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תמחיר תרומה וספיגה
שאלות
 )1חברת "לזרוס" הינה חברה המייצרת ומוכרת כדורי רגל .החברה החלה את
פעילותה בשנת  .2005ביום  31.12.2006הציגה החברה את הנתונים המרשימים
הבאים:
• לחברה אין מלאי סגירה ליום .31.12.2005
• לחברה  25,000יחידות במלאי הסגירה ליום .31.12.2006
• החברה מכרה במהלך השנה  75,000יחידות.
• מחיר המכירה ליחידה הינו .₪ 50
לחברה עלויות ייצור שונות (:)₪
חומרים

5

עבודה ישירה

14

עקיפות משתנות

6

עקיפות קבועות

15

סה"כ עלות ייצור יחידה

40

אין לחברה ספיגה של חסר/יתר בעלויות הקבועות בייצור.
לחברה עלויות נוספות (:)₪
הוצאות הנהלה ,מכירה ושיווק משתנות

71,000

הוצאות הנהלה ,מכירה ושיווק קבועות

29,000

הנח כי החברה עורכת דוחותיה לפי שיטת תמחיר ספיגה.
באיזה סכום יוצג מלאי החברה ליום ?31.12.2006
א₪ 900,000 .
ב₪ 1,000,000 .
ג₪ 1,100,000 .
ד₪ 1,150,000 .
ה₪ 1,250,000 .
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 )2ביום  01.01.2005הוקמה חברת "הספר" על ידי זוג יזמים צעירים .החברה
מייצרת ומוכרת ספרי לימוד לסטודנטים.
השניים החליטו לשכור את שירותיו של רואה חשבון ברק ,במטרה שזה יכין
להם את דוחותיהם הכספיים לשנת .2005
ברק הציע לשניים אפשרות להכין את הדוחות הכספיים תוך שימוש בשיטת
תמחיר ספיגה או תמחיר תרומה.
בחר את האפשרות הנכונה ביחס להצגתם של הדוחות הכספיים לשנת :2005
א .הרווח על בסיס תמחיר ספיגה גבוה או שווה לרווח על בסיס תמחיר תרומה.
ב .רווח על בסיס תמחיר תרומה יהיה גבוה מהרווח על בסיס תמחיר ספיגה.
ג .רווח על בסיס תמחיר תרומה לא יהיה נמוך מהרווח על בסיס תמחיר ספיגה.
ד .עלות המלאי בסוף התקופה על בסיס תמחיר תרומה לא יהיה נמוך מעלות
המלאי על בסיס תמחיר ספיגה.
ה .בהעדר נתונים על תעריפי העמסה של העלויות הקבועות ,לא ניתן לקבוע דבר
לגבי הרווח.
 )3לאחרונה התנהל ויכוח נוקב בין דני ודנית ,סטודנטים לחשבונאות במוסד לימוד
הממוקם במרכז הארץ .במסגרת הוויכוח נאמרו מספר היגדים:
 .Iבעת עריכת דוחות כספיים ,כל חברה יכולה לבחור האם ברצונה לעשות
שימוש בשיטת תמחיר ספיגה או בשיטת תמחיר תרומה לצורך דיווח חשבונאי.
 .IIהשימוש בתמחיר תרומה עדיף על השימוש בתמחיר ספיגה לצורך קבלת
החלטות לטווח הקצר.
 .IIIהשימוש בתמחיר תרומה עדיף על השימוש בתמחיר ספיגה בתקופות של
עליות מחיר נמשכות.
 .IVהשימוש בתמחיר תרומה עדיף על השימוש בתמחיר ספיגה להערכה נכונה
של היעילות הכלכלית של המפעל.
בחר את התשובה הנכונה:
א .היגד  Iנכון.
ב .היגד  Iו II-נכונים.
ג .היגדים  IIו III-נכונים.
ד .היגדים  IIו IV-נכונים.
ה .היגדים  III ,IIו IV-נכונים.
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 )4חברת "סמולוויל" מייצרת מזוודות עור .החברה החלה את פעילותה ביום .01.01.2006
להלן נתוני תקן המתייחסים לעלויות הכרוכות בייצור מזוודה אחת:
חומר גלם

