
1 שלומי שוב

ח תזרים מזומנים"דו

IAS 7 
רמת המאוחד–' חלק ב

שלומי שוב:  מרצה

Statement of Cash Flows



2 שלומי שוב

סדר נושאים-דוח תזרים מזומנים מאוחד 

שינויים בשיעורי החזקה בחברה בת קיימת ללא איבוד שליטה

דיבידנד של חברה בת

דוגמה מסכמת

כניסה ויציאה מאיחוד של חברה בת
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כניסה ויציאה מאיחוד של חברות בנות

כניסה לאיחוד–השגת שליטה לראשונה  1

יציאה מאיחוד–איבוד שליטה  2
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רקע-רכישה ומימוש של חברות בנות 

בהתאם לתקן יש לסווג בסכום מצרפי את תזרימי המזומנים אשר שימשו 

ולהציג סכום כתזרימי מזומנים מפעילות השקעה מכירה של חברות בנות /לרכישה

.  זה בנפרד

לצורך כך יש לנכות מהסכום הכולל של המזומנים ששולמו או התקבלו במסגרת  

את המזומנים ושווי המזומנים של החברה  , התשלום עבור רכישה או תמורת המימוש

.  ולהציג בדוח על תזרימי מזומנים את סכומם נטו, הבת שנרכשה או מומשה

יש להציג מסים על הכנסה ששולמו כתוצאה ממימוש חברה בת במסגרת פעילות  

.השקעה בשורה נפרדת בסמוך לתזרים המזומנים שנבע ממכירת החברה הבת
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דוגמה למבנה דוח תזרים מזומנים מאוחד מפעילות 
השקעה 
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יציאה מאיחוד/טכניקת נייר עבודה לכניסה

מזומנים.פ.יסעיף
פעילות

שוטפת

פעילות  

השקעה

פעילות  

מימון
העברות

יציאה  /כניסה

מאיחוד
.ס.י

מיון לפעילות  

השקעה

כ"סה
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פקודת יומן לצורך איחוד–רכישת חברה בת 

:הינה" בראייה מאוחדת"פקודת היומן שתיווצר במועד הרכישה 

"(הסבר)"מוניטין  ' ח

"(הסבר)"של החברה הבת  למעט מזומן נכסים מזוהים ' ח

"(הסבר)"התחייבויות מזוהות של החברה הבת     ' ז

(פעילות השקעה)מזומנים ושווי מזומנים' ז/'ח

"(הסבר)"ש  "זשמ' ז
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רכישה ישירה של חברה בת–' דוגמה א

. ח"ש5,000תמורת 2008בדצמבר 31ביום ' מחברה ב80%רוכשת ' חברה א

.התמורה שולמה במזומן

(.ש במוניטין"הינה אי שיתוף הזשמ' מדיניות חברה א)מהווה מוניטין , ע אם קיים"ע

:להלן מאזני החברות

30.12.08וליום 1.1.08ליום ' מאזן חברה א

10,000הון 10,000מזומן  

30.12.08ליום ' מאזן חברה ב

2,000זכאים 2,000מזומן  

6,000הון 6,000ן להשקעה  "נדל
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נייר עבודה–' דוגמה א

מזומנים.פ.יסעיף
פעילות

שוטפת

פעילות  

השקעה

פעילות  

מימון

כניסה  

לאיחוד
.ס.י

7,000(3,000)10,000מזומן

6,0006,000---ן להשקעה"נדל

200200מוניטין

(2,000)(2,000)---זכאים

(10,000)---(10,000)הון

(1,200)(1,200)---ש"זשמ

לפעילות  מיון

השקעה

3,000(3,000)

------3,000(3,000)---כ"סה
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:דוח תזרים מזומנים

:תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

---רווח נקי 

---התאמות

---מזומנים נטו מפעילויות שוטפות  

:תזרים מזומנים מפעילות השקעה

(3,000)נטו  , רכישת חברה בת

(3,000)מזומנים נטו ששימשו לפעילויות השקעה  

:תזרים מזומנים מפעילות מימון

---מזומנים נטו ששימשו לפעילויות מימון

(3,000)שינוי נטו במזומנים ובשווי מזומנים

דוח תזרים–' דוגמה א
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(ש"שיתוף הזשמ)רכישת חברה בת –' דוגמה ב

ש במוניטין  "הינה שיתוף הזשמ' נניח כעת כי מדיניות חברה א', בנתוני דוגמה א

(.התמורה ששולמה אינה כוללת פרמיית שליטה)
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נייר עבודה–' דוגמה ב

מזומנים.פ.יסעיף
פעילות

שוטפת

פעילות  

השקעה

פעילות  

מימון

כניסה  

לאיחוד
.ס.י

7,000(3,000)10,000מזומן

6,0006,000---ן להשקעה"נדל

250250מוניטין

(2,000)(2,000)---זכאים

(10,000)---(10,000)הון

(1,250)(1,250)---ש"זשמ

לפעילות  מיון

השקעה

3,000(3,000)

------3,000(3,000)---כ"סה
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:דוח תזרים מזומנים

:תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

---רווח נקי 

---התאמות

---מזומנים נטו מפעילויות שוטפות  

:תזרים מזומנים מפעילות השקעה

(3,000)נטו  , רכישת חברה בת

(3,000)מזומנים נטו ששימשו לפעילויות השקעה  

:תזרים מזומנים מפעילות מימון

---מזומנים נטו ששימשו לפעילויות מימון

(3,000)שינוי נטו במזומנים ובשווי מזומנים

דוח תזרים–' דוגמה ב
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רקע-עליה לשליטה 

יש צורך לנטרל אותו  . הפסד ממימוש רעיוני/נוצר רווח, במקרה של עליה לשליטה

.במסגרת ההתאמות לרווח
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(רכישה ישירה)מעבר מכלולה לחברה בת –' דוגמה ג

