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סיקה' חברת ג2020רווחי אקוויטי שנת 

24,200רווח מרכישה הזדמנותית

160,000חלק בקרן הון השקעת בעלים 

=(100,000+90%*100,000)*76,00040%חלק ברווח הנקי 

12,000-ע מלאי"הפחתת ע

=1/4*6,75027,000-ק "ע ר"הפחתת ע

16,000פקיעת אופציות סדרה א

192,400חלק ברווח ממימוש רעיוני חברת לואיס

=3/4*20,25027,000-ק בגין לואיס"ע ר"סגירת יתרת ע

14,400פ"מימוש קרן הון בגין נכס פיננסי לרווה

444,000כ רווחי אקוויטי"סה

1/1/1980%שיעור החזקה 

1,200,000הון נרכש 

0ע מזוהים "ע

1,200,000שווי הוגן נכסים מזוהים נטו 

=20%*240,0001200000-ש "זשמ

140,000PNמוניטין

1,100,000(1)תמורת הרכישה 

נתון1,050,000מזומן:תמורת הרכישה (1)

נתון50,000ה תמורה מותנית הונית "ש

1,100,000כ "סה

80%שיעור החזקה לפני 

90%שיעור החזקה אחרי 

ש אחרי "זשמש לפני "זשמ

1,370,000(2)הון חברת לואיס 1,370,000(2)הון חברת לואיס 

0ע ללא מוניטין"יתרת ע0ע ללא מוניטין"יתרת ע

1,370,000כ"סה1,370,000כ"סה

10%ש"שיעור הזשמ20%ש"שיעור הזשמ

137,000ש אחרי"זשמ274,000ש לפני "זשמ

31/12/19הון חברת לואיס ליום  (2)

1,200,000הון לואיס יתרת פתיחה

150,000רווח נקי 

20,000רווח כולל אחר בגין נכס פיננסי

1,370,000כ הון יתרת סגירה"סה

:פקודת יומן

:לדוח על השינויים בהון המאוחד של הרווי=137,000274,000-137,000ש"זשמ' ח

(15,000)קרן עסקאות עם המיעוט 15,000P.Nקרן עסקאות עם המיעוט ' ח

=2,000+80%*20,000=90%*18,00020,000קרן הון בגין נכס פיננסי=(10%-20%)*2,00020000קרן הון בגין נכס פיננסי' ז

נתון150,000מזומן ' ז

.נתון כי הרווי לא איבדה שליטה על לואיס ולכן ולא נדרש לבדוק שיעור החזקה בהנחת דילול מלא

נתון60,000י לואיס"כמות אופציות שהונפקו ע

=0.33320,000/60,000: י הרווי"שיעור שנרכש ענתון20,000י חברת הרווי "כמות שנרכשה ע

=0.66740,000/60,000:י חיצוניים"שיעור שנרכש ע=40,00060,000-20,000י חיצוניים "כמות שנרכשה ע

=5*100,00020,000י חברת הרווי"חישוב התמורה ששולמה ע

=5*200,00040,000י חיצוניים"חישוב התמורה ששולמה ע

=5*300,00060,000כ תמורה שהתקבלה"סה

:פקודת יומן בדוח המאוחד של חברת הרווי

.י החיצוניים בלבד"ש בגין האופציות שנרכשו ע"בדוח המאוחד יש להכיר בגידול בזשמ

200,000מזומן'ח:י חיצוניים"בגין האופציות שנרכשו ע

200,000ש"זשמ'ז

.  (מהווה נגזר)פ "של חברת לואיס בשווי הוגן דרך רווה' חברת הרווי מטפלת בדוחות הסולו שלה באופציות סדרה ב: הערה

.לכן הרווח הנקי של חברת הרווי לא כולל שערוך שלהן ולא נדרש תיאום לרווח, 2020לא השתנה במהלך שנת ' נתון כי שווין ההוגן של אופציות סדרה ב

=90%*200,000                             180,000(90%)חלק הרוב ח" ש200,000חברת לואיס מכריזה ומחלקת דיבידנד בסך 

