
שע"ח ממוצעתקופהשע"חתאריך
1.1.1741.1.17-31.3.173.8רכישת 80% מחברה ג' ע"י חברה ב'01/01/2017
31.3.173.71.1.17-31.12.173.6ב' רוכשת את המלאי שבגינו נוצר עודף עלות31/03/2017
31.12.17/1.1.183.81.1.18-30.6.184.2 הכרזה על חלוקת דיבידנד ע"י חברה ג'01/04/2018
1.4.184.130.6.18-31.12.184.5ב' מוכרת לחיצוניים 10% ממניות חברה ג'- שינוי בזשמש01/07/2018
30.6.18/1.7.184.41.1.18-31.12.184.4רכישת 90% מחברה ב' ע"י חברה א'01/07/2018
31.12.185חברה ב' מעניקה הלוואה שיקלית לחברה ג'02/07/2018

01/07/201801/01/2017

שקלשקל

דולרשקל

דולר

זשמ"שרובזשמ"שרוב
--63%37%חברה א'-ג'
--90%10%חברה א'-ב'

70%30%80%20%חברה ב'

חישוב/הערה₪שע"חדולר
        4388,000                              97,000רכישה

   840,000הון ג'         3.6266,400                              74,000חלק ברווח 
20%חלק הזשמ"ש         3.7-11,100                               3,000-חלק הזשמש בהפחתת ע"ע

3.8שע"ח           4,900-חלק הזשמש בקרן מה"ת
UP 7,400-חלק הזשמ"ש ברט"מ        3.8638,400                            31/12/2017168,000 - ללא רט"מ      

UP 7,400-                         3.7                               2,000-חלקו של הזשמש ברט"מ           

מכיוון שמדובר ברט"מ up, הנכס נמצא בסביבה 
   631,000זשמ"ש ל31.12.17שקלית ואינו מושפע מתנודות בשערי החליפין

31.12.17166,000                            3.8631,000        
            7,400                                2,000מימוש הרט"מ

          4.242,000                              10,000חלק ברווח 1-6
         4.1-16,400                               4,000-דיבידנד

        101,600חלק הזשמ"ש בקרן מה"ת
30/06/2018174,000                            4.4765,600        

        4.4389,400                              88,500רכישת 10%
          4.567,500                              15,000חלק ברווח 6-12

            4.56,750                                1,500חלק ברווח כולל אחר - ה"ש הלוואה
        165,750חלק הזשמש בקרן מה"ת

31/12/2018279,000                            5.01,395,000     

                379,830יתרת קרנות ההון שמקורן ברווח כולל האחר בספרי חברה ב' ב31.12.18
                318,150חלקן של הזכויות שאינן מקנות שליטה מיתרת הקרנות בספרי ב'

                236,700יתרת קרנות ההון שמקורן ברווח כולל האחר בספרי חברה א' ב31.12.18
                195,080חלקן של הזכויות שאינן מקנות שליטה מיתרת הקרנות בספרי א'

שנת 2017

חישוב צירוף עסקים 

נתון כי החברות מודדות את זכויות המיעוט לפי חלקן בנכסים המזוהים נטו לכן יש לנטרל את המוניטין שנוצר ברכישה מהתמורה של הרוב וכך למצוא את הנכסים המזוהים נטו ל1.1.17

₪שע"חדולר
נתון                                                   41,600,000                400,000רוב 

=20%*485,000                                                      4388,000                  97,000זשמ"ש

                                                   1,988,000                497,000סה"כ תמורה

מספר מאזן                                                    41,880,000                470,000הון חברה ג' למועד הרכישה
=(30,000-15,000)                                                       460,000                  15,000ע"ע מלאי נטו ממס

=80%/(400,000-12,000)                                                   1,940,000                485,000סה"כ נ.מ.נ

                                                       448,000                  12,000מוניטין

הפחתת עודפי עלות 
31/03/2017הפחתה01/01/2017

                -                 15,000-                              15,000מלאי
                -                 15,000-                              15,000סה"כ

