مادة احملاسبة االدارية املستوى النهائي
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أجب على األسئلة اآلتية :
السؤال األول (  52درجة )
تقوم شركة جامااليف النتاج وحدات الكرتونية ألجهزة الدفع بالطرائرات بإعداد
املوازنة التخطيطية هلا للعام القادم وفيما يلي قائمة الدخل اخلاصة بالشركة يف
: 3300/6/03
شركة جامااليف قائمة الدخل يف 3300/6/03
املبيعات ( 033.333وحدة منتج )

003.333

خيصم  :تكلفة البضاعة املباعة

()00333

جممل الربح

000333

خيصم  :مصاريف التشغيل ( متضمنه اهالك مببلغ  03333جنيه )

()030033

صايف ربح التشغيل

00033

ومتثل مصاريف التشغيل املتغرية  ، %06وتتوقع الشركة أن تنفذ عمليات ترويج
للمبيعات خالل العام القادم مببلغ  33333جم واليت قد حتدث زيادة متوقعة يف مبيعات
العام القادم بنسبة .% 03

املطلوب :
( )0اعداد قائمة الدخل التخطيطية للشركة خالل العام 3300/3300
( )3حدد مكونات صايف الربح واخلسارة احملققة يف املوازنة اجلديدة .
( )0ابداء رأيك الفين احملايد بشأن أهم العوامل الواجب األخذ بها عند اعداد تقديرات
املبيعات يف قائمة الدخل التقديرية للشركة .
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السؤال الثاني :
تفكر شركة ميلمان يف استخدام أحد خطوط االنتاج اآلتية :

االستثمارات األولية

خط انتاج

خط انتاج

(تكنولوجيا صيين) ( تكنولوجيا أملاني )
تكلفة حيازة خط االنتاج

$003.333

$330.333

اإليراد املتوقع سنويا

$03.333

$003.333

املصروفات النقدية سنويا

$30333

$00.333

القيمة املتبقية

صفر

صفر

العمر االقتصادي لألصل

 0سنوات

 0سنوات

معدل اخلصم

%00

%00

معدل الضرائب

%33

%33

املطلوب :
( )0حتديد صايف القيمة احلالية لكل بديل ( ) NP7
( )3حتديد صايف القيمة احلالية لكل بديل مع ادخال أثر العبء الضرييب ( After Tax
) NP7
ملحوظة :
( أ ) صايف القيمة احلالية للدوالر كدفعة متساوية ملدة مخس سنوات ( )0.0000مبعدل
عائد . %00
(ب) تستخدم طريقة القسط الثابت يف حساب اإلهالك .
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السؤال الثالث  52( :درجة )
( أوال ) شركة الصقر تدرس حاليا احالل آلة جديدة حمل أخرى قدمية  ،وفيما يلي
البيانات املتاحة :
اآللة القدمية

اآللة اجلديدة

التكلفة األصلية

 00.333ج

63.333ج

العمر االنتاجي بالسنوات

00

6

العمر احلالي بالسنوات

7

3

القيمة الدفرتية

07.333

-

القيمة البيعية اآلن

00.333

-

القيمة البيعية بعد  6سنوات

0.333

6.333

تكاليف التشغيل النقدية السنوية

00.333

00.333

بالنظر إىل البيانات أعاله  ،املطلوب ايضاح ما يلي :
( )0ما هي البيانات غري املتعلقة باختاذ القرار موضع الدراسة ؟
( )3ما هي التكاليف اليت ميكن اعتبارها مغرقة يف هذا الشأن ؟
( )0املقارنة بني البديلني  ،وتقديم التوصية املناسبة للشركة بشأن القرار موضع
الدراسة  ،مبينا األسباب .
(ثانيا ) إليك البيانات املتعلقة مبنتجني للشركة املصرية لصناعة األخشاب :
حجم صغري

حجم كبري

سعر البيع للوحدة باجلنيه

033

303

التكلفة املتغرية للوحدة

60

000

ساعات االنتاج لكل وحدة

0.3

03
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 0.633ج

إمجالي التكاليف الثابتة للشركة

فإذا كانت الشركة تستطع بيع  0.333وحدة من كل منتج كحدد أقصد ، ،وان سداعات
االنتدداج املتاحددة  0.333سدداعة  ،فمددا هددو عدددد الوحدددات مددن كددل منددتج الواجددب انتاجهددا
لتحقيق أقص ،صايف ربح ؟ بني حساباتك بالتفصيل .

