
 

 

 (תמחיר)בחינה בחשבונאות ניהולית 

  4102 אוקטובר: מועד

 

 -שאלות פתוחות -'חלק א

 

 :%42 –נקודת איזון  -0' שאלה מס

 

ח ושיעור התרומה "ש 011-נמכר כל כדור ב 3102בשנת . מייצרת כדורי סל איכותיים" שירה"חברת 

 000111בשנה זו עמדה על " שירה"הכדורים שמכרה חברת  כמות. 21%של החברה עמד על 

 .ח"ש 3300111עמד על ( 30%לאחר מס בשיעור של )כדורים והרווח הנקי 

ח לכדור וההוצאות הקבועות צפויות :ש 01-צפויות העלויות המשתנות לכדור לעלות ב 3102בשנת 

 .לא צפוי שינוי במחיר המכירה של הכדור. 01%-לעלות ב

 

 (6%) ?3102בשנת " שירה"יו ההוצאות הקבועות של חברת מה ה 0.0

 

 (6%)  ?3102בשנת ( בשקלים)מהו מחזור המכירות הצפוי בנקודת האיזון  0.3

 

מהפדיון " שירה"בכדי ששיעור הרווח הנקי של חברת  3102מהו היקף המכירות הנדרש בשנת  0.2

 (5%) (30%שיעור המס )?5.0%יעמוד על 

 

 (:שורות לכל היותר 2)לטענת הבאה התייחס בקצרה  0.0
ההוצאות המשתנות ליחידה ומחיר המכירה ליחידה גדלים 0 במידה וההוצאות הקבועות של החברה

 .תישאר ללא שינוי( ח"ש)נקודת האיזון במונחי פדיון  0באחוז נתון

 (6%) י /נמק? לא נכון/נכון

 

 %42 –תמחיר ספיגה  –תמחיר תרומה  -4' שאלה מס

 

יחידות  200111יחידות ומכרה  010111החברה ייצרה בשנה זו . 0.0.3102-הוקמה ב" גילי"חברת 

ח "ש 00לשנה והוצאות ייצור משתנות של  ח"ש 2110111חברה הוצאות ייצור קבועות בסך ל. בלבד

 .ליחידה

 0010111סוכן המכירות של החברה קיבל באותה שנה תשלום עבור המכירות שביצע בסך כולל של 

ח והיתר עמלת סוכן בסכום קבוע לכל יחידה "ש 010111מתוכן תשלום קבוע לשנה בסך . ח"ש

 .ח ליחידה"ש 21-החברה מוכרת את מוצריה במחיר השווה ל. נמכרת

 

 (5%) ?על בסיס תמחיר ספיגה 3102מהו רווח החברה בשנת  3.0

 

 (5%) ?לפי תמחיר תרומה 20/03/3102-מהו ערך מלאי הסגירה ב 3.3

 

 .התייחס בקצרה לטענות הבאות 3.2

 .לא חובה להציג תחשיבים. שורות לכל היותר 2-י התייחסותך לכל טענה ב/נמק

 

 



 

 

 

 200111ועדיין הייתה מוכרת רק  3102אילו החברה הייתה מכפילה את הייצור בשנת : 0טענה 

לעומת הרווח לפי ספיגה )הרי שהחברה הייתה מגדילה את הרווח שלה לפי תמחיר ספיגה 0 יחידות

 .(במצב המקורי

ח והוצאות המכירה המשתנות "ש 010111-אילו הוצאות המכירה הקבועות היו גדלות ב :4טענה 

ח בין תמחיר ספיגה לתמחיר תרומה היה הפרש הרוו0 ח ליחידה נמכרת"ש 0ליחידה היו עולות 

 .(לעומת הפרש הרווח לפי הנתונים המקוריים)משתנה 

 

 %21 -שאלון רב ברירה -'חלק ב

 %42 -תמחיר תהליך -3שאלה מספר 

 .מייצרים מחשבי השקיה סטנדרטיים ועל כן מיישמים בו מערכת תמחיר תהליך" גל"במפעל 

פתיחה המלאי 0 בראשית תקופה. מההמרה 21%למת מלוא חומרי הגלם מתווספים רק לאחר הש

 .ח"ש 20351והושקעה בו עלות של 0 בהמרה 31%היה מושלם כדי 

ל "ח מתוך הנ"ש 0350321מחשבי השקיה והושקע סך של  00111במהלך התקופה הוחל בייצור 

 .מחשבי השקיה 60111במהלך התקופה הושלמו . ח עבור המרה"ש 250321

 .בהמרה 51%מחשבי השקיה מושלמים כדי  20111התקופה כלל מלאי הסגירה בתום 

 

