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 פתרון שאלה תיאורטית פתוחה בנושא מגזרי פעילות 

כוללים שבעה מגזרי פעילות, כך שאחד  ,  2019בדצמבר   31הדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 

מקבל עבורם מידע מצרפי ומידע נפרד.    CODM  -אופנה ואתר סחר מקוון. נתון כי ה  –מהם כולל שתי פעילויות  

לא רלוונטי לעניין זה    MCOD  -)המידע המצרפי שמקבל ה  נפרדמקבל עבורם מידע    CODM  -לאור העובדה שה

מדובר בשני מגזרי פעילות נפרדים שיוצגו בנפרד זה מזה )כמגזרי ברי  המידע הנפרד(    ת והוא לא מבטל את קבל

כמו כן, הטענה של הנהלת    (.הכמותיים או האיכותיים  עברו את המבחנים דיווח או בטור אחרים, במידה ולא  

החברה לפיה המידע של פעילות אתר הסחר המקוון לא משמש לקבלת החלטות אינו רלוונטי לקיבוץ מגזרים  

בנוסף, לא ניתן    במידה והדבר אינו אפשרי )ההנחה היא שמידע שמקבל באופן סדיר משמש לקבל החלטות(.

זרים אלה קובצו לאור העובדה שמדובר בפעילות אופנה קמעונאית ואתר סחר מקוון ולכן אין להם  לטעון כי מג

של   מידע  להסתיר  מעוניינת  החברה  שהנהלת  הינה  יחד  להצגתם  אפשרית  סיבה  דומים.  כלכליים  מאפיינים 

ות לקוראי  פעילות שהיא סוקרת בנפרד ולא לחשוף אותו לקוראי הדוחות הכספיים, שכן חשיפתו עשויה לגל

 הדוחות הכספיים )כולל המתחרים( מידע רגיש וסודי.  

 

ל ברי  IFRS 8  -בהתאם  מגזרי  את  והאיכותיים  הכמותיים  המבחנים  לפי  לקבוע  יש  המגזרים,  זיהוי  לאחר   ,

ידוע כי טרם משבר הקורונה, מבין כל המגזרים, כמו כן,    הדיווח, שיוצגו בנפרד )ולא במסגרת טור "אחרים"(.

עקב משבר הקורונה, הכנסות ורווחי הקבוצה ירדו, לעומת המצב    מגזרים היו מגזרים ברי דיווח.  רק שלושה

 טרם המשבר. מכאן, כי ייתכנו מספר השפעות משמעותיות על ביאור מגזרי פעילות, בהתאם למתואר בשאלה: 

הכמותיים .1 המבחנים  את  יעברו  קודמות  בתקופות  דיווח  ברי  היו  שלא  המגזרים  משבר  לאור  קורונה,  : 

ירדו משמעותית ועל כן ייתכן ופילוח ההכנסות והרווחים בה לפי מגזרי פעילות  הכנסות ורווחי הקבוצה  

מות,  דהשתנה משמעותית. מכאן, כי ייתכן ומגזרי פעילות שלא עברו את המבחנים הכמותיים בתקופות קו

דיווח. יצוין כי אין חשיבות לצפי החברה  ויהוו מגזרים ברי    2020יעברו את המבחנים הכמותיים במהלך שנת  

החברה יכולה לבחור להציג כמגזר בר דיווח מגזר   IFRS 8  -. כמו כן, בהתאם ל בתקופות עתידיות לעניין זה

לא ניתן שלא להציג מגזר    –שלא עבר את המבחנים הכמותיים לאור חשיבותו, אולם מדובר בעניין חד כיווני  

במידה    זר בר דיווח נפרד במידה וההנהלה סבורה שחשיבותו נמוכה.שעבר את המבחנים הכמותיים כמג

והחברה סבורה שהמידע שיוצג עבור המגזרים שעברו המבחנים הכמותיים "בזכות" משבר הקורונה אינו  

   .IAS 1 -ל  31 סעיףמהותי היא תוכל לבחון השמטה של המידע בהתאם להוראות 

לאור  סוקר מידע זה בנפרד טרם משבר הקורונה.    MCOD  - ידוע כי ה:  סקירת פעילות אתר הסחר המקוון .2

  מרבית הסיכוייםצפי החברה לצמיחה בתחום,  העלייה המשמעותית בפעילות אתר הסחר המקוון וכן לאור  

)ככל והחברה תפעל בהתאם    וכך ייתכנו שני תרחישים  2020גם בשנת    פעילות זו בנפרד  סוקר  CODM  -הש

 : ציג מגזר זה כחלק מפעילות האופנה(ולא ת IFRS 8להוראות 

האיכותיים   • או  הכמותיים  המבחנים  את  יעבור  המקוון  הסחר  בנפרד   –אתר  יוצג  כאמור    במצב 

 כמגזר בר דיווח. 

במקרה כאמור יוצג בטור   – יעבור את המבחנים הכמותיים או האיכותייםלא אתר הסחר המקוון   •

 "אחרים". 

ניתן לקבץ מגזרים )בשלב הראשון( רק במידה ושני המגזרים  :  אווירה לביתקיבוץ מגזרי אופנת בית ומוצרי   .3

עברו את הספים    לאמקיימים את מלוא הקריטריונים לקיבוץ. יצוין כי ניתן לקבץ מגזרים בשלב השני אם  
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לקיבוץ. והם מקיימים את מרבית הקריטריונים  במידה  ייתכן    הכמותיים  לאור משבר הקורונה  כאמור, 

 . עברו את המבחנים הכמותיים ולכן לא ניתן לקבץ אותםיי( המגזרים  ואחד )או שנ

 


