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100%100%

(בת)רוס (בת)הארדמן 

50%

(עסקה משותפת)ספקטור 

 

.ל החברה"מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי בחברה הוא מנכ, 6בהתאם לנתון נוסף 

:ניתן לראות כי פילוח המגזרים הפנימי הינו כדלקמן, א6בהתאם לנתון נוסף 

-ייצור רהיטים(א)

חברת רוס-ייעוץ בתחום המיסוי בישראל(ב)

חברת ספקטור-ייעוץ בתחום המיסוי הבינלאומי(ג)

חברת הארדמן(ד)

.פעילות המטה בחברה אינה נחשבת למגזר פעילות מאחר ואינה עומדת בקריטריונים למגזר פעילות*

. הקבוצה מקבצת מגזרים במידה והם ניתנים לקיבוץ', בהתאם להנחה א

.ייעוץ מס- ניתן לקבץ את חברות ספקטור ורוס לכדי מגזר אחד , 7בהתאם לנתון נוסף 

:המגזרים שעליהם נבחן את המבחנים הכמותיים הם, על כן

-ייצור רהיטים(א)

חברות רוס וספקטור-ייעוץ בתחום המס(ב)

חברת הארדמן(ג)

טבלת הפחתת עודפי עלות בהארדמן

201631/12/2016הפחתה 201531/12/2015הפחתה 01/01/2015סעיף

150,000-6,000144,000-6,000138,000מבנה

50,000050,000050,000מוניטין

200,000-6,000194,000-6,000188,000כ"סה

2015

200,000סך עודף עלות= 75% * 150,000200,000ע המיוחס למבנה"ע

25אורך חיים= 25% * 50,000200,000ע המיוחס למוניטין"ע

=6,000150,000/25הפחתת מבנה

:1ביאור 

2016

=6,000150,000/25הפחתת מבנה

:התאמה לביאור מגזרים

6,000-רווח מדווח

6,000-פחת והפחתות- פריט מידע

188,000נכסים מדווחים

.100% סוקר את נתוניה הכספיים של ספקטור לפי CODM- במקרה זה ה

201631/12/2016הפחתה 31/03/2016סעיף

20,000020,000מוניטין

20,000020,000כ"סה

פתרון חברת סוטס- שאלת מגזרים
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זיהוי מגזרי הפעילות

-ייעוץ בתחום המיזוגים והרכישות

עסקאות בין חברתיות והפחתות עודפי עלות

ובהתאם לתקן דיווח כספי , אי לכך.  ממניותיה50%-  בעלי מניות המחזיקים כל אחד ב2לחברת ספקטור , לאחר רכישתה בידי חברת רוס, 4בהתאם לנתון נוסף 

, התחיבויותיה, ולא נתון כי לבעלי מניותיה זכויות בנכסיה, מכיוון שספקטור מאוגדת כחברה. הרי שמדובר בשליטה משותפת של שני הצדדים בספקטור, 11בינלאומי 

.ויש לטפל בהשקעה זו בהתאם לשיטת השווי המאזני, הרי שמדובר בעסקה משותפת, הכנסותיה והפסדיה

וכן בוחן את נכסי המגזר  (ללא השפעת רווחי אקוויטי וכולל הפחתת עודפי עלות)ל בוחן את תוצאות המגזר על בסיס הרווח התפעולי "המנכ, 6בהתאם לנתון נוסף *

.(ובכללם עודפי עלות)על בסיס הנכסים התפעוליים של המגזר 

פעילות פירסון בחברת סוטס

 במרץ 31-נתוניה הכספיים נסקרים מיום ה, לגבי חברת ספקטור. הנתונים הכספיים של כל החברות נסקרים ללא התאמה לשיעור ההחזקה, ב6בהתאם לנתון נוסף *

. ועד לתום השנה2016 בדצמבר 31- נתוניה נסקרים מיום ה, ולגבי פעילות פירסון.  ועד לתום השנה2016

קיבוץ מגזרים

-ייעוץ בתחום המיזוגים והרכישות

רוס< -הארדמן : עסקה בין מגזרית + (4נתון נוסף )הפחתת עודפי עלות בספקטור 

(הכוללת את פעילות פירסון)סוטס 

זיהוי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי

(' והנחה ב3נתון נוסף )הפחתת עודפי עלות בהארדמן 

פעילות פירסון בחברת סוטס
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:2ביאור 