₪ 30

עבודה

₪ 10

עקיפות*

₪ 20

 25%מסך העלויות העקיפות בחברה הן עלויות עקיפות קבועות .בשנת  2006יצרה
החברה כ 20,000-מזוודות ,ומכרה כ 75%-מהם.
נתוני התקן של החברה תאמו את הנתונים בפועל.
לפניך מספר היגדים:
 .Iבשנת  2006אין הבדל ברווח החברה אילו הוא היה נמדד לפי שיטת תמחיר
ספיגה או שיטת תמחיר תרומה.
 . IIאם בשנת  2007החברה לא תייצר מזוודות נוספות ורק תמכור את
המזוודות שהוכנו בשנת  ,2006אזי שמדידת הרווח בשיטת תמחיר ספיגה
יהיה נמוך יותר מזה אשר נמדד לפי שיטת תמחיר תרומה בסכום של .₪ 25,000
 .IIIאם בשנת  2007החברה לא תייצר מזוודות נוספות ורק תמכור את
המזוודות שהוכנו בשנת  ,2006מדידת הרווח לפי שיטת תמחיר ספיגה
תהיה שווה לרווח שנמדד לפי שיטת תמחיר תרומה.
 .IVעלות המלאי כפי שיוצג במאזן החברה ליום  31.12.2006על בסיס תמחיר
ספיגה ,גבוה מזה שיירשם אילו החברה הייתה מציגה את המלאי לפי שיטת
תמחיר תרומה.
בחר את התשובה הנכונה:
א .היגדים  II ,Iו IV-נכונים.
ב .היגדים  III ,Iו IV-נכונים.
ג .היגדים  IIו IV-נכונים.
ד .היגדים  III ,IIו IV-נכונים.
ה .כל ההיגדים נכונים.

לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לwww.GooL.co.il-
כתב ופתר – רו"ח תמיר וימן ©

3

פרק 6

תמחיר תרומה וספיגה

 )5חברת "הילדודס" הוקמה ביום .01.01.2008
החברה הציגה דוח רווח והפסד לשנת  2008על בסיס תמחיר תרומה.
לפי הדו"ח ,סיימה החברה את השנה ברווח תפעולי של .₪ 1,800,000
ההוצאות הקבועות התחלקו באופן הבא:
הוצאות בייצור

₪ 1,000,000

הוצאות מכירה

₪ 1,650,000

הוצאות הנהלה וכלליות

₪ 350,000

התרומה ליחידה הינה .₪ 40
מהו מספר היחידות שנמכרו בשנת ?2008
א110,000 .
ב120,000 .
ג130,000 .
ד140,000 .
ה150,000 .
הניחו כי החברה מעמיסה עלויות קבועות לפי תעריף של  ₪ 6ליחידה.
לחברה מלאי סגירה של  50,000יחידות.
מהו הרווח לשנת  2008אותו תציג החברה תוך שימוש בשיטת תמחיר ספיגה?
א₪ 1,800,000 .
ב₪ 1,900,000 .
ג₪ 2,000,000 .
ד₪ 2,100,000 .
ה₪ 2,200,000 .
 )6חברת "או ,אה ,מי זה בא? ראש הממשלה הבא" עוסקת בייצור עטים וציוד
נלווה .החברה החלה את פעילותה בשנת .1992
החברה ייצרה בשנת  1,000 ,2005יחידות (לפי תכנונה המוקדם) .בשנת 2005
מכרה החברה  200יחידות במחיר עתק של  ₪ 200לעט.
במאזן החברה ליום  31.12.2004לחברה  50יחידות עטים.
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לאחרונה ערך חשב החברה תחשיב ביחס לעלויות הייצור הכרוכות בהכנת עט
בשנת :2005
עלויות ישירות:
חומרי גלם

