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2020 בדצמבר 31השפעה על דוח תזרים מזומנים מאוחד של חברת מאיה לשנה שהתסיימה ביום 

באורתזרימי מזומנים מפעילות שוטפת' נדרש א

ה1         425,969רווח נקי

:התאמות לסעיפי רווח והפסד

א1             8,892הוצאות מימון בגין תשלום נדחה

3           31,942הוצאות מימון התחייבות בגין חכירה

4             1,531הוצאות מימון בגין עסקה עתידית

ד1          88,469-רווח מימוש רעיוני

3           79,854הוצאות פחת 

ו1             2,150ד נדלן להשקעה"ביטול הפס

33,750           

:שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות

ו1          60,000-גידול בלקוחות

ו1          40,000-גידול במלאי

ו1            2,150-קיטון בזכאים

-102,150        

4,3,א1          43,003-ריבית ששולמה 

ג1            8,400-דיבידנד ששולם

         314,566תזרימי מזומנים שנבעו מפעילות שוטפת

השפעה על תזרימי מזומנים מפעילות השקעה- ' נדרש ב

ג1          45,000-מכירת חברה בת

השפעה על תזרימי מזומנים מפעילות מימון- ' נדרש ב

א1        117,108-תשלום נדחה בגין רכישת חברה בת 

3          69,419-תשלום בגין חכירה

4          33,469-רכישת מניות באוצר 

-219,997        

התאמות לרווח

פעילות שוטפת

פעילות מימון

פעילות השקעה

ש"זשמבעליםשיעור החזקה

1.1.20-30.12.2080%20%IFRS 10

IAS 28לא רלוונטי31.12.2040%

(התחייבות בספרי החברה)טיפול במזומן הנדחה א

31.12.2018-97,590          300,000/1.05^1.5*0.35=

          19,518-מימון' הוצ

31.12.2019-117,108        300,000/1.05^0.5*0.4=

התאמות לרווח            8,892-(PN)מימון ' הוצ

31.12.2019ש ליום "זשמפעילות שוטפת        30.6.20208,891.99ריבית ששולמה 

תתקבל גם תשובה לפיה התשלום סווג לפעילות השקעהפעילות מימון         30.6.2020117,108קרן ששולמה 

31.12.2020=30.6.2020-                

(ביואן)מציאת רכיב הריבית בעסקה *)

נתון         300,000ערך במועד התשלום

         278,829ערך במועד הרכישה

           21,171ריבית בעסקה
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פתרון חברת מאיה תזרים מזומנים מאוחד

השקעה בחברת קורונה - 1באור 

הצגת הנדרשים

הרכישה לא בוצעה בשנת הדוח .  רכשה החברה שליטה בחברת קורונה הפועלת בסין ומטבע הפעילות שלה הוא היואן2018 בדצמבר 31ביום 

. יואן28,825- ובהתאם לנתונים במועד הרכישה לא נוצרו עודפי עלות מזוהים אלא רק מוניטין בסך

3 מתוך 1עמוד 
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2020מציאת התנועה בקרן הון מהפרשי תרגום בשנת ב

:בגין השקעה

ח "שח"שעיואןנכסים מזוהים נטו1

    0.4280,000         31.12.2019700,000. פ.י

      0.4364,500         150,000(*)רווח נקי 

     0.42-42,000        100,000-דיבידנד

      PN35,000הפרשי תרגום 

    0.45337,500         31.12.2020750,000. ס.י

מוניטין2

        0.47,531           18,829.פ.י

           941הפרשי תרגום

        0.458,473           18,829.ס.י

(יואן)תנועה בעודפים של חברת קורונה (*)

