
פתרון שאלת מגזרים

2019 בדצמבר 31ביאור מגזרי 

??55,000600,000200,000הכנסות מחיצוניים

??0----הכנסות בין מגזריות

??55,000600,000200,000כ הכנסות"סה

??21,200150,00039,000רווח מדווח

???1,0002,000הכנסות מימון

??12,900--(*)? הוצאות מימון

רווח לפני מסים על
הכנסה

?

??15,00031,000(*)? פחת והפחתות

הנתונים במסגרת סעיף אחרים

מגזר נרות השעווהמגזר הטואלטיקה
מגזר מוצרי 

האווירה

55,00085,00060,000הכנסות מחיצוניים

00?הכנסות בין מגזריות

19,00015,0005,000רווח מדווח

14,00012,0005,000פחת והפחתות

11,9001,000--הוצאות  מימון

(*) ?--1,000הכנסות מימון

.ן להשקעה לפי השווי ההוגן"כמו כן הוא מודד נדל,  סוקר את הרווח תפעולי על בסיס הדוחות העצמאייםCODM-ה

2020 לסקור את מגזר נרות השעווה ומגזר מוצרי האווירה יחד החל מתום שנת CODM-בשל שינויים בסביבה העסית החליט ה

".רווח לפני מיסים על הכנסה"יש להציג את ביאור המגזרי עד שורת , יש לשים לב כי בהתאם להוראות התקן

השלמת סימני השאלה

טור התאמות למאוחד

תיקוני טעות

.מגזר נרות השעווה ייצר נרות ריחניים עם אותן התמציות,  מגזר הטואלטיקה מכר למגזר נרות השעווה תמציות ריח2019בתחילת שנת 

.מ תוך מגזרי"יש לשים לב שמדובר ברט.  מהרווח3/4 נמכר רבע ממלא הנרות הריחניים כלומר יש לדחות 2019עד לסוף שנת 

השלמת סימן השאלה

10,000מכירות בין מגזריות

טור התאמות למאוחד

10,000-מכירות

=(1-25%)*20%*10,000                      1,500-רווח מדווח

.לכן יש לבצע ביטול בטור התאמות למאוחד בגין הרווח הבינחברתי שטרם מומש לתום השנה, מ בין מגזרי"מדובר ברט

.(נתוני מידע)ראשית יש לחשב אותן ולאחר מכן לבצע התאמה למאוחד , לאור העובדה שהוצאות הפחת של המכונה בספרי החברה לא נתונות, כמו כן

.(משפיע על רווח ההון שיוכר בדוחות של אקו וכן על הכנסות והוצאות המימון בכל אחת מהחברות, כלומר)יש לשים לב כי מדובר בתנאי אשראי חריגים , בנוסף

45,000-(2^(1.05))/65,000               13,957רווח הון שנוצר לראשונה

השלמת סימן השאלה

=0.5/5*(2^(1.05))/5,89665,000מגזר הניקיון- פחת והפחתות 

=(1-(0.5^1.05))*((2^(1.05))/65,000)1,456מוצרי האווירה- הכנסות מימון 

=(1-(0.5^1.05))*((2^(1.05))/65,000)1,456ניקיון- הוצאות מימון 

טור התאמות למאוחד

=(4.5/5)*12,56113,957-רווח מדווח

=(0.5/5)*1,39613,957-הוצאות פחת- פרטי מידע 

1,456-הוצאות מימון

1,456-הכנסות מימון

כ"סההתאמותאחריםקוסמטיקהניקיון

נתונים מתוך השאלה

(3נתון ) (שעווה ואווירה)חברת אקו ←  (טואלטיקה)מ חברת סושי "רט

(4נתון ) (ניקיון)החברה ←  (שעווה ואווירה)מ  אקו "רט

(1+2נתונים )איחוד מגזרי נרות השעוות ומוצרי האווירה 
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פתרון שאלת מגזרים

.(9נתון נוסף  )ן להשקעה במודל העלות "מדיניות הקבוצה ושותפות דרליין הינה למדוד נדל

,(1נתון נוסף )ן להשקעה לפי מודל השווי ההוגן " מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי בחברה סוקר את הנדל

. המשמעות היא שהוא רואה רווחים או הפסדים משינויים בשווי ההוגן בעוד ששותפות דרליין רואה רק הוצאות פחת בגין המבנה

השלמות סימני שאלה

. מודד לפי מודל השווי ההוגןCODMלא דורש תיקון הצגה שהפחת והפחתות

=1,200,000-1,100,000                   100,000רווחים משינויים בשווי ההוגן

=1,000,000/20                     201950,000פחת בגין הבניין לשנת 

.100%מקבל ההחלטות התפעולי הראשי בחברה סוקר את חברת דרליין בשיעור של . 40%שותפות דרליין מהווה פעילות משותפת המחזקת בשיעור של 