רווח בין חברתי 

ביום 31/3/17 חברה ב' רכשה מחברה ג' את המלאי שבגינו נוצר עודף העלות, לכן יש להפחית את עודף העלות במלואו ולהכיר ברט"מ up בהפרש שבין התמורה לשווי ההוגן במועד צירוף העסקים
זכותחובה

ביטול המחזור=3.7*40,000                148,000מכירות
ערך המלאי מנקודת ראות החברה המחזיקה=3.7*30,000        111,000עלות המכר

רווחי החברה המוחזקת ממכירת המלאי בעיני החברה המחזיקהP.N          37,000מלאי

                     7,400חלקו של הזשמ"ש ברט"מ

דולר
נתון                840,000הון חברה ג' 31.12.17

חושב לעיל                470,000הון חברה ג' 1.1.17
                370,000רווח לשנת 2017

הערה
בגין הרט"מ אין ליצור קרן מהפרשי תרגום, מכיוון ומדובר ברט"מ up והנכס שבגינו נוצר הרט"מ נמצא בסביבה כלכלית שקלית

הלוואת גידור 

בדוח סולו של חברה ב' לא מתקיימים יחסי גידור ולכן הפרשי השער בגין ההלוואה נכללים ברווח או הפסד.
בדוח המאוחד של חברה ב' מקיימים יחסי גידור ולכן הפרשי השער בגין ההלוואה נכללים ברווח כולל אחר.

כמו כן, נראה כי אין להתחשב בהפרשי השער בגין רכיב הריבית לצרכי גידור חשבונאי.

ש"חשע"חדולר
01/01/2017-400,000                           4                            -1,600,000   

קרן ה"ת          80,000רווח כולל אחר (*)
31/12/17-400,000                           3.8                         -1,520,000   

הפרשי תרגום 

חלוקה בין הרוב לזשמ"ש
סה"כזשמשרוב₪שע"חדולר

   24,500-                   4,900-             19,120-נכסים נטו     41,940,000                            485,000נכסים מזוהים נטו י.פ
2400--               2,400-מוניטין     3.61,332,000                            370,000רווח לשנת 2017

     80,000-              80,000הלוואת גידור         3.7-55,500                             15,000-הפחתת ע"ע
     53,100                   4,900-              58,480סה"כ         24,500-הפרשי תרגום בגין נ.מ.נ

     3,192,000                         3.8                            840,000נכסים מזוהים נטו י.ס

           2,400-הפרשי תרגום בגין מוניטין
          80,000הפרשי תרגום בגין הלוואת גידור 

שנת 2018
06/01/2018

הלוואת גידור 
ש"חשע"חדולר

31/12/2017-400,000                           4                            -1,520,000   
      240,000-רווח כולל אחר (במאוחד)

30/6/2018-400,000                           4.4-1,760,000   

רצף האירועים בשאלה

ביאור א'- תנועה בזשמ"ש בחברה ב'

חישוב סה"כ קרן מהפרשי תרגום בחברה ב' ל1-12/17

נדרש א'- תנועה בזשמ"ש בחברה ב'
תנועה בזשמש חברה ב'

הרכב ל31.12.17

נדרשים  ב'+ג'- יתרת קרן ההון מהפרשי תרגום בספרי א' ובספרי ב' תוך חלוקה בין הרוב למיעוט

'חברה ב

ג חברה 'חברה ב

'חברה א

'חברה ג

80%  

70%  

90%  
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חישוב הפרשי תרגום 

חלוקה בין הרוב לזשמ"שקרן מהפרשי תרגום ל 1-6/18
סה"כזשמ"שרוב₪שע"חדולר

   508,000                101,600            406,400נכסים נטו     3,192,000                         3.8                            840,000נכסים מזוהים נטו י.פ
       7,200-                7,200מוניטין        4.2210,000                              50,000רווח 1-6/2018

240,000-           240,000-הלוואת גידור         4.1-82,000                             20,000-דיבידנד  
   275,200                101,600            173,600סה"כ        508,000הפרשי תרגום בגין נ.מ.נ

     3,828,000                         4.4                            870,000נכסים מזוהים נטו י.ס

            7,200הפרשי תרגום בגין מוניטין
      240,000-הפרשי תרגום בגין הלוואת גידור 

הלוואה בין חברתית 
מכיוון שלא נקבע מועד פרעון להלוואה נראה כי היא תסווג כפריט כספי לזמן ארוך. המשמעותי היא שהפרשי השער בגינה יזקפו לרווח כולל אחר.