السؤال الرابع  52( :درجة )
اليك البيانات املتعلقة بشركة اورجيينال اليت تتبع اسلوب التكلفة املستهدفة
لتحقيق الربح املستهدف :
سعر بيع الوحدة

حجم االنتاج السنوي

 033.333وحدة

الربح املستهدف

 %03من امجالي األصول إمجالي األصول 03.033.333ج

التكلفة املتغرية للوحدة 07ج

30ج

التكاليف الثابتة السنوية 0.333.333ج

املطلوب :
أوال  :حساب ما جيب أن تكون عليه التكلفة الكلية املستهدفة للشركة لتحقيق الربح
املستهدف .
ثانيا  :يف ظل هيكل التكاليف احلالي للشركة  ،وثبات سعر البيع  ،هل تستطيع
الشركة حتقيق رحبها املستهدف ؟
ثالثا  :يف حالة اصرار الشركة عل ،نسبة الربح املستهدف  ،فما هي اقرتاحاتك يف هذا
الشأن ؟
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اإلجـــابــــة
إجابة السؤال األول :

( )0

شركة جامااليف
قائمة الدخل التقديرية يف 5352/6/53
إيرادات املبيعات ( 0.0 × %003 ×033333جنيه )

000333

خيصم  :تكلفة البضاعة املباعة

()006033

جممل الربح

000033

خيصم  :مصاريف التشغيل
العناصر املتغرية %06 × 000333

()70333

العناصر الثابتة () 33333 + 00033

()00033

صايف ربح التشغيل

07033

( )3حتديد مكونات التغري الذي مت يف صايف ربح التشغيل يف : 3300/6/03
( أ ) مصاريف التشغيل الثابتة =  003333( – 030033جم ×  00033 = ) %06جنيه
(ب) الزيادة يف اإليراد =  00333 = 003333 – 000333جم .
(ج) الزيادة يف التكاليف * تكاليف ترويج 33333
* تكاليف تشغيل متغرية (%06 × )003333 -000333
=  7333جم
( د ) الزيادة يف تكلفة البضاعة املباعة = (  00333 × ) 003333 ÷ 000333جم = 00033
ومن ثم فإن صايف التغري يف املنافع احملققة حتدد كما يلي :
 00333جنيه  33333 -جنيه  7333 -جنيه  00033 -جنيه = ( 00733جنيه )
واليت متثل مقدار اخلفض يف صايف الدخل .
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( )0العوامل الواجب األخذ بها عند تقدير ايرادات املبيعات للعام القادم ما يلي :
 املؤشرات العامة لنمو االقتصاد احمللي واألسواق اليت يتم بيع املنتج بها . األسعار املمكن تطبيقها وعالقتها بأسعار املنافسني . املنتجات البديلة للمنتج اخلاص بالشركة ومدى مرونة حتول العمالء حنوها. مدى امكانية حتقيق ميزة تنافسية للمنتج من خالل سعر مناسب مع مستوى جودةمتميزة .

إجابة السؤال الثاني :
( )0صايف القيمة احلالية :
 /0أ -التكنولوجيا الصيين :
صايف القيمة احلالية = (( 00000.0 = 003333 - )0.00000×)30333 -03333دوالر
/0ب -التكنولوجيا األملاني :
صايف القيمة احلالية= ((0000.0( =330333 -)0.00000×)00333 -003333دوالر)
( )3صايف القيمة احلالية بعد الضرائب :
 /3أ -التكنولوجيا الصيين :
صايف التدفق النقدي =  60333 = 30333 – 03333دوالر سنويا
خيصم اإلهالك ( 0 ÷ 003333سنوات ) =  06333دوالر سنويا .
صايف ربح التشغيل (  30333 = ) 06333 – 60333دوالر سنويا .
مصروف الضرائب  0033 = 30333 × %33دوالر سنويا .
إذا صايف التدفق النقدي بعد الضرائب = صايف التدفق النقدي –مصروف الضريبة
= - 60333

