D933_sp2_001
D933_sp2_002
D933_unid_001
D933_sp2_003
D933_sp2_004
D933_sp2_005
D933_sp2_006
D933_sp3_001
D933_sp2_007
D933_sp2_008
D933_sp2_009
D933_sp2_010
D933_sp2_011
D933_sp2_012
D933_unid_002
D933_sp2_013
D933_sp2_014
D933_sp2_015
D933_unid_003
D933_sp1_001
D933_sp2_016
D933_sp2_017
D933_unid_004
D933_sp2_018
D933_sp2_019
D933_sp2_020
D933_sp2_021
D933_sp3_002
D933_sp2_022
D933_sp2_023
D933_sp2_024
D933_sp2_025
D933_sp2_026
D933_sp2_027
D933_sp2_028
D933_sp2_029
D933_sp2_030
D933_sp2_031
D933_sp2_032
D933_sp2_033
D933_sp2_034
D933_sp2_035
D933_sp2_036
D933_sp2_037
D933_sp2_038
D933_sp2_039
D933_unid_005
D933_sp2_040
D933_sp2_041

ארבעת אלפים ארבע מאות |
ומה קרה \
<שיעול>
מה קרה \
הרווחתי או הפסדתי \
הרווחתי ||
נכון \
למה ||
כמו עם הרץ |
במסלול לחו"ל |
ניצח במרוץ |
ואני הימרתי |
עליו ||
מחזיק ביד |
עונש ||
דולר ||
פקודת היומן שנרשמה |
לפתוח חשבון השקעה |
<שיעול>
כן ||
זכות קרן הון |
ארבע מאות זאת פקודת היומן שנרשמה |
<שיעול>
סולו |
אנחנו כמובן נצטרך|
לפרוט אותה |
אם תשימו לב לא תהיה לנו עבודה גדולה ||
@@..
בסדר \
<כחכוח>
אבל –
תכף נפרוט אותה |
בואו נעשה גם את ה |
יש לי |
עוד תנועה בקרן הון השנה |
נכון מסכימים איתי \
בגין ההשקעה |
הנוספת ||
נכון \
הייתה השקעה נוספת |
וגם בגינה |
תהיה לי תנועה |
בקרן הון |
ואני @ מבין |
ש@ @..במקום הנכון |
ודאי לא פה ||
<דיבורים בכיתה>
אני מבקש |
שששש |

D933 p. 1

D933_sp2_042
D933_sp2_043
D933_sp2_044
D933_sp2_045
D933_sp2_046
D933_sp2_047
D933_sp2_048
D933_sp2_049
D933_sp2_050
D933_sp3_003
D933_sp3_004
D933_sp3_005
D933_unid_006
D933_sp2_051
D933_sp2_052
D933_sp2_053
D933_sp2_054
D933_sp2_055
D933_sp2_056
D933_sp2_057
D933_sp2_058
D933_sp3_006
D933_sp3_007
D933_sp2_059
D933_sp3_008
D933_sp2_060
D933_sp2_061
D933_sp2_062
D933_unid_007
D933_sp2_063
D933_sp3_009
D933_sp2_064
D933_sp3_010
D933_sp2_065
D933_sp2_066
D933_sp2_067
D933_sp2_068
D933_sp2_069
D933_sp2_070
D933_sp2_071
D933_unid_008
D933_sp2_072
D933_sp2_073
D933_sp2_074
D933_sp2_075
D933_sp2_076
D933_sp2_077
D933_sp2_078
D933_sp2_079

שששש |
יש לי גם |
אני מבקש רבותיי |
באמת ||
יש לי גם תנועה |
בקרן הון בגין השקעה --
אני מבקש |
ש ש ששש |
בגין השקעה נוספת |
זה בגלל זה ||
@ @..שהוא עלה |
גם אני ||
<דיבורים בכיתה>
כל ישראל |
עשו הכול |
השקעתי חמש מאות דולר |
נכון |
זה אלפיים |
אני מבקש --
שששש ||
נריץ את זה לפי שני מסלולים |
רגע |
רגע ||
בסך הכול |
רגע ||
אלפיים |
אלפיים מאתיים |
זה מה שאני (רואה פה) ||
<שיעול>
קודם כול מה פקודות היומן שנרשמו |
רגע ||
בסולו ||
שנייה שלום ||
מה פקודות היומן שנרשמו קודם כול --
בפועל שילמתי |
נכון \
בסולו חובה |
חשבון השקעה |
זכות מזומן ||
אלפיים |
<שיעול>
ו|
עוד פקודה |
@|| @..
@ @..חשבון השקעה |
זכות קרן הון |
עד כאן ||
תגידו לי אם עד כאן |
(אתם) |

