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אה |
תבינו |
ש|
כשאנחנו נמצאים בחומר של הסמסטר הזה |
שהכול מבוסס אחד על השני ||
כרגע אני --
דרך אגב ||
כבר עכשיו בתוך תזרים אתם רואים |
מה |
לא צריכים לדעת מאוחדים \
לצורך כל תזרים ||
אוקיי |
נהפוך הוא ||
צריך לשלוט במאוחדים ||
ברגע שאתה שולט במאוחדים |
כל תזרים שלך |
הוא כלום ||
לא למדנו שום דבר חדש בתוך תזרים ||
דרך אגב ||
שום דבר חדש ||
רק --
(מסתכלים) על --
ראייה |
של עולם |
טוב ||
ברשותכם |
בואו נתחיל קצת לעבוד ||
תקנו אותי אם אני טועה |
כמדומני |
הנו -ה |
דבר אחרון שנגעתי בו |
חילקתי את הנושא של תרגום אה |
של אה |
דוח תזרים עם תרגום דוחות כספיים |
לארבעה |
שלבים |
נכון \
שלב ראשון זה היה |
מסונפת |
נכון \
טיפול בהשקעה במסונפת |
כאשר היא |
חברה אוטונומית |
ואמרנו |
טיפול לא ביג דיל ||
נכון \
והעברות בין |
אל"ף |
חשבון ההשקעה לבין |
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קרן |
ההון ||
כל זה היה בשלב ראשון ||
שלב שני התייחסנו |
לחברה בת אוטונומית |
(התייחסנו) לחברה בת אוטונומית |
שנמצאת אצלי גם ביתרת פתיחה |
וגם |
ביתרת סגירה |
דהיינו ללא |
כניסה |
ששששש
דהיינו ללא כניסה או יציאה |
מאיחוד |
ואז אמרנו |
מה שצריך לעשות צריך לפרוט |
זוכרים את המינוח הזה \
צריך לפרוט את קרן ההון |
ואת קרן ההון אנחנו |
מחשבים בגין חלקי באקוויטי |
מה זה |
מה זה חלקי באקוויטי |
חלקי באקוויטי זה בדיוק |
כל הנכסים |
מנקודת פתיחה |
פחות ההתחייבות מנקודת פתיחה של החברה הבת |
פחות זכויות |
ניוד |
כמו שעשינו |
פרטנו ||
פרטנו |
את קרן ההון |
עשינו |
כן ||
טבלת עזר |
נכון \
הכול נרשם ||
הכול נרשם בתור |
העברות |
כאשר |
לגבי המזומן |
רשמנו את זה |
בבית חדש |
זוכרים את הבית החדש |
הראינו |
הסתכלנו |
על דוח תזרים שנמצא בגילוי הד-- -
אני מבקש (ממך) ||
@|
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הסתכלנו |
שכפלתי לכם את דוח התזרים שנמצא בגילוי דעת חמישים ואחד |
שהוא דוח תזרים מלא |
ובאמת ראינו שדוח תזרים מלא |
כשיש לי חברה בת אוטונומית |
אז הוא יש לי |
פעילות שוטפת |
פעילות השקעה |
פעילות מימון |
ובית |
חדש |
שזה |
אה |
<כחכוח>
השפעה של הפרשי התרגום |
על מזומנים |
ביחידות מוחזקות |
אוטונומיות |
קיבל בית משל עצמו |
למה קיבל בית משל עצמו \
כי הוא לא כל כך דומה לכל התנועות האחרות ||
אוקיי \
באמת התנועה הזאת התרחשה |
אך ורק כתוצאה מהפרשי |
התרגום ||
זה לא שהיה באמת בפועל |
אה |
זרימת מזומנים ||
אז זה היה בשלב שני ||
אחרי זה עברנו |
לשלב |
שלוש ||
עברנו לשלב של -שלוש |
ובשלב שלוש |
דיברנו על מצב שיש כניסה |
או יציאה מאיחוד |
במהלך התקופה ||
נכון \
ואז אמרנו |
חילקנו את זה כניסה לאיחוד |
קודם כול התחלנו עם כניסה לאיחוד ואחרי זה טיפלנו ביציאה מאיחוד |
אמרנו |
כניסה לאיחוד |
איך אני מטפל בכניסה לאיחוד \
הרי ב |
(בעת יצירתם לכאורה) אתם יכולים להשקיע סכום מזומן |
נכון \
לפי מסלול ישראל |
זה גם מה שאני עושה במאוחד ||
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אני לוקח את כל הנכסים וההתחייבויות שנכנסים |
לפי |
מסלול |
מה קורה |
לאחר מכן \