נתון         31.12.2019500,000

         150,000(PN)רווח נקי 

=0.5*200,000        100,000-דיבידנד 

נתון         31.12.2020550,000

ש"חלוקת התנועה בקרן מהפרשי תרגום בין הבעלים והזשמ3

כ"סהש"זשמבעלים

            7,000           28,000נכסים מזוהים נטו

                941מוניטין

      35,941            7,000           28,941כ"סה

סך קרן ההון מהפרשי תרגום שתופיע בדוח על המצב הכספי

נתון           31.12.201950,000. פ.י

חושב לעיל           28,941תנועה

           31.12.202078,941. ס.י

2020 בדצמבר 31ש ליום "מציאת הזשמג

ח "שח"שעיואןש"תנועה בזשמ

      0.456,000         140,000.פ.י

      0.4312,900           30,000חלק ברווח הנקי

פעילות שוטפת       0.42-8,400          20,000-חלק בדיבידנד

        7,000קרן הון מהפרשי תרגום

      0.4567,500         150,000.ס.י

זכותחובה(ח"בש)פ יומן יציאה מאיחוד ד

           78,941קרן הון הפרשי תרגום

           67,500ש"זשמ

         288,000השקעה בחברה כלולה

           42,750זכאים

                 380,250השקעה.פ          45,000מזומן

                   42,750         335,250ן להשקעה"נדל

                 337,500            8,473מוניטין

התאמות לרווח          88,469רווח מימוש רעיוני

(חברה כלולה)בדיקת מוניטין שלילי ד

(יואן)

         640,000תמורה

לרבות מזומן מהנפקה         604,000נ נרכש.מ.ש

           36,000מוניטין

מציאת רווח נקי מאוחדה

נתון         413,069חלק הבעלים ברווח 

           12,900ש ברווח"חלק הזשמ

פעילות שוטפת         425,969

:שינויים בנכסים והתחייבויות תפעולייםו

נתוןהתאמות לרווח           60,000גידול בלקוחות

נתוןהתאמות לרווח           40,000גידול במלאי

ח "שח"שעיואן(נובע מחברת קורונה בלבד)מעגל זכאים 

     0.4-40,000        31.12.2019-100,000. פ.י

התאמות לרווח        0.432,150             5,000תנועה

       4,900-קרן הון מהפרשי תרגום

     0.45-42,750          95,000-(רגע לפני יציאה מאיחוד) 31.12.2020. ס.י

נדלן להשקעהז

ח "שח"שעיואן

    300,000              0.40         750,000פ.י

       2,150-              0.43            5,000-שינוי

      33,100ת"ה

    335,250              0.45         745,000ס.י
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3 מתוך 2עמוד 
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נכס זכות שימוש

                -31.12.2019. פ.י

         399,271הכרה לראושנה

התאמות לרווח          79,854-פחת' הוצ

             8,624מדידה מחדש 

         31.12.2020328,041. ס.י

התחייבות בגין חכירה

                -31.12.2019. פ.י

        399,271-הכרה לראושנה

#######הוצאות ריבית התאמות לרווח###

            8,624-(*)מדד -מדידה מחדש 

         102,000(**)תשלום 

        31.12.2020-337,837. ס.י

.לתשלום המשתנה אין השפעה על הצגת הנדרשים שכן התשלום הנוסף שולם במזומן בתקופת הדוח כנגד רישום הוצאה

(לפני התשלום )מדידה מחדש (*)

  cash:(0-5=100K,i=8%)431,212.68        431,213-התחייבות  רגע לפני

  cash:(0-5=102K,i=8%)439,838.64        439,837-התחייבות רגע אחרי

-8,624            -8,625.96     

\פיצול התשלום לקרן וריבית(**)

פעילות מימון           69,419ח קרן"תשלום ע

פעילות שוטפת           32,581ח ריבית"תשלום ע

         102,000כ תשלום"סה

התחייבותית' רגל'+ מדובר במכשיר הוני 

זכותחובה:פקודות יומן בגין העסקה

           33,469קרן הון

          33,469התחייבות בגין עסקה עתידית

:קידום ההתחייבות

התאמות לרווח             1,531הוצאות מימון

        1,530.86התחייבות בגין עסקה עתידית

:ביצוע העסקה

           35,000התחייבות בגין עסקה עתידית

פעילות שוטפתפעילות מימון          35,000מזומן

           33,469מניות באוצר

          33,469קרן הון
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עסקה עתידית- 4באור 

חכירה - 3באור 

3 מתוך 3עמוד 