30,000סך עודף עלות CODM- בראיית ה- 2016

=100%*50%/(30,000-20,000)20,000ע המיוחס למוניטין"ע
חלק מוניטין בעודף 

עלות
100%

50%אחוז החזקה

.המוניטין אינו מופחת

:דרך נוספת להבנת המוניטין

100%ראיית מאוחד 50%ראיית שווי מאזני 

הוכר כהוצאה 600,00020,000שולם=620,000600,000+20,000שולם

'בהתאם להנחה ג600,000ש"זשמנתון30,000מוניטין- ע"ע

590,000PN1,200,000אקוויטי נרכש

=1,180,000590,000/50%הון נרכש

20,000PNמוניטין- ע"ע

:התאמה לביאור מגזרים

20,000השקעה בנכסים לא שוטפים- פריט מידע

20,000נכסים מדווחים

התאמה למאוחד

20,000-השקעה בנכסים לא שוטפים- פריט מידע

20,000-נכסים מדווחים

:3ביאור 

עסקה בין חברתית

.ח שמקורן בשירותי ייעוץ שהעניקה לה הארדמן" ש20,000התהוו לרוס עלויות רכישה בגובה , 4בהתאם לנתון נוסף 

20,000עלויות ייעוץ20,000הכנסות הארדמןחובה

17,000הוצאות הארדמןזכות
- שיעור רווח גולמי

בין חברתי, שירותים
15%

3,000השקעה בהסדרזכות 

600,000סכום רכישהספקטור- שחזור השקעה בהסדר משותף

2016165,000רווח נקי = 17,000 + 31/03/2016617,000600,000רכישה 

= 9/12 * (150,000-100,000-25%*1,660,000)201661,875חלק ברווח נקי 

26,000-(6ביאור )מ בין מגזרי "חלק ברט

20160ע "חלק בהפחתת ע

31/12/2016652,875יתרה ליום 

התאמות למאוחד

20,000-הכנסות

3,000-רווח מדווח

= 26,000 - 35,87561,875(רווחי אקוויטי)הכנסות שלא הוקצו 

652,875(השקעה בהסדר)נכסים שלא הוקצו 

 

:4ביאור 

900,000שולם

3.5שנים שנותרו לחוזה

12חודשים בשנה150,000מזומן

10,000סכום בחוזה'א5נתון נוסף 500,000מלאי

7,000דמי שכירות היום250,000לקוחות וחייבים

0ריבית להיוון 'ב5נתון נוסף 200,000נטו, רכוש קבוע

200,000-ספקים וזכאים

=12*3.5*(7,000-10,000)'ג5נתון נוסף 126,000-תנאים מרעים- חוזה חכירה

774,000סך נכסים מזוהים נטו

126,000900,000-774,000מוניטין

:התאמה לביאור מגזרים

= 126,000 + 326,000200,000השקעות בנכסים לא שוטפים- פריט מידע

.קיימים כבר בדוחות החברה ולכן אין צורך לרושמם כעת שוב, תנאים מרעים-המוניטין וחוזה החכירה

(בין מגזרי)רוס <-החברה - 5ביאור 

1,050,000סך מכירות החברה=60%*60%*378,0001,050,000מכירותחובה

60%נתח מכירות פירסון =60%*300,000500,000עלות המכרזכות

60%חלק רוס.78,000P.Nרכוש קבועזכות

40%חלק ספקטור

500,000מלאי

(.ג.8- ו. ב.8נתונים נוספים )החברה מוכרת ריהוט לחברות הקבוצה - ק"מלאי לר- מ בין מגזרי"רט
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(5נתון נוסף )רכישת פעילות פירסון 

במלוא הנכסים , 2016 בדצמבר 30, מכאן שעל החברה להכיר במועד הרכישה. החברה רוכשת את חברת פירסון בדרך של רכישת פעילות, 5בהתאם לנתון נוסף 

.וכמו כן להכיר במוניטין כפער שבין התמורה לסך הנכסים המזוהים, וההתחיבויות המזוהים שרכשה בהתאם לשווים ההוגן

חוזה חכירה- נתונים 

חלף זאת יש להוון את ההוצאות שהתהוו להארדמן בראיית המאוחד . יש לבטל את ההכנסות וההוצאות שרשמה הארדמן, מאחר ומדובר בעסקה בין חברות בנות

