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  11בילאומי  דיווח כספיתקן 

  הסדרים משותפים

 International Financial Reporting 

Standard 11  

Joint Arrangements  

  

כוללת תיקוים הובעים מתקי דיווח כספי בילאומיים, אשר  גרסה זו
ליואר  1ומועד תחילתם לא מאוחר מיום  2021במאי  31 פורסמו עד

2022.  
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  †תיקוים לתקי דיווח כספי בילאומיים אחרים - ספח ד 

אישור על ידי הוועדה הבילאומית של תקן דיווח כספי 
  *2011רסם במאי שפו 11בילאומי 

אישור על ידי הוועדה הבילאומית של תיקוים לתקן דיווח 
  :11כספי בילאומי 

דוחות כספיים מאוחדים, הסדרים משותפים וגילוי של זכויות בישויות 
, לתקן 10(תיקוים לתקן דיווח כספי בילאומי  אחרות: הוראות מעבר
) שפורסם ביוי 12אומי ולתקן דיווח כספי ביל 11דיווח כספי בילאומי 

2012*  
תיקוים (טיפול חשבואי ברכישות של זכויות בפעילויות משותפות 

  *2014) שפורסם במאי 11דיווח כספי בילאומי לתקן 
    *קותבסיס למס

    :לבסיס למסקות ספח
  *תיקוים לבסיס למסקות בתקי דיווח כספי בילאומיים אחרים

    *להמחשה תדוגמאו

  תורגם לעברית לא   *

                                                 
ח כספי בילאומיים הובעים מספח בספר זה שולבו התיקוים לתקי דיוו   †

  זה בתקי הדיווח הכספי הבילאומיים הרלווטיים.
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  11דיווח כספי בילאומי תקן 

  הסדרים משותפים

מפורט בסעיפים  IFRS 11)( הסדרים משותפים 11דיווח כספי בילאומי תקן 
הוראות התקן,  .. כל הסעיפים בתקן מחייבים באותה מידהד-א יםובספח 27-1

, מייצגות את העקרוות העיקריים של התקן. באותיות מודגשות המובאות
ספח א מופיעים מוה  באותיות מוטותחים המוגדרים בבה הם שבפעם הראשו

מופיעים בתקן. הגדרות של מוחים אחרים מובאות במילון המוחים לתקי 
בהקשר  11 דיווח כספי בילאומיים. יש לקרוא את תקן דיווח כספי בילאומי

ם להקדמה לתקי דיווח כספי בילאומיילמטרת התקן ולבסיס למסקות, 
מדייות  8. תקן חשבואות בילאומי לדיווח כספיולמסגרת המושגית 

מספק בסיס לבחירה  ,חשבואית, שיויים באומדים חשבואיים וטעויות
   .החיות מפורשות ויישום של מדייות חשבואית בהעדר

  

  התקן מטרת

לדיווח כספי על ידי ישויות שיש כללים לבסס  איה תקן זהמטרת  .1
הסדרים  רמולכבהסדרים שהם בשליטה משותפת (להן זכויות 

  ).משותפים
  

  מטרת התקןקיום 

מגדיר שליטה משותפת  תקן זה, 1בסעיף שמטרה ה קיים אתכדי ל .2
צד להסדר משותף לקבוע את סוג ההסדר  ישות שהיאמרש ווד

 הימחויבויותו היזכויות על ידי הערכת תמעורבא יהבו המשותף ש
 .ות בהתאם לסוג ההסדר המשותףויבויזכויות ומח ןל באותולטפ

  

  תחולה

 ייושם על ידי כל הישויות שהן צד להסדר משותף. תקן זה .3
 

 הסדרים משותפים

שבו לשי צדדים או יותר יש שליטה הסדר הסדר משותף הוא  .4
 משותפת.

 
 להסדר משותף יש את המאפייים הבאים: .5
  

- 2ב פיםהצדדים מחויבים באמצעות הסדר חוזי (ראה סעי  )א(
 .)4ב
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 ,צדדיםמאותם  ים, או יותר,לשי מעיקר החוזי ההסד  )ב(
 ).13-7 סעיפים(ראה  שליטה משותפת על ההסדר

  

 .עסקה משותפתאו  משותפת פעילותהסדר משותף הוא  .6
  

  שליטה משותפת

 ,הסדרעל שליטה של שיתוף חוזי מוסכם  היא שליטה משותפת .7
רלווטיות הפעילויות ה ביגלאשר קיימת רק כאשר החלטות 

 .הטישלחולקים פה אחד של הצדדים שסכמה דורשות ה
 
ישות שהיא צד להסדר תעריך אם ההסדר החוזי מעיק לכל  .8

. כל במשותף הסדרעל ההצדדים, או לקבוצה של הצדדים, שליטה 
במשותף הסדר על ההצדדים, או קבוצה של הצדדים שולטים 

יות לופעיתוות את הלה כדיכאשר הם חייבים לפעול יחד 
כלומר, ( הסדרל הש ותעל התשוא משמעותי באופןשמשפיעות 

 ת).ות הרלווטייוהפעילו
  

על שליטה , קבוצה של הצדדיםשלכל הצדדים או לרגע שקבע שמ .9
 לגבי, שליטה משותפת קיימת רק כאשר החלטות במשותף ההסדר

של הצדדים  ת דורשות הסכמה פה אחדורלווטיהפעילויות ה
 .במשותף סדרל ההעששולטים 

  

 בעלצד  .ודבל ששולט על ההסדר יחיד אין צד ,בהסדר משותף .10
או כלשהם אחרים יכול למוע מצדדים הסדר על  שליטה משותפת

 הסדר.על הלשלוט משל הצדדים כלשהי מקבוצה 
  

שלא לכל הצדדים למרות הסדר יכול להיות הסדר משותף  .11
מבחין בין  תקן זה .הסדרעל ה בהסדר יש שליטה משותפתש

שותפים משותף (הסדר על שותפת שליטה מ צדדים שיש להם
לבין צדדים , )בעסקה משותפת שותפים או תפמשות בפעילות

על אך אין להם שליטה משותפת הסדר המשותף שמשתתפים ב
 הסדר המשותף.ה

  

או  ,לכל הצדדיםאם  בעת הערכהפעיל שיקול דעת ידרש להתישות  .12
תבצע ישות  .הסדרעל היש שליטה משותפת  ,של הצדדיםלקבוצה 

תוך התחשבות בכל העובדות והסיבות (ראה סעיפים  וכה זהער
 .)11ב- 5ב

  

 ייןיש לה עדאם תעריך מחדש אם עובדות וסיבות משתות, ישות  .13
 .הסדרעל השליטה משותפת 
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   ףסוגים של הסדר משות

א מעורבת. המשותף אשר בו היהסדר הסוג של הישות תקבע את  .14
כעסקה משותפת או משותפת  פעילותהסיווג של הסדר משותף כ

 .מחויבויות של הצדדים להסדרבזכויות ובתלוי 
 

אשר להם ו לצדדים משותפת היא הסדר משותף שב עילותפ .15
כסים, ומחויבויות יות להסדר יש זכועל השליטה משותפת 

שותפים קראים  האלדדים צ .להסדר המיוחסות, תלהתחייבויו
 .תמשותפ ותפעילב

  

 ר להםשאלצדדים עסקה משותפת היא הסדר משותף שבו  .16
 .הסדרל הכסים טו שליש זכויות  ,הסדרעל השליטה משותפת 

 .בעסקה משותפת שותפים קראים הצדדים אל
  

א משותף הוהערכה אם הסדר בעת שיקול דעת  מפעילהישות  .17
ישות תקבע את סוג ההסדר משותפת או עסקה משותפת.  ילותפע

 יהבזכויות ותהתחשבתוך  מעורבתהיא  שבוהמשותף 
יה זכויותאת  בוחתמההסדר. ישות  ותובעה יהמחויבויותבו
במבה ובצורה המשפטית של התחשבות תוך  יהמחויבויותו

כאשר כן, ועל ידי הצדדים בהסדר החוזי  וכמושסהתאים  ,הסדרה
 .)33ב-12ב עובדות וסיבות אחרות (ראה סעיפים ,טירלוו

  

את  בעקושמסגרת הסכם הצדדים מחויבים באמצעות  ,יםיתלע .18
הסכם  .או יותר ,פעילות אחת ביצועל יים הכללייםהחוז םתאיה

הסדרים משותפים שוים  והצדדים ייסדכי  קבועלהמסגרת יכול 
על פי אף  .חלק מההסכם מהוותהציפיות פעילויות ספב כדי לטפל

הסוג  מסגרת,הסכם  ולאותמיוחסים הסדרים המשותפים שה
צדדים מחויבויות של השלהם יכול להיות שוה אם הזכויות וה

 הסכםבעילויות שוות פלטפל ב םעל עצמ יםלוקחשוות כאשר הם 
ת ומשותפ ות ועסקאותמשותפ פעילויות ,כךמ כתוצאה המסגרת.

