
 

 

פתרון שאלה תיאורטית  

 

IFRS 11   בנכסים חלקו  כולל  בנכסים,  בחלקו  הכספיים  בדוחותיו  להכיר  משותפת  בפעילות  משותף  דורש 
סעיף   )ראה/י  במשותף  המוחזקים  ל20כלשהם  יטפל  IFRS 11-)א(  משותפת  בפעילות  שותף  כי  קובע  התקן   .)

הדיווח הכספי הרלוונטיי לתקני  לאמור  לתקן(. בהתאם    21)ראה/י סעיף    םבנכסים המיוחסים אליו בהתאם 
 טרם החתימה על החוזה   ,שלישים  דיםלעיל, ולאור העובדה כי ערב חתימת חוזה השכירות הבניין הושכר לצד

להשקעה   כנדל"ן  החברה  של  הכספיים  בדוחות  סווג  עלותו    ונמדדהבניין  או  ההוגן  משוויו  מחצית  בגובה 
 של החברה לטיפול בנדל"ן להשקעה(.  החשבונאית)בהתאם למדיניות 

מתקשרת עם פעילות משותפת שבה היא שותף בפעילות המשותפת היא בעצם מנהלת את העסקה    כאשר ישות
כשהחברה התקשרה בחוזה  כלומר,  .  (IFRS 11-ל  34)ראה/י סעיף ב  עם הצדדים האחרים לפעילות המשותפת

"עצמה"  -ומ, היא למעשה משכירה את הקומות מחברה ב'  עם הפעילות המשותפות  הקומות  12השכירות עבור  
החברות. לשתי  משותפות  הינן  הקומות  על  שהזכויות  העובדה  משכירה    לאור  שהחברה  העובדה    40%לאור 

( ו-מהבניין מ  20%( המהות הכלכלית של העסקה היא שהיא משכירה  30קומות מתוך    12מהבניין  -"עצמה" 
ב  20% )לאור העובדה שכל אחת מהחברות מחזיקה  ב'    ת בכל אחת מהקומות מהזכויו  50%-מהבניין מחברה 

 (.דרך השותפות

 לאור האמור לעיל הטיפול החשבונאי בדוחות הכספיים של החברה יהיה כדלהלן: 

)דרך הפעילות   מחברה ב'  "משכירה"שהחברה    מהבניין  (של הבניין  קומות  12-ב  מהזכויות  50%)  20%-עבור ה  -
הזכות לשלוט בשימוש בקומות למשך  חוזה השכירות מקנה לחברה את  שכן  מדובר בהסכם חכירה    המשותפת(

ההתחייבות והנכס  בהתאם, החברה תכיר בנכס זכות שימוש והתחייבות בגין החכירה.    שנים עבור תמורה.  10
להוראות   בהתאם  ימדדו  השימוש  בגובה    IFRS 16זכות  החכירה    50%ויהיו  תשלומי  של  הנוכחי  מהערך 

 הקומות. 12שהחברה מחויבת לשלם לשותפות בגין 

)דרך הפעילות    "עצמה"-שהחברה משכירה מ  מהבניין  (קומות של הבניין  12-מהזכויות ב  50%)   20%-בור ה ע  -
  IFRS 11שכן בהתאם לעקרונות    חכירהה, החברה לא תכיר בנכס זכות שימוש או בהתחייבות בגין  המשותפת(

בגין ההתחייב פעילות משותפת, אין להכיר בהתחייבות  "עצמה".  -ות שלה ללטיפול החשבונאי בעסקאות עם 
במועד   ובהתאם  , בספרי החברה מדובר בהעברה בין נדל"ן להשקעה לנדל"ן בשימוש בעליםIAS 40-בהתאם ל

הנדל"ן  יתרת  של  היחסי  החלק  את  תגרע  החברה  ההסכם(,  חתימת  )מועד  לקומות  החברה  עובדי  כניסת 
 להשקעה ותכיר במקומה בנדל"ן לשימוש בעלים. 

ולהשל  היחסי  החלק    - מסווג  להיות  ימשיך  שלישים  לצדדים  שמושכר  כנדליהבניין  החברה  בספרי  ן  " מדד 
 (.אשר מושכרות לצדדים שלישיםהקומות  8-מ 50%להשקעה ) 