מאחר ובדוחות האינדיבודאליים של רוס הוון להסדר עלויות עסקה בסך . כחלק מעלות ההשקעה בהסדר מאחר ובראיית המאוחד אלו עלויות העסקה שיש להוון

. מההשקעה בהסדר המשותף3,000יש להקטין לצורך המאוחד , ח בלבד" ש17,000אך בראיית הקבוצה התהוו עלויות עסקה בסך , ח" ש20,000
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:התאמה לביאור מגזרים

378,000השקעה בנכסים לא שוטפים- פריט מידע

התאמות למאוחד

378,000-הכנסות

78,000-רווח מדווח

78,000-נכסים מדווחים

78,000-השקעה בנכסים לא שוטפים- פריט מידע

ספקטור<-החברה - 6ביאור 

=50%*(40%*500,000 - 40%*60%*1,050,000)26,000רווחי אקוויטיחובה

26,000השקעה בהסדרזכות

:התאמה לביאור מגזרים

=40%*60%*252,0001,050,000השקעה בנכסים לא שוטפים- פריט מידע

התאמות למאוחד

252,000-השקעה בנכסים לא שוטפים- פריט מידע

.4כפי שפורט בביאור , התאמה לחשבון ההשקעה ולרווחי האקוויטי כבר כלולה במעגל של חשבון ההשקעה בהסדר המשותף

(בין מגזרי)חברות בנות <-החברה - 7ביאור 

1,050,000סך מכירות החברה=40%*420,0001,050,000הכנסות מדמי ניהולחובה

420,000כ"הוצאות הנהזכות
נתח דמי ניהול מסך 

מכירות החברה
40%

התאמות למאוחד

420,000-(דמי ניהול)הכנסות שלא הוקצו 

420,000רווח מדווח

מיזוגים ורכישותייעוץ מסייצור רהיטים 

הארדמןרוס וספקטור(פעילות פירסון)סוטס 

630,0001,945,000250,0002,825,000-0.75נתון- הכנסות 

-20,000-20,000---(3ביאור )בין מגזרי 

-378,000---378,000-(5ביאור )בין מגזרי 

252,0001,945,000230,0002,427,000-1,245,000הכנסות מחיצוניים
נטרול הכנסות 

ספקטור

20,00020,000-20,000--(3ביאור )בין מגזרי 

378,000-378,000--378,000(5ביאור )בין מגזרי 

378,000020,000398,000-398,000כ הכנסות בין מגזריות"סה

630,0001,945,000250,0002,825,000-1,643,000כ הכנסות"סה

10%10%מבחן 

YESYESNO282,500עמידה במבחן

מיזוגים ורכישותייעוץ מסייצור רהיטים

הארדמןרוס וספקטור(פעילות פירסון)סוטס 

1,945,000250,0002,195,000-1,245,000-הכנסות ממתן שירותים
נטרול הכנסות 

ספקטור

630,000--630,000הכנסות ממכירות

630,0001,945,000250,0002,825,000כ הכנסות"סה

500,000---500,000-מכירות בין מגזרי- עלות המכר
0-17,000-17,000-15%שירותים בין מגזרי - עלות השירותים

1,458,750-172,500-1,631,250933,750--25%שירותים חיצוני - עלות השירותים
נטרול הוצאות 

ספקטור

130,000486,25060,500676,750-311,250רווח גולמי

312,500-60,000-372,500-112,500--(נתון)הוצאות הנהלה וכלליות 
נטרול הוצאות 

ספקטור

6,000-6,000---(1ביאור )ע הארדמן "הפחתת ע

0-3,000---(3ביאור )בין מגזרי 

0-78,000---(5ביאור )בין מגזרי 

0420,000---(7ביאור )בין מגזרי 

130,000173,750-5,500298,250-84,750רווח מדווח

10%10%מבחן 

YESYESNO30,375עמידה במבחן
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מבחן הרווח המדווח

התאמותכ"סה

התאמות למאוחדכ"סה
תקופת החזקה 

בספקטור

מבחנים כמותיים

מבחן ההכנסות המדווחות

(.ב.8נתון נוסף )החברה גובה דמי ניהול מחברות בנות בקבוצה - דמי ניהול- עסקאות בין מגזריות
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303,750מגזרים מרוויחים

