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= 100,000 / 70%70,000'שיעור החזקה בחברה ב

= (30,000 + 100,000) / (20,000 + 70,000)69%(בהנחת דילול מלא)' שיעור החזקה בחברה ב

מתקיימת שליטה

= 22,500 + (300,000) + 99,000 + 350,000 + 100,000           271,500הון נרכש

:הקצאת עודפי עלות

= 52,000 - 55,000               3,000התאמת מדיניות- מלאי 

                 750-מסים נדחים

= 55,000 - 60,000               5,000ע"ע- מלאי 

              1,250-מסים נדחים

= 120,000 - 165,000 שנים5נותרו              45,000רכוש קבוע

            11,250-מסים נדחים

1ביאור  שנים3מופחת על פני              15,000צבר הזמנות

              3,750-מסים נדחים

נתון            10,000-הפרשה לתביעה

               2,500מסים נדחים

2ביאור              14,500הפסדים מועברים- מסים נדחים 

329,500           

3ביאור           102,850-ש"זשמ

P.N            36,650-רווח ממחיר הזדמנותי

4ביאור            190,000תמורה

.ולכן יוכר בנפרד מהמוניטין, משפטי-צבר הזמנות הרכש של לקוח עיקרי ניתן לזיהוי מאחר ומקיים את הקריטריון החוזי

              14,500 

              75,000 300,000 * 25% =
 14,500              הנמוך מבין

.ש"ש הינו לפי הגבוה מבין חלקו בנכסים המזוהים נטו למול שויו ההוגן של הזמ"חישוב הזשמ

:ש בגין האופציות"זשמ

             30,000סך אופציות מונפקות

33%שיעור החזקה של המיעוט

             10,000י המיעוט"כ מניות מוחזקות ע"סה

= 120,000/30,000                       4מחיר אופציה

             40,000:כ בגין אופציות"סה

דוחות כספיים מאוחדים- שאלה פתוחה 

המרכז הבינתחומי הרצליה,  קונסלטינגIFRS- שלומי שוב © 

2016 בינואר 1ביום ' חברה ב< -הקצאת עודפי עלות ברכישה החברה 

אחד הקריטיריונים להערכת הסתברות לכך שתהיה הכנסה חייבת שכנגדה ניתן יהיה לנצל את ההפסדים לצורכי מס שטרם נוצלו  :IAS 12 לתקן 36על פי סעיף 

שתוצאתם תהיה סכומים חייבים , המתייחסים לאותה רשות מס ולאותה יישות חייבת במס, האם ליישות יש סכומים מספיקים של הפרשים זמניים חייבים במס- הוא 

.במס שנגדם ניתן יהיה לנצל את ההפסדים המועברים לצורכי מס שטרם נוצלו

.בגובה סך ההפרשים זמניים החייבים במס שהוכרו ביום צירוף העסקים' החברה יכולה להכיר בנכס מיסים נדחים בגין הפסדים מועברים של חברה ב, דהיינו

, עם זאת. ולשתף את המיעוט מיידית בחלקו" מוניטין שלילי"יש להכיר ברווח מלא מ, הרי שלכאורה לפי תפיסת הישות האחת, כאשר מדובר במדינות של שיתוף

.צריך להיות מיוחס לרוכש בלבד" מוניטין שלילי"לאור הניסוח של התקן נראה כי הרווח מ

כ מסים נדחים בגין הפסדים מועברים"סה

כ מיסים נדחים ברכישה בנטו שכנגדם ניתן להכיר בנכס "סה

מס נדחה

צבר הזמנות - 1ביאור 

נכס מס נדחה בגין הפסדים מועברים - 2ביאור 

חישוב זכויות שאינן מקנות שליטה - 3ביאור 

במידה שצפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית , נכס מסים נדחים יוכר בגין העברה קדימה של הפסדים לצורכי מס שטרם נוצלו: IAS 12 לתקן 34על פי סעיף 

.שכנגדה ניתן יהיה לנצל את ההפסדים לצורכי מס שטרם נוצלו

עולה על הסכום הכולל של הסכומים המוגדרים בסעיף  (ב)32שהיא צירוף עסקים שבו הסכום בסעיף , רוכש יבצע רכישה במחיר הזדמנותי, לעיתים : לתקן34סעיף 

