
על מנת לענות על הנדרשים, יש להשלים את סימני השאלה במאזן של החברה הבת וכן לחשב את הקצאת עלות הרכישה על מנת לחשב את הנכסים של הבת (כולל מוניטין) בראי המאוחד.

נחשב את הנכסים וההתחייבויות מנקודת ראי של הקבוצה, נתון בשאלה שרק בגין הרכוש הקבוע יש לייחס עודפי עלות. מכאן שאת היתרה ככל וקיימת נייחס למוניטין

          400,000תמורה
=100,000+259,000          359,000הון

            41,000עודפי עלות

31/12/2021הפחתה31/12/2020הפחתה01/01/2020
                             12,000               4,000-               16,000         4,000-            20,000רכוש קבוע

                             21,000               21,000            21,000מוניטין
                             33,000               4,000-               37,000         4,000-            41,000סה"כ

בהתאם להוראות IFRS-16 סעיף ב35 אין להתחשב בתקופת החכירה באופצייה השייכת למחכיר. מכאן שתקופת החכירה הינה 3 שנים.
ההתחייבות בגין חכירה מהווה פריט כספי (עומד מאחוריה מזומן) ואילו הנכס זכות שימוש אינו מהווה פריט כספי.

התחייבות בגין חכירהנכס זכות שימוש
30/06/2021796,451          30/06/2021-796,451      PV(4%,3,3500,0)*82=
        25,678-הוצ מימון         132,742-הוצאות פחת
31/12/2021663,709          796,451*2.5/3=31/12/2021-822,129      PV(4%,3,3500,0)*1.04^0.5*83=

מוסקו רכשה קרקע ואותו היא מייעדת להשכרה לצד ג'. מדיניות מוסקו והקבוצה הינה למדוד נדל"ן להשקעה בהתאם למודל השווי ההוגן.
השווי ההוגן מחושב לפי גישת ההכנסה, היות ואורך החיים של הקרקע הוא בלתי מוגדר נחשב את השווי ההוגן של הקרקע ע"י היוון ההכנסות לאינסוף.

=0.5%/(500)      100,000שווי הוגן נדל"ן להשקעה ליום 31/12/2021

לפי הוראות IFRS 15 כאשר הלקוח משלם מראש אזי עבור מוסקו מדובר בהטבת מימון מהלקוח, מכאן שמוסקו תכיר בהוצאות מימון.
כמו כן, מדובר בפריט לא כספי שכן לא עומד מאחוריו מזומן (המזומן כבר שולם)

הכנסות מראש
01/01/2020-              

=40*450        18,000מזומן
=5.556%*18,000          1,000הוצ מימון

31/12/202019,000        
          1,056הוצ מימון

31/12/202120,056        18,000*(1+5.556%)^2=

ביום 31.12.2021 מתקיימת לסיווג חברת מוסקו המהווה קבוצת מימוש כמוחזקת למכירה. נעמיד את קבוצת המימוש לפי הנמוך מבין הערך בספרים לשווי הוגן נטו.
ככל ונוצר הפסד יש לזכור כי ההפסד יוקצה באופן יחסי לנכסים אשר בתחולת התקן, כמו כן בניגוד לIAS 36 בהחלת IFRS-5 לא קיימת מגבלה לנכסים. במסגרת השאלה לא נדרש להקצות את ההפסד לנכסים השונים.

יתרה לאחר הקצאההקצאהערך בספרים
             190,998          190,998מזומנים ושווי מזומנים

               85,000            85,000מלאי
               63,920         8,080-            72,000רכוש קבוע

             589,227       74,482-          663,709נכס זכות שימוש
             100,000          100,000נדל"ן להשקעה
               73,040            73,040הלוואה שניתנה

                      -       21,000-            21,000מוניטין
              20,056-           20,056-הכנסות מראש

              10,000-           10,000-ספקים
            822,129-         822,129-התחייבות בגין חכירה

             250,000     103,562-          353,562סה"כ

          250,000שווי הוגן נטו

         103,562-הפסד להקצאה (ברובל)

לא נדרש:
ראשית נקצה את ירידת הערך למוניטין, לאחר מכן נקצה את היתרה שנותרה באופן פרופורצונאלי לנכסים בתחולת התקן.

