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 משותפים הסדרים - יתאמריקא שאלה
 

ישות  על הקמת חברה א', חברה המהווה "(הצדדיםג' וד' )להלן " ,חברות ב' החליטו 2016בינואר  1ביום 
 משפטית נפרדת.

 כדלקמן: מפורטים , כאשר תנאיו העיקרייםמערך הסכמים בדבר הקמת חברה א'הצדדים חתמו על  

ממניות חברה  20% -ב ' תחזיקדברה חו ,ממניות חברה א' 40% -ב כל אחת תחזקנהחברות ב' וג'  .1
 א'.

 . 70%מתקבלות ברוב של  הרלוונטיות בחברה א' לגבי הפעילויות ההחלטות .2

. חברה א' םמיוצרות על ידי חברה א' לפי שיעור החזקתההסכימו לרכוש את כל התפוקות  הצדדים .3
הצדדים.  א אם כן המכירה מאושרת על ידילא יכולה למכור תפוקה כלשהי לצדדים שלישיים, אל

חזויות  חיצוניים, מכירות לעל פי דרישתם היא לספק לצדדים תפוקה חברה א' מאחר שמטרת
 להיות לא שגרתיות ולא מהותיות.

ננת לכסות את עלויות מתוכההצדדים ברמה נמכרת לצדדים נקבע על ידי ההמחיר של התפוקה  .4
 ברה א'.חלניהול שהתהוו ההייצור והוצאות 

 

  ?בחברה א' ההשקעבשל כל אחד מהצדדים  החשבונאי הטיפולו אופן מהנדרש: 

 חברות ב', ג' וד' יכירו ביחס לזכותם בפעילות המשותפת בנכסים, בהתחייבויות, בהכנסות ובהוצאות .א
 .של חברה א'

 חברות ב', ג' וד' יכירו בזכותם בעסקה משותפת ויטפלו בהשקעה זו תוך שימוש בשיטת השווי המאזני. .ב

של  חברות ב' וג' יכירו ביחס לזכותם בפעילות המשותפת בנכסים, בהתחייבויות, בהכנסות ובהוצאות .ג
 , וחברה ג' תטפל בהשקעה בחברה א' בהתאם לשיטת השווי המאזני.חברה א'

חברות ב' וג' יכירו בזכותם בעסקה משותפת ויטפלו בהשקעה זו תוך שימוש בשיטת השווי המאזני,  .ד

 .IFRS 9 -לבהתאם  תכיר בהשקעה בחברה א' וחברה ד'

 אף תשובה אינה נכונה. .ה
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 פתרון

 חברות ב', ג' וד' יכירו ביחס לזכותם בפעילות המשותפת בנכסים, בהתחייבויות, בהכנסות ובהוצאות.

כאשר הפעילויות של הסדר מתוכננות בעיקר לשם הספקת תפוקה לצדדים, הדבר : "לתקן 31סעיף בעל פי 
הצדדים להסדר  מצביע על כך שלצדדים יש זכויות למעשה לכל ההטבות הכלכליות של הנכסים של ההסדר.

כזה מבטיחים לעיתים קרובות את הגישה שלהם לתפוקות שמסופקות על ידי ההסדר על ידי מניעה מההסדר 
 "למכור תפוקה לצדדים שלישיים.

שהצדדים הם  ותההעובדה שלצדדים יש זכויות לכל התפוקות שמיוצרות כל ידי חברה א' משמעדהיינו, 
 הכלכליות של הנכסים של חברה א'. יות לכל ההטבותולהם זכ צרכנים לכן יש

ההשפעה של הסדר עם תכנון ומטרה כאלה היא שההתחייבויות שהתהוו להסדר : "לתקן 32סעיף בעל פי 
הן במהות מסולקות על ידי תזרימי המזומנים המתקבלים מהצדדים עבור רכישות התפוקה שלהם. כאשר 

מים להמשכיות של הפעילויות בהסדר, זה הצדדים הם למעשה המקור היחידי לתזרימי המזומנים התור
 "מצביע שלצדדים יש מחויבויות להתחייבויות המיוחסות להסדר.

דהיינו, המחויבות של הצדדים לרכוש את כל התפוקות שיוצרו על ידי חברה א' משקפת את התלות הבלעדית 
לוק ההתחייבות של של חברה א' בצדדים להפקת תזרים מזומנים, ולכן לצדדים יש מחויבות לממן את סי

 חברה א'.

: שליטה משותפת היא שיתוף חוזי מוסכם של שליטה על הסדר, אשר קיימת רק כאשר לתקן 7סעיף על פי 
 החלטות לגבי הפעילויות רלוונטיות דורשות הסכמה פה אחד של הצדדים שחולקים שליטה."

נוצר מצב  החלטות תפעוליות, ולכן,מזכויות ההצבעה לצורך קבלת  70%על פי ההסכם החוזי נדרש רוב של 
יש שליטה משותפת על חברה א' מאחר שהחלטות לגבי הפעילויות הרלוונטיות של חברה  שבו לחברות ב' וג'

דהיינו, חברות ב' וג' בעלות שליטה משותפת  א' לא יכולות להתקבל ללא הסכמה של חברות ב' וג' יחד.
 . שליטה משותפת שאין לו צד להסדר בעוד חברה ד' הינה  חברה א', ,בהסדר המשותף

פעילות משותפת היא הסדר משותף שבו לצדדים אשר להם שליטה משותפת על : "לתקן 15סעיף על פי 
ההסדר יש זכויות לנכסים, ומחויבויות להתחייבויות, המיוחסות להסדר. צדדים אלו נקראים שותפים 

 "בפעילות משותפת.

זכויות לנכסים ומחויבויות  ןבעלות שליטה משותפת על ההסדר, ולה ןחברות ב' וג' הינכפי שהוסבר לעיל, 
 מדובר בהסדר משותף מסוג פעילות משותפת.ולכן , חברה א'להתחייבות של 

חברות  ,, כלומר..."שותף בפעילות משותפת יכיר ביחס לזכותו בפעילות המשותפת" לתקן: 20סעיף על פי 
, כמפורט המשותפת בנכסים, בהתחייבויות, בהכנסות ובהוצאותכותם בפעילות זיכירו ביחס ל ב' וג'

 לתקן. 20-22בסעיפים 

צד שמשתתף בפעילות משותפת, אך אין לו שליטה משותפת על הפעילות המשותפת, לתקן: " 23סעיף על פי 
, אם לצד זה יש זכויות לנכסים, ומחויבויות 20-22יטפל גם הוא בזכות שלא בהסדר בהתאם לסעיפים 

 "ייבויות המיוחסות לפעילות המשותפת...להתח

, אך הינה בעלת זכויות לנכסים ומחויבויות חברה א'חברה ד' אמנם איננה בעלת שליטה משותפת ב
 לתקן. 20-22פי חלקה כמפורט בסעיפים יבויות ולכן אף היא תכיר בהסדר על להתחי


