
 

© IFRS  מרכז הבינתחומי הרצליהשוב, השלומי  –קונסלטינג 
 

 

 בהסדרים משותפים 1.1שאלה מספר  פתרון

לצורך קבלת החלטות עבור   70%ב' שולטות במשותף על חברת מייק, שכן נדרש רוב של  -חברות א' ו

ב' מצביעות יחד. כמו כן נתון כי לצדדים ישנה  -אם חברות א' ו  רקהפעילויות הרלוונטיות, ורוב זה מושג  

שותף מסוג מייק מהווה הסדר מ  חברת  זכות לנכסים ומחויבות להתחייבויות של חברת מייק, ועל כן

לה יש זכות לנכסים ומחויבות מאחר שיש  פעילות משותפת. חברה ג' מהווה צד' להסדר משותף, ולכן  

 .מייקלהתחייבויות, כל הצדדים להסדר מיישמים איחוד יחסי על חברת 

 

במצב זה עלויות העסקה נרשמות ו  מהווה הסדר משותף מסוג פעילות משותפתמייק  חברת  .  נכון:  1היגד  

, צד לפעילות משותפת שאין לו  IFRS 11  -ל   23כמו כן, בהתאם לסעיף  כהוצאה בדוח רווח או הפסד.  

יש לו זכות לנכסים  כאשר  שליטה עליה יטפל גם הוא בחלקו כמו הצדדים שיש להם שליטה משותפת  

 ומחויבות למחויבויות שלה.

 

הינה צד להסדר משותף המהווה פעילות משותפת ולכן גם היא מיישמת כאמור, חברה ג'  .  נכון:  2היגד  

איחוד יחסי על חברת מייק. מכאן, ייתכן כי חברה ג' הכירה בדוחותיה הכספיים במוניטין בגין חברת  

הנכסים  של  ההוגן  בשווי  היחסי  מחלקה  גבוהה  ששילמה  והתמורה  במידה  הרכישה,  במועד  מייק 

 וההתחייבויות המזוהים.

 

קביעת התקציב של חברת מייק מהווה פעילות רלוונטית, ולכן זכות הוטו של חברה ג' . נכוןלא  :3ד היג

ב' לשלוט במשותף על חברת מייק. לכן, כל אחד מהצדדים יטפל בהשקעה בחברת  -מונעת מחברות א' ו

ת שיטת ההחזקה הנתונים כל אחד מהצדדים יישם א  י, כך שלפי שיעורםמייק על פי התקנים הרלוונטיי

 השווי המאזני בגין ההחזקה בחברת מייק. 

 

מהון המניות של חברת מייק ולכן    50%ב' יחזיקו כל אחת  -במקרה המתואר חברות א ו.  נכוןלא  :  4היגד  

עלייה בשיעור החזקה  עדיין  הן   כך שנותרים בשליטה שולטות במשותף על חברת מייק. כאשר ישנה 

, אין לבצע מימוש רעיוני ולכן אין להכיר ברווח או הפסד בגין הזכויות (שינוי סטטוס  משותפת )ללא

 שהוחזקו קודם לכן )מטופל כרכישת שכבה נוספת(. 

 

 


