
פרמיההון מניותסעיף
קרן הון 

(IFRS9)

קרן 
הערכה 
מחדש

כ"סהעודפים

31.12.201910,000190,000-25,025140,000365,025יתרה ליום 
??שערוך אולם משחקים

??'בייוק-סאי'שערוך השקעה ב
80,00080,000רווח השנה
?220,000??31.12.202010,000190,000יתרה ליום 

11,55011,550'בייוק-סאי'שערוך השקעה ב
25,02525,025שערוך אולם משחקים

40,000-40,000-חלוקת דיבידנד
149,757149,757רווח השנה
?329,757??31.12.202110,000190,000יתרה ליום 

70%שיעור החזקה

סילוק יחסים קודמים

             456,000תמורה

 70%התקבל פתרון שהניח סילוק יחסים קודמים של *                30,000רווח בגין סילוק תביעה בגין הפרת זכויות יוצרים

             486,000תמורה לצורך צירוף עסקים

נתון מהטבלה             365,025הון נרכש

עודפי עלות

נתון               20,000מלאי

= 23% * 20,000 -                 4,600-התחייבות מיסים נדחים

1ביאור                   9,306רכוש קבוע

= 23% * 9,306 -                 2,140-התחייבות מיסים נדחים

             387,590מזוהים נטו

 = 30% * 394,565 -            116,277-זשמש

P.N             214,687מוניטין

             486,000תמורה

מציאת עודף עלות רכוש קבוע - 1ביאור 

             200,000ק"עלות ר

= 2 * 20 / 200,000              31/12/18-20,000הוצאות פחת עד שערוך ב 

= 20,000 - 200,000             31/12/18180,000עלות מופחתת 

= 77% / 25,025               32,500שערוך

 = 32,500 + 180,000             212,500עלות מופחתת חדשה

= 18 / 212,500              2019-11,806הוצאות פחת בשנת 

= 11,806 - 212,500             1/1/2020200,694עלות מופחתת 

נתון             210,000שווי הוגן ביום רכישה

 =  200,694 - 210,000                  9,306עודף עלות רכוש קבוע

סעיף רכוש קבוע

ראי החברה

             210,000עלות

= 17 / 210,000              2020-12,353הוצאות פחת שנת 

= 12,353 - 210,000             197,647עלות מופחתת

P.N                  2,353הערכה מחדש

נתון             31/12/2020200,000שווי הוגן 

= 16 / 200,000              2021-12,500הוצאות פחת שנת 

= 12,500 - 200,000             187,500עלות מופחתת

= 77% / 25,025               32,500הערכה מחדש

= 32,500 + 187,500             31/12/2021220,000שווי הוגן 

             220,000סעיף רכוש קבוע בדוח המאוחד

הון-י'ראי ג

חושב             200,694עלות

= 17 / 200,694              11,806-הוצאות פחת

 = 11,806 - 200,694             188,889עלות מופחתת

= 188,889 - 197,647                  8,758ע לפי הערכה מחדש"יתרת ע

 = 9,306 - 8,758                    547- לדוח רווח והפסד2020ע בשנת "הפחתת ע

סעיף קרן הערכה מחדש

ראי החברה

                      -פ.י

=  77% * 70% * 2,353                  1,268הערכה מחדש

                  31/12/20201,268ס .י

=  77% * 70% * 32,500               17,518הערכה מחדש

= 17,518 + 1,268               31/12/202118,786ס .י

               18,786סעיף קרן הערכה מחדש בדוח המאוחד

IFRS9סעיף קרן הון 

מעגל קרן ההון בדוחות המאוחדים

                      -פ.י

P.N                  5,390שערוך

נתון                  31/12/20205,390ס .י

=  70% * 11,550                  8,085שערוך

= 8,085 + 5,390               31/12/202113,475ס .י

               13,475 בדוח המאוחדIFRS 9סעיף קרן הון 

סעיף התחייבות בגין חכירה

1/1/2021חישוב התחייבות בגין חכירה ליום 

PMT60,000               

N10                        

I4%

PV-486,654           

מעגל סעיף התחייבות בגין חכירה

01-01-21-486,654           

 = 4% * 486,654 -               19,466-הוצאות מימון

               60,000תשלום

           446,120-ב.י

P.N             179,011קיצור תקופת החכירה

2ביאור            267,109-ב.י

3ביאור                14,368עדכון הריבית מול נכס זכות שימוש

31-12-21-252,742           

           252,742-סעיף התחייבות בגין חכירה בדוח המאוחד

חישוב השפעת קיצור תקופת החכירה - 2ביאור 

PMT60,000               

N5                          

I4%

PV-267,109           

חישוב השפעת עדכון הריבית - 3ביאור 

PMT60,000               

N5                          

I6%

PV-252,742           

= (267,109) - (252,742)               14,368עדכון מול נכס זכות שימוש

סעיף נכס זכות שימוש

1/1/2021חישוב נכס זכות שימוש ליום 

חושב             486,654התחייבות בגין חכירה

נתון                  5,000שכר טרחה ליועצים משפטיים

491,654             

מעגל סעיף נכס זכות שימוש

חושב             01-01-21491,654

= 10 / 491,654              49,165-הוצאות פחת

             442,488ב.י

= 4 * 9 / 442,488           196,661-קיצור תקופת החכירה

             245,827ב.י

חושב              14,368-עדכון הריבית מול נכס זכות שימוש

31-12-21231,459             

             231,459סעיף נכס זכות שימוש בדוח המאוחד

הפסד שיוכר בגין קיצור תקופת החכירה/ חישוב רווח 

             179,011חובה התחייבות בגין חכירה

             196,661   זכות נכס זכות שימוש

               17,651חובה הפסד 

נתון             31/12/2019250,000יתרת עודפים ליום 

:2020שנת 

נתון               45670,000חברת - רווח השנה 

= 70% * 80,000               56,000הון-י'חברת ג- חלק ברווח השנה 

חושב               30,000רווח מסילוק יחסים קודמים

 = 70% * ((4,600-) - 20,000 -)               10,780-ע מלאי"הפחתת ע

= 70% * 77% * 547                    295-ע רכוש קבוע"הפחתת ע

             31/12/2020394,925יתרת עודפים ליום 

:2021שנת 

נתון               45680,000חברת - רווח השנה 

= 70% * 149,757             104,830הון-י'חברת ג- חלק ברווח השנה 

= 70% * 40,000 -               28,000-ביטול הכנסות מימון דיבידנד

חושב              19,466-הוצאות מימון חכירה

IFRS 9סעיף קרן הערכה מחדש וסעיף קרן הון , מציאת סעיף רכוש קבוע

מציאת יתרת עודפים

מציאת סעיף נכס זכות שימוש וסעיף התחייבות בגין חכירה

הון-י' וג456חברות - חכירות ורכוש קבוע , דוחות כספיים מאוחדים

נתונים

מציאת מוניטין

. הון ולכן קרן ההון בדוחות המאוחדים תייצג תמיד את שיעור הרוב-י'אין צורך למצוא את סימן השאלה שכן ההשקעה בוצעה לאחר שהחברה רכשה את ג

 נותר רק לכפול 2021שערוך ההשקעה הוא נטו ממס ולכן לצורך מציאת השערוך בשנת , בנוסף. יתרת הקרן בדוחות המאוחדים נתונה בשאלה, כמו כן

.70%בשיעור ההחזקה 



חושב              49,165-הוצאות פחת חכירה

חושב              17,651-הפסד מקיצור חכירה

465,472             

             465,472סעיף עודפים בדוח המאוחד