לוקחים על עצמם יכולות להתרחש בו זמית כאשר הצדדים 
 .מסגרתהסכם  וחלק מאות מהוותהפעילויות שוות 

  

הסדר הג תעריך אם סו סיבות משתות, ישותאם עובדות או  .19
 .השתהשבו היא מעורבת המשותף 
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 הסדר משותף דוחות כספיים של צדדים ל

  משותפות פעילויות  

 משותפת: ילותלזכותו בפע יחסיכיר ב בפעילות משותפת ףשות .20
  

 מוחזקים במשותף;כלשהם הכסים ב חלקוכולל  ,בכסיו  )א(
 

ו כלשהן שהתהוהתחייבויות חלקו ב, כולל ויבהתחייבויות  )ב(
 במשותף;

  

שובעת תפוקה ב חלקומהמכירה של  בהכסותיו  )ג(
 המשותפת; עילותפמה

  

 פעילותעל ידי הממכירת התפוקה בחלקו בהכסות   )ד(
 וכן ;המשותפת

  

 .שהתהוו במשותףכלשהן הוצאות ב חלקוכולל  ,ויהוצאותב  )ה(
  

 הכסותייבויות, בבהתח ,יטפל בכסים פתמשותבפעילות  שותף .21
לתקי משותפת בהתאם  ו בפעילותלזכות המתייחסותובהוצאות 

בויות, התחיילכסים, ל הרלווטיים בילאומייםהכספי הדיווח ה
 .מסוימיםולהוצאות ה הכסותל

  
כאשר ישות רוכשת זכות בפעילות משותפת אשר פעילותה מהווה   א.21

, עליה צירופי עסקים 3עסק, כהגדרתו בתקן דיווח כספי בילאומי 
של טיפול  הכללים, את כל 20עיף ליישם, לפי חלקה בהתאם לס

ובתקי  3חשבואי בצירופי עסקים בתקן דיווח כספי בילאומי 
דיווח כספי בילאומיים אחרים, אשר אים סותרים את ההחיות 

תקים בהקשר לצירופי אותם בתקן זה ולתת גילוי למידע הדרש ב
עסקים. האמור יחול על הרכישה של הזכות הראשוית וזכויות 

פות בפעילות משותפת אשר פעילותה מהווה עסק. הטיפול וס
החשבואי ברכישת זכות בפעילות משותפת כזו מפורט בסעיפים 

  ד.33ב-א33ב
 

ו רכישה של א השקעהעסקאות כמו מכירה, בהטיפול החשבואי  .22
שותף א שות היהי בהש ,משותפת פעילותלבין כסים בין ישות 

 .37ב-34בסעיפים ב קבע פתמשות בפעילות
  

 משותפת, אך אין לו שליטה משותפת על פעילותבשמשתתף צד  .23
הסדר בהתאם בבזכות שלו  הואגם יטפל  ,משותפתה ילותפעה

כסים, ומחויבויות לזכויות לצד זה יש אם , 22-20לסעיפים 
שתתף משצד להמשותפת. אם  ילותלפע המיוחסות תלהתחייבויו
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 פעילותה משותפת, אך אין לו שליטה משותפת על בפעילות
אין זכויות לכסים, ומחויבויות להתחייבויות,  ,המשותפת
בפעילות  בזכות זוטפל לפעילות משותפת זו, עליו ל המיוחסות

בילאומיים הכספי הדיווח הבהתאם לתקי המשותפת 
 לזכות זו.רלווטיים ה

  

  עסקאות משותפות

בעסקה משותפת יכיר בזכותו בעסקה המשותפת כהשקעה  ותףש .24
שיטת השווי המאזי בהתאם ב זו תוך שימושקעה ויטפל בהש

השקעות בחברות כלולות ועסקאות  28לתקן חשבואות בילאומי 
ישות פטורה מיישום שיטת השווי ה א אם כןלא ,משותפות

 .תקןאותו ב מפורטהמאזי כפי ש
 

 עסקה משותפת, אך אין לו שליטה משותפת עלבמשתתף צד ש .25
דר בהתאם לתקן דיווח כספי יטפל בזכותו בהס ,משותפתהעסקה ה

לצד שמשתתף בעסקה  אלא אם כן, מכשירים פיסיים 9בילאומי 
במקרה ו, המשותפת יש השפעה מהותית על העסקה המשותפת

(כפי  28תקן חשבואות בילאומי בהתאם לבזכותו טפל עליו לכזה 
 ).2011שתוקן בשת 

 
   דוחות כספיים פרדים

ו א בפעילות משותפת ותףש דוחותיהם הכספיים הפרדים,ב .26
 ות שלהם:בעסקה משותפת יטפלו בזכשותף 

 
 ;20-22משותפת בהתאם לסעיפים  עילותפב  )א(
 
לתקן חשבואות  10עסקה משותפת בהתאם לסעיף ב  )ב(

 .דוחות כספיים פרדים 27בילאומי 
  

אך  ,הסדר משותףב משתתףצד ש הכספיים הפרדים, ודוחותיב .27
 :וותיטפל בזכ ,ותףהמשהסדר ה אין לו שליטה משותפת על

  

 ;23משותפת בהתאם לסעיף  פעילותב  )א(
  

, 9התאם לתקן דיווח כספי בילאומי עסקה משותפת בב  )ב(
עסקה ההשפעה מהותית על יש ישות ל אלא אם כן

לתקן  10יישם את סעיף עליה לבמקרה כזה ומשותפת, ה
  ).2011(כפי שתוקן בשת  27ילאומי חשבואות ב
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  ספח א 

  מוחים מוגדרים

   .התקןשל ספח זה מהווה חלק בלתי פרד 
  
  

  הסדר משותף

)joint arrangement (  

שליטה הסדר שבו לשי צדדים או יותר יש 
  .משותפת

   
  שליטה משותפת

)joint control (  

שליטה על הסדר, אשר של שיתוף חוזי מוסכם 
החלטות לגבי הפעילויות כאשר רק קיימת 

של  ת הסכמה פה אחדורשודהרלווטיות 
  .חולקים שליטההצדדים ש

   
  משותפת פעילות

)joint operation(  

שליטה  להם רשאלצדדים  בו, שהסדר משותף
 ,על ההסדר יש זכויות לכסים משותפת

  להסדר.  המיוחסות ,ומחויבויות להתחייבויות
   

בפעילות  שותף
  פתמשות

)joint operator(  
  

 שליטה משותפתשיש לו  משותפת פעילותלצד 
  .משותפת פעילותותה על א

  

  עסקה משותפת

)joint venture(  

ליטה ש להם רשאלצדדים  בו, שמשותףהסדר 
של  על ההסדר, יש זכויות לכסים טומשותפת 

  .ההסדר
  

  בעסקה משותפתשותף 

)joint venturer(   
  

 שליטה משותפתשיש לו  לעסקה משותפתצד 
  .על העסקה המשותפת

  צד להסדר משותף

)party to a joint 
arrangement(  

  

אם  קשרללא  ,הסדר משותףישות שמשתתפת ב
   .על ההסדר שליטה משותפתלישות יש 

   

  גוף פרד

)separate vehicle(   

 סיה פייתמבלזיהוי, כולל ישויות  ןפרד ש
, חוקשמוכרות לפי  פרדות או ישויותמשפטיות 

  .משפטיתיש אישיות  הלישויות אלאם  קשרללא 
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(כפי שתוקן  27תקן חשבואות בילאומי במוגדרים  באיםמוחים הה
 ) או2011(כפי שתוקן בשת  28, בתקן חשבואות בילאומי )2011בשת 

משמשים בתקן ו דוחות כספיים מאוחדים 10תקן דיווח כספי בילאומי ב
באותם בתקי דיווח כספי כפי שהוגדרה משמעותם בהתאם לזה 

  :בילאומיים
 

  תמושקעישות ל עשליטה  •

 שיטת השווי המאזי •

 השפעה כוח •

 מגיותזכויות  •

 פעילויות רלווטיות •

 דוחות כספיים פרדים •

 .השפעה מהותית •
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   ספח ב

  יישום החיות

את יישום  בהירהספח מ .תקןהשל ספח זה מהווה חלק בלתי פרד 
  .תקןהם של חריחלקים אלסמכות כמו , ויש לו את אותה 27-1סעיפים 

  

חלק  אף כי. בספח זה מתארות מצבים היפוטטייםהדוגמאות  .1ב
יש , בפועלעובדות בלהופיע  יכולים הדוגמאותמההיבטים של 

ות של תבית עובדות הרלווטי והסיבותכל העובדות להעריך את 
  .11ם תקן דיווח כספי בילאומי ויישמסוימת בעת 

  

  הסדרים משותפים 

  )5הסדר חוזי (סעיף 

דרכים. הסדר חוזי  ספרבמ של הסדר חוזי וקיומבכח ווייתן לה .2ב
בדרך  ,כתבבאך לא תמיד, שיתן לאכיפה הוא לעיתים קרובות, 

 יםבין הצדדים. מגו יםמתועד יםאו דיוצורה של חוזה כלל ב
 עצמםאו בפי  ,הסדרים שיתים לאכיפהליצור גם  יםיכול חוקיים

 בין הצדדים. חוזים יחד עם וא
 
(ראה סעיפים  גוף פרד באמצעות ביםכאשר הסדרים משותפים  .3ב

, זיהסדר החוה לשיבטים מסוימים ה או ,החוזי), ההסדר 33ב-19ב
או בהצהרת יסוד , ההתאגדותבמסמכי  ,במקרים מסוימיםישולבו, 