:לכן נפעל בשלבים הבאים

.  נוספים יבוטלו בשלב ההתאמות הפעילות המשותפת למאוחד היות הרווחים הללו כלולים ברווח המדווח60%, ן להשקעה ברווח המדווח" מהרווח בגין הנדל40%נבטל  (1

. מהוצאות הפחת בנתוני המידע שכן הם אינם קיבלו ביטוי בביאור המגזרי40%-להכיר ב (2

השלביםטור התאמות למאוחד

=40%*(100,000-50,000-)               (60,000)1שלב רווח מדווח

=40%*50,000               220,000שלב פחת והפחתות

. 3,000₪-כתוצאה מגילוי הטעות הרווח התפעולי של מגזר הנרות גדל ב, 2020נמצאה טעות ברווח התפעולי של חברת אקו הפועלת במגזר נרות השעווה בשנת 

.ח" ש3,000-לאור זאת יש להגדיל את הרווח המדווח במגזר נרות השעווה ב

. מחדש ולהציג מחדש 2019היות והטעות השפיעה על המבחנים של של הצגת מגזרים ברי דיווח יש לבצע את המבחנים לשנת 

3,000תיקון טעות

.התחייבויות ותוצאות כספיות, כאשר יש החזקה בפעילות משותפת יש לבצע איחוד יחסי של נכסים, 20-21 סעיפים IFRS-11בהתאם להוראות 

. מהתוצאות הכספיות40%על כן יש לבצע תיאום כך שבדוח המאוחד יופיעו רק , 100% סוקר את הפעילות המשותפת בשיעור של CODM-ה

. ביטלנו חלק מהסכומים כעת נבטל את הסכומים הנתונים בשאלה5- ו4עד כה בסעיפים לעיל של הנתונים 

טור התאמות למאוחד

=60%*600,000-             (360,000)הכנסות מחיצוניים

=60%*150,000-               (90,000)רווח מדווח

=60%*2,000-                 (1,200)הכנסות מימון

                (9,000)פחת והפחתות

מגזר הקוסמטיקהמגזר הניקיון
מגזר נרות השעווה ומוצרי 

האווירה
כ"סהמגזר הטואלטיקה

55,000600,000145,00055,000855,000הכנסות מחיצוניים

00010,00010,000הכנסות בין מגזריות

55,000600,000145,00065,000865,000הכנסות מדווחות

10%10%מבחן 

              86,500לא עומדעומדעומדלא עומדעמידה במבחן

מגזר הקוסמטיקהמגזר הניקיון
מגזר נרות השעווה ומוצרי 

האווירה
כ"סהמגזר הטואלטיקה

21,200150,00023,00019,000213,200(למבחן הרווח)רווח מדווח 

10%10%מבחן 

21,320לא עומדעומדעומדלא עומדעמידה במבחן

מגזרים שעברו מבחנים כמותייםהכנסות מחיצונייםהמגזרים

55,000ניקיון

240,000240,000קוסמטיקה

145,000145,000נרות שעווה

55,000טואלטיקה

495,000385,000כ"סה

77.8%הבחינה

.יתר המגזרים יוצגו כאחרים, קוסמטיקה ונרות שעווה ומוצרי אווירה כמגזרי ברי דיווח: עלינו להציג את המגזרים: מסקנה

(5נתון )ן להשקעה בשותפות דרליין "נדל

התאמות הפעילות המשותפת למאוחד

המבחנים- קביעת המגזרים החשובים

מבחן ההכנסות המדווחות 

מבחן הרווח המדווח

(6נתון )תיקון טעות 

 מההכנסות לחיצוניים75%מבחן 
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טור התאמות למאוחד

(360,000)הכנסות מחיצוניים

(10,000)כ הכנסות"סה

(164,061)רווח מדווח

9,604פחת והפחתות

(1,456)הוצאות מימון

(2,656)הכנסות מימון

3,000רווח מדווח-תיקון טעות

מגזר נרות השעווה 

מאוחדהתאמותאחריםמגזר הקוסמטיקהומוצרי האווירה

495,000(360,000)145,000600,000110,000הכנסות מחיצוניים

0(10,000)0010,000הכנסות בין מגזריות

495,000(370,000)145,000600,000120,000כ הכנסות"סה

49,139(164,061)23,000150,00040,200רווח מדווח

2,800(2,656)1,4562,0002,000הכנסות מימון

12,900(1,456)1,456--12,900הוצאות מימון

64,839רווח לפני מסים על הכנסה

17,00015,00019,8969,60461,500פחת והפחתות

הצגת הנדרש

ריכוז נתונים התאמות למאוחד
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