.הרווח ייוחס לרוכש. הרוכש יכיר ברווח שנוצר כתוצאה מכך ברווח או הפסד במועד הרכישה, 36אם העודף הזה נותר לאחר יישום הדרישות בסעיף . (א)32
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xlsx.דוחות כספיים מאוחדים- פתרון שאלה פתוחה  (2016)מבחן ביניים 

:ש בגין מניות רגילות"שווי הוגן של הזשמ

           100,000סך מניות רגילות

30%שיעור החזקה של המיעוט

             30,000י המיעוט"כ מניות מוחזקות ע"סה

                       1מחיר מניה למועד הרכישה

             30,000:כ בגין מניות"סה

:ש בנכסים המזוהים נטו"חלק הזשמ

= 120,000 - 329,500           209,500סך נכסים מזוהים נטו

נתון30%שיעור החזקה

             62,850ש"כ זשמ"סה

:ש"חישוב הזשמ

= max(30,000, 62,850)             62,850:כ בגין מניות"סה

             40,000:כ בגין אופציות"סה

102,850           

נתון             70,000מזומן ששולם בגין המניות

10,000             

נתון             30,000(*)תמורה מותנית 

 = (20/30) * 120,000             80,000מזומן ששולם בגין האופציות

           190,000כ תמורה"סה

 .מדובר בתמורה מותנית התחייבותית מאחר וכמות המניות אינה קבועה, על אף שהתמורה המותנית מסולקת במניות (*)

329,500נכסים והתחייבויות מזוהים' ח

102,850ש"זשמ' ז

= 80,000 + 10,000 + 160,00070,000מזומן' ז

30,000התחייבות בגין תמורה מותנית' ז

36,650רווח ממחיר הזדמנותי' ז

31.12.16הפחתה30.6.16הפחתה1.1.16

                    -               3,000-                3,000                   -               3,000התאמת מדיניות- מלאי 

                    -                   750                  750-                   -                 750-מסים נדחים

                    -                    -                    -              5,000-               5,000ע"ע- מלאי 

                    -                    -                    -               1,250              1,250-מסים נדחים

              36,000               4,500-              40,500              4,500-             45,000רכוש קבוע

               9,000-                1,125             10,125-               1,125            11,250-מסים נדחים

              10,000               2,500-              12,500              2,500-             15,000צבר הזמנות

               2,500-                   625               3,125-                  625              3,750-מסים נדחים

               3,000-                7,000             10,000-                   -            10,000-הפרשה לתביעה

                   750               1,750-                2,500                   -               2,500מסים נדחים

                    -             11,500-              11,500              3,000-             14,500הפסדים מועברים- נכס מס נדחה 

58,000             -12,000            46,000              -13,750             32,250              

 בגין נדלן להשקעהupמ "רט

ביטול יתרות הדדיות

= 12 * 5,000             60,000הכנסות שכירות' ח

             60,000הוצאות שכירות' ז

ביטול שערוך

שווי הוגן במועד הרכישה           140,000רכוש קבוע' ח

             50,000הכנסות שערוך' ח

נתון           190,000ן להשקעה"נדל' ז

= 25% * 50,000             12,500התחייבות מיסים נדחים' ח

             12,500הוצאות מס' ז

המרכז הבינתחומי הרצליה,  קונסלטינגIFRS- שלומי שוב © 

המרכז הבינתחומי הרצליה,  קונסלטינגIFRS- שלומי שוב © 

חישוב התמורה - 4ביאור 

טבלת הפחתת עודפי עלות

טיפול בעסקאות בינחברתיות

פקודת יומן בראי המאוחד בספרי החברה למועד הרכישה

הוספת מזומן ששולם בגין עלויות 

שהתהוו לבעלי המניות הקודם
ל לתמורת הרכישה מאחר "החברה שילמה עלויות עסקה במקום מר רוזנברג ועל כן יש להוסיף את העלויות הנ

.ל היא שילמה פחות עבור המניות"והחברה לא נדרשה לשלמן וכתוצאה מהתשלום הנ
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xlsx.דוחות כספיים מאוחדים- פתרון שאלה פתוחה  (2016)מבחן ביניים 

 

