותים שלהם, מהות תהליכי הייצור, והשירותים

אותם גורמים שנדרשו )השיטות המשמשות להפצת המוצרים או להספקת השירותים 

(.לצורך קיבוץ בשלב האיכותי
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(המשך)מבחני העל –' שלב ג

בהתאם לתקן אם מגזר פעילות  -חשיבות מתמשכת של מגזר שזוהה בתקופה קודמת כבר דיווח 3.

בתקופה הנוכחית אם בנפרדיש להמשיך ולדווח עליו , זוהה כמגזר בר דיווח בתקופה קודמת

.ההנהלה מחליטה שיש למגזר חשיבות מתמשכת

,  על אף שהתקן לא קובע מגבלה חד משמעית על מספר המגזרים המדווחים–מבחן העשרה 4.

נדרשת הישות לשקול האם המידע , 10הוא קובע כי כאשר מספר המגזרים המדווחים עולה על 

.לא הופך למפורט מדי

התקן קובע כי כאשר סך כל ההכנסות מחיצוניים של המגזרים בני הדיווח מהוות -75%מבחן 5.

יש לזהות מגזרי פעילות נוספים שלא עמדו , מההכנסות של הישות המדווחת75%-פחות מ

עד שיכללו במגזרים בני הדיווח לפחות  , באחד ממבחני הסף הכמותיים כמגזרים בני דיווח

.  מההכנסות של הישות המדווחת75%

.ההכנסות מחיצוניים בלבדלצורך מבחן זה יש לקחת בחישוב את 

,  על אף שהתקן לא מציין זאת? נשאלת השאלה באיזה סדר יש להוסיף את המגזרים לדיווח

.הפתרון הסביר הינו להוסיף את המגזרים לדיווח לפי סדר יורד של סכום המכירות לחיצונים
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מבחני העל
דוגמה

:להלן נתונים על שיעור ההכנסות מחיצוניים של כל אחד מהמגזרים של הקבוצה

מההכנסות% מגזר

המאוחדות

55%חלקי מכוניות

9%כלי שיט ממונעים

8%לימודיתתוכנה

7%מזון

8%תוכנה פיננסית

5%אלקטרוניקה

8%מימון

100%כ"סה
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מבחני העל
(המשך)דוגמה 

:נתונים נוספים

.מגזר חלקי מכוניות הינו המגזר היחידי שעמד באחד משלושת מבחני הסף הכמותיים1.

למגזר תוכנה לימודית ולמגזר תוכנה פיננסית יש מאפיינים כלכליים דומים בטווח  2.

.הארוך והם דומים במרבית הגורמים הרלבנטיים

.הקבוצה בוחרת לבצע איחוד מגזרים כל עוד הדבר ניתן3.

:נדרש

.קבע מהם המגזרים ברי הדיווח
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מבחני העל
(המשך)דוגמה 

:יישום מבחני העל

יש לאחד את מגזר , מכיוון שההנהלה בוחרת לאחד מגזרים כאשר ניתן–מבחן איחוד מגזרים

. 8%+ 8%= 16%למגזר בר דיווח אחד ששיעור מכירותיו הינו ( לימודית ופיננסית)התוכנה 

: המגזרים המדווחים עד כה הינם-75%-מבחן ה

מכלל  ( 55% 16% +)=71%תוכנה פיננסית ותוכנה לימודית המהווים  , חלקי מכוניות

.ההכנסות מחיצוניים

יש לקחת את המגזר בעל שיעור ההכנסות הבא הגבוה ביותר אשר הינו  75%-על מנת להגיע ל

.9%–כלי שיט ממונעים 

.71%+ 9%=80%: כעת שיעור ההכנסות מחיצוניים הינו

:המגזרים המדווחים בקבוצה הינם

חלקי מכוניות•

(תוכנה לימודית+ תוכנה פיננסית )תוכנה •

כלי שיט ממונעים•
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דרישות גילוי

העיקרון המנחה הוא לתת גילוי למידע שיאפשר למשתמשים השונים בדוחות הכספיים, כאמור

להעריך את המהות ואת ההשפעות הכספיות של הפעילויות העסקיות שבהן היא עוסקת ואת

.הסביבות הכלכליות שבהן היא פועלת

.מידע כללי. א

.מידע על הפרמטרים המגזריים. ב

.כ הפרמטרים המגזרים לבין הסכומים המקבילים אליהם בדוחות הכספיים"התאמות בין סה. ג
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דרישות גילוי
הערות כלליות

לצורך הגילוי יש לשלב את המידע לגבי פעילויות עסקיות ומגזרי פעילות אחרים 1.

אשר תופיע  " אחרים"שאינם בני דיווח ולתת להם גילוי במסגרת קבוצה שתקרא 

התקן מדגיש כי יש לתאר את המקורות להכנסות  . בנפרד מפריטי התאמות אחרים

כפי שהדבר נעשה  " אחרים"שנכללות בקבוצת ( מלקוחות חיצוניים וממגזרים אחרים)

.לגבי המגזרים המדווחים

התקן דורש לכלול במסגרת הגילוי מידע עבור מספרי השוואה לכל תקופה שלגביה  2.