5,500-מגזרים מפסידים

303,750הגבוה מבין בערך מוחלט

מיזוגים ורכישותייעוץ מסייצור רהיטים

הארדמןרוס וספקטור(פעילות פירסון)סוטס 

780,000225,0001,0001,006,000-125,000מזומן
נטרול נכסים 

ספקטור

-0--0מלאי

250,000475,00030,000755,000-175,000לקוחות וחייבים
נטרול נכסים 

ספקטור

200,000850,000100,0001,150,000-350,000נטו, רכוש קבוע
נטרול נכסים 

ספקטור

126,000--126,000מוניטין

188,000188,000--(1ביאור )ע הארדמן "ע

20,000-20,000-20,000-(4ביאור )ע ספקטור "ע

0-78,000---(5ביאור )בין מגזרי 

1,356,0001,570,000319,0003,245,000-748,000נכסים מדווחים

10%10%מבחן 

YESYESNO324,500עמידה במבחן

:מגזרים שעברו לפחות את אחד המבחנים

(פעילות פירסון)סוטס 

רוס וספקטור

.אין נתונים

. מגזרים10- לא חרגנו מ 

:חישוב סך ההכנסות במאוחד

252,000(פעילות פירסון)סוטס 

700,000רוס וספקטור

230,000הארדמן

1,182,000

75%>81%

:מגזרים ברי דיווח

(פעילות פירסון)סוטס 

רוס וספקטור

.הארדמן ייכלל במסגרת מגזרים אחרים

מיזוגים ורכישותייעוץ מסייצור רהיטים

הארדמןרוס וספקטור(פעילות פירסון)סוטס פחת והפחתות

086,25025,000111,25018,750

נטרול הוצאות 

ספקטור והוספת 

הוצאות סוטס

6,0006,000--(1ביאור )ע הארדמן "הפחתת ע

086,25031,000117,25018,750פחת והפחתות

מיזוגים ורכישותייעוץ מסייצור רהיטים

הארדמןרוס וספקטור(פעילות פירסון)סוטס השקעה בנכסים לא שוטפים

-20,00020,000-20,000

326,000--326,000

378,000-378,000-78,000-(5ביאור )בין מגזרי 

252,000-252,000-252,000-(6ביאור )בין מגזרי 

326,000650,0000976,000-350,000השקעה בנכסים לא שוטפים
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כלל ההמשכיות

מבחן הנכסים המדווחים

מגבלה פרקטית ומבחן העל, כלל ההמשכיות

התאמותכ"סה

התאמותכ"סה

מגבלה פרקטית

(4ביאור )רכישת פירסון 

התאמותכ"סה

(נתון)פחת והפחתות 

 מההכנסות מחיצוניים75%מבחן 

נתוני מידע נוספים

(2ביאור )רכישת ספקטור 
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הכנסות שלא הוקצו

רווח סוטס מדמי ניהול

420,000הכנסות מדמי ניהול

420,000-(7ביאור )בין מגזרי 

0

35,875(3ביאור )ספקטור 

35,875

הוצאות שלא הוקצו

220,000-הוצאות הנהלה וכלליות סוטס

= 10,000 + 160,000150,000-הוצאות מימון

-380,000

344,125-סך הכנסות והוצאות שלא הוקצו

נכסים שלא הוקצו

השקעות בשווי מאזני

652,875(3ביאור )קטור ספ

נכסים במטה סוטס

400,000רכוש קבוע

1,052,875

אחריםייעוץ מסייצור רהיטים

הארדמןרוס וספקטור(פעילות פירסון)סוטס 

252,0001,945,000230,0002,427,000-1,245,0001,182,000הכנסות מחיצוניים

378,000020,000398,000-398,0000הכנסות בין מגזריות

630,0001,945,000250,0002,825,000-1,643,0001,182,000כ הכנסות"סה

130,000173,750-5,500298,250-84,750213,500רווח מדווח

344,125-שלא הוקצו' והוצ' הכנ

130,625-הפסד לפני מס

1,356,0001,570,000319,0003,245,000-748,0002,497,000נכסים מדווחים

1,052,875נכסים שלא הוקצו

3,549,875נכסים במאוחד

326,000650,0000976,000-350,000626,000השקעה בנכסים לא שוטפים

086,25031,000117,25018,750136,000פחת והפחתות

נתונים כלל חברתיים ופריטים שלא הוקצו
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ביאור מגזרים

מאוחדהתאמות
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