לאחר מכן אמרנו |
מחשבים |
מטפלים כרגיל בחברה בת |
דהיינו מחשבים קרן הון |
עד |
סוף שנה |
ופורטים |
את קרן ההון |
לנכסים וההתחייבויות |
ביתרת פתיחה |
שכאן יתרת פתיחה שלי זה הכניסה |
לאיחוד ||
אמרנו |
שאם יש תנועות אה |
של חברה בת |
כל הפעולות שלה |
גם בשלב שתיים |
גם בשלב שלוש |
כאשר היא חברה מאוחדת |
נכנסות לפי |
@
דיברנו ||
נכון \
אני |
לא חולם ||
אחרי זה דיברנו על יציאה מאיחוד ||
נכון \
עדיין בשלב שלוש |
דיברנו על יציאה מאיחוד ||
מה אמרנו ביציאה מאיחוד \
אמרנו ביציאה מ --
קודם כל |
עד למועד היציאה מאיחוד |
אני מטפל |
בחברה בת |
כרגיל |
נכון \
דהיינו |
רוש -עושה טבלת עזר |
פורט את קרן ההון |
לגבי היציאה מאיחוד |
מוציא את הנכסים וההתחייבויות לפי מסלול ישראל ||
זהו ||
זה למעשה |
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שלושת השלבים |
הראשונים שדיברנו עליהם |
הגענו עכשיו למצב |
ארבע ||
נכון \
מצב ארבע דיברנו \
לא ||
מצב ארבע |
אז אם מישהו מחפש כותרת |
מי שמחפש כותרת |
אז דוח תזרים |
מזומנים |
כולל תרגום דוחות כספיים |
בסוגריים |
המשך ||
המשך |
דוח תזרים מזומנים |
כולל |
תרגום דוחות כספיים |
בסוגריים |
ו|
מצב ארבע |
דוחות מיוחדים |
הכוללים |
תנועות הוניות ||
במהלך |
השנה ||
למה הכוונה |
תנועות הוניות ||
כוונה |
למקרים בהם החברה |
האם |
משקיעה |
במהלך השנה סכום נוסף ||
בהון של החברה הבת |
או לחילופין |
מושכת |
בהון של החברה הבת |
או לחילופין מושכת |
דיבידנד ||
<כחכוח>
בהתאם לגילוי דעת חמישים ואחת |
קרן ההון |
בגין |
השקעה נוספת בחברה הבת |
או |
קבלת |
קבלת דיבידנד |
מהחברה הבת |
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תוצג בנפרד |
בדוח תזרים המזומנים |
יחד |
עם הפרשי התרגום |
בגין יתרות מזומנים |
בתחילת |
שנה ||
אנחנו |
מבארים |
את ה את הכתוב ||
סתכלו ||
עשינו את זה בצורה מסודרת |
בואו עכשיו |
נבאר |
והכי פשוט |
לד-- -
<כחכוח>
דוגמה |
זי"ן ||
רגע ||
בסדר \
זה |
אנחנו ממשיכים |
בניירות עבודה |
שהבטחתם לי |
להביא |
יש לך עוד אחד \
<דיבורים בכיתה>
<גיחוך>
(יש פה) עוד הרבה \
<דיבורים בכיתה>
בסדר ||
אבל אה |
דיברנו על זה @@ ||
@@
שנייה |
@@..
תביא לי גם ||
<כחכוח>
טוב ||
@| @..
@| @..
בואו נחשוב ביחד |
בואו נחשוב ביחד מה --
איזה השפעה יש |
איזה |
השפעה יש |
להעברה הונית |
קחו לדוגמה |
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אני מבקש ||
חברה |
בת |
שמוחזקת מאה אחוז |
אל תכתבו שום דבר ||
בסדר \
קודם נשמע (איזה) דוגמה מסודרת ||
(אני) שיש לי חברה בת |
שהיא מוחזקת מאה אחוז |
אוקיי |
ואני מש -משקיע בה השקעה נוספת ||
השקעה נוספת בהון ||
תגידו לי ||
כשאני משקיע בחברה בת שאני מחזיק |
מאה אחוז |
השקעה נוספת בהון שלה |
מה פקודת היומן --
עזבו כשחברה אוטונומית ||
יש לי חברה רגילה ||
בסדר \
מצב רגיל |
(שיש לי) חברה אם וחברה בת מאה אחוז |
והחברה האם משקיעה |
אה |
משקיעה השקעה נוספת |
אה |
בחברה הבת ||
מה פקודת היומן ב |
מ|
או |
חד ||
בסדר |
אני מסכים גם שבסוף |
@ @..מזומן ||
במאוחד זה העולם האמיתי ||
נכון \
אין פקודה ||
אין ||
ה|
זה @@ לא |
אין שום פקודה ||
תחשבו |
אין כלום ב@|| @..