.ממועד ההקמה' מחברה ב40%מחזיקה ' חברה א

3,000תמורת ' נוספים מחברה ב40%' רוכשת חברה א2008בדצמבר 31ביום 

.התמורה שולמה במזומן ואינה כוללת פרמיית שליטה. ח"ש

(.ש במוניטין"הינה אי שיתוף הזשמ' מדיניות חברה א)מהווה מוניטין , ע אם קיים"ע

:30.12.08-ו1.1.08להלן מאזני החברות לימים 

'מאזן חברה א

8,400הון 6,000מזומן  

2,400'השקעה בחברה ב

'מאזן חברה ב

2,000זכאים 2,000מזומן  

6,000הון 6,000ן להשקעה  "נדל
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נייר עבודה–' דוגמה ג

מזומנים.פ.יסעיף
פעילות

שוטפת

פעילות  

השקעה

פעילות  

מימון

כניסה  

לאיחוד
.ס.י

5,000(1,000)6,000מזומן

6,0006,000---ן להשקעה"נדל

1,2001,200מוניטין

(2,000)(2,000)---זכאים

השקעה  

'בחברה ב

2,400(2,400)---

(9,000)(600)(8,400)הון

(1,200)(1,200)---ש"זשמ

(600)600---רווח הון

מיון לפעילות  

השקעה

1,000(1,000)

------1,000---(1,000)---כ"סה
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:דוח תזרים מזומנים

:תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

600רווח נקי 

התאמות

(600)רווח ממימוש השקעה

---מזומנים נטו מפעילויות שוטפות  

:תזרים מזומנים מפעילות השקעה

(1,000)נטו  , רכישת חברה בת

(1,000)מזומנים נטו ששימשו לפעילויות השקעה  

:תזרים מזומנים מפעילות מימון

---מזומנים נטו ששימשו לפעילויות מימון

(1,000)שינוי נטו במזומנים ובשווי מזומנים

דוח תזרים–' דוגמה ג
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כניסה לאיחוד כתוצאה מהנפקה

רכישתשבהםבמצביםמדוברכאשרהחשבונאיהטיפוליושפעכיצדהשאלהנשאלת

?הבתהחברהי"עמניותהנפקתבאמצעותמתבצעתהשליטה
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(הנפקת מניות)השגת שליטה לראשונה –' דוגמה א

.נ"ח ע"ש1מניות בנות 10,000-מורכב מ' ההון של חברה ב

נ  "ח ע"ש1מניות 30,000' לחברה א' הנפיקה חברה ב2008בדצמבר 31ביום 

.תמורת ערכן הנקוב

(.מתפלג ליניארית)40,000לאחר ההנפקה הינו ' הנח כי שווי חברה ב

:להלן מאזני החברות

30.12.08וליום 1.1.08ליום ' מאזן חברה א

30,000הון 30,000מזומן  

30.12.08ליום ' מאזן חברה ב

10,000הון 5,000מזומן  

5,000ן להשקעה"נדל
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נייר עבודה–' דוגמה א

מזומנים.פ.יסעיף
פעילות

שוטפת

פעילות  

השקעה

פעילות  

מימון

כניסה  

לאיחוד
.ס.י

30,0005,00035,000מזומן

5,0005,000---ן להשקעה"נדל

(30,000)---(30,000)הון

(10,000)(10,000)---ש"זשמ

לפעילות  מיון

השקעה
(5,000)5,000

------(5,000)5,000---כ"סה
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:דוח תזרים מזומנים

:תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

---רווח נקי 

---התאמות

---מזומנים נטו מפעילויות שוטפות  

:תזרים מזומנים מפעילות השקעה

5,000נטו  , רכישת חברה בת

5,000מזומנים נטו ששימשו לפעילויות השקעה  

:תזרים מזומנים מפעילות מימון

---מזומנים נטו ששימשו לפעילויות מימון

5,000שינוי נטו במזומנים ובשווי מזומנים

דוח תזרים–' דוגמה א
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רכישה חלקית בהנפקת מניות–' דוגמה ב

נ תמורת ערכן "ח ע"ש1מניות 40,000הנפיקה ' נניח כעת שחברה ב' בנתוני דוגמה א

.מתוכן30,000רכשה ' הנקוב וחברה א

.ח"ש50,000לאחר ההנפקה הינו ' שווי חברה ב



23 שלומי שוב

נייר עבודה–' דוגמה ב

מזומנים.פ.יסעיף
פעילות

שוטפת

פעילות  

השקעה

פעילות  

מימון

כניסה  

לאיחוד
.ס.י

30,00015,00045,000מזומן

5,0005,000---ן להשקעה"נדל

(30,000)---(30,000)הון

(20,000)(20,000)---ש"זשמ

לפעילות  מיון

השקעה
(15,000)15,000

------(15,000)15,000---כ"סה
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:דוח תזרים מזומנים

:תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

---רווח נקי 

---התאמות

---מזומנים נטו מפעילויות שוטפות  

:תזרים מזומנים מפעילות השקעה

15,000נטו  , רכישת חברה בת

5,0001מזומנים נטו ששימשו לפעילויות השקעה  

:תזרים מזומנים מפעילות מימון

---מזומנים נטו ששימשו לפעילויות מימון

15,000שינוי נטו במזומנים ובשווי מזומנים

דוח תזרים–' דוגמה ב
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(הנפקת מניות)מעבר מכלולה לחברה בת –' דוגמה ג

.ממועד ההקמה' מחברה ב40%מחזיקה ' חברה א

.נ.ח ע"ש1מניות 10,000-מורכב מ' הון מניות חברה ב

.  נ.ח ע"ש1מניות 20,000' לחברה א' מנפיקה חברה ב2008בדצמבר 31ביום 

.התמורה שולמה במזומן. ח"ש30,000תמורת 

.ח"ש1.5השווי ההוגן של המניה למועד הרכישה הינו 

(.ש במוניטין"הינה אי שיתוף הזשמ' מדיניות חברה א)מהווה מוניטין , ע אם קיים"ע

:להלן מאזני החברות

30.12.08וליום 1.1.08ליום ' מאזן חברה א

34,000הון 30,000מזומן  

4,000'השקעה בחברה ב

30.12.08ליום ' מאזן חברה ב

10,000הון 8,000מזומן  

2,000ן להשקעה"נדל
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נייר עבודה–' דוגמה ג