=25% * 6/12 * (12,500 - 50,000) + 30% * 6/12 * (12,500 - 50,000)             10,313ש"זשמ' ח

             10,313חלק המיעוט ברווח' ז

הפחתת הנכס בקצב הפחת

= 20 / 140,000               7,000הוצאות פחת' ח

               7,000פחת נצבר' ז

= 25% *6/12 * 7,000 + 30% *6/12 * 7,000               1,925ש"זשמ' ח

               1,925חלק המיעוט ברווח' ז

: בגין מלאיUPמ "רט

             30,000מכירות' ח

             20,000עלות מכירות' ז

             10,000מלאי' ז

= 25% * (20,000- 30,000)               2,500נכס מס נדחה' ח

               2,500הוצאות מס' ז

= 30% * (1-25%) * (20,000- 30,000)               2,250ש"זשמ' ח

               2,250חלק המיעוט ברווח' ז

= (20,000 + 100,000) / (20,000 + 70,000)75%'שיעור החזקה חדש בחברה ב

'חישוב הון חברה ב

 = 120,000 - 271,500           151,500(בנטרול אופציות)פ .הון י

= 100,000          (200,000) * 6/12-(H1)הפסד נקי 

= 7,500               (90,000 - 80,000) * (1-25%)(H1)רווח כולל אחר 

             59,000: ביוני30כ הון עצמי ליום "סה

 :(עבור מניות רגילות)ש רגע לפני "זשמ

             59,000הון 

             46,000ע"יתרת ע

= (3,500) +  (1-25%) * (25,000)            22,250-ש" נדלUPמ "רט

= (1-25%) * (20,000- 30,000)              7,500- מלאיUPמ "רט

75,250             

30%שיעור המיעוט

22,575             

:(עבור מניות רגילות)ש רגע אחרי "זשמ

= (20,000/30,000) * 120,000 + 60,000 + 59,000           199,000הון עצמי

             46,000ע"יתרת ע

            22,250-ש" נדלUPמ "רט

              7,500- מלאיUPמ "רט

215,250           

25%שיעור המיעוט

53,813             

:2016 ביוני 30י החברה ביום "פקודת יומן בראי המאוחד בספרי החברה למימוש האופציות ע

.P.N             31,238קרן הון עסקה עם המיעוט' ח

= 22,838 -54,031             31,238ש"זשמ' ז

:2016 ביולי 1ביום , פקודת יומן בראי המאוחד בספרי החברה לפקיעת יתר האופציות שלא מומשו

= 75% * (30,000 / 10,000) * 120,000             30,000ש"זשמ' ח

             30,000קרן הון עסקה עם המיעוט' ז

2016 ביוני 30שינוי בשיעור החזקה ביום 

המרכז הבינתחומי הרצליה,  קונסלטינגIFRS- שלומי שוב © 

המרכז הבינתחומי הרצליה,  קונסלטינגIFRS- שלומי שוב © 

מזומן
שהתקבל

שהועברו  תקבולים
לפרמיה
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xlsx.דוחות כספיים מאוחדים- פתרון שאלה פתוחה  (2016)מבחן ביניים 

מאוחדהתאמות אחרותמ"התאמת רטע"התאמת ע'חברה בהחברה

1,670,000             1,200,000500,000-30,000מכירות

788,000-              20,000               500,000-300,000-8,000-עלות מכר

700,000200,000882,000רווח גולמי

130,000-220,000-5,000-355,000-הוצאות מכירה ושיווק

449,000-               7,000-               150,000-290,000-2,000-הוצאות הנהלה וכלליות

36,650              36,650             50,000-50,000                   -הכנסות אחרות

420,000-260,000114,650תפעולי (הפסד)רווח 

35,00044,00079,000הכנסות מימון

20,000-20,000-40,000-הוצאות מימון

435,000-236,000153,650לפני מס (הפסד)רווח 

68,500-              15,000             108,75036,000-10,750-הוצאות מס

326,250-200,00085,150נקי (הפסד)רווח 

              22,50022,500                   -רוול כולל אחר

177,500107,650-           326,250כולל (הפסד)רווח 

:חלוקת הרווח בין הרוב למיעוט

:רווח מיוחס לרוב

     326,250רווח  נקי החברה סולו

= 75% * (100,000) + 70% * (100,000)    145,000-'חלק בהפסד נקי של חברה ב

= 75% * (13,750) + 70% * (12,000)      18,713-חלק בהפחתת עודפי עלות

       36,650רווח מרכישה במחיר הזדמנותי

= 75% * (1-25%) * 25,000 + 70% * (1-25%) * 25,000      27,188-חלק בביטול הכנסות שערוך