.מוצג דוח על הרווח הכולל
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מידע כללי–' א

:בהתאם לתקן יש לתת גילוי לשני הפרמטרים העיקריים הבאים

כולל המבנה  , גורמים ששימשו לזיהוי המגזרים בני הדיווח של הישות המדווחת1.

יש לתת גילוי לכך שההנהלה בחרה לארגן את הישות , לדוגמה. הארגוני שלה

בסביבות , באזורים גיאוגרפים, המדווחת לפי הבדלים במוצרים ובשירותים

.מפקחות או לפי שילוב של גורמים וכן אם קובצו מגזרי פעילות

כולל תיאור  . שיקולי הדעת שהופעלו על ידי ההנהלה ביישום הקריטריונים לקיבוץ2.

קצר של מגזרי הפעילות שקובצו בדרך זו והמאפיינים הכלכליים שהוערכו  

.בקביעה שהמגזרים התפעוליים המקובצים חולקים מאפיינים כלכליים דומים

.סוגי המוצרים והשירותים שמהם כל מגזר בר דיווח מפיק את הכנסותיו3.
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מידע על הפרמטרים המגזריים–' ב

התקן עורך הבחנה מהותית בין הנתון על הרווח או ההפסד של המגזר ומרכיביו לבין  

(.התחייבויות, נכסים)יתר הפרמטרים המגזריים 

על הרווח או הפסד המגזרי ועל הרכבו  בכל מקרה בעוד שהתקן דורש לתת מידע 

הרי שלגבי יתר הפרמטרים המגזריים התקן קובע שיש  , (לרבות הכנסות מגזריות)

.רק אם הם מדווחים למקבל ההחלטות התפעוליות הראשילתת להם גילוי 
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מידע על הרווח או ההפסד ומרכיביו

לכל מגזר בר דיווח אם וכן לסכומים הבאים התקן דורש לתת גילוי לרווח או הפסד מדווח 

או אם הם לא נכללים כאמור אך , המדווחהמגזריהם נכללים במדידת הרווח או הפסד 

:מסופקים בדרך אחרת באופן סדיר למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי

;הכנסות מלקוחות חיצוניים1.

;הכנסות מעסקאות עם מגזרי פעילות אחרים של אותה ישות2.

;מהוצאות ריביתבנפרדהכנסות ריבית 3.

;פחת והפחתות4.

;פריטים מהותיים של הכנסה והוצאה5.

חלק הישות המדווחת ברווח או בהפסד של חברות המטופלות לפי שיטת השווי  6.

;המאזני

יש לשים לב מה הקריטריון שנבחר ולבדוק  )הוצאות או הכנסות מיסים על הכנסה 7.

;(האם רלבנטי

.שאינם פחת והפחתות, פריטים מהותיים שאינם במזומן8.
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מידע על הרווח או ההפסד ומרכיביו
המחשה לגילוי

כ"סהאחרים'גמגזר'מגזר ב'מגזר א

XXXXXXXXXXXמחיצונייםהכנסות

XXXXXX----XXXמגזריותהכנסות בין 

XX----XX----XXXהכנסות ריבית

XXXX----XXXXהוצאות ריבית

XXXXXXXXXXXפחת והפחתות

XXXXXXXXXXXרווח המגזר

XX------------XX)*(ערך נכסים ירידת

XXXXXXXXX----)**(רווחי אקוויטי 

.ירידת ערך נכסים מייצגת פריטים מהותיים שאינם במזומן ואינם פחת והפחתות)*(  

אך מסופקים באופן סדיר למקבל ההחלטות  , לא נכללו במסגרת רווח המגזרים)**( 

.התפעוליות הראשי
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מידע על נכסים ומרכיבים קשורים

יש לדווח על הנכסים של כל מגזר כאשר סכום זה מסופק באופן סדיר למקבל  

.ההחלטות התפעוליות הראשי

יש לתת גילוי לפריטים הבאים לכל מגזר בר דיווח אם הם נכללים במדידה של  , כמו כן

הנכסים המדווחים של המגזר או שהם לא נכללים במדידה כאמור אך מסופקים באופן 

:סדיר למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי

.סכום ההשקעה בחברות מוחזקות המטופלות על פי שיטת השווי המאזני. א

סכומי התוספות לנכסים לא שוטפים למעט מכשירים  -השקעות הוניות . ב

.פיננסים ונכסי מיסים נדחים
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מידע על נכסים ומרכיבים קשורים
המחשה לגילוי

כ"סהאחרים'גמגזר'מגזר ב'מגזר א

XXXXXXXXXXXנכסי המגזר

תוספת לנכסים לא 

שוטפים
----XX----XXXX

XX----XXXXXXXהשקעות בחברות כלולות
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מידע על התחייבויות

בהתאם לתקן יש לדווח על התחייבויות של כל מגזר כאשר סכום זה מסופק באופן 

.סדיר למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי

:המחשה לגילוי

כ"סהאחרים'גמגזר'מגזר ב'מגזר א

(XXX)(XX)(XX)(XX)(XX)התחייבויות המגזר
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התאמות בין סך כל הפרמטרים המגזריים לבין   –' ג
הסכומים המקבילים אליהם בדוחות הכספיים

המצרפיים לבין  התקן דורש לתת גילוי להתאמות בין כל אחד מהפרמטרים המגזריים

. המידע הנכלל בדוחות הכספיים של הישות המדווחת

.הגילוי על ההתאמות אינו נדרש לכל מגזר בנפרדיש להדגיש כי

. יש לזהות ולתאר בנפרד את כל מרכיבי ההתאמה המהותיים, לצורך גילוי זה

:במסגרת התאמות אלו נכללים בעיקר שני סוגים של פריטים

רווח בין מגזרי  , (הכנסות)מגזריותהכנסות בין : לדוגמה–ניפוחים בין מגזרים 1.