מזומנים.פ.יסעיף
פעילות

שוטפת

פעילות  

השקעה

פעילות  

מימון

כניסה  

לאיחוד
.ס.י

30,0008,00038,000מזומן

2,0002,000---ן להשקעה"נדל

4,0004,000מוניטין

השקעה  

'בחברה ב
4,000(4,000)---

(36,000)(2,000)(34,000)הון

(8,000)(8,000)---ש"זשמ

(2,000)2,000---רווח הון

מיון לפעילות  

השקעה
(8,000)8,000

------(8,000)---8,000---כ"סה
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:דוח תזרים מזומנים

:תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

2,000רווח נקי 

התאמות

(2,000)רווח ממימוש השקעה

---מזומנים נטו מפעילויות שוטפות  

:תזרים מזומנים מפעילות השקעה

8,000נטו  , רכישת חברה בת

8,000מזומנים נטו ששימשו לפעילויות השקעה  

:תזרים מזומנים מפעילות מימון

---מזומנים נטו ששימשו לפעילויות מימון

8,000שינוי נטו במזומנים ובשווי מזומנים

דוח תזרים–' דוגמה ג
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יציאה מאיחוד–מכירת חברה בת 

קיימות מספר  , כאשר מתבצעת במהלך התקופה המדווחת מכירה של חברה בת

.  השפעות במועד המכירה
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פקודת יומן לצורך יציאה מאיחוד–מכירת חברה בת 

:הינה" בראייה מאוחדת"פקודת היומן שתיווצר במועד המכירה 

"(הסבר)"ש"זשמ' ח

"(הסבר)"(לפי ערכן במאוחד)התחייבויות חברה בת ' ח

"(הסבר)"(לפי ערכם במאוחד( )למעט מזומן)נכסים חברה בת ' ז

"(הסבר)"מוניטין' ז

(פעילות השקעה)מזומנים ושווי מזומנים' ז/'ח

(תיאום לרווח)רווח הון/הפסד' ז/'ח
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מכירה ישירה של חברה בת  –' דוגמה א

. 'מחברה ב80%מחזיקה ' חברה א

.ח"ש5,500תמורת ' את השקעתה בחברה ב' מכרה חברה א2009בינואר 1ביום 

2008בדצמבר 31ליום ' להלן מאזן חברה ב

2,000זכאים 2,000מזומן  

6,000הון 6,000ן להשקעה  "נדל

:2008בדצמבר 31להלן המאזן המאוחד של החברות ליום 

2,000זכאים7,000מזומן

10,000הון 6,000ן להשקעה"נדל

1,200ש             "זשמ200מוניטין
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נייר עבודה–' דוגמה א

מזומנים.פ.יסעיף
פעילות

שוטפת

פעילות  

השקעה

פעילות  

מימון

יציאה  

מאיחוד
.ס.י

7,0003,50010,500מזומן

---(6,000)6,000ן להשקעה"נדל

(200)200מוניטין

---2,000(2,000)זכאים

(10,500)(500)(10,000)הון

---1,200(1,200)ש"זשמ

---(500)500רווח הון

מיון לפעילות

השקעה
(3,500)3,500

------(3,500)---3,500---כ"סה
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:דוח תזרים מזומנים

:תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

500רווח נקי 

התאמות

(500)רווח הון

---מזומנים נטו מפעילויות שוטפות  

:תזרים מזומנים מפעילות השקעה

3,500איבוד שליטה בחברה בת

3,500מזומנים נטו ששימשו לפעילויות השקעה  

:תזרים מזומנים מפעילות מימון

---מזומנים נטו ששימשו לפעילויות מימון

3,500שינוי נטו במזומנים ובשווי מזומנים

דוח תזרים–' דוגמה א
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מכירה ישירה של חברה בת  –' דוגמה ב

תמורת ' מהון המניות של חברה ב200660%בינואר 1רכשה ביום ' חברה א

.ח"ש500,000-למועד הרכישה הסתכם ב' ההון של חברה ב. ח"ש600,000

למעט שוויו ההוגן  , במועד הרכישה תאם שווים ההוגן של הנכסים את ערכם בספרים

אורך החיים של  . ח"ש100,000-של הרכוש הקבוע אשר עלה על ערכו בספרים ב

(.קו ישר–הפחתה )שנים 10ק ממועד הרכישה הינו "הר

.ח"ש1,500,000הינו 2010בדצמבר 31ליום ' ההון של חברה ב

תמורת ' באופן מפתיע את כל מניות חברה ב' מוכרת חברה א2011בינואר 1ביום 

. ח"ש2,000,000
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מכירה ישירה של חברה בת  –' דוגמה ב

:נתונים נוספים

.ח"ש200,000במועד הרכישה ובמועד המכירה הינו ' מזומן חברה ב1.

.בחרה במדיניות של אי שיתוף זכויות שאינן מקנות שליטה במוניטין' חברה א2.

:נדרש

.בהתעלם ממסים2011בינואר 1פקודות יומן בגין היציאה מאיחוד ביום . א

המס ששולם במזומן בגין המכירה היה  . 25%כאשר שיעור המס הינו ' ענה על נדרש א. ב

.מהרווח לצרכי מס10%בשיעור ממוצע של 
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'דוגמה ג

שהיא תמכור את 2010בדצמבר 31שהחברה צפתה ליום ' בנתוני דוגמה ב, נניח כעת

.'השקעתה בחברה ב



36 שלומי שוב

יציאה מאיחוד כתוצאה מהנפקה

נשאלת השאלה כיצד יושפע הטיפול החשבונאי כאשר מדובר במצבים שבהם איבוד 

?  י החברה הבת"השליטה נוצר כתוצאה מהנפקת מניות ע
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(הנפקת מניות)איבוד שליטה –' דוגמה א

.ממועד ההקמה' מחברה ב100%מחזיקה ' חברה א

.נ"ח ע"ש1מניות בנות 10,000-מורכב מ' ההון של חברה ב

60,000נ תמורת "ח ע"ש1מניות 30,000' הנפיקה חברה ב2008בדצמבר 31ביום 

.לא השתתפה בהנפקה' חברה א. ח"ש

.  הנח כי השווי ההוגן של ההחזקה הנותרת זהה לשווי הנגזר מההנפקה

:30.12.08וליום 1.1.08להלן מאזני החברות ליום 

'מאזן חברה ב

10,000הון 5,000מזומן  

5,000ן להשקעה"נדל

מאזן מאוחד

14,000הון 9,000מזומן

5,000ן להשקעה"נדל
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נייר עבודה–' דוגמה א