D933 p. 2

D933_sp2_080
D933_sp2_081
D933_sp2_082
D933_sp2_083
D933_sp2_084
D933_sp2_085
D933_sp2_086
D933_sp2_087
D933_sp2_088
D933_sp2_089
D933_sp2_090
D933_sp2_091
D933_sp2_092
D933_sp2_093
D933_sp2_094
D933_sp2_095
D933_sp2_096
D933_sp3_011
D933_sp2_097
D933_sp2_098
D933_sp2_099
D933_sp2_100
D933_sp2_101
D933_unid_009
D933_sp2_102
D933_sp2_103
D933_sp2_104
D933_sp2_105
D933_sp2_106
D933_sp2_107
D933_sp2_108
D933_sp2_109
D933_sp2_110
D933_sp2_111
D933_sp2_112
D933_sp2_113
D933_sp2_114
D933_sp2_115
D933_sp2_116
D933_sp2_117
D933_sp2_118
D933_sp2_119
D933_sp2_120
D933_sp2_121
D933_sp2_122
D933_sp2_123
D933_sp2_124
D933_sp2_125
D933_sp2_126

מסכימים איתי ||
אבל אבל אבל אבל |
אנחנו נמצאים |
בעולם |
מיוחד מאוד |
אנחנו צריכים |
לרשום את הפקודות האלו |
אוקיי ||
אז מה קרה |
במאוחד |
זה |
הפקודה הזאת |
איך היא נראית במאוחד \
אני פורט אותה לנכסים |
(ותיאורטית) אני צריך לעשות |
טבלת עזר ||
נכון \
או פרופורציה ||
לקחת את היתרת פתיחה |
ונכסים |
נכון \
בהתחייבויות של החברה הבת |
להריץ אותם לפי שני |
שני מסלולים ||
מסלולים |
אנחנו |
יודעים |
שלמעשה |
מה אנחנו עושים עם טבלת העזר \
זה בדיוק מה שלמדנו |
נכון \
בשיעור ראשון |
יסודות המערכת |
נכון \
הרי |
כשעושים ניפוח חלקי באקוויטי |
נכון \
מה זה על חלקי באקוויטי ||
זה כמו לעשות על כל נכס נכס |
וכל התחייבויות (בלי) התחייבויות ||
נכון \
במקרה שלנו |
שימו לב |
יש לנו אך ורק |
נכס אחד מזומן ||
(וזהו) ||
מי שרוצה יכול לעשות טבלה |
יהיה בה שורה <בצחקוק> אחת |
אוקיי \
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D933_sp2_127
D933_sp2_128
D933_sp2_129
D933_sp2_130
D933_sp2_131
D933_sp2_132
D933_sp2_133
D933_sp2_134
D933_sp2_135
D933_unid_010
D933_sp2_136
D933_unid_011
D933_unid_012
D933_unid_013
D933_sp2_137
D933_sp2_138
D933_unid_014
D933_sp2_139
D933_sp2_140
D933_sp2_141
D933_sp2_142
D933_sp2_143
D933_sp2_144
D933_sp2_145
D933_sp2_146
D933_sp2_147
D933_sp2_148
D933_sp2_149
D933_sp2_150
D933_sp2_151
D933_sp2_152
D933_sp2_153
D933_sp2_154
D933_unid_015
D933_sp2_155
D933_unid_016
D933_sp3_012
D933_sp3_013
D933_sp2_156
D933_sp3_014
D933_sp2_157
D933_sp3_015
D933_sp2_158
D933_sp2_159
D933_sp2_160
D933_sp3_016
D933_sp2_161
D933_unid_017
D933_sp2_162

