
 

 

 נקודותV  (PP :)שאלה מספר 

ג'    2020בינואר    1ביום   וב' על הקמת חברה  א'  ג'  החליטו חברות  נפרדת. חברה  כישות משפטית 

רכשה חברה   2020ביוני    30הוקמה כדי לרכז את פעילויות המחקר והפיתוח של חברות א' וב'. ביום  

ב' בחברה ג' כך שלאחר  ה של חברה  תנוספים מהחזק  5%-בחברה ג' וא'  חברה  ה של  ת מהחזק  5%ד'  

 מהון המניות של חברה ג'.  10%חברה ד' מחזיקה הרכישה 

 :נוספים נתונים

 '.  ג חברה  על משותפת   לשליטה הסכם קיים' וב'  א חברות בין •

   .'ג  חברה של להתחייבויות  ומחויבויות לנכסים זכויות יש  חברותה כלל •

 . 3IFRS -ב כהגדרתו עסק מהווה' ג חברה •

 

. סמנו ביחס לכל אחד מההיגדים, האם ההיגד נכון או  בלתי תלויים האחד בשנילהלן מספר היגדים  

 נכון. לא 

 

   1  היגד 

חברה  ייתכן כי  ,  מספר משקיעים חיצונייםבמידה וחברה א' תמכור את כל החזקתה בחברה ג' ל

זאת למרות שלא חל שינוי בשיעור ההחזקה שלה  ובחברה ג'    החזקתה את    מדוד מחדש תידרש לד'  

 חברה ג'. ב

 נכון     .א

 נכון  לא    .ב
 

  2 היגד 

תחתום על הסכם הצבעה  ו   מחברה ב'   נוספים מהון המניות של חברה ג'   40%במידה וחברה ד' תרכוש  

 בחברה ג'.  שהוחזקו קודם לכן תמדוד מחדש את הזכויות  חברה ד'ייתכן ש עם חברה א',משותף 

 נכון     .א

 נכון  לא   .ב
 

 3 היגד

במידה וחברה ב' תמכור את כל החזקתה בחברה ג' לחברות א' וד'. ייתכן שחברה א' תמדוד מחדש  

 . בחברה ג' וחזקו קודם לכןאת הזכויות שה 

 נכון    .א

 נכון  לא   .ב
 

  4 היגד 

ו וד'  לחברות    ואילך   2021משנת  החל  במידה  ,ב'  יהיו א'  ומחויבויות    לא  לנכסים  זכויות 

ייתכן שחברה ב' תכיר    ימשיך,  'ג  חברה  על  משותפת  לשליטהוההסכם    להתחייבויות של חברה ג'

 בחברה ג'. החזקתה בגין  הראשיים  מוניטין בדוחותיה הכספייםנכס ב

 נכון    .א

 נכון  לא   .ב



 

 

 פתרון 
 

בנוסף  לאור   זאת  ג'  חברה  הקמת  ונסיבות  השאלה  לנכסים  נתוני  זכויות  יש  שלחברות  לעובדה 

בו   משותפת  פעילות  מסוג  משותף  בהסדר  שמדובר  נראה  ג'  חברה  של  להתחייבויות  ומחויבויות 

 חברות א' וב' הן שותפות בפעילות המשותפת בעוד שחברה ד' היא צד לפעילות המשותפת.

 
,  תה בחברה ג'ל שינוי בנוגע להחזקמבטה של חברה ד' לא חודת  למרות העובדה שמנקנכון.   .1

העובדה שחברה א' תמכור את כל החזקתה בג' תוביל להפסקת השליטה המשותפת ע"י חברות  

  בהנחה כי חברה ג' לא תחתום על הסכם חדש לשליטה משותפת על חברה ג',   . אי לכך,א' וב'

ולכן תצטרך למדוד מחדש  חברה ד' לא תהיה יותר צד להסדר משותף מסוג פעילות משותפת  

 . IFRS 9בחברה ג' כמכשיר פיננסי לפי תקן  את החזקתה

 

, אך אין לו שליטה  בפעילות משותפתהמשתתף    צד    –  11IFRS  לתקן  גא33סעיף בלפי    לא נכון. .2

פעילותה  שפעילות משותפת  להשיג שליטה משותפת על ה עשוי  על הפעילות המשותפת  משותפת  

במקרים כאלה, זכויות שהוחזקו קודם  .  3לאומי  נמהווה עסק, כהגדרתו בתקן דיווח כספי בי 

אי המשותפת  בפעילות  לא    . מחדש  מדדות נ ןנ לכן  בהכרח  ד'  חברה  את  לכן,  מחדש  תמדוד 

 הזכויות שהוחזקו קודם לכן.

 

כאשר צד להסדר משותף משיג שליטה על עסק המהווה    –  3IFRSלתקן  א  42ף  סעילפי    .נכון  .3

המיוחסות לפעילות משותפת    תומחויבויות להתחייבויו פעילות משותפת והיו לו זכויות לנכסים  

זו מיד לפני מועד הרכישה, העסקה מהווה צירוף עסקים שהושג בשלבים. לפיכך, הרוכש יישם  

תעלה לשליטה בעקבות    'את הדרישות של צירוף עסקים שהושג בשלבים. לכן, במידה וחברה א

הזכויות בחברה ג' בהתאם לשיטת    הרכישה של המניות מחברה ב' יהיה עליה למדוד מחדש את

 המימוש הרעיוני. 

 

גם אם ההסדר החוזי יהפוך להיות מסוג עסקה משותפת ולא פעילות משותפת, חברה    נכון.לא   .4

הכספיים בדוחותיה  במוניטין  תכיר  לא  )  ב'  בלבד  מהותית  השפעה  בעלת  שהיא  (  45%כיוון 

בחברה ג' ואינה שולטת על חברה ג'. אמנם, בחישוב חשבון ההשקעה בחברה ג' יחושב המוניטין  

 שנובע מההחזקה בג' אך הוא לא יוכר בדוחות כנכס נפרד אלא כחלק מחשבון ההשקעה. 