מזומנים.פ.יסעיף
פעילות

שוטפת

פעילות  

השקעה

פעילות  

מימון

יציאה  

מאיחוד
.ס.י

4,000(5,000)9,000מזומן

---(5,000)5,000ן להשקעה"נדל

בחברה  השקעה

'ב

---20,00020,000

(24,000)---(10,000)(14,000)הון

---(10,000)10,000---רווח הון

לפעילות  מיון

השקעה

5,000(5,000)

------5,000---(5,000)---כ"סה
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:דוח תזרים מזומנים

:תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

10,000רווח נקי 

התאמות

(10,000)רווח הון

---מזומנים נטו מפעילויות שוטפות  

:תזרים מזומנים מפעילות השקעה

(5,000)איבוד שליטה בחברה בת

(5,000)מזומנים נטו ששימשו לפעילויות השקעה  

:תזרים מזומנים מפעילות מימון

---מזומנים נטו ששימשו לפעילויות מימון

(5,000)שינוי נטו במזומנים ובשווי מזומנים

דוח תזרים–' דוגמה א
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(רכישה חלקית בהנפקת מניות)איבוד שליטה –' דוגמה ב

.מניות בהנפקה1,000רכשה ' נניח כעת שחברה א' בנתוני דוגמה א

=27.5%–שיעור החזקה אחרי 
+

+

000,30000,10

000,1000,10
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נייר עבודה–' דוגמה ב

מזומנים.פ.יסעיף
פעילות

שוטפת

פעילות  

השקעה

פעילות  

מימון

יציאה  

מאיחוד
.ס.י

2,000(7,000)9,000מזומן

---(5,000)5,000ן להשקעה"נדל

בחברה  השקעה

'ב

---22,00022,000

(24,000)---(10,000)(14,000)הון

---(10,000)10,000---רווח הון

לפעילות  מיון

השקעה

7,000(7,000)

------7,000---(7,000)---כ"סה
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:דוח תזרים מזומנים

:תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

10,000רווח נקי 

התאמות

(10,000)רווח הון

---מזומנים נטו מפעילויות שוטפות  

:תזרים מזומנים מפעילות השקעה

(7,000)איבוד שליטה בחברה בת

(7,000)מזומנים נטו ששימשו לפעילויות השקעה  

:תזרים מזומנים מפעילות מימון

---מזומנים נטו ששימשו לפעילויות מימון

(7,000)שינוי נטו במזומנים ובשווי מזומנים

דוח תזרים–' דוגמה ב
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גילוי-רכישה ומימוש של חברות בנות 

של חברות בנות אשר בוצעו במהלך  לתת גילוי ביחס לרכישות והמימושים יש 

:התקופה לגבי הפריטים הבאים

;סך התמורה ששולמה או התקבלה1.

;החלק של התמורה שמהווה מזומנים ושווי מזומנים2.

,וכן; סכום המזומנים ושווי המזומנים בחברת הבת שנרכשה או מומשה3.

שאינם מזומנים ושווי  , מקובץ לפי קבוצות עיקריות, סכום הנכסים וההתחייבויות4.

.של חברת הבת שנרכשה או מומשה, מזומנים
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דוגמה לגילוי בדוח תזרים מזומנים מאוחד מפעילות 
השקעה 

רכישת חברות בנות-‘ ביאור א

.YY-ו XXבמהלך התקופה הקבוצה רכשה את חברות

:להלן נתונים על השווי ההוגן של נכסיהן והתחייבויותיהן של החברות הבנות למועד הרכישה
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דוגמה לגילוי בדוח תזרים מזומנים מאוחד מפעילות 
השקעה 

מכירת חברות בנות-‘ ביאור ב

.ZZ-ו WWבמהלך התקופה הקבוצה מכרה את חברות

:להלן נתונים על השווי ההוגן של נכסיהן והתחייבויותיהן של החברות הבנות למועד המכירה
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שינויים בשיעורי ההחזקה בחברה בת קיימת

ירידה בשיעור ההחזקה בחברה בת ללא איבוד שליטה 1

עלייה בשיעור ההחזקה בחברה בת קיימת 2
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ירידה ללא איבוד שליטה/עלייה

לנבועיכוליםשליטהמקנותשאינןזכויותעםלעסקאותשקשוריםמזומניםתזרימי

.בנותבחברותההחזקהבשיעורמירידהאומעלייה

עםלעסקאותששימשואושנבעוהמזומניםתזרימיאתלסווגישהיכןהשאלהנשאלת

?שליטהמקנותשאינןזכויותבעלי
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(מכירה ישירה)ירידה בשיעור החזקה –' דוגמה א

.מיום הקמתה' מהון המניות של חברה ב80%מחזיקה ' חברה א

.מניות רגילות10,000-מורכב מ' הון המניות של חברה ב

:30.12.08וליום 1.1.08להלן מאזני החברות ליום 

(:סולו)' חברה א

8,000הון 8,000'השקעה בחברה ב

:'חברה ב

10,000הון 10,000מזומן  

תמורת ' מהון המניות של חברה ב5%' מוכרת חברה א2008בדצמבר 31ביום 

(.ח ומתפלג ליניארית"ש100,000הינו ' שווי חברה ב)ח "ש5,000
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(מכירה ישירה)ירידה בשיעור החזקה –' דוגמה א

:lאפשרות שיבוץ 

(*)10,000 * 20% = 2,000

מזומנים.פ.יסעיף
פעילות

שוטפת

פעילות  

השקעה

פעילות  

מימון
.ס.יהעברות

10,0005,00015,000מזומן

(8,000)(8,000)הון

(2,500)4,500(5,000)()*(2,000)ש"זשמ

(4,500)(4,500)---קרן הונית

------(5,000)5,000---כ"סה

(*)10,000 * 20% = 2,000
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(מכירה ישירה)ירידה בשיעור החזקה –' דוגמה א

:‖אפשרות שיבוץ 

מזומנים.פ.יסעיף
פעילות

שוטפת

פעילות  

השקעה

פעילות  

מימון
.ס.יהעברות

10,0005,00015,000מזומן

(8,000)(8,000)הון

(2,500)(500)(2,000)ש"זשמ

(4,500)500(5,000)---קרן הונית

------(5,000)5,000---כ"סה
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:דוח תזרים מזומנים

:תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

---רווח נקי 

---התאמות

---מזומנים נטו מפעילויות שוטפות  

:תזרים מזומנים מפעילות השקעה

---מזומנים נטו ששימשו לפעילויות השקעה

:תזרים מזומנים מפעילות מימון

5,000תקבולים מירידה בשיעור החזקה בחברה בת

5,000מזומנים נטו ששימשו לפעילויות מימון

5,000שינוי נטו במזומנים ובשווי מזומנים

דוח תזרים–' דוגמה א
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(הנפקת מניות)ירידה בשיעור החזקה –' דוגמה ב

',  לצד ג' נניח כי במקום המכירה הישירה של חברה א', בנתוני דוגמה א

שווי כל )ח "ש6,670מניות רגילות נוספות תמורת 667מנפיקה ' חברה ב

.אינה משתתפת בהנפקה' חברה א(. ח"ש10מניה 

-יורד ל' בחברה ב' כתוצאה מההנפקה שיעור ההחזקה של חברה א

75%8,000/10,667 =  .



53 שלומי שוב

(הנפקת מניות)ירידה בשיעור החזקה –' דוגמה ב

מזומנים.פ.יסעיף
פעילות

שוטפת

פעילות  

השקעה

פעילות  

מימון
.ס.יהעברות

10,0006,67016,670מזומן

(8,000)(8,000)הון

(4,170)4,500(6,670)(2,000)ש"זשמ

(4,500)(4,500)---קרן הונית

------(6,670)6,670---כ"סה
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:דוח תזרים מזומנים

:תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

---רווח נקי 

---התאמות

---מזומנים נטו מפעילויות שוטפות  

:תזרים מזומנים מפעילות השקעה

---מזומנים נטו ששימשו לפעילויות השקעה

:תזרים מזומנים מפעילות מימון

6,670תקבולים מירידה בשיעור החזקה בחברה בת

6,670מזומנים נטו ששימשו לפעילויות מימון

6,670שינוי נטו במזומנים ובשווי מזומנים

דוח תזרים–' דוגמה ב



55 שלומי שוב

(הנפקת מניות)ירידה בשיעור החזקה –' דוגמה ג

מניות תמורת 1,000מנפיקה ' נניח כעת שחברה ב', בנתוני דוגמה ב

.מניות250רכשה בהנפקה ' ח וחברה א"ש10,000

-יורד ל' בחברה ב' כתוצאה מההנפקה שיעור ההחזקה של חברה א

75%8,250/11,000 =  .
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(הנפקת מניות)ירידה בשיעור החזקה –' דוגמה ג

מזומנים.פ.יסעיף
פעילות

שוטפת

פעילות  

השקעה

פעילות  

מימון
.ס.יהעברות

10,0007,50017,500מזומן

(8,000)(8,000)הון

(5,000)4,500(7,500)(2,000)ש"זשמ

(4,500)(4,500)---קרן הונית

------(7,500)7,500---כ"סה
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:דוח תזרים מזומנים

:תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

---רווח נקי 

---התאמות

---מזומנים נטו מפעילויות שוטפות  

:תזרים מזומנים מפעילות השקעה

---מזומנים נטו ששימשו לפעילויות השקעה

:תזרים מזומנים מפעילות מימון

7,500תקבולים מירידה בשיעור החזקה בחברה בת

7,500מזומנים נטו ששימשו לפעילויות מימון

7,500שינוי נטו במזומנים ובשווי מזומנים

דוח תזרים–' דוגמה ג
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עליה בשיעור ההחזקה בחברה בת. 2

":ראייה מאוחדת"פקודת היומן ב

"(הסבר)"ש"זשמ' ז/'ח

"(הסבר)"קרן הונית' ז/'ח

(פעילות מימון)מזומן' ז/'ח
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(רכישה ישירה)עליה בשיעור החזקה –' דוגמה א

.מיום הקמתה' מהון המניות של חברה ב80%מחזיקה ' חברה א

.מניות רגילות10,000-מורכב מ' הון המניות של חברה ב

:2008בדצמבר 30וליום 2008בינואר 1להלן מאזני החברות ליום 

(:סולו)' חברה א

58,000הון 50,000מזומן

8,000'השקעה בחברה ב

:'חברה ב

10,000הון 10,000מזומן  

תמורת ' מהון המניות של חברה ב5%' רוכשת חברה א2008בדצמבר 31ביום 

(.ח ומתפלג ליניארית"ש100,000הינו ' שווי חברה ב)ח "ש5,000
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(רכישה ישירה)עליה בשיעור החזקה –' דוגמה א

מזומנים.פ.יסעיף
פעילות

שוטפת

פעילות  

השקעה

פעילות  

מימון
.ס.יהעברות

55,000(5,000)60,000מזומן

(58,000)(58,000)הון

(1,500)(4,500)5,000(2,000)ש"זשמ

4,5004,500---קרן הונית

------5,000(5,000)---כ"סה



61 שלומי שוב

:דוח תזרים מזומנים

:תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

---רווח נקי 

---התאמות

---מזומנים נטו מפעילויות שוטפות  

:תזרים מזומנים מפעילות השקעה

---מזומנים נטו ששימשו לפעילויות השקעה

:תזרים מזומנים מפעילות מימון

(5,000)תשלום בגין עליה בשיעור החזקה בחברה בת

(5,000)מזומנים נטו ששימשו לפעילויות מימון

(5,000)שינוי נטו במזומנים ובשווי מזומנים

דוח תזרים–' דוגמה א
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(הנפקת מניות)עליה בשיעור החזקה –' דוגמה ב

מניות רגילות תמורת  5,000מנפיקה ' נניח כעת שחברה ב', בנתוני דוגמה א

4,750רוכשת בהנפקה זו ' וחברה א( ח"ש10שווי כל מניה )ח "ש50,000

.מניות

-עולה ל' בחברה ב' כתוצאה מההנפקה שיעור ההחזקה של חברה א

85%(8,000 + 4,750)/15,000 =  .
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. = 10 * 2,500250–ש שילם "ל נוצר גידול במזומן בגובה המזומן שהזשמ"במקרה הנ)*( 