₪2

עבודה ישירה

₪1

עלויות עקיפות:
עבודה עקיפה משתנה

₪ 0.5

פחת על ציוד ומבנים*

₪ 0.5

ארנונה

₪1

הוצאות קבועות שונות

₪1

• החברה עושה שימוש בשיטת פחת על פי זמן בלבד.
להלן נתונים נוספים:
 לחברה הוצאות מכירה ושיווק בסכום של  ₪ 100,000מידי שנה .הנח כימחצית מעלויות אלה הן בגדר משתנות.
 עלויות ייצור מלאי הפתיחה של החברה ליחידה זהה לעלויות הייצור השוטףבשנת .2005
נדרש:
 .1הסבר בקצרה במה שונה שיטת תמחיר לפי ספיגה ושיטת תמחיר לפי תרומה.
 .2הצג את דו"ח רווח והפסד של החברה לפי שיטת תמחיר ספיגה.
 .3הצג את דו"ח רווח והפסד של החברה לפי שיטת תמחיר תרומה.
 .4הסבר את ההבדל בין התוצאות השונות.
)7
-

חברת "שטרברגוס" מייצרת עכברים למחשב .החברה הוקמה בשנת .2001
לפניך נתונים המתייחסים לחודש פברואר :2006
מלאי העכברים למחשב ליום  01.02.2006הינו  500יחידות ,שעלותם .₪ 7,500
סכום של  ₪ 650מסכום העלות הוא בגדר עלות קבועה.
במהלך חודש פברואר ייצרה החברה כ 6,000-עכברים.
סה"כ העלויות המשתנות הכרוכות בייצור העכברים הסתכמו ל.₪ 84,000-
החברה מכרה בחודש פברואר  5,800יחידות ,כאשר מחיר המכירה ליחידה הינו .₪ 30
רווח גולמי לפי שיטת תמחיר הספיגה הסתכם ל.₪ 84,350-
החברה מנהלת את מלאי העכברים לפי שיטת פיפ"ו.
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מהם סך העלויות הקבועות הנכללות במלאי הסגירה של החברה כפי שהוצג
במאזנה ליום ?31.02.2006
א₪ 1,050 .
ב₪ 1,150 .
ג₪ 1,250 .
ד₪ 1,350 .
ה₪ 1,450 .
מה ההבדל ברווח בין השיטות?
א₪ 550 .
ב₪ 600 .
ג₪ 650 .
ד₪ 700 .
ה₪ 725 .
 )8חברת "בא לי ,בא לי ,עליך" מייצרת ארנקים .להלן נתונים לגבי מלאי החברה
לשנת :2006
פריט