 .הפרד במסמכים משפטיים של הגוף
 
 צדדים משתתפיםה שלפיהםאת התאים מפרט ההסדר החוזי  .4ב

בדרך כלל  עוסק . ההסדר החוזיהסדרה שהיא שוא בפעילות
 :כמו בושאים

 
 ההסדר המשותף. , הפעילות ומשך תקופתמטרהה  )א(
 
הסדר ה לש ,מקבילמהל או גוף  ,וןדירקטוריהחברי איך   )ב(

 מוו.יהמשותף 
 

 הושאים שדורשים החלטות :תהליך קבלת ההחלטות  )ג(
תמיכה דים ורמת המהצדדים, זכויות ההצבעה של הצד

ושאים אלרדהקף תשהמ. תהליך קבלת ההחלטות השת ב
(ראה הסדר שליטה משותפת על ה קובע סדר החוזיהב

 ).11ב-5סעיפים ב
 

 ת מהצדדים.ות שדרשואחר השקעותההון או   )ד(
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כסים, התחייבויות, הכסות, הוצאות או רווח  ופן חלוקתא  )ה(
 .בין הצדדים חסים להסדר המשותףומיהאו הפסד 

 

  )13-7ם שליטה משותפת (סעיפי

שליטה משותפת על הסדר, ישות תעריך יש בהערכה אם לישות  .5ב
על  יםלטוש ,או קבוצה של הצדדים כל הצדדים,אם  תחילה

שמש יהוא מגדיר שליטה ו 10ההסדר. תקן דיווח כספי בילאומי 
חשופים , קבוצה של הצדדיםאו  אם כל הצדדים, העיקבלצורך ה

 ,הסדרב םשלהרבות מהמעו ותמשת ות, לתשואאו בעלי זכויות
 חוהכבאמצעות  להשפיע על תשואות אלהאת היכולת  הםיש לו

קבוצה של הצדדים, לאו  ,דיםכל הצדלכאשר  הסדר.שלהם על ה
יות את הפעיל תוותלהיש את היכולת במשותף,  שבחים

 ומר,לכ(ההסדר מתשואות על ה ותישמעמבאופן שמשפיעות 
 .במשותף על ההסדרהרלווטיות), הצדדים שולטים פעילויות ה

 
שכל הצדדים, או קבוצה של הצדדים, ה סקהגעה למהלאחר  .6ב

שליטה  היש ל סדר, ישות תעריך אםהעל הבמשותף  יםלטוש
שליטה משותפת קיימת רק כאשר החלטות  .ל ההסדרמשותפת ע

ה אחד של הצדדים רלווטיות דורשות הסכמה פהפעילויות ה לגבי
 ףמשותבשלט אם ההסדר הסדר. הערכה ששולטים במשותף על ה

על רק שלט או קבוצה של הצדדים על ידי על ידי כל הצדדים או 
 .שיקול דעתלדרוש  הידי אחד הצדדים, יכול

 
הסדר בוסכם על ידי הצדדים התהליך קבלת ההחלטות ש ,יםיתלע .7ב

לדוגמה, יח ששי  לשליטה משותפת.עקיפין וביל בשלהם מהחוזי 
אחוז מזכויות  50אחד יש  צדדים מייסדים הסדר שבו לכל

אחוז מזכויות  51שלפחות  קובע הסדר החוזי בייהםהההצבעה ו
קבל החלטות לגבי הפעילויות הרלווטיות. כדי לההצבעה דרשות 

שיש להם שליטה משותפת  ו בעקיפיןמיצדדים הסכה ,במקרה כזה
 יןרלווטיות אהפעילויות ה ביגלשהחלטות  מאחרהסדר על ה

 שי הצדדים.  תללא הסכמ יכולות להתקבל
  

זכויות  לשיחס מיימאלי ש ודרהסדר החוזי ל ,בסיבות אחרות .8ב
 רלווטיות. כאשרה הפעילויות לגביהחלטות קבל כדי לההצבעה 

על יכול להיות מושג  זכויות ההצבעהדרש של ש אלימיימהיחס ה
איו הסדר זה  ,ם יחדמיסכימאחד של הצדדים ה שילוביותר מידי 

(או  דיםאיזה צדא אם כן ההסדר החוזי קובע לא ,ותףהסדר מש
 לגבילהחלטות של צדדים) דרשים להסכים פה אחד  שילוב

 .הסדרל ההרלווטיות שפעילויות ה
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  דוגמאות ליישום

   1 דוגמה

אחוז  50א' יש  -יח ששלושה צדדים מייסדים הסדר: ל
 20ג' יש  -אחוז ו ל 30ב' יש  -מזכויות ההצבעה שבהסדר, ל

אחוז  75ג' קובע שלפחות -אחוז. ההסדר החוזי שבין א' ,ב' ו
מזכויות ההצבעה דרשות כדי לקבל החלטות לגבי הפעילויות 

כל החלטה,  לחסוםהרלווטיות של ההסדר. למרות שא' יכול 
הוא איו שולט על ההסדר מאחר שהוא צריך את הסכמתו של 

אחוז  75ת ב'. התאים של ההסדר החוזי שלהם הדורשים לפחו
מזכויות ההצבעה כדי לקבל החלטות לגבי הפעילויות 

ב' יש שליטה משותפת -רלווטיות, יוצרים למעשה מצב שלא' ו
על ההסדר מאחר שהחלטות לגבי הפעילויות רלווטיות של 

  ב'.של יכולות להתקבל ללא הסכמה של א' ו איןההסדר 
  
  2דוגמה 

מזכויות ההצבעה  50א' יש -יח שבהסדר יש שלושה צדדים: ל
אחוז, כל אחד. ההסדר החוזי בין א', ב'  25ג' יש -ב' ו-בהסדר ו ל

אחוז מזכויות ההצבעה דרשות כדי לקבל  75ג' קובע שלפחות - ו
החלטות לגבי הפעילויות הרלווטיות של ההסדר. למרות שא' 

כל החלטה, הוא איו שולט על ההסדר מאחר שהוא  לחסוםיכול 
ל ב' או את הסכמתו של ג'. בדוגמה זו א', ב' צריך את הסכמתו ש

אחד  צירוףג' שולטים במשותף על ההסדר. אולם, יש יותר מ- ו
אחוז מזכויות  75של הצדדים שיכולים להסכים כדי להשיג 

ג'). במצב -ב', או א' ו-ההצבעה. (לדוגמה, אחד מהשיים או א' ו
הסדר משותף, ההסדר החוזי בין  כזה כדי שההסדר יהיה

של הצדדים דרש להסכים פה  צירוףדדים צריך לפרט איזה הצ
  אחד להחלטות לגבי הפעילויות הרלווטיות של ההסדר.

  
   3דוגמה 

אחוז מזכויות ההצבעה  35ב' יש -ל-א' ו- יח הסדר שבו ל
אחוז הותרים מפוזרים באופן רחב. החלטות ה 30-בהסדר, ו

ידי רוב זכויות לגבי הפעילויות הרלווטיות דורשות אישור על 
ב' יש שליטה משותפת על ההסדר רק אם - א' ו ל-ההצבעה. ל

ההסדר החוזי קובע שהחלטות לגבי הפעילויות הרלווטיות של 
  ההסדר דורשות את ההסכמה של א' ושל ב'.

 
שליטה  בעלהדרישה להסכמה פה אחד משמעותה שכל צד  .9ב

צה קבומכל אחד מהצדדים, או ממוע הסדר יכול לעל המשותפת 
 הפעילויות לגבי(ת וצדדי-חד ותמלהגיע להחלט ,של הצדדים

ה פה אחד סכמאם הדרישה לה .הרלווטיות) ללא ההסכמה שלו
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ולא  מגיותלצד זכויות  רק להחלטות שמעיקות תמתייחס
 בעל צד הרלווטיות בהסדר, צד זה איו הפעילויות לגבי ותהחלטל

  שליטה משותפת על ההסדר.
  

כמו בוררות.  ויכוחים,על פתרון כלול סעיפים הסדר חוזי יכול ל .10ב
עדר הסכמה יבה תקבללאפשר להחלטות לההוראות אלה יכולות 

קיום הוראות  .שיש להם שליטה משותפתפה אחד בין הצדדים 
יות להוכתוצאה מכך  ףמשותבהישלט מההסדר ל מוע יואלה אכ

 .הסדר משותף
  

 הערכת שליטה משותפת
  

 
  
 

  

האם ההסדר החוזי מעיק 
לכל הצדדים, או לקבוצה 

שליטה על  ,של הצדדים
 במשותף? ההסדר

מחוץ לתחולת 
תקן דיווח כספי 

 11בילאומי 

האם החלטות לגבי 
הפעילויות הרלווטיות 
דורשות הסכמה פה אחד 
של כל הצדדים, או של 
קבוצה של הצדדים, 
ששולטים במשותף על 

 ההסדר?