= 75% * (3,500) + 70% * (3,500)        5,075-חלק בהוצאות פחת

= 70% * (1-25%) * (20,000 - 30,000)        5,250- בגין מלאיUpמ "רט

     161,675רווח נקי מיוחס לרוב

= 75% * (1-25%) * 20,000 + 70% *  (1-25%) * 10,000       16,500חלק ברווח כולל אחר

     178,175רווח כולל מיוחס לרוב

:רווח מיוחס למיעוט

= 25% * (100,000) + 30% * (100,000)      55,000-'חלק בהפסד נקי של חברה ב

= 25% * (13,750) + 30% * (12,000)              7,038-חלק בהפחתת עודפי עלות

= 25% * (1-25%) * 25,000 + 30% * (1-25%) * 25,000      10,313-חלק בביטול הכנסות שערוך

= 25% * (3,500) + 30% * (3,500)              1,925-חלק בהוצאות פחת

= 30% * (1-25%) * (20,000 - 30,000)              2,250- בגין מלאיUpמ "רט

            76,525-הפסד נקי מיוחס למיעוט

= 25% * (1-25%) * 20,000 + 30% *  (1-25%) * 10,000         6,000חלק ברווח כולל אחר

            70,525-הפסד כולל מיוחס למיעוט

2016 בדצמבר 31נייר עבודה לאיחוד דוח רווח והפסד לשנה שנסתיימה ביום 

המרכז הבינתחומי הרצליה,  קונסלטינגIFRS- שלומי שוב © 
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xlsx.דוחות כספיים מאוחדים- פתרון שאלה פתוחה  (2016)מבחן ביניים 

:הרכב

= 45,000 + 500,000 - 489,000 + 120,000           154,000'הון עצמי חברה ב

             32,250ע"יתרת ע

           186,250נכסים מזוהים נטו

25%שיעור החזקה

46,563             

=25% * (7,000) +  25% * (1-25%) * (50,000)            11,125-ש" נדלupמ "רט

= 25% * (25% - 1) * (20,000 - 30,000)              1,875- מלאיupמ "רט

33,563             

:תנועה

                   -פתיחה. י

           102,850רכישה

חושב לעיל            70,525-חלק המיעוט ברווח

חושב לעיל             31,238מימוש אופציות

חושב לעיל            30,000-פקיעת אופציות

             33,562סגירה. י

2016 בדצמבר 31חישוב זכויות שאינן מקנות שליטה ליום 

המרכז הבינתחומי הרצליה,  קונסלטינגIFRS- שלומי שוב © 
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פרמיההון מניות

 קרן הון השקעה 

במניות

 קרן הון עסקה עם 

 עודפיםהמיעוט

כ הון מיוחס "סה

לבעלי מנית הרוב

זכויות שאינן מקנות 

כ הון"סהשליטה

                  524,750                  524,750                   75,250-                         -                        -                 400,000                 200,000יתרת פתיחה

                  102,850                  102,850                         -                         -                         -                        -                        -                        -צירוף עסקים

                         -                    31,238                   31,238-                   31,238-                        -                        -                        -עלייה בשיעור החזקה

                         -                   30,000-                    30,000                         -                    30,000                        -                        -                        -פקיעה של אופציות סדרה א

                    85,150                   76,525-                  161,675                  161,675                         -                        -                        -                        -רווח נקי

                    22,500                      6,000                    16,500                         -                         -                   16,500                        -                        -רווח כולל אחר

                  735,250                    33,562                  701,688                    86,425                     1,238-                   16,500                 400,000                 200,000יתרת סגירה

-                         

המרכז הבינתחומי הרצליה,  קונסלטינגIFRS- שלומי שוב © 

2016 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום ' דוח מאוחד על השינויים בהון של חברה א - 2נדרש 


