
ביתאלף

גימל

נתון נוסףח"שסעיף

   31.12.2019175,000יתרה ליום 

  (250,000)חלק המיעוט בהפסד הנקי

1      30,000הנפקת אופציות רכש

2      10,000הטבה מבעל שליטה

UP(18,750)    2מ "רט

3       (5,000)דיבידנד

4      33,750שינויי בשיעור ההחזקה

    (25,000)31.12.2020יתרה ליום 

   175,000ש"יתרת פתיחה זשמ

50.00%ש"שיעור זשמ

   31.12.19350,000הון חברה גימל 

             350,000הון עצמי גימל

50.00%שיעור החזקה

             31.12.19175,000יתרת חשבון השקעה 

.אופציות הרכש מהוות זכויות שאינן מקנות שליטה, בדוח המאוחד של חברה בית

:פקודת היומן שנרשמה בדוח המאוחד של חברה בית במועד ההנפקה

      30,000מזומן- חובה 

               30,000ש"זשמ-    זכות 

(לא נדרש)פקודת היומן שנרשמה בדוח הראשי של חברה גימל 

      30,000מזומן- חובה 

               30,000ח אופציות"תקבולים ע-    זכות 

(לא נדרש)פקודת היומן שנרשמה בדוח הראשי של החברה במועד ההנפקה 

      30,000נכס פיננסי- חובה 

               30,000מזומן-    זכות 

שחזור ההטבה מבעל שליטה

      10,000ש"גידול בזשמ

50.00%ש"שיעור זשמ

= 50% / 10,000      20,000כ הטבה"סה

(לא נדרש)פקודת היומן שנרשמה בדוח הראשי של חברה גימל 

P.N   100,000קרקע- חובה 

נתון               80,000מזומן-    זכות 

חושב לעיל               20,000(הון)הטבה מבעל שליטה -    זכות 

(לא נדרש)פקודת היומן שנרשמה בדוח המאוחד של חברה בית 

      10,000קרן עסקאות עם המיעוט- חובה 

               10,000ש"זשמ-    זכות 

 ולא כחלק מחשבון ההשקעה בחברה IFRS 9 קובע כי זכויות הצבעה פוטנציאליות בחברה כלולה מטופלים בהתאם להוראות IAS 28-  ל14סעיף 

.הנפקת אופציות הרכש בחברה גימל אינן משפיעות על חשבון ההשקעה של החברה בחברה גימל, כפועל יוצא. הכלולה

השפעה על חשבון ההשקעה- החברה 

בית וגימל, חברות אלף- דוחות כספיים מאוחדים ושיטת השווי המאזני 

נתונים

שחזור יתרת פתיחה חשבון השקעה

Call אופציות

ש"השפעה על הזשמ- חברה בית 

הטבה מבעל שליטה

ש"השפעה על הזשמ- חברה בית 

הטבה מבעל )במהות חברה בית נתנה הטבה לחברה גימל , כלומר. הקרקע נמכרה לחברה גימל במחיר אשר נמוך משוויה ההוגן, לפי נתוני השאלה

ולכן הוא ידחה בדוח המאוחד של ( Downstream)הרווח שנוצר כתוצאה ממכירת הקרקע לחברה גימל מהווה עסקה בינחברית כלפי מטה . (שליטה

ש בגין "הזכויות שאינן מקנות שליטה אינן מקבלות חלק בביטול של הרווח ולכן אין השפעה על זשמ, Downמ "לאור העובדה שמדובר ברט. חברה בית

.הרווח שנוצר כתוצאה מהעסקה אלא רק בגין מרכיב ההטבה הגלומה בעסקה

50%
50%מהותיתהשפעה

שליטה



.החברה תרשום רווחי אקוויטי בגין חלקה בגידול בהון של חברה גימל כתוצאה מההטבה מבעל השליטה

      20,000הטבה מבעל שליטה

50.00%שיעור החזקה

= 50% * 10,000      10,000רווחי אקוויטי שירשמו

(לא נדרש)פקודת היומן שנרשמה בדוח הראשי של החברה 

      10,000חשבון השקעה בגימל- חובה 

               10,000רווחי אקוויטי-    זכות 

= 50% * 5 / 4.75 * (100,000 - 120,000) -       (9,500)31.12.20 ליום Downמ "יתרת רט