מחוץ לתחולת 
תקן דיווח כספי 

 11בילאומי 

 לא

 כן

 כן

 לא

ההסדר שלט במשותף: ההסדר 
 הוא הסדר משותף. 
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, 11הוא מחוץ לתחולת תקן דיווח כספי בילאומי כאשר הסדר  .11ב
בהסדר בהתאם לתקי דיווח כספי בזכויותיה  תטפלמישות 

, תקן 10כמו תקן דיווח כספי בילאומי  ,םרלווטיי םבילאומיי
) או תקן דיווח 2011(כפי שתוקן בשת  28חשבואות בילאומי 

 .9כספי בילאומי 
 

  )19-14(סעיפים ם משותפים סוגי הסדרי

 לשכדרך  ,למגוון מטרות (לדוגמה םצעיובהסדרים משותפים מ .12ב
לצדדים גישה  ספק, או כדרך ללחלוק עלויות וסיכוים צדדים

 יםצעובהיות מל ויכולים), יםחדש יםקולטכולוגיה חדשה או שו
 .שוות צורות משפטיותבושוים  יםמבתוך שימוש ב

 
הסדר ה היא שואשהפעילות ששים דוראים  הסדריםחלק מה .13ב

של גוף מעורבת הקמה הסדרים אחרים ב ,אולםגוף פרד. ב תבוצע
 פרד.

 
זכויות תלוי ב תקן זהלפי  הדרשהסיווג של הסדרים משותפים  .14ב

מההסדר במהלך העסקים  ותובעהמחויבויות של הצדדים בו
משותפות או  פעילויותכ מסווג הסדרים משותפים תקן זהל. גיהר

. כאשר לישות יש זכויות לכסים, ומחויבויות קאות משותפותכעס
. משותפת פעילותההסדר הוא  ,להסדר ותשמיוחס ,להתחייבויות

, ההסדר הוא ת יש זכויות לכסים טו של ההסדרכאשר לישו
ישות שאת ההערכה  מפרטים 33ב-16. סעיפים בסקה משותפתע

זכות ו אמשותפת  פעילותע אם יש לה זכות בוקבכדי למבצעת 
 .בעסקה משותפת

  

  סיווג הסדר משותף

מהצדדים , הסיווג של הסדרים משותפים דורש 14כאמור בסעיף ב .15ב
מההסדר. כאשר  ותשובעשלהם מחויבויות הזכויות והאת  לבחון

 :באיםגורמים הישות תתחשב ב ,זובחיה מבצעים 
  

 .)21ב-16של ההסדר המשותף (ראה סעיפים במבה ה  )א(
 
 באמצעות גוף פרד: בה ףהמשות כאשר ההסדר  )ב(

 
)i( פרדראה סעיפים ב הצורה המשפטית של הגוף ה)22 -

 ;)24ב
 
)ii( ראה סעיפים ב) אים של ההסדר החוזי28ב- 25הת(; 

 ,וכן
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)iii(  סיבות אחרותטי, עובדות וכאשר רלוו) ראה סעיפים
 ).33ב-29ב

 
  של הסדר משותף מבה 

  גוף פרדבאמצעות  יםב איםהסדרים משותפים ש

 פעילותפרד הוא  גוף באמצעות בהתף שאיו הסדר משו .16ב
לכסים זכויות את הקובע כאלה ההסדר החוזי  במקרים .משותפת

 ,חויבויות להתחייבויות של הצדדיםמאת הושל הצדדים 
 ות של הצדדיםמקבילה הכסותהזכויות לאת ו להסדר, המיוחסות

 .של הצדדיםהמקבילות  המחויבויות להוצאותאת ו
 
הם הפעילויות ש מהותההסדר החוזי מתאר את  ,תלעיתים קרובו .17ב

 את הפעילויות יחד. בצעלמתכווים ם הצדדי כיצדהסדר, וה שוא
הצדדים להסדר המשותף יכולים להסכים ליצר מוצר  ,לדוגמה

כל צד יהיה אחראי למשימה ספציפית וכל צד ישתמש אשר כיחד, 
גם יכול . ההסדר החוזי התחייבויות משלו תהוו לוכסים שלו ויב
לצדדים יחולקו  ותמשותפן שהוההוצאות  הכסותך היא קבועל
 יוכיר בדוחותמ המשותפת בפעילות שותףכל  ,יהם. במקרה כזהיב

עבור המשימה  שימשוהכספיים את הכסים וההתחייבויות ש
ובהוצאות בהתאם להסדר  הכסותכיר בחלקו במהספציפית ו

 החוזי.
 
ותף יכולים להסכים דדים להסדר המשהצ ,במקרים אחרים .18ב

ההסדר החוזי  ,, לחלוק ולהפעיל כס ביחד. במקרה כזההלדוגמ
, ואיך ופעל במשותףמכס שלהזכויות של הצדדים קובע את 

בין  ותמחולק לופעתכס ועלויות המה ההכסותתפוקה או ה
בכס בחלקו פל טמ פתמשותה בפעילות שותףכל  .הצדדים
חלקו בכיר מ, וכלשהן תיובהתחייבו המוסכם ובחלקו ףהמשות

  .ובהוצאות בהתאם להסדר החוזי הכסותבתפוקה, ב
  

  גוף פרד  באמצעות שבוהסדרים משותפים 

להסדר חסים ייתמההכסים וההתחייבויות  בוהסדר משותף ש .19ב
 פעילותאו  משותפת עסקהלהיות מוחזקים בגוף פרד, יכול 

 משותפת.
 
בעסקה ותף ש או פתמשותבפעילות  שותףא וה צדאם  הקביעה .20ב

, להתחייבויות יומחויבויותוב ,לכסים יוזכויותב התלוי משותפת
 מוחזקים בגוף הפרד.הלהסדר  המיוחסות
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 ,גוף פרדב דר משותףהס בוצדדים הכאשר  ,15כאמור בסעיף ב .21ב
פטית של הגוף הפרד, הצורה המשאם הצדדים צריכים להעריך 

אחרות  וסיבות ותוטי עובדהתאים של ההסדר החוזי וכאשר רלו
 להם: ים, מעיקכלשהן

 
 המיוחסות ,זכויות לכסים, ומחויבויות להתחייבויות  )א(

 ; אומשותפת) פעילותהסדר הוא הכלומר ( להסדר
 
הסדר הוא עסקה כלומר ההסדר (ל השזכויות לכסים טו   )ב(

  משותפת).
 

זכויות והמחויבויות של סיווג של הסדר משותף: הערכה של ה
 הסדרמה ותובעהצדדים ה

  
 מבה של הסדר משותף 

 בה באמצעות גוף פרד לא בה באמצעות גוף פרד

  הישות תתחשב:

)i(  בצורה המשפטית של
 הגוף הפרד;

)ii( אים של ההסדרבת 
  החוזי; וכן

)iii(  טי, עובדותכאשר רלוו
  וסיבות אחרות

 פעילות משותפת עסקה משותפת
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  הצורה המשפטית של הגוף הפרד 

את בוחים אשר הצורה המשפטית של הגוף הפרד רלווטית כ .22ב
הערכה ב סייעתמ. הצורה המשפטית הסוג של ההסדר המשותף

של מחויבויות הכסים ולשל הצדדים זכויות ה שלהראשוית 
יש  צדדיםכמו אם ל, בגוף הפרד ותמוחזקשלהתחייבויות הצדדים 

 אחראייםהצדדים אם ו מוחזקים בגוף הפרדשזכויות בכסים 
 .להתחייבויות שמוחזקות בגוף הפרד

 
גוף  באמצעותים יכולים להל את ההסדר המשותף , הצדדלדוגמה .23ב

כגוף  חשבלהי לגוף הפרדגורמת  ושלצורה המשפטית ה, שפרד
 מוחזקים בגוףה התחייבויותההכסים וכלומר ( שעומד בפי עצמו

של הגוף הפרד ולא הכסים  התחייבויותהפרד הם הכסים ו
ההערכה של הזכויות  ,של הצדדים). במקרה כזה התחייבויותוה

צדדים על ידי הצורה המשפטית של ההתוות בידי והמחויבויות 
 ,אולם שההסדר הוא עסקה משותפת. ביעההגוף הפרד מצ

(ראה  שלהםעל ידי הצדדים בהסדר החוזי  וכמוסשהתאים 
עובדות וסיבות אחרות (ראה  ,יוכאשר רלווט ,)28ב-25סעיפים ב

זכויות ה גבור על ההערכה שלל ים), יכול33ב-29ב סעיפים
צדדים על ידי הצורה המשפטית של התוות בידי הוהמחויבויות 

  הגוף הפרד.
  