 \(%0) : י לטענות הבאות/התייחס 3.0

בעוד 0 עסק המייצר מוצרים זהים/יישום תמחיר תקן ויישום תמחיר תהליך מתאימים למפעל -0טענה 

 .עסק המייצר מוצרים שונים זה מזה/יישום תמחיר הזמנה מתאים בדרך כלל למפעל

וש ביחידה שוות תפוקה מסייע לתרגום היחידות שהושלמו בתקופה ליחידות השימ -4טענה 

 .שהושקעה בהן מלוא העלות הנדרשת לייצור היחידה

 בלבד נכונה 0טענה . א

 בלבד נכונה 3טענה . ב

 הטענות נכונות 3. ג

 הטענות אינן נכונות 3. ד

 

 (%0) ?ר"מהו מספר היחידות שוות הערך במרכיב ההמרה בשיטת נרי 3.4

 .יחידות שוות ערך 00011. א

 .יחידות שוות ערך 00111. ב

 .יחידות שוות ערך 50211. ג

 .יחידות שוות ערך 60111. ד

 

 %51הנח כי החברה מחשבת עלות מוצריה לפי שיטת הממוצע וכן הנח כי החברה מכרה  3.3

 .21%של ( מהמכירות)ממחשבי ההשקיה הגמורים ברווח גולמי 

 (5%) ?החברה במהלך התקופהמהן המכירות של 

 ח"ש 010111. א

 ח"ש 620111. ב

 ח"ש 000011. ג

 ח"ש 350111. ד

 



 

 

 

ר ומכרה מחצית ממחשבי ההשקיה .י.ר.הנח כעת כי החברה מחשבת עלויות מוצריה לפי שיטת נ 3.2

 .הגמורים במהלך התקופה

 (6%) ?(מוצרים גמורים ומוצרים בתהליך)מהו ערך מלאי הסגירה של החברה 

 

 ח"ש 000011. א

 ח"ש 000610 .ב

 ח"ש 600301. ג

 ח"ש 660000 .ד

 

 %42 -תמחיר תקן -2' שאלה מס

 

0 מייצרת ארונות סטנדרטיים ומיישמת תמחיר תקן לבקרת עלויות הייצור במפעלה" לאה"חברת 

נים תוח ובהתאם לנ"ש 6610111של ( לפי תקן)ארונות בעלות כוללת  611החברה תכננה לייצר 

 :המתייחסים לכל הכמות המתוכננת0 הבאיםהנוספים 

 .ר עץ"מ 30211 -ג"חו

 ח לשעת עבודה"ש 011שעות עבודה לפי  20111 -עבודה

 (:בפועל)ארונות בתשומות ובעלויות הבאות  011" לאה"ייצרה חברת  3102בשנת 

 .ח"ש 0010111סך עלות הייצור הייתה 

 .ח"ש 2260111ר עץ בעלות כוללת של "מ 30011נצרכו 

 .שעות עבודה 30650 -נעשה שימוש ב

 

 (%6)  ?מהי סך הסטייה בחומרי הגלם 2.0

 

 ח לרעה"ש 260111 .א

 ח לטובה"ש 260111 .ב

 ח לרעה"ש 300111 .ג

 ח לרעה"ש 000111. ד

 

 (%6) ?מהי סך הסטייה מהתקן 2.4

 

 ח לטובה"ש 230011. א

 ח לרעה"ש 230011. ב

 אפס. ג

 ח"ש 260111. ד

 

 ?מהי סטיית המחיר הכוללת  2.3

 

 .ח לרעה"ש 230011. א

 .ח לטובה"ש230011.  ב



 

 

 .ח לטובה"ש 260111   .ג

 .ח לרעה"ש 260111.   ד

 (%7) :טענות 3להלן  2.2

 

 .ג הינה באחריות הקניין"סטיית הכמות בחו    -  0טענה  

עליית מחירים בשווקים : כגון) יכולה לנבוע מהשפעת גורמים חיצונייםג "בחוסטיית המחיר  -4טענה 

 .או כתוצאה מפעילות גורמים פנימיים( הבינלאומיים

0 כל גורמי האחריות הרלוונטיים במפעל נהגו כנדרש0 אם סך הסטייה מהתקן הינה אפס אזי -3טענה 

 .ואין צורך בבקרת פעילותם ובהסקת מסקנות

 

 בלבד נכונה 0טענה . א

 בלבד נכונה 3טענה . ב

 נכונות 2-ו 3טענות . ג

 כל הטענות נכונות. ד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