(.נכסים)בין מגזרי מ"רטויתרת סגירה של ( רווח)

הוצאות : לדוגמה–נכסים והתחייבויות שלא יוחסו למגזרים, הוצאות, הכנסות2.

.נכסים כלליים של המשרד הראשי, כלליות של הנהלת הקבוצה
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:רשימת הפריטים לגביהם נדרשת ההתאמה
הכנסות

יש לתת גילוי להתאמה בין סך כל הנתונים על הכנסות המגזרים בני הדיווח לבין הכנסות  

.הישות המדווחת בדוחות הכספיים

:להלן המחשה לגילוי כאמור 

.כולל הכנסות בין מגזריות)*( 

הכנסות

)*(XXXסך הכנסות של מגזרים בני דיווח

XXXהכנסות של מגזרים אחריםסך

(XXX)ביטול הכנסות בין מגזריות

XXXהכנסות בדוחות הכספיים המאוחדים
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:רשימת הפריטים לגביהם נדרשת ההתאמה
רווח או הפסד

יש לתת גילוי להתאמה בין סך כל הנתונים על הרווח או הפסד של המגזרים בני דיווח לבין  

במקרה שבו , עם זאת. ולפני פעילויות שהופסקו בדוחות הכספייםהרווח או הפסד לפני מס 

ניתן בהתאם לתקן להציג את  , מוקצים למגזרים בני הדיווח פריטים כגון הוצאות או הכנסות מס

.ההתאמה לרווח או הפסד של הישות המדווחת לאחר פריטים אלה

:להלן המחשה לגילוי כאמור

רווח והפסד

XXXתוצאות של מגזרים מדווחיםסך

XXXתוצאות של מגזרים אחריםסך

(XX)מגזרייםביטול רווחים בין 

:סכומים לא מוקצים

(XX)הוצאות מטה שלא הוקצו

XXסכום שהתקבל בגין תביעה

(XX)הוצאות ברמת הישות המדווחת בכללותה

XXXמאוחד לפני מסים על הכנסהרווח 
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:רשימת הפריטים לגביהם נדרשת ההתאמה
נכסים

יש לתת גילוי להתאמה בין סך כל נכסי המגזרים בני , במידה ומתבצע דיווח על נכסים מגזרים

.הדיווח לבין נכסי הישות המדווחת בדוחות הכספיים

:להלן המחשה לגילוי כאמור

נכסים

XXXבני דיווחסך נכסי מגזרים

XXXשל מגזרים אחריםסך נכסים 

XXXשלא הוקצונכסים

XXXבדוחות הכספיים המאוחדיםנכסים
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:רשימת הפריטים לגביהם נדרשת ההתאמה
התחייבויות

יש לתת גילוי להתאמה בין סך כל , במידה ומתבצע דיווח על התחייבויות מגזריות

.התחייבויות המגזרים בני הדיווח לבין התחייבויות הישות המדווחת

:להלן המחשה לגילוי כאמור

התחייבויות

XXXבני הדיווחסך התחייבויות המגזרים

XXXשל מגזרים אחריםהתחייבויות סך

XXXשלא הוקצוהתחייבויות

XXXבדוחות הכספיים המאוחדיםהתחייבויות
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:רשימת הפריטים לגביהם נדרשת ההתאמה
פריט מידע מהותי אחר

שניתן , יש לתת גילוי להתאמה בין סך כל הסכומים לגבי כל פריט מידע מהותי אחר

של המגזרים בני הדיווח לבין הסכום המקביל בדוחות הכספיים של הישות , לו גילוי

.המדווחת
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הצגה-המחשה לביאור 

התאמותאחרים'גמגזר'מגזר ב'מגזר א
כ  "סה

מאוחד

XXXXXXXX----XXXמחיצונייםהכנסות

----XXXXXX----(XX)הכנסות בין מגזריות

XXXכ הכנסות החברה"סה

XXXXXXXX(XX)XXXהמגזרתוצאות

XX(XX)(XX)(XX)(XX)(XX)הוצאות ריבית

XXXXהכנסות ריבית

XX(XXX)(XX)(XX)(XX)(XX)פחת והפחתות

(XX)(XX)שלא הוקצוהוצאות

XXXרווח לפני מסים על הכנסה
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(המשך)הצגה –המחשה לביאור 

התאמותאחרים'גמגזר'מגזר ב'מגזר א
כ  "סה

מאוחד

XXXXXXXX(XX)XXXנכסי המגזר

XXXXנכסים שלא הוקצו

XXXכ נכסים"סה

XXXXXXXXXXXהשקעות הוניות

XX(XXX)(XX)(XX)(XX)(XX)התחייבויות המגזר

(XX)(XX)הוקצוהתחייבויות שלא

(XXX)כ התחייבויות"סה
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הצגה מחדש של מידע שנכלל בעבר

של מספרי ההשוואה בביאור על מגזרי הפעילות בשני  ביצוע של הצגה מחדש התקן דורש 

:המקרים הבאים

בהתאם לתקן אם מגזר פעילות מסוים עבר את אחד  -מגזר שהפך להיות בר דיווח לראשונה1.