דדים על ידי צהתוות בידי ה ל הזכויות והמחויבויותהערכה שה .24ב
 הסקגיע למכדי לה קהמספי ,ל הגוף הפרדהצורה המשפטית ש

רק אם הצדדים מהלים את  ,משותפת פעילותשההסדר הוא 
 יה יוצרתאשלו ההסדר המשותף בגוף פרד שהצורה המשפטית 

הכסים כלומר, הגוף הפרד (לבין הפרדה בין הצדדים 
יבויות יחהתהם הכסים והמוחזקים בגוף הפרד היבויות יחהתוה

 ).של הצדדים
  

  הערכת התאים של ההסדר החוזי 

על ידי הצדדים  וכמוסשהזכויות והמחויבויות  ,במקרים רבים .25ב
את הזכויות  ,ותסותר ןיאאו ש ,ותבהסדרים החוזיים שלהם עקבי

הגוף לצדדים על ידי הצורה המשפטית של  תוותוהמחויבויות ה
 .ההסדר בה שבוהפרד 

  
או  בטללכדי החוזי הצדדים משתמשים בהסדר  ,במקרים אחרים .26ב

על ידי הצורה המשפטית  התוותת את הזכויות והמחויבויות לשו
 .בהההסדר  שבוהגוף הפרד של 
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  דוגמא ליישום

  4דוגמה 

יח ששי צדדים בוים הסדר משותף בישות מאוגדת. לכל צד 
אחוז מזכויות הבעלות בישות המאוגדת. ההתאגדות  50יש 

מהבעלים שלה וכתוצאה מכך  מאפשרת הפרדה של הישות
הכסים וההתחייבויות המוחזקים בישות הם הכסים 
וההתחייבויות של הישות המאוגדת. במקרה כזה הערכת 
הזכויות והמחויבויות התוות לצדדים על ידי הצורה המשפטית 
של הגוף הפרד מצביעה שלצדדים יש זכויות בכסים טו של 

  ההסדר. 

אולם, הצדדים משים את המאפייים של התאגיד באמצעות 
ההסדר החוזי כך שלכל אחד מהצדדים יש זכויות בכסים של 
הישות המאוגדת וכל אחד מהצדדים אחראי להתחייבויות של 
הישות המאוגדת לפי חלקו המוגדר. שיויים חוזיים כאלה 
למאפייים של התאגיד יכולים לגרום להסדר להיות פעילות 

  משותפת.

 
בהסדרים חוזיים של  שכיחיםהטבלה הבאה משווה בין תאים  .27ב

בהסדרים חוזיים  לבין תאים שכיחיםצדדים לפעילות משותפת 
 ייםהחוז םתאיה. הדוגמאות של לעסקה משותפתצדדים של 

 .ממצותאין  שלהלןבטבלה  ויתש
 

  הערכת התאים של הסדר חוזי

  עסקה משותפת  משותפת פעילות  

 ם שלאיתה
ההסדר 

  החוזי 

ההסדר החוזי מספק 
הסדר ללצדדים 

זכויות המשותף 
ויבויות ומח ,לכסים

, להתחייבויות
  להסדר  המיוחסות

ההסדר החוזי מספק 
הסדר ללצדדים 

זכויות המשותף 
ל כסים טו של

 זהו ,ההסדר (כלומר
לא הגוף הפרד, 

ש לו שי ,הצדדים
, כסיםזכויות ל

ומחויבויות 
 ,התחייבויותל

  ).להסדר המיוחסות

  המשך...
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  ...המשך

  הערכת התאים של הסדר חוזי

  עסקה משותפת  פעילות משותפת  

זכויות 
  כסיםל

  

  

  

  

  

  

 קובעההסדר החוזי 
שהצדדים להסדר 
את המשותף חולקים 

 דוגמה(ל תיוזכוהכל 
קיין או  ,זכויות
בכסים  בעלות)

הסדר מיוחסים לה
דוגמה (ל יחס מוגדרב
הבעלות ת יולזכויחס ב

ר בהסדשל הצדדים 
או ביחס לפעילות 

 באמצעותה עוצבש
יתת ההסדר שהיא 

 יןישרמבלייחוס 
  אליהם).

 קובעההסדר החוזי 
שהכסים שהובאו 

לתוך ההסדר או 
שרכשו לאחר מכן על 

 ,ההסדר המשותףידי 
. כסי ההסדרהם 

 לצדדים אין זכויות
 ,זכויותאין  ,(כלומר

בעלות)  קיין או
  .ההסדרבכסים של 

מחויבויות 
  להתחייבויות 

ההסדר החוזי קובע 
שהצדדים להסדר 

המשותף חולקים בכל 
 ההתחייבויות,

מחויבויות, עלויות 
והוצאות ביחס מוגדר 

(לדוגמה ביחס 
לזכויות הבעלות של 
הצדדים בהסדר או 

ביחס לפעילות 
שבוצעה באמצעות 

ההסדר שהיא יתת 
לייחוס במישרין 

  אליהם). 

י קובע ההסדר החוז
שההסדר המשותף 

אחראי לחובות 
ולמחויבויות של 

  ההסדר. 

  

ההסדר החוזי קובע 
שהצדדים להסדר 
המשותף אחראים 
להסדר רק בהיקף 

ההשקעות של כל אחד 
מהם בהסדר, או 

בהיקף המחויבויות 
להשקעה, שטרם 

שולמו, או להון וסף 
להסדר, של כל אחד 

  מהם, או שיהם.

  המשך...
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  ...המשך

  ערכת התאים של הסדר חוזיה

  עסקה משותפת  פעילות משותפת  

מחויבויות 
להתחייבויות 

  (המשך)

ההסדר החוזי קובע 
שהצדדים להסדר 
המשותף אחראים 

לתביעות שיהיו 
  מצדדים שלישיים.

ההסדר החוזי קובע 
שלושים של ההסדר 
המשותף אין זכויות 

) גד recourseחזרה (
צד כלשהו בהקשר 

חויבויות לחובות או מ
  של ההסדר.

 הכסות,
 ,הוצאות
רווח או 

  הפסד 

 קובעההסדר החוזי 
הקצאה של את ה

לפי והוצאות  הכסות
 יחסיבסיס של ביצוע 

של כל צד להסדר 
 ,לדוגמה .המשותף

יכול ההסדר החוזי 
 כסותשה קבועל

ל עוקצות והוצאות מ
שכל  קיבולתבסיס ה

 מפעלשתמש במ צד
ף, משותבפעל מוה

להיות שהיא יכולה 
 שוה מזכויות הבעלות

. בהסדר המשותף
 ים,אחר מקריםב

צדדים ייתכן שה
לחלוק את  מוהסכי

הרווח או הפסד 
 לעלהסדר  שמיוחס

כמו  ,מוגדריחס  בסיס
זכויות הבעלות של 

 זה הצדדים בהסדר.
ע מההסדר יימלא 

להיות פעילות 
משותפת אם לצדדים 

 ,יש זכויות לכסים
ומחויבויות 

 ,להתחייבויות
   להסדר. המיוחסות

 קובעההסדר החוזי 
כל צד  שלאת החלק 

ברווח או בהפסד 
ת של יולפעילו מיוחסה

   ההסדר.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  המשך...
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  ...המשך

  הערכת התאים של הסדר חוזי

  עסקה משותפת  פעילות משותפת  

דרשים לעיתים  פיםמשות יםהצדדים להסדר  ותיערבו
אשר, , יםישישל דיםלצד יותקרובות לספק ערבו

משותף, או ההסדר השרות מ יםמקבל ,לדוגמה
מתן ערבויות  להסדר המשותף. מימון יםמספק

 ן,או המחויבות של הצדדים לספק אותכאלה, 
שההסדר המשותף  יםקובע אים, כשלעצמם,

ן שקובע אם אפייהמ .משותפת פעילותא וה
משותפת או  פעילותההסדר המשותף הוא 

ת יודים יש מחויבואם לצדהוא עסקה משותפת 
 ןלחלקאשר להסדר ( המיוחסותלהתחייבויות 

  .)תערבו ו,פקיאו לא ס ו,פקיהצדדים סייתכן ש

 
 ,שלצדדים יש זכויות לכסים קובעכאשר ההסדר החוזי  .28ב

 פעילותלהסדר, הם צדדים ל המיוחסות ,התחייבויותלומחויבויות 
משותפת והם לא צריכים לשקול עובדות או סיבות אחרות 

 ההסדר המשותף. שלווג יסה לצורך) 33ב-29עיפים ב(ס
  

  הערכת עובדות וסיבות אחרות

יש ם שלצדדים קובעי יםכאשר התאים של ההסדר החוזי א .29ב
, להסדר המיוחסות ,תחייבויותלהומחויבויות  ,זכויות לכסים

העריך אם ההסדר עובדות וסיבות אחרות כדי ל וישקלהצדדים 
 .ה משותפתמשותפת או עסק פעילותהוא 

 
שלו טית בגוף פרד שהצורה המשפ בההסדר משותף ייתכן ש .30ב

התאים ייתכן ש. בין הגוף הפרדלהפרדה בין הצדדים  וצרתי
את הזכויות  ים קובעיםבין הצדדים א ווסכמהשהחוזיים 

בחיה של  אךשל הצדדים,  ,ומחויבויות להתחייבויות ,כסיםל
סווג כזה י הסדרכך שללהוביל  הוסיבות אחרות יכול עובדות

ות וסיבות אחרות כאשר עובדמקרה זה יהיה המשותפת.  פעילותכ
 ,ומחויבויות להתחייבויות ,זכויות לכסיםותות לצדדים 

 .להסדר המיוחסות
  

ספקת תפוקה ההסדר מתוכות בעיקר לשם ל כאשר הפעילויות ש .31ב
כל למעשה לשלצדדים יש זכויות  ביע על כךמצ דברלצדדים, ה

צדדים להסדר כזה ההסדר. ל הכסים שה לשבות הכלכליות ההט
גישה שלהם לתפוקות שמסופקות הלעיתים קרובות את מבטיחים 



IFRS 11  

  656

 מההסדר למכור תפוקה לצדדיםעל ידי מיעה על ידי ההסדר 
 שלישיים.