(הנפקת מניות)עליה בשיעור החזקה –' דוגמה ב

מזומנים.פ.יסעיף
פעילות

שוטפת

פעילות  

השקעה

פעילות  

מימון
.ס.יהעברות

60,0002,50062,500מזומן

(58,000)(58,000)הון

(9,000)(4,500)(2,500)(2,000)ש"זשמ

4,5004,500---קרן הונית

------(2,500)2,500---כ"סה
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:דוח תזרים מזומנים

:תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

---רווח נקי 

---התאמות

---מזומנים נטו מפעילויות שוטפות  

:תזרים מזומנים מפעילות השקעה

---מזומנים נטו ששימשו לפעילויות השקעה

:תזרים מזומנים מפעילות מימון

2,500תקבולים מהנפקת מניות בחברה בת

2,500מזומנים נטו ששימשו לפעילויות מימון

2,500שינוי נטו במזומנים ובשווי מזומנים

דוח תזרים–' דוגמה ב
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.מיום ההקמה' מהון המניות של חברה ב80%מחזיקה ' חברה א

.100,000הינו ' הון המניות של חברה ב

:2009בדצמבר 31להלן מאזני החברות ליום 

:"(סולו)"' חברה א

1,080,000הון 1,000,000מזומן

80,000(עלות)' השקעה בחברה ב

:'חברה ב

100,000הון מניות800,000מזומן

900,000עודפים200,000ן להשקעה"נדל

20מניות תמורת 50,000' לחברה א' מנפיקה חברה ב2010בינואר 1ביום 

.ח למניה"ש

:נדרש

2010בינואר 1פקודות יומן במאוחד ליום 

השתתפות מלאה של החברה האם  -' דוגמא ג

בהנפקה
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.ח"ש10הינו ' נניח כעת ששווי מניה של חברה ב', בנתוני דוגמה ג

השתתפות מלאה של החברה האם  -' דוגמה ד

בהנפקה
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י חברת הבת"דיבידנד שהוכרז ע

עולה השאלה האם ישנה השפעה על דוח , במקרה שבו חברה בת מכריזה על דיבידנד

התשובה לשאלה תלויה בהאם מדובר בחברה בת בבעלות מלאה או ? התזרים המאוחד

.  בחברה בת בבעלות חלקית
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י חברת הבת"הכרזת דיבידנד ע–דוגמה 

.ממועד ההקמה' מחברה ב80%מחזיקה ' חברה א

:2008בדצמבר 31להלן מאזני החברות ליום 

( :סולו)' חברה א

8,000הון 8,000'השקעה בחברה ב

:'חברה ב

10,000הון 10,000מזומן  

:מאזן מאוחד

2,000ש         "זשמ10,000מזומן  

8,000הון 
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(המשך)י חברת הבת "הכרזת דיבידנד ע–דוגמה 

:נתונים נוספים

הרווח  )ח בהתאמה "ש1,000-ח ו"ש0הינו 2009לשנת ' וחברה ב' רווח חברה א1.

(.הינו מסכומים שהתקבלו במזומן

2,500ח מתוכו "ש3,000הכריזה במהלך השנה על דיבידנד בסך של ' חברה ב2.

.ח שולם עד תום השנה"ש
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נייר עבודה–דוגמה 

מזומנים.פ.יסעיף
פעילות

שוטפת

פעילות  

השקעה

פעילות  

מימון
.ס.יהעברות

10,00050010,500מזומן

(100)(100)---לשלםדיבידנד

(1,600)500100(200)(2,000)ש"זשמ

(8,800)(800)(8,000)הון

------500(1,000)500---כ"סה
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:דוח תזרים מזומנים מאוחד

:תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

800רווח ששייך לבעלי מניות החברה האם

התאמות

200ש ברווח"חלק הזשמ

1,000מזומנים נטו מפעילויות שוטפות  

:תזרים מזומנים מפעילות השקעה

---מזומנים נטו ששימשו לפעילויות השקעה

:תזרים מזומנים מפעילות מימון

(500)תשלום דיבידנד

(500)מזומנים נטו ששימשו לפעילויות מימון

500שינוי נטו במזומנים ובשווי מזומנים

'אפשרות א–דוח תזרים –דוגמה 
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:דוח תזרים מזומנים מאוחד

:תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

1,000רווח נקי 

---התאמות

1,000מזומנים נטו מפעילויות שוטפות  

:תזרים מזומנים מפעילות השקעה

---מזומנים נטו ששימשו לפעילויות השקעה

:תזרים מזומנים מפעילות מימון

(500)תשלום דיבידנד

(500)מזומנים נטו ששימשו לפעילויות מימון

500שינוי נטו במזומנים ובשווי מזומנים

'אפשרות ב–דוח תזרים –דוגמה 
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590תמורת ‘ מהון המניות של חברה ב100%‘ רכשה חברה א2008במהלך שנת 

. ח"אלפי ש

ליום הרכישה‘ להלן נתונים על השווי ההוגן של נכסיה והתחייבויותיה של חברה ב

(:ח“באלפי ש)

40מזומן  

100מלאי

100לקוחות  

650רכוש קבוע 

(100)ספקים 

(200)התחייבויות לזמן ארוך  

590

:פקודת יומן כניסה לאיחוד

- 550590(למעט מזומן)נכסים והתחייבויות מזוהים ' ח 40=

550מזומן' ז

דוגמה מסכמת
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2008בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום ‘ דוח רווח והפסד מאוחד של חברה א

(:ח“שבאלפי )

30,650מכירות

(26,000)עלות המכירות 

4,650רווח גולמי

(450)הוצאות פחת 

(910)הוצאות הנהלה והוצאות מכירה  

3,290רווח תפעולי

500הכנסות מימון

(400)הוצאות מימון  

(ההפסד נובע מיתרת המזומנים)(40)הפסד משינויים בשער חליפין  

3,350רווח לפני מסים על הכנסה

(300)מסים על הכנסה  

3,050רווח נקי

(נתונים-דוחות כספיים מאוחדים )דוגמה מסכמת 
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וליום  2008בדצמבר 31ליום ' מאוחד של חברה א"( מאזן)"דוח על המצב הכספי 