מהספים הכמותיים בתקופה המדווחת ולכן הפך להיות בר דיווח ובתקופה קודמת לא דווח 

.לתקופה קודמתהמגזרייש להציג מחדש את המידע , בנפרד

שינוי מבנה ארגוני עשוי לגרום לשינוי  -שינוי מבנה ארגוני הגורם לשינוי בהרכב המגזרים2.

.  בין היתר בעקבות שינוי בזהות מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי, בהרכב המגזרים

בהתאם לתקן אם משתנה הרכב המגזרים של הישות המדווחת בעקבות שינוי מבנה ארגוני  

.כולל תקופות ביניים, יש להציג מחדש את המידע המקביל לתקופות קודמות

החריג לעקרון זה הוא במקרים שבהם המידע אינו זמין ועלות הפקתו יקרה מידי ולכן לא ניתן  

יש לתת בשנה שבה חל השינוי גילוי למידע  , במקרים כאמור, בהתאם לתקן. לבצע הצגה מחדש

.מגזרי לתקופה השוטפת הן לפי הבסיס הישן והן לפי הבסיס החדש של הפיצול למגזרים
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2009מועד סתיו –שאלת מועצה 

.מוכרת רהיטים שונים למדינות האיחוד האירופאי"( החברה: "להלן)מ "חברת הרהיט בע

כאשר כל חטיבת סחר מופקדת על שיווק סוג רהיט , החברה פועלת באמצעות מספר חטיבות סחר

חלק מהרהיטים נרכשים על ידי החברה וחלקם מיוצר באמצעות חטיבת  . מסוים למדינת יעד מסוימת

(.1.1.09חטיבת הייצור הוקמה ביום )הייצור 

(:ח"באלפי ש)31.12.2009וליום 2009להלן נתונים אודות פעילות החברה בשנת 1.

מזנוניםכסאותשולחנותסוג הרהיט

דנמרקגרמניהדנמרקבריטניהייצור עצמידנמרקבריטניהיעדמדינת

100,00020,00050,00050,00030,00010,0005,000מכירות

עלויות מכירה והנהלה 

(כולל פחת והפחתות)
20,00010,00020,00020,00010,0003,5002,000

5,0002,50010,0002,5001,0001,0001,000פחת והפחתות

------5,0005,000---5,000---מזומנים

100,00020,000100,00050,0005,0005,0005,000קבוערכוש

10,0005,0001,0001,000---10,0005,000לקוחות

50,00020,00050,00050,00010,0005,0002,000מלאי

---100,000---10,000------20,000נכסים אחרים
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2009מועד סתיו –שאלת מועצה 

הן ביחס לרהיטים הנרכשים על ידי החברה )הרווח הגולמי של החברה ממכירות חטיבות הסחר 2.

אך למעט העברות בין חטיבות הסחר  , והן ביחס לרהיטים המיוצרים על ידה בייצור עצמי

.30%הינו ( הנמדדות בעלות

חטיבת מכירת השולחנות בבריטניה משקיעה את עודף המזומנים העומדים לרשותה במכשירים  3.

להלן נתונים אודות ההשקעה במכשירים הפיננסיים המוחזקים  . פיננסיים מוחזקים למסחר

(:ח"באלפי ש)2009למסחר לשנת 

1.1.09100,000שווי התיק ליום 

25,000רכישות במהלך השנה

(8,000עלות ניירות הערך שנמכרו הינה )10,000מכירות במהלך השנה

31.12.09120,000שווי התיק ליום 

מכשירים פיננסיים מוחזקים למסחר נמדדים מידי תקופת  , בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים

.כאשר השינויים מוכרים ברווח או הפסד, דיווח בשווי הוגן

50%, מתוך המכירות כאמור. כל פעילות הייצור העצמי הינה לצורך מכירת שולחנות לבריטניה4.

.2009מהשולחנות אשר יוצרו על ידי חטיבת הייצור טרם נמכרו בתום שנת 
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2009מועד סתיו –שאלת מועצה 

במהלך שנת  . במקרים מסוימים החברה מניידת ריהוט מחטיבת סחר מסוימת לחטיבת סחר אחרת5.

.  ח מחטיבת כסאות לבריטניה לחטיבת כסאות לדנמרק"אלפי ש5,000הועבר ריהוט בשווי 2009

.הכיסאות טרם נמכרו על ידי חטיבת כסאות לדנמרק2009נכון לתום שנת 

"( הוועדה: "להלן)ל "ר הדירקטוריון והמנכ"סגן יו, ר הדירקטוריון"בחברה קיימת ועדה המורכבת מיו6.