  

א שההתחייבויות יהכאלה תכון ומטרה הסדר עם של  השפעהה .32ב
רימי המזומים מסולקות על ידי תז הן במהות הסדרהתהוו לש
. כאשר שלהם ת התפוקהורכיש עבורמהצדדים  יםתקבלמה

 התורמיםתזרימי המזומים המקור היחידי ל למעשההצדדים הם 
צדדים יש של ביעבהסדר, זה מצ פעילויותהמשכיות של הל

 .להסדר המיוחסותמחויבויות להתחייבויות 
 

  דוגמא ליישום 

  5דוגמה 

תף בישות מאוגדת (ישות ג') יח ששי צדדים בוים הסדר משו
מזכויות הבעלות. מטרת ההסדר היא  50%שבה לכל צד יש 

לייצר חומרים הדרושים לצדדים לצורך תהליכי הייצור 
העצמיים שלהם. ההסדר מבטיח שהצדדים מפעילים את 
המתקן שמייצר את החומרים בהתאם למפרט הכמויות 

  והאיכות של הצדדים. 

(ישות מאוגדת) שבאמצעותה  הצורה המשפטית של ישות ג'
מבוצעות הפעילויות מצביעה תחילה שהכסים וההתחייבויות 
שמחזיקה ישות ג', הם הכסים וההתחייבויות של ישות ג'. 
ההסדר החוזי בין הצדדים איו קובע שלצדדים יש זכויות 
 לכסים או מחויבויות להתחייבויות של ישות ג'. בהתאם לכך,

ג' ותאי ההסדר החוזי מצביעים  הצורה המשפטית של ישות
  שההסדר הוא עסקה משותפת.

הבאים של  םאולם, הצדדים לוקחים בחשבון גם את ההיבטי
  :ההסדר

הצדדים הסכימו לרכוש את כל התפוקות שמיוצרות על  •
. ישות ג' לא יכולה למכור 50:50ידי ישות ג' ביחס של 

תפוקה כלשהי לצדדים שלישיים, אלא אם כן המכירה 
רת על ידי שי הצדדים להסדר. מאחר שמטרת מאוש

, ההסדר היא לספק לצדדים את התפוקה שהם דורשים
כאלה לצדדים שלישיים חזויות להיות לא  מכירות

 .שגרתיות ולא מהותיות

  
  

  ...המשך  
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  ...המשך

  דוגמא ליישום

המחיר של התפוקה שמכרת לצדדים קבעת על ידי שי  •
ת העלויות של הצדדים ברמה שמתוכת לכסות א

הייצור והוצאות יהול שהתהוו על ידי ישות ג'. על בסיס 
 מודל תפעול זה, ההסדר מיועד לפעול ברמה מאוזת.

  מתבית העובדות לעיל, העובדות והסיבות הבאות רלווטיות:

המחויבות של הצדדים לרכוש את כל התפוקות שיוצרו  •
ת ג' על ידי ישות ג' משקפת את התלות הבלעדית של ישו

בצדדים להפקת תזרים מזומים, ולכן לצדדים יש 
 מחויבות לממן את סילוק ההתחייבויות של ישות ג'.

העובדה שלצדדים יש זכויות לכל התפוקות שמיוצרות על  •
ידי ישות ג' משמעה שהצדדים הם צרכים ולכן יש להם 

 זכויות לכל ההטבות הכלכליות של הכסים של ישות ג'.

לה מצביעות שההסדר הוא פעילות משותפת. עובדות וסיבות א
המסקה לגבי סיווג ההסדר משותף בסיבות אלה לא תשתה 
אם במקום שהצדדים ישתמשו בחלקם בתפוקה בעצמם 
בתהליך ייצור עוקב, הצדדים ימכרו את חלקם בתפוקה לצדדים 

  שלישיים.

אם הצדדים שיו את תאי ההסדר החוזי כך שההסדר יכול 
שלישיים, זה יוביל לכך שישות ג' וטלת  לצדדיםלמכור תפוקה 

על עצמה סיכון ביקוש, סיכון מלאי וסיכון אשראי. בתרחיש זה, 
שיוי כזה בעובדות ובסיבות ידרוש הערכה מחדש של סיווג 
ההסדר המשותף. עובדות וסיבות כאלה מצביעות שההסדר 

  הוא עסקה משותפת.
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מבצעת כדי ישות ש הת ההערכתרשים הזרימה שלהלן משקף א .33ב
  :גוף פרד באמצעות בהסווג הסדר כאשר ההסדר המשותף ל

  
  סיווג של הסדר משותף שבה באמצעות גוף פרד

  

צורה 
משפטית 
של הגוף 

 הפרד

ם תאי
 של

ההסדר 
 החוזי 

עובדות 
וסיבות 

 אחרות

האם הצורה המשפטית 
של הגוף הפרד מעיקה 

 ,םלצדדים זכויות לכסי
 ,ומחויבויות להתחייבויות

 להסדר?  המיוחסות

ההסדר  ם שלתאיההאם 
שלצדדים  קובעיםהחוזי 

 ,יש זכויות לכסים
 ,ומחויבויות להתחייבויות

 להסדר? המיוחסות

האם הצדדים תכו את 
  ש:כך ההסדר 

הפעילויות שלו הן   )א(
 ספקבעיקר במטרה ל
לצדדים תפוקה 

לצדדים יש  ,(כלומר
כל ל למעשהזכויות 

ההטבות הכלכליות 
של הכסים 

חזקים בגוף ומה
 הפרד), וכן

צדדים על הוא תלוי ב  )ב(
 ילוקבסיס מתמשך לס

התחייבויות ה
לפעילות  המיוחסות
באמצעות המוהלת 

   ההסדר?

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  פעילות 
 משותפת

 עסקה משותפת

 כן

 כן

 כן

 לא

 לא

 לא
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פים כספיים של צדדים להסדר משותף (סעי דוחות
  )22-א ו21

טיפול חשבואי ברכישות של זכויות בפעילויות 
  משותפות

כאשר ישות רוכשת זכות בפעילות משותפת אשר פעילותה מהווה   א.33ב
, עליה ליישם, לפי 3עסק, כהגדרתו בתקן דיווח כספי בילאומי 

של הטיפול החשבואי  הכללים, את כל 20חלקה בהתאם לסעיף 
ובתקי דיווח כספי  3בצירופי עסקים בתקן דיווח כספי בילאומי 

תרים את ההחיה בתקן זה בילאומיים אחרים, אשר אים סו
ולתת גילוי למידע הדרש בתקים אלה בהקשר לצירופי עסקים. 

של טיפול חשבואי בצירופי עסקים אשר אים סותרים  הכללים
הבאים, אך אים  הכלליםאת ההחיות בתקן זה כוללים את 

  מוגבלים אליהם:
  

מדידת כסים והתחייבויות יתים לזיהוי בשווי הוגן, מלבד   )א(
יטים שלגביהם יתו חריגים בתקן דיווח כספי בילאומי פר

 ובתקי דיווח כספי בילאומיים אחרים; 3
 
הכרה בעלויות הקשורות לרכישה כהוצאות בתקופות שבהן   )ב(

העלויות מתהוות והשירותים מתקבלים, למעט עלויות 
להפקת יירות ערך המהווים חוב או יירות ערך הויים 

 32ן חשבואות בילאומי אשר מוכרות בהתאם לתק
1;9ולתקן דיווח כספי בילאומי  מכשירים פיסיים: הצגה

                                                 
אם ישות מיישמת תיקוים אלה אך עדיין איה מיישמת את תקן דיווח   1

 9, ההפיה בתיקוים אלה לתקן דיווח כספי בילאומי 9כספי בילאומי 
יים: הכרה מכשירים פיס 39תקרא כהפיה לתקן חשבואות בילאומי 

 .ומדידה

 
התחייבויות מסים דחים בהכרה בכסי מסים דחים ו  )ג(

הובעים מההכרה לראשוה בכסים או בהתחייבויות, 
למעט התחייבויות מסים דחים הובעות מההכרה 

ילאומי לראשוה במויטין, כפי שדרש בתקן דיווח כספי ב
לגבי  מסים על ההכסה 12ובתקן חשבואות בילאומי  3

 צירופי עסקים; 
  

הכרה בעודף של התמורה שהועברה על הסכום טו למועד   )ד(
הרכישה של הכסים היתים לזיהוי שרכשו ושל 

 ההתחייבויות שיטלו, אם בכלל, כמויטין; וכן 
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קצה מזומים שאליה הו-הבחית ירידת ערך של יחידה מיב  )ה(
מויטין לפחות אחת לשה, ובכל עת שיש סימן לירידת ערך 

 36של היחידה, כפי שדרש בתקן חשבואות בילאומי 
 מויטין שרכש בצירוף עסקים.  גביל ירידת ערך כסים

  
א חלים גם על ההקמה של פעילות משותפת אם, 33ב-א ו21סעיפים   ב.33ב

, 3י בילאומי ורק אם, עסק קיים, כהגדרתו בתקן דיווח כספ
מושקע בפעילות המשותפת בעת הקמתה על ידי אחד מהצדדים 
שמשתתפים בפעילות המשותפת. אולם, סעיפים אלה אים חלים 
על ההקמה של פעילות משותפת אם כל הצדדים שמשתתפים 
בפעילות המשותפת משקיעים רק כסים או קבוצות של כסים, 

  עת הקמתה.שאים מהווים עסקים, לפעילות המשותפת ב
  
שותף בפעילות משותפת עשוי להגדיל את זכויותיו בפעילות   ג.33ב

משותפת אשר פעילותה מהווה עסק, כהגדרתו בתקן דיווח כספי 
, על ידי רכישת זכות וספת בפעילות המשותפת. 3בילאומי 

במקרים כאלה, זכויות שהוחזקו קודם לכן בפעילות המשותפת 
פעילות המשותפת שומר על אין מדדות מחדש אם השותף ב

  שליטה משותפת. 
  