ו|
הכול |
נכון \
כל הקרן הון הזאת מיוחסת |
למזומן |
שהיה |
זאת אומרת |
אני יכול |
בלי טבלת עזר לרשום פקודה ביומן \
כן ||
כן או לא ||
כן ||
כן ||
כן ||
מה הפקודת היומן \
(כמובן) כמובן |
סכום קרן הון ||
תזכרו תמיד |
תמיד גם |
טוב שיש בקרות |
של ה@@ ||
קרן הון |
בזכות |
שהיא תנועה בזכות |
זה תמיד גידול |
בנכס ||
או גידול |
בהתחייבות ||
אם זה היה בחובה |
לא שהיתה לנו הרבה בררה ||
היה לכם פה זכות קרן הון |
נוכל לחייב (השאלה) ||
כן \
קיבלתי ||
זאת אומרת הפקודת יומן שנרשמה |
@\ @..
כן ||
כי זה מה שהיה לך פה ||
זה טוב ||
@@
נכון \
@|| @..
מסכימים \
זה לא --
זה |
על מה אתה מדבר ||
סליחה \
הגיע הזמן ל@@ (את זה) ||
@|| @..
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D933_sp2_163
D933_sp2_164
D933_sp2_165
D933_sp2_166
D933_sp2_167
D933_sp2_168
D933_sp2_169
D933_sp2_170
D933_sp2_171
D933_sp2_172
D933_sp2_173
D933_sp2_174
D933_sp2_175
D933_sp2_176
D933_sp2_177
D933_unid_018
D933_unid_019
D933_unid_020
D933_sp2_178
D933_sp2_179
D933_sp2_180
D933_sp2_181
D933_sp2_182
D933_sp2_183
D933_sp2_184
D933_sp2_185
D933_sp2_186
D933_sp2_187
D933_sp2_188
D933_sp2_189
D933_sp2_190
D933_sp2_191
D933_sp2_192
D933_sp2_193
D933_sp2_194
D933_sp2_195
D933_sp2_196
D933_sp2_197
D933_sp2_198
D933_unid_021
D933_sp2_199
D933_sp2_200
D933_sp2_201
D933_sp2_202
D933_sp2_203
D933_sp2_204
D933_sp2_205
D933_sp2_206
D933_sp2_207

@|| @ ..
טיפלתי אה |
לאט לאט ||
אני |
אני לאט לאט ||
צועד ||
עד כאן האם |
מסכימים אתי ||
אוקיי ||
עכשיו אני רוצה להעביר את זה |
לראות איך זה נראה |
במאוחד ||
איך זה נראה בעולם המאוחד ||
איך הפקודה הזאת נראית בעולם המאוחד \
איך היא נראית \
אין --
א -אין --
אין |
לא נראית |
בלתי |
נראית ||
אין פקודה |
במאוחד ||
נכון \
תתקדמו איתי ||
אם יש לי חברה מאה אחוז |
נכון \
אני מעביר לה מזומן |
אין |
בזה שום |
מהות כלכלית ||
שום מהות כלכלית ||
הייתי מאה אחוז במזומן |
ו|
אני מאה אחוז במזומן |
אתה רואה \
אין |
פקודה במאוחד ||
נכון \
<כחכוח>
ומה עם זה \
קרן הו-- -
דרך אגב ||
מה עם הפקודה השנייה |
ואנחנו תמיד יודעים |
שבמאוחד ׀
קרן ההון לא זזה ||
היא בדיוק כמו |
קרן ההון בסולו ||

D933 p. 5

D933_sp2_208
D933_sp2_209
D933_sp2_210
D933_sp2_211
D933_sp2_212
D933_sp2_213
D933_sp2_214
D933_unid_022
D933_sp2_215
D933_sp2_216
D933_sp2_217
D933_sp2_218
D933_sp2_219
D933_sp2_220
D933_sp2_221
D933_sp2_222
D933_sp2_223
D933_sp2_224
D933_sp2_225
D933_sp2_226
D933_unid_023
D933_sp2_227
D933_sp2_228
D933_sp2_229
D933_sp2_230
D933_sp2_231
D933_sp2_232
D933_unid_024
D933_sp2_233
D933_sp2_234
D933_sp2_235
D933_sp2_236
D933_sp2_237
D933_sp2_238
D933_sp2_239
D933_sp2_240
D933_sp2_241
D933_sp2_242
D933_sp2_243
D933_sp2_244
D933_sp2_245
D933_sp2_246
D933_sp2_247
D933_sp2_248
D933_sp2_249
D933_sp2_250
D933_sp2_251
D933_sp2_252
D933_sp2_253