= 50% * 50% * 20% * 80,000 -       (4,000)31.12.20 ליום UPמ "יתרת רט

שחזור דיבידנד

       (5,000)ש"קיטון בזשמ

50.00%ש"שיעור זשמ

= 50% / 5,000    (10,000)כ דיבדינד"סה

(לא נדרש)פקודת היומן שנרשמה בדוח הראשי של חברה גימל 

      10,000עודפים- חובה 

               10,000מזומן-    זכות 

(לא נדרש)פקודת היומן שנרשמה בדוח המאוחד של חברה בית 

        5,000ש"זשמ- חובה 

                 5,000מזומן-    זכות 

(לא נדרש)פקודת היומן שנרשמה בדוח הראשי של החברה 

 = 50% * 10,000        5,000מזומן- חובה 

                 5,000חשבון השקעה בגימל-    זכות 

  (250,000)כ חלק המיעוט בהפסד"סה

50.00%שיעור החזקה מיעוט

= 50% / 250,000  (500,000)2020-כ הפסד נקי לחברה גימל ב"סה

אין צורך לבצע , כפועל יוצא. בראי החברה הרווח שנוצר ממכירת המלאי אינו מהווה עסקה בינחברתית ולכן הוא אינו ידחה בדוח הראשי של החברה

.התאמות בתנועה בחשבון ההשקעה בגין העסקה

'ג< -'א: מכירת מכונה 

ש"השפעה על הזשמ- חברה בית 

שחזור הפסד בדוח הראשי של חברה גימל

השפעה על חשבון ההשקעה- החברה 

הרווח שנוצר כתוצאה ממכירת הקרקע לחברה גימל מהווה רוח שנוצר בעסקה בינחברתית . בראי החברה מדובר בעסקה בינחברתית עם חברה כלולה

. הוא יוכר רק בגובה חלקם של המשקיעים הלא קשורים בחברה הכלולהIAS 28 ב28ולכן בהתאם לסעיף  (Downstream)כלפי מטה 

'א< -'ג: מכירת מלאי 

ש"השפעה על הזשמ- חברה בית 

.בראי חברה בית הרווח שנוצר בספרי חברה גימל ממכירת המלאי אינו מהווה עסקה בינחברתית ולכן הוא אינו ידחה בדוח המאוחד שלה

השפעה על חשבון ההשקעה- החברה 

הרווח שנוצר כתוצאה ממכירת המלאי לחברהמהווה רווח שנוצר בעסקה בינחברתית כלפי . בראי החברה מדובר בעסקה בינחברתית עם חברה כלולה

. הוא יוכר רק בגובה חלקם של המשקיעים הלא קשורים בחברה הכלולהIAS 28-  ב28ולכן בהתאם לסעיף  (Upstream)מעלה 

דיבדינד

ש"השפעה על הזשמ- חברה בית 

השפעה על חשבון ההשקעה- החברה 

. דיבדינד מוכר כקיטון בחשבון ההשקעהIAS 28- ל10בהתאם לסעיף 

.הרווח מהעסקה נוצר בספרי החברה ואין לו השפעה על הדוחות ההמאוחדים של חברה בית

ש"השפעה על הזשמ- חברה בית 

ולכן הוא ידחה בדוח המאוחד של  (Upstream)הרווח שנוצר בחברה גימל כתוצאה ממכירת המלאי לחברה בית מהווה עסקה בינחברית כלפי מעלה 

ש בביאור הנתון ישנו "הזכויות שאינן מקנות שליטה מקבלות חלק בביטול של הרווח ולכן בתנועה בזשמ, UPמ "לאור העובדה שמדובר ברט. חברה בית