. אשר אחראית לסקור את המגזרים השונים בחברה ולהחליט על הקצאת המשאבים בין המגזרים

:חודשים נתונים מפורטים על פעילות החברה באופן הבא3-לצורך כך הוועדה מקבלת אחת ל

כסאות ( ב);שולחנות לבריטניה( א: )מתקבלים נתונים נפרדים ביחס לפעילויות הבאות▪

.ייצור עצמי( ה);רהיטים לדנמרק( ד);מזנונים לגרמניה( ג);לבריטניה

לכל אחד מפעילויות אלה קיים בחברה מנהל פעילות האחראי על הפעילות ועל הדיווח  

.לוועדה

:ה מתקבלים-ביחס לכל אחת מפעילויות א▪

לרבות מכירות בין חטיבת סחר אחת לאחרת ולרבות מכירות מהייצור העצמי  )מכירות ( 1)

רווח תפעולי לפני פחת  )EBITDA-תוצאות המגזר בהתאם ל( 2);(לחטיבות הסחר

רכוש : נכסי מגזר הכוללים( 3);מניירות ערך סחיריםמומשובתוספת רווחים אשר ( והפחתות

.השקעות הוניות( 5);פחת והפחתות( 4);לקוחות ומלאי, קבוע

. ה שונות זו מזו בביצועים הכספיים לטווח ארוך-הפעילויות א▪
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2009מועד סתיו –שאלת מועצה 

.השנתיוההפחתותבכל חטיבת סחר שווה לסכום הפחת השנתיותהיקף ההשקעות ההוניות 7.

ח אשר אינן מוקצות לחטיבות הסחר או  "אלפי ש3,000בחברה קיימות הוצאות מטה בסך 8.

.לייצור העצמי

, נכסים או התחייבויות אחרים, לא היו לחברה הכנסות או הוצאות אחרות, פרט לנתונים לעיל9.

.בהתאמה31.12.2009וליום 2009לשנת 

.החברה אינה מציגה מגזרים שאינם עומדים בספים הכמותיים כמגזרים בני דיווח10.

.יש להתעלם מהשפעת המס11.

:נדרש

מגזרי  8על פי תקן דיווח כספי בינלאומי מספר 2009להציג את ביאור המגזרים של החברה לשנת 

רווחים ונכסים מגזריים לסכומים המוצגים בדוחות  , כולל ההתאמות של ההכנסות( IFRS 8)פעילות 

.8אין צורך בגילויים נוספים הנדרשים לפי תקן דיווח כספי בינלאומי . הכספיים של החברה
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2009מועד סתיו –שאלת מועצה 
השלב האיכותי–' שלב א

:CODMזיהוי  

ל  "ר הדירקטוריון והמנכ"סגן יו, ר הדירקטוריון"מנתוני השאלה וועדת החברה המורכבת מיו

.CODM-תיחשב ל

:רואה לנגד עיניוCODM-זיהוי המגזרים אשר ה

שולחנות לבריטניה1.

כסאות לבריטניה2.

מזנונים לגרמניה3.

כסאות לדנמרק  , שולחנות לדנמרק: מקבץ את הפעילויותCODM-ה–רהיטים לדנמרק 4.

.ומזנונים לדנמרק למגזר אחד

ייצור עצמי5.
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2009מועד סתיו –שאלת מועצה 
השלב הכמותי–' שלב ב

:מבחן ההכנסות

פרטים
שולחנות 

בריטניה

כסאות  

בריטניה

מזנונים  

גרמניה

רהיטים

דנמרק

ייצור

עצמי
כ"סה

210,000---100,00045,00010,00055,000הכנסות מחיצוניים

50,00055,000----5,000מגזריותהכנסות בין 

100,00050,00010,00055,00050,000265,000סך ההכנסות

10%

עמידה במבחן  

ההכנסות
✓✓X✓✓26,500
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2009מועד סתיו –שאלת מועצה 
השלב הכמותי–' שלב ב

:מבחן הרווח

פרטים
שולחנות 

בריטניה

כסאות  

בריטניה

מזנונים  

גרמניה

רהיטים

דנמרק

ייצור

עצמי
כ"סה

30,00013,5003,00016,50015,00079,500גולמירווח

(85,500)(20,000)(22,000)(3,500)(20,000)(20,000)הוצאות מכירה והנהלה

5,0002,5001,0004,50010,00023,000ביטול פחת והפחתות

2,0002,000רווח מניירות ערך

5,000(1,000)500(4,000)17,000תוצאות המגזר

22,500מרוויחיםסך מגזרים

(5,000)סך מגזרים מפסידים

10%מהגבוה10%

XX✓2,250✓✓עמידה במבחן הרווחים
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2009מועד סתיו –שאלת מועצה 
השלב הכמותי–' שלב ב