אוקיי \
אבל חשבון השקעה |
אין לי ||
במאוחד ||
איך אני --
מה פקודת היומן שנרשמת |
במאוחד |
@@
ופה בדיוק אנחנו |
חושבים רגע |
על ההיגיון ||
הרי מה פה קרה למעשה ||
המזומנים |
המזומנים שהיו |
נכון \
בחברה |
האם |
זוכרים את האלפיים שהיה בחברה האם \
עברו לחברה בת ||
אם הם לא היו עוברים לחברה הבת |
הם היו נשארים @@ \
הם היו נשארים אלפיים ||
הם עברו לחברה הבת |
עכשיו אנחנו נראה |
איך אנחנו מתרגמים את המאזן המאו-- -
אה את המאזן של החברה הבת לקראת סגירה ||
לפי שער חליפין סגירה ||
כן ||
נכון \
זאת אומרת |
שהם יהיו |
אלפיים מאתיים ||
נכון כפול |
נכון \
לפי שער חליפין |
סגירה ||
רק בגין |
שימו לב ||
רק בגין העובדה |
שהעברתי מזומנים |
מסביבה כלכלית אחת |
לסביבה כלכלית אחרת |
נוצר לי רווח |
של מאתיים ||
והמזומנים |
גדלו |
(אני לא מכיר) נכון \
אני לא מכיר ברווח בודד ואני @@ אותו לקרן |
הון ||
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D933_sp2_254
D933_sp2_255
D933_sp2_256
D933_sp2_257
D933_sp2_258
D933_sp2_259
D933_sp2_260
D933_sp2_261
D933_sp2_262
D933_sp2_263
D933_sp2_264
D933_sp2_265
D933_sp2_266
D933_sp2_267
D933_sp2_268
D933_sp2_269
D933_sp2_270
D933_sp2_271
D933_sp2_272
D933_sp2_273
D933_sp2_274
D933_sp2_275
D933_sp2_276
D933_sp2_277
D933_sp2_278
D933_sp2_279
D933_sp2_280
D933_sp2_281
D933_sp2_282
D933_sp2_283
D933_sp2_284
D933_sp2_285
D933_sp2_286
D933_sp2_287
D933_sp2_288
D933_sp2_289
D933_sp2_290
D933_sp2_291
D933_sp2_292
D933_sp2_293
D933_sp2_294
D933_sp2_295
D933_sp2_296
D933_unid_025
D933_unid_026
D933_unid_027
D933_sp2_297
D933_unid_028
D933_sp2_298

ואתם מסכימים איתי שהמזומנים |
גדלו במאתיים ||
עכשיו שימו לב ||
פשוט זה --
<חריקה>
פה |
פה נמצאת הנקודה הקריטית ||
פקודת היומן |
של ה --
שאני רושם |
שאני ארשום בגין זה |
היא חובה מזומן |
פלוס קרן הון |
חשוב לי גם |
אה |
פה |
לחדד את ההיגיון |
אני עוד פעם |
מזכיר ||
פעולה |
אם שתי החברות היו בסביבה כלכלית אחת |
היה מדובר בחברה רגילה |
לא בחברה אוטונומית |
לפעולה |
כזאת אין שום |
השפעה ||
גם תחשבו כלכלית |
מה זה משנה ||
<בצחקוק> עברתי מזומנים |
נכון \
מכיס לכיס |
נכון \
אני מאה אחוז בכל מקום ||
מה זה משנה ||
אבל כאשר |
אני מעביר מזומנים מחברה אוטונומית רבותיי |
יש לזה מהות כלכלית ||
למה \
אותם מזומנים |
משנים צורה כלכלית שלהם ||
הם עכשיו נמדדים |
עם |
שער אחר ||
סליחה |
עוד פעם ||
@ @..רווח ||
סליחה \
@|| @..
למה @ @..כספי ||
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D933_sp2_299
D933_sp2_300
D933_sp2_301
D933_sp2_302
D933_sp2_303
D933_sp2_304
D933_sp2_305
D933_sp2_306
D933_sp2_307
D933_sp2_308
D933_sp2_309
D933_sp2_310
D933_sp2_311
D933_sp2_312
D933_sp2_313
D933_sp2_314
D933_sp2_315
D933_sp2_316
D933_sp2_317
D933_sp2_318
D933_sp2_319
D933_sp2_320
D933_sp2_321
D933_sp2_322
D933_sp2_323
D933_sp2_324
D933_sp2_325
D933_sp2_326
D933_sp2_327
D933_sp2_328
D933_sp2_329
D933_sp2_330
D933_sp2_331
D933_sp2_332
D933_sp2_333
D933_sp2_334
D933_sp2_335
D933_sp2_336
D933_sp2_337
D933_sp2_338
D933_sp2_339
D933_sp2_340
D933_sp2_341
D933_sp2_342
D933_sp2_343
D933_sp2_344
D933_sp2_345
D933_sp2_346
D933_sp2_347