.מ לסוף השנה"קיטון בהן בגובה יתרת הרט

השפעה על חשבון ההשקעה- החברה 

השפעה על חשבון ההשקעה- החברה 

'ב< -'ג: מכירת מלאי 



אחוזכמות

50.00%נתון      50,000החברה לפני

50.00%נתון      50,000חברה בית לפני

100%   100,000כ"סה

אחוזכמות

= 125,000 / 40.00%50,000      50,000החברה אחרי

= 125,000 / 60.00%75,000=50,000+25,000      75,000חברה בית אחרי

100%=75,000+50,000   125,000כ"סה

(לא נדרש)פקודת היומן שנרשמה בדוח המאוחד של חברה בית 

      33,750קרן עסקאות עם המיעוט- חובה 

               33,750ש"זשמ-    זכות 

.יש לחשב את חשבון ההשקעה לפני ואחרי

לפני הנפקה

            350,000הון יתרת פתיחה

חושב לעיל           (500,000)הפסד שנתי

               30,000תמורת הנפקת אופציות

חושב לעיל               20,000הטבה מבעל שליטה

חושב לעיל             (10,000)דיבדינד שחולק

= 10,000 - 20,000+ 30,000 + 500,000 - 350,000           (110,000)כ הון לפני"סה

             (30,000)נטרול אופציות

= (30,000) + (130,000)           (140,000)בעלי מניות רגילות- כ הון לפני "סה

50.00%שיעור החזקה

= 50% * (130,000)             (70,000)חלק בהון

חושב לעיל                Down(9,500)מ "רט

חושב לעיל                UP(4,000)מ "רט

=  (4,000) + (9,500) + (65,000)             (83,500)כ"סה

= (78,500) - (4,000)               79,500הפסד שלא הוכר

UP-מ ה"בגובה רט               (4,000)חלק באקוויטי לפני

אחרי הנפקה

           (110,000)הון לפני

               40,000תמורת הנפקה

= 40,000 + (100,000)             (70,000)כ הון אחרי"סה

             (30,000)נטרול אופציות

= (30,000) + (60,000)           (100,000)בעלי מניות רגילות- כ הון לפני "סה

40.00%שיעור החזקה

= 40% * (90,000)             (40,000)חלק בהון

= Down(7,600)                (9,500) / 50% * 40%מ "רט

חושב לעיל                UP(4,000)מ "רט

=  (4,000) + (7,600) + (36,000)             (51,600)חלק באקוויטי אחרי

= (47,600) - (4,000)               47,600הפסד שלא הוכר

UP-מ ה"בגובה רט               (4,000)חלק באקוויטי אחרי

 - (4,000)לאור העובדה שלחברה גימל יש גרעון בהון גם לפני וגם אחרי ההנפקה יתרת חשבון ההשקעה לפני ואחרי השינוי בשיעור ההחזקה היא 

. שכן החברה אינה ערבה להתחייבויות חברה גימלUPמ ה"בגובה רט

השפעה על חשבון ההשקעה- החברה 

במצב כזה יש להכיר בהפסדים רק עד גובה  ,IAS 28לפי הוראות . מנתוני השאלה עולה כי לחברה אין מחויבות משפטית או משתמעת למימון חברה גימל

טיפול טכני ) אשר מקטין את חשבון ההשקעה UPמ "יצוין כי ככל וקיימת יתרת רט. איפוס ההשקעה בחברה הכלולה ואין למשוך הפסדים מעבר לכך

(.מ נובע מכך שהישות המחזיקה רושמת את חלקה ברווח"שכן הרט)אזי לצורך האיפוס יש לכלול את היתרה בגין הרווח הבינחברתי  (בלבד

גרעון בהון של חברה מוחזקת

.רווחי אקוויטי/בראי החברה  מדובר בירידה בשיעור ההחזקה ללא שינוי סטטאוס ולכן השינוי בחשבון ההשקעה כתוצאה מההנפקה יוכר כהפסדי

שינוי בשיעור ההחזקה- הנפקת מניות 

ש"השפעה על הזשמ- חברה בית 

.עסקה עם המיעוט- בראי חברה בית מדובר בשינויי בשיעור ההחזקה ללא שינוי סטטאוס ולכן הוא מטופל במישור ההוני 

חישוב שיעורי החזקה

השפעה על חשבון ההשקעה- החברה 

ש"השפעה על הזשמ- חברה בית 

ל "הטיפול החשבונאי הנ. במצבים שבהם ההון של החברה הבת הופך להיות שלילי יתכן כי יתרת הזכויות שאינן מקנות שליטה תהפוך להיות שלילית

נובע מכך שהתקן נשען על תפיסת הישות האחת לפיה בעלי מניות המיעוט מהווים חלק אינטגראלי מבעלי המניות של הקבוצה ולפיכך נדרשים לקחת 

.ש תהיה שלילית"גם אם המשמעות היא שיתרת הזשמ, את חלקם בכל הפסד שמתהווה בחברה הבת



 = (51,600) - (83,500)              31,900לא הוכר כרווחי אקוויטי- שינוי בחלק באקוויטי 



     175,000פ.י

= 50% * (500,000)    (250,000)חלק בהפסד

              -הנפקת אופציות

חושב לעיל       10,000הטבה מבעל שליטה

חושב לעיל        DOWN(9,500)מ "רט

חושב לעיל        UP(4,000)מ "רט

חושב לעיל        (5,000)'דיבידנד מחברה ג

      (83,500)כ לפני הנפקה"סה

       31,900לא הוכר בספרי החברה- שינוי בחלק באקוויטי כתוצאה מההנפקה 

      (51,600)כ אחרי הנפקה"סה

       47,600אין מחויבויות להתחייבויות- הפסד שלא הוכר בספרי החברה

UP-מ ה"בגובה רט        (4,000)31.12.20יתרת חשבון השקעה ל

   (174,000)2020הפסדי אקוויטי - ' נדרש ב

2020תנועה בחשבון ההשקעה 