=(21,000-)-103,562-            82,562-יתרת ההפסד להקצאה לאחר איפוס המוניטין

          735,709חישוב משקולת להקצאת יתרת ההפסד

ראשית נחשב את רווחי מוסקו לכל אחד מהשנים 2020-2021

שנת 2020הסבר 1                                     2020-20,000
=(1/30-1/40)*(100,000+259,000)           2,992הון מניות+פרמיה+עודפים י.פהסבר 2                                     2021-18,438

=(1/30-1/40)*41,000              342עודפי עלות י.פ
=(1/30-1/36)*(20,000-4,000-)             133-הפסד 2020+הפחתת עודפי עלות

           3,200הסבר 1
נערוך תנועה בעודפים על מנת למצוא את הרווח/הפסד לשנת 2020

נתון                                    01/01/2020259,000
שנת PN2021                                     20,000-הפסד לשנת 2020

בגין שנת 2021 יש לנטרל את הוצאות הפחת והוצאות המימון בגין החכירה שכן הן נוצרו                                     31/12/2020239,000
.H2 במחצית השנייה של שנת 2021 ולכן הם צברו הפרשי שער לפי שער חליפין של ממוצע

        18,438-סך ההפסד לשנת 2021
       158,420נטרול הוצ' פחת והוצ' מימוןהסבר 2

       139,982סך הרווח לשנת 2021 לאחר נטרולנחשב את סך הנכסים נטו בחברת הבת ללא עודפי עלות על מנת למצוא את רווחיה

31.12.2021
          190,998מזומנים ושווי מזומנים

=(1/24-1/30)*(100,000+259,000-20,000)           2,825הון מניות+פרמיה+עודפים י.פ            85,000מלאי
=(1/24-1/30)*37,000              308עודפי עלות י.פ            60,000רכוש קבוע

(1/24-1/25)*(139,982-4,000)              227רווח (לאחר נטרול)2021+עודפי עלות          663,709נכס זכות שימוש
(1/24-1/23.5)*158,420-               140הוצ' פחת והוצ' מימון בגין חכירה          100,000נדל"ן להשקעה
=(1/24-1/24)*103,562-                -הפסד בגין כוונת מכירה            73,040הלוואה שניתנה
           3,500           20,056-הכנסות מראש

           10,000-ספקים
         822,129-התחייבות בגין חכירה

         100,000-הון מניות+פרמיה
PN         220,562-עודפים

תנועה לשנת 2021
31/12/2020239,000                                    

                                     18,438-רווח לשנת 2021
31/12/2021220,562                                    

=3,200+3,500          6,700יתרת קרן הפרשי תרגום בדוח המאוחד ליום 31.12.2021 הינו-

בגין כוונת המכירה עלינו למדוד את קבוצת המימוש לפי הנמוך מבין הערך בספרים לבין השווי הוגן נטו.
היות וההפסד קרה ביום 31.12.2021 נכיר בהפסד לפי שער החליפין לאותו המועד.

               4,315-מכאן שההשפעה על דוח רווח או הפסד המאוחד המופיעים במטבע הפעילות של החברה הינו-

המלחמה בין רוסיה ואוקראינה פרצה בפברואר 2022, המלחמה הינה אירוע שאינה בשליטת החברה.
בנוסף לאור המצב ברוסיה קשה יהיה לטעון שהמכירה צפויה לקרות תוך פחות משנה גם בהינתן החריג שהתקן מעניק אשר מאריך את התקופה בשלושה חודשים.יש לזכור כי אחד מהתנאים לסיווג הוא צפוי למכירה ברמה גבוהה.

יש לשים לב כי מדובר על אירוע מסוג ב, כלומר ארוע שאירע לאחר תאריך המאזן ואינו משפיע על הדוחות הכספיים. לכן למלחמה לא תהא השפעה על הדוחות הכספיים של החברה למעט ביאור שהחברה תצטרך לתת אודות המלחמה, 
יחד עם זאת ברבעון הראשון של שנת 2022 החברה תבחן שוב את נאותות הסיווג של מוסקו כמוחזקת למכירה.
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לא נדרש
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