מכיוון שמדובר בהלוואה שיקלית הרי שלא יווצרו הפרשי שער ברמת חברה ב' ומנגד יווצר הפרשי שער ברמת חברה ג' שיש למיין אותם מרווח והפסד 
לרווח כולל אחר.

הערות - הפרשי השער בגין הריבית ישארו ברווח או הפסד היות והם לא מהווים פריט כספי לזמן ארוך (הריבית נפרעת כל שנה).

מעגל הלוואה לשלם - חברה ג'

שחשע"חדולר

07/01/201841,667                              4.4                         183,333        
            4,527                         4.5                                1,006הוצאות ריבית

                               5,101-הפרשי שער
31/12/1837,572                              5.0                         187,861        

=(1/5-1/4.5)*4,527                                  101-הפרשי שער ריבית 
=(1/5-1/4.4)*183,333                               5,000-הפרשי שער קרן 

                               5,101-סה"כ

מעגל עודפים של חברה ג לשנת 2018 בדולר:

נתון                 31/12/17620,000
נתון                  20,000-דיבידנד שהוכרז ושולם

מספר מאזן                105,000רווח לשנת 2018
נתון                 31/12/18705,000

חושב לעיל                105,000רווח לשנת 2018
חושב לעיל                   5,000-בנטרול הכנסות מה"ש בגין פריט כספי לז"א

                100,000רווח לשנת 2018 שמתפלג באופן אחיד

שינויים בשיעורי החזקה

בדוח המאוחד של חברה ב' חברה א מהווה צד חיצוני ולכל דבר ועניין.
הטיפול החשבונאי:

1. יש להקצות חלק יחסי בנכסים מזוהים נטו ומוניטין
2. יש להקצות את קרן ההון מה"ת בגין הרכיבים בסעיף 1.

3. אין לממש את קרנות ההון בגין הלוואת הגידור. עם זאת, החל ממועד זה לא מקיימים יחסי גידור בגין החלק שמומש (12.5%).

יתרות לחישוב:
                            483,500סה"כ ה"ת בגין נ.מ.נ

                                4,800סה"כ ה"ת בגין מוניטין
                            765,600זשמ"ש לפני מימוש

                              52,800מוניטין

זכותחובה
=4.4*90,000                396,000מזומן

=(80%/10%*4.4*12,000)+10%*765,600/20%        389,400זשמ"ש
=(80%/10%)*4,800                        600קרן מה"ת - מוניטין 

=10%*483,500                  48,350קרן מה"ת - נ.מ.נ
P.N          55,550קרן הון עסקאות עם הזשמ"ש

444,950                444,950        

7-12/2018

הלוואת גידור 
ש"חשע"חדולר

30/6/2018-400,000                           4.4                         -1,760,000   
=80%/10%*(5-4.4)*400,000         30,000-רווח או הפסד (במאוחד)
=80%/70%*(5-4.4)*400,000      210,000-רווח כולל אחר (במאוחד)

31/12/2018-400,000                           5.00-2,000,000   
-                

חישוב הפרשי תרגום 

חלוקה בין הרוב לזשמ"שקרן מהפרשי תרגום 6-12/18
סה"כזשמ"שרובש"חשע"חדולר

   550,000                165,000            385,000נכסים מזוהים נטו      4.43,828,000                            870,000י.פ
       9007,200                6,300מוניטין        4.5225,000                              50,000רווחי ג' 6-12

210,000-                        -           210,000-הלוואת גידור          4.422,000                                5,000מיון רווח כולל אחר - הלוואה לג'  
     22,000                    6,600              15,400תוספת להשקעה נטו        550,000קרן מהפרשי תרגום בגין נ.מ.נ

   369,200                172,500            196,700סה"כ     54,625,000                            925,000