גא.צד המשתתף בפעילות משותפת, אך אין לו שליטה משותפת על 33ב

להשיג שליטה משותפת על הפעילות  משותפת, עשויהפעילות ה
המשותפת שפעילותה מהווה עסק כהגדרתו בתקן דיווח כספי 

 אלה, זכויות שהוחזקו קודם לכן בפעילותכ. במקרים 3בילאומי 
  המשותפת אין מדדות מחדש.

  
ג אים חלים על רכישת זכות בפעילות 33ב-א33ב- א ו21סעיפים   ד.33ב

משותפת כאשר הצדדים שחולקים שליטה משותפת, כולל הישות 
שרוכשת זכות בפעילות המשותפת, מצאים תחת אותה שליטה של 
אותו צד או אותם צדדים לפי הרכישה ולאחריה, ושליטה זו איה 

  ית.ארע
  

 השקעות שלבהטיפול החשבואי במכירות או 
   פתמשות פעילותבכסים 

א יה בהשמשותפת  פעילות םעסקה עב מתקשרתכאשר ישות  .34ב
 היא, כמו מכירה או השקעה של כסים, פתמשותבפעילות  שותף

 המשותפת, פעילותצדדים האחרים לעם המהלת את העסקה 
או בהפסדים  יכיר ברווחים פתהמשות בפעילות השותףוככזה 

ל הצדדים האחרים ש גובה חלקםבזו רק עסקה מ ובעיםה
 .המשותפת פעילותב
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מימוש טו הבשווי  ירידהראייה ל תומספק אלהכ אותכאשר עסק .35ב
הפסד ל, או המשותפת פעילותושקעו בימכרו או שישל הכסים ש

כרו במלואם על ידי יו ה, הפסדים אלירידת ערך של אותם כסיםמ
 .פתתת המשובפעילו השותף

  

 פעילותהטיפול החשבואי ברכישת כסים מ
  משותפת

היא  בהשמשותפת  פעילות םעעסקה ב מתקשרתכאשר ישות  .36ב
ה חלקבכיר תא לא י, כמו רכישת כסים, הפתמשותבפעילות  שותף

 אותם כסים לצד שלישי. את תכרומשהיא הפסדים עד ברווחים וב
 
מימוש טו הווי בשירידה ראייה ל תוספקמ אלהכ אותכאשר עסק .37ב

, ירידת ערך של אותם כסיםהפסד מכשו או לרישל הכסים ש
  .אלההפסדים חלקו ביכיר ב פתמשות בפעילות שותף
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  ספח ג 

מעבר וביטול תקי דיווח כספי ראות וה ,מועד תחילה
  בילאומיים אחרים 

ת כמו תקן ויש לו את אותה סמכוהשל מהווה חלק בלתי פרד ספח זה 
  לחלקים אחרים של התקן.

  

  מועד תחילה 

ביואר  1ישות תיישם תקן זה לתקופות שתיות המתחילות ביום  .1ג
את  מתיישמ. אם ישות תרמויותר או לאחריו. יישום מוקדם  2013

את תקן עליה לתת גילוי לעובדה זו וליישם  ,יותר םהתקן מוקד
 של גילוי 12י תקן דיווח כספי בילאומ ,10דיווח כספי בילאומי 

(כפי שתוקן  27תקן חשבואות בילאומי  ,ותאחרבישויות זכויות 
) 2011(כפי שתוקן בשת  28) ותקן חשבואות בילאומי 2011בשת 

 .מועדבאותו 
  
דוחות כספיים מאוחדים, הסדרים משותפים וגילוי של זכויות    א.1ג

(תיקוים לתקן דיווח כספי בישויות אחרות: הוראות מעבר
תקן דיווח כספי לו 11תקן דיווח כספי בילאומי ל, 10ילאומי ב

 10ג-7, ג5ג-2את סעיפים ג ן, תיק2012ביוי  ם), שפורס12בילאומי 
ב. ישות תיישם תיקוים 12ג-א12ג-ב ו1את סעיפים ג ףוהוסי 12ג- ו

או לאחריו.  2013ביואר  1 אלה לתקופות שתיות המתחילות ביום
לתקופה  11ן דיווח כספי בילאומי אם ישות מיישמת את תק

  מוקדמת יותר, עליה ליישם תיקוים אלה לתקופה מוקדמת זו.
  
(תיקוים  טיפול חשבואי ברכישות של זכויות בפעילויות משותפות  אא.1ג

, תיקן את 2014), שפורסם במאי 11לתקן דיווח כספי בילאומי 
ד 33ב-א33א, ב21והוסיף את סעיפים  33הכותרת לאחר סעיף ב

א ואת הכותרות הקשורות אליהם. ישות תיישם 14ואת סעיף ג
תיקוים אלה באופן של מכאן ולהבא לתקופות שתיות המתחילות 

מותר. אם יותר או לאחריו. יישום מוקדם  2016ליואר  1ביום 
ישות מיישמת תיקוים אלה לתקופה מוקדמת יותר עליה לתת 

  גילוי לעובדה זו. 
  
  מחזור תיים לתקי דיווח כספי בילאומייםשיפורים ש  אב.1ג

גא. ישות 33, הוסיף את סעיף ב2017, שפורסם בדצמבר 2017-2015
בהן היא משיגה שליטה משותפת שתיישם תיקוים אלה לעסקאות 

, או לאחר תחילת הראשוה מתחילת תקופת הדיווח השתית
 2019ליואר  1, המתחילה ביום הראשוה תקופת הדיווח השתית

מותר. אם ישות מיישמת תיקוים יותר או לאחריו. יישום מוקדם 
  אלה מוקדם יותר, עליה לתת גילוי לעובדה זו.
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  מעברהוראות 
מדייות  8לתקן חשבואות בילאומי  28למרות הדרישות של סעיף   ב.1ג

, כאשר תקן זה חשבואית, שיויים באומדים חשבואיים וטעויות
ה להציג רק את המידע הכמותי מיושם לראשוה, ישות צריכ

לתקופה  8(ו) לתקן דיווח כספי בילאומי 28הדרש לפי סעיף 
השתית הקודמת הסמוכה לתקופה השתית הראשוה שבה תקן 

מיושם ("התקופה הקודמת הסמוכה").  11דיווח כספי בילאומי 
ישות רשאית להציג מידע זה גם לתקופה הוכחית או לתקופות 

  יותר, אך איה דרשת לעשות זאת. השוואה מוקדמות
  

מעבר מאיחוד יחסי לשיטת  - עסקאות משותפות
  השווי המאזי 

תכיר ישות וד יחסי לשיטת השווי המאזי, מאיח בעת המעבר .2ג
הקודמת  התקופהתחילת משותפת בהעסקה השקעתה בב

כסכום מצרפי של  תימדדהזו ההשקעה הראשוית  .הסמוכה
איחדה ישות הההתחייבויות שבספרים של הכסים ו כיםהער

אם . מהרכישה בעשכלשהו מויטין  כוללקודם לכן, וד יחסי באיח
 יותר גדולה מזומים-קודם לכן ליחידה מיבה השתייךהמויטין 

הישות תקצה מויטין  ,מזומים-של יחידות מיבותאו לקבוצה 
של העסקה היחסיים בספרים  כיםהערבסיס  לעלעסקה המשותפת 

קבוצה של יחידות המזומים או -של היחידה המיבהוהמשותפת 
  .ךשתייה מויטיןה שאליהמזומים - מיבות

  

 חשבת ,2גבהתאם לסעיף  הקבעשיתרת הפתיחה של ההשקעה  .3ג
. ישות תיישם את בהכרה לראשוהההשקעה חשבת של ת כעלו

(כפי שתוקן בשת  28לאומי לתקן חשבואות בי 43-40סעיפים 
פגם ערכה של אם  לבחוןכדי ה ההשקעחה של תייתרת הפ) ל2011

עודפים ל כלשהו כתיאוםותכיר בהפסד מירידת ערך השקעה ה
 הראשולהכרה החריג ל. הקודמת הסמוכההתקופה בתחילת 
 על ההכסהמיסים  12לתקן חשבואות בילאומי  24-ו 15בסעיפים 

ובעת הישות מכירה בהשקעה בעסקה משותפת החל כאשר  יוא
ודם לכן אוחד עסקאות משותפות שקלם הוראות המעבר מיישו

 .באיחוד יחסי
 
קודם  שאוחדוהכסים וההתחייבויות של  קיבוץהתוצאה של אם  .4ג

ישות תעריך אם יש כסים טו שליליים, היא  היחסיבאיחוד לכן 
לכסים טו יחס ב ויבות משתמעתמח לה מחויבות משפטית או