:מבחן הנכסים

פרטים
שולחנות 

בריטניה

כסאות  

בריטניה

מזנונים  

גרמניה

רהיטים

דנמרק

ייצור

עצמי
כ"סה

32,000---10,00010,0001,00011,000לקוחות

50,00050,0005,00032,00050,000187,000מלאי

100,00050,0005,00030,000100,000285,000רכוש קבוע

160,000110,00011,00073,000150,000504,000סך הנכסים

10%

X✓✓50,400✓✓עמידה במבחן הנכסים



56 שלומי שוב

2009מועד סתיו –שאלת מועצה 
מבחן העל–' שלב ג

:מהמכירות לחיצוניים75%מבחן 

:מגזרים בני דיווח–מסקנה 

.רהיטים דנמרק וייצור עצמי, כסאות בריטניה, שולחנות בריטניה

פרטים
שולחנות 

בריטניה

כסאות  

בריטניה

מזנונים  

גרמניה

רהיטים

דנמרק

ייצור

עצמי
כ"סה

210,000---100,00045,00010,00055,000הכנסות מחיצוניים

הכנסות מחיצוניים של  

מגזרים בני דיווח
100,00045,000----55,000200,000

✓95%תוצאות המבחן
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2009מועד סתיו –שאלת מועצה 
'פורמט א–ביאור מגזרים 

2009בדצמבר 31הדיווח על המגזרים לשנה שהסתיימה ביום –מ "חברת הרהיט בע

פרטים
שולחנות 

בריטניה

כסאות  

בריטניה

רהיטים

דנמרק

ייצור

עצמי
אחרים

התאמות  

למאוחד
כ"סה

10,000210,000----100,00045,00055,000מחיצונייםהכנסות

הכנסות בין  

מגזריות
5,00050,000

(55,000

)
---

100,00050,00055,00050,00010,000החברהסך הכנסות
(55,000

)
210,000

10,000(1)(7,500)5,000500(1,000)(4,000)17,000המגזרתוצאות

1,000(2)1,000הכנסות מימון

(23,000)1,000))(10,000)4,500))2,500))5,000))פחת והפחתות

מטה שלא  הוצאות

הוקצו
(3,000)(3,000)

לפני ( הפסד)רווח 

מסים על הכנסה
(15,000)
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2009מועד סתיו –שאלת מועצה 
(המשך)' פורמט א–ביאור מגזרים 

2009בדצמבר 31הדיווח על המגזרים לשנה שהסתיימה ביום –מ "חברת הרהיט בע

פרטים
שולחנות 

בריטניה

כסאות  

בריטניה

רהיטים

דנמרק

ייצור

עצמי
אחרים

התאמות  

למאוחד
כ"סה

496,500(7,500)160,000110,00073,000150,00011,000נכסי המגזר

נכסים אחרים  

שלא הוקצו
265,000(3)265,000

761,500סך נכסי החברה

5,0002,5004,50010,0001,00023,000השקעות הוניות
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2009מועד סתיו –שאלת מועצה 
(המשך)' פורמט א–ביאור מגזרים 

:ביטול רווחים בין מגזריים( 1)

50,000מכירת שולחנות מייצור עצמי לבריטניה

15,000ל"מהנ30%–רווח גולמי 

7,500רווח גולמי שטרם מומש בגין מחצית

השולחנות שטרם נמכרו

התאמה של הכנסות מימון לכללי חשבונאות(2)

:מכשירים פיננסים המוחזקים למסחר

1.1.09100,000שווי התיק ליום 

25,000רכישות במהלך השנה

(  8,000)מכירות במהלך השנה

.3,000P.N*רווח מניירות ערך המוחזקים למסחר

31.12.09120,000שווי התיק ליום 

לבין  ₪ 3,000נובעת מההפרש בין סך הרווח בתיק ניירות הערך ₪ 1,000ההתאמה בסך *7.

.2,000₪רווחים מניירות ערך שמומשו בסך 
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2009מועד סתיו –שאלת מועצה 
(המשך)' פורמט א–ביאור מגזרים 

:נכסים אחרים שלא הוקצו(3)

מזומניםנכסים אחריםפרטים
מכשירים פיננסים  

למכירהמוחזקים
כ"סה

---20,000שולחנות בריטניה

10,0005,000כסאות בריטניה

100,000גרמניהמזנונים

5,000דנמרקשולחנות

5,000כסאות דנמרק

120,000פיננסיםמכשירים

130,00015,000120,000265,000
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2009מועד סתיו –שאלת מועצה 
'פורמט ב–ביאור מגזרים 

2009בדצמבר 31הדיווח על המגזרים לשנה שהסתיימה ביום –מ "חברת הרהיט בע

פרטים
שולחנות 

בריטניה

כסאות  

בריטניה

רהיטים

דנמרק

ייצור

עצמי
כ"סהאחרים

10,000210,000----100,00045,00055,000מחיצונייםהכנסות

5,00050,00055,000מגזריותהכנסות בין 

100,00050,00055,00050,00010,000265,000סך ההכנסות

2,0002,000הכנסות מימון

5,0002,5004,50010,0001,00023,000פחת והפחתות

5,00050017,500(1,000)(4,000)17,000תוצאות המגזר

160,000110,00073,000150,00011,000504,000נכסי המגזר

5,0002,5004,50010,0001,00023,000השקעות הוניות
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2009מועד סתיו –שאלת מועצה 
נכסים והתחייבויות, מידע לגבי רווח או הפסד-' פורמט ב