            7,200הפרשי תרגום בגין מוניטין
      210,000-הפרשי תרגום בגין הלוואת גידור

יתרת קרן הון מהפרשי תרגום 
סה"כפריט כספי לזמן ארוך הלוואת גידורמוניטין נכסים מזוהים נטו 

2017-19,120                             -2,400                   80,000          -                                                             58,480              
1-6/2018406,400                            7,200                     -240,000      -                                                             173,600            

             48,950-                                                             -                -                      600-                             48,350-עסקה עם הזשמ"ש - מיון 
7-12/2018385,000                            6,300                     -210,000      15,400                                                       196,700            

31/12/2018723,930                            10,500                  -370,000      15,400                                                       379,830            

עלות חישוב צירוף עסקים 

נתון כי השווי ההוגן של חברה ג' ל-1 ביולי 2018 הוא 900,000 דולר. החלק שרכשה א' בחברה ג' הוא 73% לכן התמורה ששולמה עבור חברה ב' הינה 1,109,200.
סה"כחברה ג'חברה ב'

     4,000,000             2,890,800                         1,109,200תמורה 
     1,558,920             1,448,920                            110,000זשמ"ש

     5,558,920             4,339,720                         1,219,200סה"כ
     5,016,000             3,916,000                         1,100,000נכסים מזוהים נטו 

        542,920                423,720                            119,200מוניטין 

נתון                         4,000,000סה"כ תמורה 
=4.4*73%*900,000                         2,890,800תמורה בגין חברה ג'

מספר מאזן                         1,109,200תמורה מיוחסת לחברה ב'

ביאור 2- חישוב יתרת קרן ההון מהפרשי תרגום בחברה א' וחלקו של המיעוט בה
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חישוב ההון של ב' וג' ליום 1/7/2018

=50%*900,000+400,000             1,100,000יתרת ההון בספרי ב' למועד הרכישה
10%שיעור הזשמ"ש

=10%*1,100,000                110,000זשמ"ש ב' 1.1.18

=50%*840,000+100,000                890,000יתרת ההון בספרי ג' למועד הרכישה
37%שיעור הזשמ"ש

4.4שע"ח
             1,448,920זשמ"ש ג' 1.1.18

חלוקת קרן הון מהפרשי תרגום 6-12/18קרן מהפרשי תרגום ל 6-12/18
סה"כזשמ"ש (37%)רוב (63%)₪שע"חדולר

   562,000                207,940            354,060נכסים מזוהים נטו     3,916,000                         4.4                            890,000י.פ
210,000-                21,000-           189,000-בגין ההלוואת גידור (*)        4.5225,000                              50,000רווחי ג' 6-12  

     57,780                        -              57,780מוניטין          4.422,000                                5,000מיון רווח כולל אחר - הלוואה לג'
     22,000                    8,140              13,860תוספת להשקעה נטו (***)

   431,780                195,080            236,700סה"כ        562,000קרן מהפרשי תרגום בגין נ.מ.נ

945,000                            5.0                         4,725,000     

          57,780הפרשי תרגום בגין מוניטין
      210,000-הפרשי תרגום בגין הלוואת גידור (**)

(*)
הפרשי התרגום שנוצרו מההלוואה אשר נלקחה לצורך גידור ההשקעה בפעילות החוץ מתחלקים בין הרוב (90%) לבין המיעוט (10%) אשר מחזיק בחברה ב'

(**)
הלוואה לצורך גידור ההשקעה בפעילות חוץ שנלקחה ע"י חברה ב' הינה בסך 400,000 שח, אך מכיוון שחברה ב' מימשה 12.5% מהשקעתה בחברה ג' יש ליצור קרן מהפרשי תרגום רק על יתרת יחס ההשקעה שנותרה (87.5%)

(***)
מדובר במיון של ההכנסות מהפרשי השער שרשמה חברה ג' בגין ההלוואה השקלית, 

שבמאוחד יש למיין אותה לרווח הכולל האחר ואת מיון זה יש לחלק בין הרוב למיעוט, כנ"ל לגבי הפרשי השער שנוצרו בגין רווח כולל אחר זה (חולק במסגרת חלוקת הפרשי התרגום בגין נ.מ.נ)
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