. אם הישות מקבילהייבות הישות תכיר בהתח אם כך,שליליים, וה
מחויבות משפטית או מחויבות משתמעת לה אין ה שסקגיעה לממ
 מקבילה,היא לא תכיר בהתחייבות  ,יחס לכסים טו השלילייםב

. הקודמת הסמוכההעודפים בתחילת התקופה  תתאים אתהיא  אך
בהפסדים  חלקהגילוי ליחד עם  ,עובדה זותיתן גילוי לות היש
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בתחילת  שלא הוכרוקה המשותפת שלה של העסמצטברים ה
 .קן זה מיושם לראשוהתבו שבמועד ו הקודמת הסמוכההתקופה 

  

יתרה ל קובצוהתחייבויות שהכסים וה הרכבישות תיתן גילוי ל .5ג
. הקודמת הסמוכהבתחילת התקופה שקעה הבשורה אחת של ה

 יהןבלגשלכל העסקאות המשותפות  צרפיבאופן מ וכןיגילוי זה 
 .6ג-2בסעיפים ג ת את הוראות המעברישות מיישמ

  

בעסקה משותפת , ישות תטפל בהשקעתה לאחר ההכרה לראשוה .6ג
שיטת השווי המאזי בהתאם לתקן חשבואות בשימוש תוך 

 ). 2011(כפי שתוקן בשת  28בילאומי 
  

מעבר משיטת השווי  -משותפות  פעילויות
  התחייבויות בכסים ובהמאזי לטיפול חשבואי 

שיטת השווי המאזי לטיפול חשבואי בכסים מ עברבעת המ .7ג
ישות תגרע  משותפת, פעילותב הזכותל הקשרהתחייבויות בבו

את ההשקעה שקודם לכן  הקודמת הסמוכהבתחילת התקופה 
כלשהם ופריטים אחרים השווי המאזי  בשיטתתוך שימוש  טופלה

 38בהתאם לסעיף בהסדר מההשקעה טו של הישות שהיוו חלק 
, ותכיר )2011(כפי שתוקן בשת  28חשבואות בילאומי  לתקן

 הקשרהתחייבויות בבכל אחת מההכסים ומבכל אחד בחלקה 
ייתכן שהיווה שכלשהו מויטין כולל  ,המשותפת פעילותב זכותהל

 .מהערך בספרים של ההשקעה חלק
  

מיוחסים לפעילות ובהתחייבויות ה כסיםב חלקהישות תקבע את  .8ג
יה ביחס מוגדר בהתאם מחויבויותוה יתיוזכוס על בסיהמשותפת 

להסדר החוזי. ישות מודדת את הערכים בספרים הראשויים של 
מהערך בספרים של הפרדתם הכסים וההתחייבויות על ידי 

המידע  ל בסיסע הקודמת הסמוכהההשקעה בתחילת התקופה 
 שיטת השווי המאזי. םוהישות בייש את משישש

 
בשיטת  ה תוך שימושופלה שקודם לכן טשובע מההשקע הפרשכל  .9ג

 שהיוו חלקכלשהם יחד עם פריטים אחרים השווי המאזי 
לתקן  38בהתאם לסעיף בהסדר  ישותמההשקעה טו של ה

טו לבין הסכום  ,)2011(כפי שתוקן בשת  28חשבואות בילאומי 
 : ושהוכרכלשהו, כולל מויטין  ,יבויותההתחישל הכסים ו

  

כאשר הפרש  ,להשקעה מיוחסשכלשהו יטין כגד מו קוזזי  )א(
תקופה תחילת ההעודפים ב כגד ייזקףשותר  שהוכל

ים , אם הסכום טו של הכסהקודמת הסמוכה
הוא גבוה  והוכרש ,כלשהו כולל מויטין ,וההתחייבויות
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שהיוו חלק כלשהם ופריטים אחרים ( ההשקעהמיותר 
 .קעה טו של הישות) שגרעהמההש

 
אם , הקודמת הסמוכההתקופה עודפים בתחילת כגד  ייזקף  )ב(

 כולל מויטין ,הסכום טו של הכסים וההתחייבויות
ריטים אחרים פ(והשקעה מהיותר מוך  והוכר, שכלשהו

 שהיוו חלק מההשקעה טו של הישות) שגרעה.כלשהם 
  

כסים בישות שמשה משיטת השווי המאזי לטיפול חשבואי  .10ג
כסים ה לבין ,שגרעהההשקעה בין ספק התאמה התחייבויות תבו

כגד  שזקףשותר  פרש כלשהוהחד עם , יוההתחייבויות שהוכרו
 . הקודמת הסמוכהתקופה תחילת ההעודפים ב

  

לתקן חשבואות  24-ו 15בסעיפים  לראשוההכרה החריג ל .11ג
התחייבויות בכאשר הישות מכירה בכסים ו יו חלא 12בילאומי 

 משותפת.  פעילותלזכותה ב מיוחסיםש
  

  הוראות מעבר בדוחות כספיים פרדים של ישות 

 ,27לתקן חשבואות בילאומי  10בהתאם לסעיף אשר ישות,  .12ג
ה בפעילות הכספיים הפרדים בזכות יהבדוחות ה קודם לכןטיפל

כהשקעה בעלות או בהתאם לתקן דיווח כספי בילאומי  משותפת
9: 

 
 הקשרות בכסים ובהתחייבויבכיר תגרע את ההשקעה ות  )א(

בהתאם  ושקבע המשותפת בסכומים פעילותב הזכותל
 .9ג- 7לסעיפים ג

  
לבין הכסים  ,ה שגרעהעהתאמה בין ההשק ספקת  )ב(

ר שאותר ש הפרש כלשהויחד עם וההתחייבויות שהוכרו, 
 .הקודמת הסמוכהעודפים בתחילת התקופה זקף ל

 
לתקן חשבואות  24-ו 15 פיםהכרה לראשוה בסעיחריג לה .13ג

כאשר הישות מכירה בכסים ובהתחייבויות  חל יוא 12לאומי בי
הכספיים  יהפת בדוחותהמשות פעילותלזכותה ב מיוחסיםה

משותפות  פעילויותישום הוראות המעבר למי יםובעה ,הפרדים
 .12בהתאם לסעיף ג

  

  הפיות ל"התקופה הקודמת הסמוכה" 

, 12ג-2יפים גלמרות ההפיות ל"התקופה הקודמת הסמוכה" בסע  א.13ג
ישות רשאית להציג גם מידע השוואתי שהותאם לתקופות 
מוקדמות יותר כלשהן שמוצגות, אך איה דרשת לעשות זאת. אם 
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ישות אכן מציגה מידע השוואתי שהותאם לתקופות מוקדמות 
יותר כלשהן, יש לקרוא את כל ההפיות ל"התקופה הקודמת 

ה להשוואה המוקדמת כהפיות ל"תקופ 12ג-2הסמוכה" בסעיפים ג
  ביותר שמוצגת שהותאמה".

  
אם ישות מציגה מידע השוואתי שלא הותאם לתקופות מוקדמות   ב. 13ג

יותר כלשהן, עליה לזהות בבירור את המידע שלא הותאם, להצהיר 
  שהמידע הוכן על בסיס שוה ולהסביר בסיס זה. 

  

   9לתקן דיווח כספי בילאומי  ותהפי

את תקן דיווח  תיישממ עדיין איהאך  ,זה אם ישות מיישמת תקן .14ג
תקרא  9, כל הפיה לתקן דיווח כספי בילאומי 9כספי בילאומי 

הכרה  :מכשירים פיסיים 39כהפיה לתקן חשבואות בילאומי 
 .ומדידה

  
טיפול חשבואי ברכישות של זכויות בפעילויות 

  משותפות

(תיקוים  יות משותפותטיפול חשבואי ברכישות של זכויות בפעילו  א.14ג
, תיקן את 2014ורסם במאי ), שפ11לתקן דיווח כספי בילאומי 

ד, 33ב-א33א, ב21והוסיף את סעיפים  33סעיף ב יאחרהכותרת 
אא ואת הכותרות הקשורות אליהם. ישות תיישם תיקוים אלה 1ג

באופן של מכאן ולהבא לרכישות של זכויות בפעילויות משותפות 
, 3ווה עסק, כהגדרתו בתקן דיווח כספי בילאומי אשר פעילותן מה

הרכישות המתרחשות מתחילת התקופה הראשוה שבה היא  בגין
 בגיןמיישמת תיקוים אלה. כתוצאה מכך, סכומים שהוכרו 

רכישות של זכויות בפעילויות משותפות המתרחשות בתקופות 
  קודמות לא יותאמו. 

  
  ים ביטול תקי דיווח כספי בילאומיים אחר

 בילאומיים הבאים:הכספי הדיווח התקן זה מחליף את תקי  .15ג
 

 ;זכויות בעסקאות משותפות 31חשבואות בילאומי תקן   )א(
 וכן

 
) SIC 13(של הוועדה המתמדת לפרשויות  13פרשות מספר   )ב(

השקעות לא כספיות על ידי -ישויות בשליטה משותפת
  המשתתפים.

  

  