:התאמה לדוחות הכספיים

הכנסות

255,000הכנסות של מגזרים מדווחיםסך

10,000הכנסות של מגזרים אחריםסך

(55,000)מגזריותהכנסות בין ביטול

210,000הכנסות החברהסך

רווח והפסד

(1)17,000תוצאות של מגזרים מדווחיםסך

500תוצאות של מגזרים אחריםסך

(2)3,000של הכנסות מימון לכללי חשבונאותהתאמה

(3)(7,500)מגזרייםביטול רווחים בין 

(3,000)הוצאות מטה שלא הוקצו

(23,000)התאמת פחת והפחתות

(13,000)החברה לפני מסים על הכנסה(הפסד)רווח 
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2009מועד סתיו –שאלת מועצה 
נכסים והתחייבויות, מידע לגבי רווח או הפסד-' פורמט ב

:סך תוצאות של מגזרים מדווחים(1)

17,000שולחנות בריטניה

(4,000)כסאות בריטניה

(1,000)רהיטים דנמרק

5,000ייצור עצמי

17,000

נכסים

493,000נכסים של מגזרים מדווחיםסך

11,000נכסים של מגזרים אחריםסך

(7,500)מגזרייםנכסים בין ביטול

(4)265,000הוקצונכסים אחרים שלא

761,500נכסי החברהסך
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2009מועד סתיו –שאלת מועצה 
נכסים והתחייבויות, מידע לגבי רווח או הפסד-' פורמט ב

התאמה של הכנסות מימון לכללי חשבונאות(2)

:מכשירים פיננסים המוחזקים למסחר

1.1.09100,000שווי התיק ליום 

25,000רכישות במהלך השנה

(  8,000)מכירות במהלך השנה

.3,000P.Nרווח מניירות ערך המוחזקים למסחר

31.12.09117,000שווי התיק ליום 

:ביטול רווחים בין מגזריים(3)

50,000מכירת שולחנות מייצור עצמי לבריטניה

15,000ל"מהנ30%–רווח גולמי 

7,500רווח גולמי שטרם מומש בגין מחצית

השולחנות שטרם נמכרו
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2009מועד סתיו –שאלת מועצה 
נכסים והתחייבויות, מידע לגבי רווח או הפסד-' פורמט ב

:נכסים אחרים שלא הוקצו(4)

מזומניםנכסים אחריםפרטים
מכשירים פיננסים  

למכירהמוחזקים
כ"סה

---20,000שולחנות בריטניה

10,0005,000כסאות בריטניה

100,000גרמניהמזנונים

5,000דנמרקשולחנות

5,000כסאות דנמרק

120,000פיננסיםמכשירים

130,00015,000120,000265,000
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2009מועד סתיו –שאלת מועצה 
הערה

ל  "המגזר הנ,אולם כאמור, מורכב מפעילות אחת בלבד" אחרים"בשאלת המועצה מגזר 

.יכול להיות מורכב ממספר פעילויות

בעת ביצוע ההתאמות למאוחד יש לזכור לבטל  , מורכב ממספר פעילויות" אחרים"כאשר מגזר 

.באותו אופן שבו מבטלים רווחים בין מגזריים במגזרים ברי דיווח–בגינו רווחים בין מגזריים 
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סוגיות מיוחדות בדיווח המגזרי

השקעה בחברה כלולה 1

פעילות מופסקת 2

מגזר פעילות מדווח שנגרע 3
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השקעה בחברה כלולה–1סוגיה 

התקן אינו עוסק באופן ספציפי לאופן ההתייחסות להשקעות בחברות כלולות במסגרת הדיווח

.  על מגזרי פעילות

:השאלות החשבונאיות המתעוררות בהקשר זה הן

נשאלת השאלה  , במידה וכן? האם השקעה בחברה כלולה יכולה להוות מגזר פעילות נפרד1.

כיצד יש לבחון את הנתונים של החברה הכלולה לצורך המבחנים הכמותיים וכן כיצד יש לדווח  

?עליהם בביאור על מגזרי הפעילות

?כיצד יש להתייחס להשקעה בחברה כלולה שמהווה חלק ממגזר פעילות גדול יותר2.
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חברה כלולה שמהווה מגזר פעילות נפרד

השקעה בחברה כלולה יכולה להוות מגזר פעילות נפרד כאשר מקבל ההחלטות התפעוליות  

(.מדובר בעיקר בחברות החזקה)הראשי מקבל נתונים עליה באופן נפרד 

לצורך בחינת הנתונים של החברה הכלולה כמגזר במסגרת המבחנים הכמותיים והביאור יש

:לבחון את הפרמטרים המגזריים הרלוונטיים

רווחי  )"לחלק של הישות המדווחת ברווחיה כאשר נתוני החברה הכלולה נסקרים בהתאם 

יש לכלול את רווחי האקוויטי  , במקרה כזה. הפרמטר המגזרי הוא רווחי האקוויטי, "(אקוויטי

.כאשר ההצגה ברווח והפסד הינה הצגה חד שלבית, בנוסף למבחן הרווח גם במבחן ההכנסות

יש  נתוני החברות הכלולות באופן מלא כאשר מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי בוחן את 

לקחת את הנתונים המלאים של החברות הכלולות הן לצורך יישום המבחנים הכמותיים והן לצורך  