(:ח“באלפי ש)2007בדצמבר 31

31/12/200831/12/2007

נכסים

230160מזומנים ושווי מזומנים

1,9001,200לקוחות

1,0001,950מלאי

2,5002,500השקעה בניירות ערך למסחר

3,7301,910עלות, רכוש קבוע

(1,060)(1,450)פחת שנצבר

2,280850נטו, רכוש קבוע

7,9106,660כ נכסים"סה

(נתונים-דוחות כספיים מאוחדים )דוגמה מסכמת 
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וליום  2008בדצמבר 31ליום ' מאוחד של חברה א"( מאזן)"דוח על המצב הכספי 

(:המשך( )ח"באלפי ש)2007בדצמבר 31

31/12/200831/12/2007

התחייבויות

2501,890ספקים

230100ריבית לשלם

4001,000מסים על הכנסה לשלם

2,3001,040התחייבויות לזמן ארוך

3,1804,030כ התחייבויות"סה

הון

1,5001,250הון מניות ופרמיה

3,2301,380עודפים

4,7302,630כ הון  "סה

7,9106,660כ התחייבויות והון  "סה

(נתונים-דוחות כספיים מאוחדים )דוגמה מסכמת 
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מזומנים ושווי מזומנים. א

כוללת     2008בדצמבר 31וליום 2007בדצמבר 31יתרת מזומנים ושווי מזומנים ליום 

השקעות במכשירי חוב שפירעונם ממועד ההשקעה בהם אינו עולה על שלושה חודשים בסך 

.בהתאמה, ח"אלפי ש-190ח ו "אלפי ש135של 

לקוחות. ב

.ח"אלפי ש100כוללת ריבית לקבל בסך של 2008יתרת הלקוחות בסוף שנת 

רכוש קבוע. ג

ח כדלקמן"אלפי ש1,250בוצעו רכישות של רכוש קבוע בסך כולל של 2008במהלך שנת 

(:ח"באלפי ש)

350רכישות במזומן  

900)*(  חכירה מימונית

1,250

ח"אלפי ש30מתוכו , ח בגין החכירה המימונית"אלפי ש120במהלך השנה שולם סך של )*( 

.מהווים תשלומי ריבית אשר נכללו בהוצאות המימון

אלפי60ח והפחת הנצבר בגינו "אלפי ש80נמכר רכוש קבוע שעלותו 2008במהלך שנת -

.ח"אלפי ש20ח תמורת "ש

(נתונים נוספים)דוגמה מסכמת 
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הוצאות מימון. ד

ח מתוכם “אלפי ש400הסתכמו בסך של 2008הוצאות הריבית של הקבוצה במהלך שנת 

ח “אלפי ש100הקבוצה שילמה סך של , כמו כן. ח“אלפי ש170במהלך התקופה שולמו

.2007הריבית שהתהוו בשנת מתוך הוצאות

הכנסות מימון. ה

(:ח“באלפי ש)הכנסות המימון בדוח רווח והפסד כוללות 

200)*(הכנסות מדיבידנד 

200)*(הכנסות מריבית 

100הכנסות ריבית בגין יתרת לקוחות

500

.התקבלו בגין השקעה בניירות ערך למסחר)*( 

דיבידנד. ו

.ח“אלפי ש1,200דיבידנד בסך ‘ שילמה חברה א2008במהלך שנת 

גיוס חוב והון. ז

250ח ונטלה הלוואה בסך “אלפי ש250מניות תמורת ‘ הנפיקה חברה א2008במהלך שנת 

.ח“אלפי ש

.ממיסים נדחיםיש להתעלם . ח

(נתונים נוספים)דוגמה מסכמת 
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:מידע על המדיניות החשבונאית שאומצה

אימצה מדיניות חשבונאית לפיה יש לסווג דיבידנד וריבית שהתקבלו  ' חברה א. א

על פי המדיניות החשבונאית שאומצה יש לסווג דיבידנד  , כמו כן. כפעילות השקעה

.ששולם וריבית ששולמה כפעילות מימון

הינה לסווג מכשירי חוב שפירעונם ממועד  ‘ המדיניות החשבונאית של חברה א. ב

ההשקעה בהם אינו עולה על שלושה חודשים כשווי מזומנים לצורך עריכת דוח על  

.תזרימי מזומנים

(מדיניות חשבונאית)דוגמה מסכמת 
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(נייר עבודה לאיחוד דוח תזרים)דוגמה מסכמת 

מזומנים.פ.יסעיף
פעילות

שוטפת

פעילות  

השקעה

פעילות  

מימון

השפעת  

תנודות  

ח"בשע

העברות
כניסה  

לאיחוד
.ס.י

מזומנים ושווי  

מזומנים
16070230

1,2006001001,900לקוחות

1001,000(1,050)1,950מלאי

ע"השקעה בני

למסחר
2,5002,500

(450)850נטו,רכוש קבוע
רכישה-350

מכירה-(20)
9006502,280

(250)(100)1,740(1,890)ספקים

(230)(130)(100)לשלםריבית

(400)600(1,000)מיסים לשלם
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(המשך-נייר עבודה לאיחוד דוח תזרים )דוגמה מסכמת 

מזומנים.פ.יסעיף
פעילות

שוטפת

פעילות  

השקעה
פעילות מימון

השפעת  

תנודות  

ח"בשע

העברות
כניסה  

לאיחוד
.ס.י

התחייבויות

לזמן ארוך
(1,040)

פירעון  –90

חכירה מימונית

נטילת  –( 250)

הלוואה

(900)(200)(2,300)

הון מניות

ופרמיה
(1,250)(250)(1,500)

(3,230)1,200(3,050)(1,380)עודפים

השפעת שינויים  

ח על "במט

יתרת מזומנים

(40)40---

מיון לפעילות  

השקעה
550(550)

---------88079040(1,780)70---כ"סה
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(:ח"באלפי ש)2008בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום ‘ להלן דוח על תזרימי המזומנים מאוחד של חברה א