@ מה ||
המזומנים האלו |
הרי עברו לחברה בת |
אני מאחד את החברה בת |
מאה אחוז ||
נכון \
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D932_sp4_003
D932_sp2_364
D932_sp4_004
D932_sp4_005
D932_sp4_006

כן ||
נכון \
במצב רגיל |
אין לי שום פקודה ||
(אבל) בואו נחשוב ביחד ||
תיכף אנחנו נעשה את הכול מסודר ||
כן \
עכשיו אנחנו |
ב|
אבל בואו נחשוב מה יקרה |
בחברה |
כאשר חברה בת שלי היא חברה אוטונומית ||
כאשר חברה בת שלי היא חברה אוטונומית |
המזומנים |
שינו למעשה את הסביבה הכלכלית שלהם ||
למה \
כי אל תשכחו |
שהנכסים וההתחייבויות --
תחשבו על יתרת סגירה נכסים והתחייבויות של חברה אוטונומית ||
הכול בא אליי לפי דולר ||
נכון \
המזומנים שינו למעשה את הסביבה |
הכלכלית שלהם ||
הם עברו |
הם @ -הם עברו מסביבה כלכלית שקלית |
לסביבה כלכלית |
דולרית ||
דרך אגב |
זהו \
<דיבורים בכיתה>
רבותי |
כל --
כל שניים |
שאין להם אחד ||
<דיבורים בכיתה>
נחכה לכולם ||
המזומנים רבותי למעשה |
משנים סביבה כלכלית |
בואו עכשיו נראה את זה יותר |
אה |
שלום |
יותר מוחשי ||
כן ||
אתה מדבר רק על --
כאילו אתה מדבר על חברה שהיא מאה אחוז \
זה פשוט העניין ||
לא ||
כי אם |
כי אם |
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D932_sp4_007
D932_sp4_008
D932_sp2_365
D932_sp2_366
D932_sp4_009
D932_sp2_367
D932_sp2_368
D932_sp2_369
D932_sp2_370
D932_sp2_371
D932_sp2_372
D932_sp2_373
D932_sp2_374
D932_sp2_375
D932_sp2_376
D932_sp2_377
D932_sp2_378
D932_sp2_379
D932_unid_014
D932_sp2_380
D932_sp2_381
D932_sp2_382
D932_sp2_383
D932_sp2_384
D932_unid_015
D932_sp2_385
D932_sp2_386
D932_sp2_387
D932_sp2_388
D932_sp2_389
D932_unid_016
D932_unid_017
D932_unid_018
D932_sp2_390
D932_sp2_391
D932_unid_019
D932_sp2_392
D932_sp2_393
D932_sp2_394
D932_sp2_395
D932_sp2_396
D932_sp2_397
D932_sp2_398
D932_sp2_399
D932_sp2_400
D932_sp2_401
D932_sp2_402
D932_sp2_403
D932_sp2_404

החברה היא לא |
מאה אחוז ||
לא משנה |
אני מאחד את המזומנים מאה אחוז ||
@@..
מעבר לשינויים ב@@ ||
@( @..המזומן) ||
אוקיי \
דוגמה |
דוגמה זי"ן ||
אחד ||
חברה אל"ף מחזיקה |
חברה אל"ף מחזיקה מאה אחוז בחברה בי"ת |
שהנה |
חברה אל"ף מחזיקה מאה אחוז בחברה |
מחברה בי"ת |
שהנה חברה |
אוטונומית |
<שיעול>
שניים ||
מאזן חברה בי"ת יתרת פתיחה |
בדולרים |
מורכב ממזומן של אלף דולר |
ערבויות של אלף דולר |
חי"ת יותר טובה ||
מאזן חברה אל"ף |
@ @..יתרת פתיחה |
יש לי מזומן של אלפיים |
חשבון השקעה |
של ארבעת אלפים |
ברור ||
אבל בשקט ||
כן \
דרך אגב |
מי יכול להגיד לי מה שער הדולר \
ארבע ||
כי אמרנו תמיד |
לכל מועד נתון |
בכל השקעה |
@|| @..
חלק מה@ @..דולרי בלבד |
זה ארבעת אלפים |
@@תוחלת |
נכון \
@@..
הנתון הבא ||
ביום אחד בינואר |
הנפיקה |
חברה בי"ת |
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D932_sp2_405
D932_sp2_406
D932_sp2_407
D932_sp3_010
D932_unid_020
D932_sp2_408
D932_sp3_011
D932_sp2_409
D932_sp2_410
D932_sp2_411
D932_sp2_412
D932_sp2_413
D932_sp2_414
D932_sp2_415
D932_sp2_416

מניות נוספות |
לחברה אל"ף |
תמורת חמש מאות דולר |
תמורת כמה \
חמש מאות דולר ||
חמש ||
@|| @..
ארבע ||
חברה בי"ת |
חברה בי"ת |
לא ביצעה |
שום פעולה במהלך השנה |
ולא היה לה רווח |
שום פעולה במהלך השנה |
ולא היה לה רווח |
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