.  כאשר ההפרשים יזקפו למרכיב ההתאמות בביאור, הביאור
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חברה כלולה המהווה חלק ממגזר פעילות רחב יותר

.השקעה בחברה כלולה יכולה להוות חלק מתוך מגזר פעילות גדול יותר

ההתייחסות להשקעה בחברה הכלולה ולתוצאותיה צריכה להיות עקבית עם, במקרים אלה

.הפרמטרים המגזריים של אותו מגזר פעילות ספציפי

.  כאשר הקבוצה מזהה פרמטר מגזרי כרווח נקי יש לכלול את רווחי האקוויטי של הכלולה, לדוגמה

במידה והפרמטר המגזרי הינו הרווח התפעולי אין לכלול את רווחי האקוויטי של  , לעומת זאת

כאשר מדובר בחברת החזקות או כאשר ההצגה ברווח והפסד הינה הצגה חד , חריג)הכלולה 

(.שלבית
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פעילות מופסקת–2סוגיה 

התקן אינו מתייחס באופן ספציפי לאופן ההתייחסות הנדרש לגבי פעילויות מופסקות שעומדות

.  IFRS5בכללים של 

:כדלקמן, בעניין זה עשויות להתעורר מספר שאלות

:המשך סיווג פעילות מופסקת כמגזר פעילות נפרד

אך עדיין לא נגרע מהדוחות, נשאלת השאלה האם מגזר פעילות שדווח בעבר ופעילותו מופסקת

פעילות  , נראה שבהעדר הוראה אחרת? הכספיים יכול להמשיך ולהיות מדווח כמגזר פעילות

כאמור יכולה לעמוד בהגדרת מגזר בר דיווח כאשר היא ממשיכה להתנהל כפעילות עסקית  

.נפרדת וכן ממשיכה להיסקר על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי

:הפסקת פעילות של חלק מתוך מגזר פעילות מדווח קיים

הנחת היסוד של התקן היא שרווח או הפסד של מגזר אינם כוללים את התוצאות של פעילות  

אלא אם כן הדבר נכלל בסקירת התוצאות המדווחות של מקבל ההחלטות התפעוליות  , שהופסקה

.  הראשי
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מגזר פעילות מדווח שנגרע–3סוגיה 

נשאלת השאלה האם יש לבצע הצגה מחדש של נתוני הביאור במקרה שבו מגזר פעילות

שדווח בעבר ממומש בפועל או לחילופין מסווג טרם המימוש כפעילות מופסקת אך לא ממשיך  

?להיסקר על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי ועל כן אינו מהווה מגזר פעילות

נראה שראוי לבצע תיקון רטרואקטיבי של מספרי  , על אף שאין לכך דרישה מפורשת בתקן

וזאת כטיפול חשבונאי עקבי עם תיקון מספרי ההשוואה של דוח רווח והפסד  , ההשוואה בביאור

.ועם המטרה של הטיפול החשבונאי בפעילות מופסקת
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מידע משלים

שירותים ומוצרים▪

אזורים גיאוגרפים ▪

לקוחות עיקריים  ▪

אשר לא ניתן לגביו גילוי במסגרת הדיווח  ל“הנהעיקרון הינו שיש לתת גילוי לאותו חלק מהמידע 

רלבנטיות גם לישויות מדווחות שפועלות במגזר  , הדרישות של התקן למידע משלים. המגזרי

.פעילות אחד

:מידע משלים בדבר שירותים ומוצרים

התקן דורש לתת גילוי להכנסות מלקוחות חיצוניים של כל מוצר ושירות או של כל קבוצה של 

.מוצרים ושירותים דומים
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(המשך)מידע משלים 

:מידע משלים לגבי אזורים גיאוגרפים

:יש לתת גילוי משלים למידע הגיאוגרפי הבא

הכנסות מלקוחות חיצוניים המיוחסות  -הכנסות מחיצוניים לפי מיקום גיאוגרפי של לקוחות. א

למדינת המושב של הישות המדווחת וכן המיוחסות לכל המדינות הזרות שבהן מפיקה  

.הישות הכנסות

נכסי מסים  , למעט מכשירים פיננסיים)נכסים לא שוטפים -נכסים לפי מיקום גיאוגרפי. ב

הממוקמים במדינת המושב של הישות המדווחת  ( נדחים ונכסים בגין הטבות לעובדים

.ובמדינות הזרות
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(המשך)מידע משלים 

:מידע משלים לגבי לקוחות עיקריים

מתוך מטרה לתת מידע על מידת ההסתמכות של הישות המדווחת על לקוחותיה העיקריים

בהתאם לתקן לקוח עיקרי הוא לקוח חיצוני יחיד. דורש התקן לתת מידע על לקוחות עיקריים

.  מהכנסות הישות המדווחת10%שהכנסות מעסקאות עימו הן לפחות 

:המידע שיש לתת עליו גילוי לכל לקוח עיקרי הינו

;ציון העובדה כי מדובר בלקוח עיקרי. א

;הסכום הכולל של הכנסות מאותו לקוח עיקרי. ב

.זיהוי המגזר או המגזרים שמדווחים על ההכנסות מאותו לקוח עיקרי. ג