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

3,050רווח נקי  

:התאמות

130ריבית לשלם

450הוצאות פחת

40הפסד משינויים בשער חליפין  

(600)קיטון במס לשלם

(600)גידול בלקוחות  

1,050קיטון במלאי

(1,740)קיטון בספקים  

:נטרולים

270ריבית ששולמה

(200)ריבית שהתקבלה

(200)דיבידנד שהתקבל

900מסים ששולמו

2,550

(900)תשלומי מס

1,650תזרים מזומנים שנבע מפעילות שוטפת

(דוח על תזרימי מזומנים)דוגמה מסכמת 
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תזרים מזומנים מפעילות השקעה

200תקבולי ריבית

200תקבולים מדיבידנד

(550)( ‘ביאור א)נטו , רכישת חברת בת

(350)רכישת רכוש קבוע  

20תמורה ממכירת רכוש קבוע

(480)תזרים מזומנים ששימש לפעילות השקעה  

תזרים מזומנים מפעילות מימון

(270)תשלומי ריבית

250הנפקת מניות  

250נטילת הלוואה 

(90)פירעון התחייבויות בגין חכירה מימונית  

(1,200)דיבידנד ששולם 

(1,060)תזרים מזומנים ששימש לפעילות מימון 

110שינוי במזומנים ושווי מזומנים  

160(‘ביאור ג)יתרת פתיחה מזומנים ושווי מזומנים 

(40)השפעת שינוי בשערי חליפין  

230(‘ביאור ג)יתרת סגירה מזומנים ושווי מזומנים 

(דוח על תזרימי מזומנים)דוגמה מסכמת 
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רכישת חברת בת-‘ ביאור א

השווי ההוגן של  . ‘מהון המניות של חברה ב100%במהלך התקופה רכשה החברה 

:ליום הרכישה הינו כדלקמן‘ נכסיה והתחייבויותיה של חברה ב

40מזומן  

100מלאי

100לקוחות  

650רכוש קבוע 

(100)ספקים 

(200)התחייבויות לזמן ארוך  

590מחיר רכישה

(40)מזומנים שנרכשו: בניכוי

תזרים מזומנים מרכישת חברה

550בת בניכוי מזומנים שנרכשו

(ביאורים לדוח תזרים מזומנים)דוגמה מסכמת 
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רכישת רכוש קבוע בחכירה מימונית-‘ ביאור ב

900במהלך השנה בוצעה רכישה של רכוש קבוע במסגרת חכירה מימונית בסך של 

מתוכו  , ח בגין החכירה המימונית“אלפי ש120במהלך השנה שולם סך של . ח“אלפי ש

.ח מהווים תשלום ריבית אשר נכללו בהוצאות המימון"אלפי ש30

הרכב מזומנים ושווי מזומנים-‘ ביאור ג

השקעות לטווח קצר בעלות  , מזומנים ושווי מזומנים כוללים מזומנים בקופה ובבנק וכן

המזומנים ושווי המזומנים שנכללו בדוח על תזרימי המזומנים כוללים  . נזילות גבוהה

(:ח"באלפי ש)את הסכומים המאזניים הבאים 

20082007

4025מזומנים בקופה ויתרות בבנקים

190135השקעות בעלות נזילות גבוהה

230160מזומנים ושווי מזומנים כפי שדווחו

(ביאורים לדוח תזרים מזומנים)דוגמה מסכמת 
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סוגיות מיוחדות–תזרים מזומנים מאוחד 

מסים בגין שינויים בשיעורי החזקה

רווחים שטרם מומשו

ממשיכות/ יתרות הדדיות שקיימות ערב העלייה לשליטה 

להתקיים לאחר איבוד השליטה

הונייםשינוי בשיעור החזקה כתוצאה ממימוש כתבי אופציה 

1

2

3

4
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תמורת  ' מהון המניות של חברה ב80%' רוכשת חברה א2009בדצמבר 31ביום 

במועד הרכישה תאם שוויים ההוגן של הנכסים וההתחייבויות את ערכם . ח"ש48,000

.בספרים

:2009בדצמבר 30להלן מאזני החברות ליום 

:'חברה א

110,000הון 100,000מזומן

10,000'הלוואה לחברה ב

:'חברה ב

10,000'הלוואה מחברה א50,000מזומן

60,000הון 20,000ן להשקעה"נדל

המחשה–3סוגיה 
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:נתונים נוספים

.2010לחברות לא נוצר רווח במהלך שנת 1.

תמורת  ' את השקעתה במניות חברה ב' מוכרת חברה א2011בינואר 1ביום 2.

.ח"ש55,000

.2011בינואר 1חברתית לא נפרעה עד ליום -ההלוואה הבין3.

:נדרש

.2009-2010פקודות יומן בגין כניסה לאיחוד והצגת מאזן מאוחד לשנים 1.

.2011בינואר 1פקודות יומן בגין יציאה מאיחוד ביום 2.

(המשך)המחשה –3סוגיה 
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.ממועד ההקמה' מהון המניות של חברה ב80%מחזיקה ' חברה א

יחס . כתבי אופציה100,000-ו( ח"ש20שווי כל מניה )מניות 100,000' לחברה ב

.ח"ש10תמורת תוספת מימוש בסך 1:1המימוש של האופציות הינו 

.ביום הנפקת האופציות' השקיעה באופציות של חברה ב' חברה א

.2010בינואר 1כתבי האופציה ניתנים למימוש רק ביום 

:2009בדצמבר 31להלן מאזני החברות ליום 

:"(סולו)"' חברה א

1,280,000הון 1,000,000מזומן

80,000'השקעה בחברה ב

200,000'חברה ב' השקעה באופ

(לפי שווי הוגן)

:'חברה ב

100,000הון מניות800,000מזומן

100,000תקבולים בגין כתבי אופציות200,000ן להשקעה"נדל

800,000עודפים

דוגמה–4סוגיה 
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:מייצגת' ההשקעה באופציות במאזן חברה א

מהאופציות10%–' הנחה א

מהאופציות60%–' הנחה ב

מהאופציות90%–' הנחה ג

(:לפי כל אחת מההנחות)נדרש 

.2009בדצמבר 31הצג מאזן מאוחד ליום 1.

.כל כתבי האופציה מומשו2010בינואר 1פקודות יומן במאוחד בהנחה שביום 2.

(המשך)דוגמה –4סוגיה 