 00333 = 0033دوالر سنويا

صايف القيمة احلالية بعد الضرائب= (003333 – )0.0000×00333
=  30300.03 = 003333 – 330300.03دوالر
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/3ب -التكنولوجيا األملاني :
صايف التدفق النقدي بعد الضرائب :
صايف التدفق النقدي (60333 = ) 00333 – 003333
= 00333

خيصم اإلهالك  0 ÷ 3303333سنوات

دددددددددددددددد
ربح التشغيل ( ) 00333 – 60333

 33333دوالر

خيصم مصروف الضرائب %33

() 0333
د د د د د د د د د د د دد د د د د د د د
0633

إذا صايف التدفق النقدي بعد الضرائب = صايف التدفق النقدي – مصروف الضرائب
=  60333 = 0333 – 60333دوالر سنويا .
صايف القيمة احلالية بعد الضرائب = (330333 – ) 0.0000 × 60333
= 330333 – 330000.0
= ( ) 00003.0دوالر
اخلالصة  :األفضل التكنولوجيا الصيين يف احلالتني .

إجابة السؤال الثالث :
أوال  :التكاليف غري املتعلقة بالقرار موضوع الدراسة :
( )3القيمة البيعية لآلالت بعد ست سنوات

( )0القيمة الدفرتية لآللة القدمية .

ثانيا  :التكلفة املغرقة هي التكلفة األصلية لآللة القدمية .
ثالثا  :املقارنة بني البديلني خالل الست سنوات القادمة :
اإلبقاء
تكاليف التشغيل النقدية

03.333
67

اإلحالل
66.333
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القيمة البيعية اآلن لأللة القدمية

()00.333

00.333

تكلفة اآللة اجلديدة

63.333

()63.333

00.333

0.333

امجالي التكاليف املتعلقة بالقرار

03.333

من البيان أعاله  ،يبدو أن األثر املتجمع عل ،مدى الست سنوات ( وفر  )0.333يف صاحل
قرار اإلحالل .
ثانيا  :لتعظيم األرباح  ،جيب الرتكيز عل ،املنتج ذات املساهمة احلديثة األعل ،لكل
ساعة من الطاقة الكتاحة  .وبالتالي يتم انتاج وبيع  0.333وحدة من احلجم الصغري
الذي يستخدم  0.333ساعة من الطاقة املتاحة  ،وعدد  003وحدة من احلجم الكبري الذي
يستخدم  0.033ساعة .
املساهمة احلدية للساعة  :املنتج الصغري (  0.3 ) 60 – 033ساعة =  03ج للساعة
املنتج الكبري ( 03 )000 -303ساعة =  7.3ج للساعة
وبالتالي يصبح الربح كما يلي :
املساهمة اإلمجالية من املنتج الصغري

03 × 0333

= 03.333

املساهمة اإلمجالية من املنتج الكبري

73×003

= 00.063

إمجالي املساهمة

66.063

ناقصا  :التكاليف الثابتة

()0.633

صايف الربح

06.063

إجابة السؤال الرابع :
أوال  :التكلفة املستهدفة = إمجالي اإليرادات – الربح املستهدف .
إمجالي اإليرادات =  033.333وحدة ×  30ج =  03.333.333ج
 الربح املستهدف= %03×03.033.333التكلفة املستهدفة =

=  0.033.333ج
 03.033.333ج
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ثانيا  :يف ظل هيكل التكاليف احلالي  ،ال تستطيع الشركة حتقيق الربح املستهدف ،
حيث أن امجالي التكاليف  00.033.333ج
 0.333.333تكلفة ثابتة  0.033.333 +تكلفة متغرية .
ثالثا  :مع ثبات سعر البيع  ،فيجب عل ،الشركة دراسة ختفيض التكاليف الثابتة أو
التكاليف املتغري مببلغ  0.333.333ج .
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