זה כמו שהיית שם ׀
החברה המחזיקה עצמה ׀
ב|
פיקדון דולרי|
אז לא היית רושם אה |
רווח \
רבותיי |
האם הנקודה ברורה \
כי אם לא|
אני|
אתם מכירים אותי||
אני אחזור ||
האם הנקודה ברורה ||
@ למרות |
שלפעולה של העברת מזומנים מחברה אם לבת--
השקעה מלאה |
אין שום השפעה |
אין שום |
מהות כלכלית |
כאשר מדובר בחברה אוטונומית |
יש לזה ועוד איך משמעות כלכלית ||
בטח שיש לזה משמעות כלכלית ||
תחשבו |
על המאזן המאוחד של החברה |
לקראת סגירה |
אם היא לא הייתה |
מעבירה את המזומנים ׀
אלא משאירה אותם בקופה שלה ||
אם היא היתה משאירה אותם בקופה שלה אז הנר- -
אז המזומנים היה הנמוך ||
במאתיים |
גם קרן ההון בזכות הייתה נמוכה |
במאתיים ||
נכון \
אך ורק בגלל זה שהעברתי את המזומנים |
סביבה כלכלית |
מזומנים גדולים במאתיים |
וקרן הון בזכות גדולה |
במאתיים ||
אוקיי ||
עכשיו איפה אני רושם |
אה |
קרן בגין מזומן |
אמרנו |
קרן בגין מזומן |
נרשמת |
בבית |
החדש |
בבית נפרד |
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משל עצמה |
היא תתחבר לארבע מאות |
וביחד יוצגו |
בואו נסתכל |
ברשותכם |
איך זה נראה |
בנייר העבודה |
יש לי אחד ספר |
אפשר אחד \
כן ||
יש לך \
וואי |
שנייה ||
אני |
רוצה |
<דיבורים בכיתה>
כמה ש@| @..
@ ||
תעבירו אלי בבקשה |
זה קל ||
לא |
לא ||
גם לי אין ||
אה ||
מצאת ||
<דיבורים בכיתה>
עוד אחד \
אני פה ||
תגיד לי @ ||
נו ||
בואו נסתכל |
בואו נסתכל איך נראה |
ברשותכם |
אני מבקש --
ש ש ששש
בואו נסתכל איך נראה |
נייר העבודה |
אנחנו |
(מסתכלים) במצב ארבע |
דוגמה זי"ן |
אנחנו רואים |
במאזן המאוחד --
קודם כול בואו נראה את המאזן המאוחד |
לקראת פתיחה המאזן המאוחד היה מורכב |
ש ששש ששש
ממזומן של ששת אלפים |
ומהון עצמי |
של ששת אלפים |
נכון \
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היה לי חשבון השקעה |
היה לי חשבון השקעה של ארבעת אלפים |
של --
קיבלתי |
פירקתי אותו ל |
ארבעת אלפים |
והיה לי עוד אלפיים |
אצלי |
סך הכול |
זה המאזן המאוחד |
יתרת פתיחה |
בואו נסתכל רגע על הטור האחרון במאזן המאוחד יתרת סגירה |
נכון \
בחברה אל"ף אין מזומנים|
אבל בחברה בי"ת |
יש אלף חמש מאות |
דולר |
נכון \
כי העברתי לה חמש מאות דולר |
ואני מתרגם את זה לפי |
ארבע נקודה ארבע זה נותן לי |
ששת אלפים שש מאות |
אה |
שנייה שנייה שנייה ||
הוא לקח @|| @..
יש לי קרן הון ׀
לא יכולה ||
נכון מצאנו |
שזה שש מאות |
קרן הון בסולו שווה |
קרן הון במאוחד |
עם זה זה לא מסתדר את ה |
@|| @..
סך הכול אני נשאר |
עם הון עצמי |
של ששת אלפים ||
לא היה רווח |
או הפסד |
לקופה ||
היו רווחי |
רווחים ש |
נתנו לי תרגום |
אבל |
דחיתי אותם ||
זה היתרה |
איך (אני) ||
איך אני נותן --
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