=10%*200,000                               20,000(10%)חלק המיעוט 

                             200,000כ"סה

20,000ש"זשמ'ח:פקודת יומן בדוח המאוחד של חברת הרווי

20,000מזומן 'ז

: רגע לפני31/12/20ש "יתרת הזשמ: רגע לפני31/12/20נכסים מזוהים נטו חברת לואיס 

1/1/20137,000יתרת פתיחה 1/1/201,370,000יתרת פתיחה 

200,000('סדרה ב' בגין אופ)זשמש הון מיוחד 300,000' הנפקת אופציות סדרה ב

=10%*10,000100,000חלק ברווח נקי 2020140,000רווח כולל 

=10%*4,00040,000חלק ברווח כולל אחר 200,000-דיבידנד שחולק 

=10%*20,000200000-חלק בדיבידנד 1,610,000כ"סה

331,000כ"סה

נתון1,900,000מזומן' ח:פקודת יומן בדוח המאוחד של חברת הרווי

331,000ש"זשמ' ח

1,610,000נכסים מזוהים נטו' ז

140,000מוניטין' ז

481,000רווח ממימוש רעיוני' ז

=90%*54,00018,000+40,000קרן הון בגין נכס פיננסי 'ח

54,000רווח ' ז

1/1/2020שווי הוגן ליום 20,000שהונפקו ' כמות אופציות סדרה א

40,000=2*40,00020,000 31/12/19תקבולים בגין כתבי אופציה סדרה א שהונפקו ביום 

נתון50,00060,000קרן הון תמורה מותנית הונית

נתון40,000כמות מניות רגילות שנרכשו 

=40%40,000/100,000שיעור החזקה במניות הרגילות

!מתקיימת השפעה מהותית=(100,000+20,000)/33%40,000שיעור החזקה בהנחת דילול מלא

יש לקחת חלק בסעיפי ההון ששייכים לבעלי המניות הרגילות בלבד .  החברה רוכשת רק מניות רגילות ומשיגה השפעה מהותיתPP&A-בחישוב ה

יש להפחית מיתרת ההון המאוחד של חברת הרווי את סעיפי ההון המיוחד לפי שווים ההוגן למועד הרכישה 

=(950,000-137,000-60,000-40,000)*285,20040%אוויקטי נרכש

 חודשים6מופחת במשך =40%*12,00030,000ע מלאי חברת הרווי "ע

 שנים 4מופחת במשך =40%*90%*27,00075,000ע רכוש קבוע חברת לואיס"ע

324,200חלק בשווי הוגן נכסים מזוהים נטו 

24,200P.N-רווח מרכישה הזדמנותית 

נתון300,000תמורת הרכישה 

1,000,000קרקע'חחברת הרווי רשמה

נתון600,000מזומן' ז

נתון 400,000קרן הון בגין עסקעה עם בעל שליטה' ז

=40%*160,000400,000סיקה'רווחי אקוויטי חברת ג

40,000תקבולים אופציות סדרה א'חפקודת יומן במאוחד של חברת הרווי 

40,000פרמיה'ז

=40%*16,00040,000חן השקעה'חסיקה'פקודת יומן בספרי ג

16,000רווחי אקוויטי 'ז

2020 במאי 1חברת הרווי - השקעת בעלים 

הרווי ולואיס, סיקה'חברות ג- שווי מאזני ומאוחדים 

2020סיקה 'רווחי אקוויטי חברת ג- הצגת הנדרש 

 2019שנת 

השגת שליטה בחברת לואיס-חישוב תמורה ומוניטין 

חברת לואיס< -השקעה חברת הרווי 

אין לשערך את התמורה . 2019 בינואר 1מדובר בתמורה מותנית הונית ולכן יש למדוד אותה לפי שווי הוגן ליום . ח" ש500,000 השנים הקרובות יהיה מעל 3-ב' חברת הרווי התחייבה להנפיק למוכרים מניות רגילות של במידה וממוצע הרווח הנקי של חברה ג

.המותנית ההונית בתקופות עוקבות

2020 בדצמבר 30- י חברת הרווי "חלוקת דיבידנד ע

חברת הרווי< -סיקה 'השקעה חברת ג

 2020שנת 

השלמת נתונים בדוח על השינויים בהון המאוחד של חברת הרווי 

השגת השפעה מהותית בחברת הרווי-חישוב תמורה ומוניטין 

 2020שנת 

2020 בדצמבר 30- פקיעת כתבי אופציה סדרה א 

2020 בינואר 2- י חברת לואיס "ע' הנפקת אופציות סדרה ב

2020 בדצמבר 30- י חברת לואיס "חלוקת דיבידנד ע

2020 בדצמבר 31- מכירת מלוא ההשקעה בחברת לואיס - איבוד שליטה 

2019 בדצמבר 31עלייה בשיעור החזקה 



המרכז הבינתחומי הרצליה, שלומי שוב–  קונסלטינג IFRS© נרשם כהחזר השקעה, לא משפיע על רווחי האקוויטי, נתון עשן- ח " ש100,000חברת הרווי מכריזה ומחלקת דיבידנד בסך 

=40%*40,000100,000מזומן' חסיקה'פקודת יומן בספרי ג

40,000חן השקעה'ז

=40%*192,400481,000חלק ברווח ממימוש רעיוני 

=40%*90%*14,40040,000פ"מימוש קרן הון בגין נכס פיננסי לרווה

=1/4*20,25027,000-ק "ע ר"סגירת יתרת ע

2020 בדצמבר 30- השפעת איבוד שליטה על חברת לואיס 