כמות יחידות

עלות כוללת

מלאי פתיחה

1,000

₪ 100

מלאי סגירה

2,000

₪ 110

• הנח כי הגידול בעלות הכוללת נובעת מעליה של  12.5%בעלות המשתנה
בייצור בין שנת  2005ו.2006-
• הנח כי החברה עושה שימוש בשיטת "פיפ"ו" לניהול המלאי שלה.
ייצור
לחברה עלויות קבועות בייצור בכל שנה בסכום של  .₪ 100,000הנח כי אין
סטייה בעלויות הקבועות בייצור.
מכירה
החברה מוכרת את ארנקיה במחיר קבוע של  ₪ 150לארנק .לחברה עלויות
מכירה משתנות בסכום של  ₪ 5ליחידה.
הוצאות הנהלה
לחברה הוצאות הנהלה קבועות בסכום של  100,000שקלים מידי שנה.
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מהו מספר היחידות שייצרה החברה בשנת ?2006
א 3,500 .יחידות
ב 4,000 .יחידות
ג 4,500 .יחידות
ד 5,000 .יחידות
ה 5,500 .יחידות
הנח כעת כי בשנת  2006מכרה החברה כ 4,000-יחידות .מהי סך התרומה המדווחת?
א₪ 200,000 .
ב₪ 230,000 .
ג₪ 250,000 .
ד₪ 270,000 .
ה₪ 290,000 .
 )9לאחרונה ניהלו פינקי והמוח ויכוח נוקב שעסק בשני נושאים:
 .1מציאת דרכים להשתלט על העולם.
 .2תמחיר ספיגה ותמחיר תרומה.
באשר לוויכוח בנושא תמחיר ספיגה ותמחיר תרומה ,נאמרו ההיגדים הבאים:
 .Iכאשר אנו עורכים דיווח חשבונאי לפי כללי החשבונאות ,יש לעשות שימוש
בשיטת תמחיר ספיגה.
 .IIכאשר מספר היחידות במלאי הפתיחה זהה למספר היחידות במלאי סגירה,
הרווח התפעולי לפי תמחיר תרומה יהיה זהה תמיד לרווח התפעולי לפי
תמחיר ספיגה.
 .IIIכאשר החברה מייצרת בתקופה כמות גדולה יותר מזו אשר היא מוכרת,
תמחיר ספיגה יראה רווח תפעולי נמוך יותר מאשר תמחיר תרומה.
 .IVהן בשיטת תמחיר תרומה והן בשיטת תמחיר ספיגה עלויות קבועות בייצור
הן חלק מעלות המכר בתקופה.
בחר את התשובה הנכונה:
א .היגד  Iנכון.
ב .היגד  IIנכון.
ג .היגדים  Iו II-נכונים.
ד .היגד  IIIנכון.
ה .כל ההיגדים נכונים.
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 )10לפניכם שלושה היגדים:
 .Iכאשר אין מלאים ,הרווח התפעולי לפי תמחיר התרומה זהה לרווח לפי
תמחיר הספיגה.
 .IIכאשר ההפרש בין עלות מלאי הפתיחה לעלות מלאי הסגירה בשיטת תמחיר
ספיגה זהה להפרש בין עלות מלאי הפתיחה לעלות מלאי הסגירה בשיטת
תמחיר התרומה ,הרווח התפעולי זהה בין השיטות.
 .IIIכאשר בשיטת תמחיר הספיגה ,העלויות הקבועות הכלולות במלאי הפתיחה
שוות לעלויות הקבועות הכוללות הכלולות במלאי הסגירה ,הרווח התפעולי
זהה בשתי השיטות.
בחר את התשובה הנכונה:
א .היגד  Iנכון.
ב .היגד  IIנכון.
ג .היגד  IIIנכון.
ד .היגדים  Iו II-נכונים.
ה .כל ההיגדים נכונים.
 )11חברת "תמירוס" ערכה דו"ח רווח והפסד לשנת :2007
מכירות

₪ 3,500,000

עלות המכר

₪ 2,487,500

רווח גולמי

₪ 1,012,500

הוצאות שיווק קבועות

(₪ )250,000

הוצאות מכירה קבועות

(₪ )500,000

רווח תפעולי

₪ 262,500

להלן נתונים נוספים ביחס לחברת "תמירוס":
 .1החברה שומרת על יחס קבוע בין עלויות הייצור הקבועות של החברה
ועלויות הייצור המשתנות.
 .2מחיר המכירה של המוצר הינו .₪ 35
 .3עלות המלאי היא:
שיטת תמחיר
תרומה

שיטת תמחיר
ספיגה

01.01.2007

660,000

825,000

31.12.2007

30,000

37,500
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מהי התרומה ליחידה?
א₪ 14.90 .
ב₪ 15.10 .
ג₪ 16.25 .
ד₪ 17.05 .
ה₪ 19.5 .
 )12חברת "דניאלה" הוקמה בשנת  ,2001והיא מייצרת טלפונים .החברה מיישמת
את שיטת הפיפ"ו למאי הטלפונים שלה.
לפניך מספר נתונים המתייחסים לשנים :2006-2007
2007

2006

מחיר מכירה ליחידה ()₪

39

42

כמות מיוצרת בשנה (יחידות)

20,000

20,000

סך עלויות עקיפות קבועות בייצור השנה ()₪

140,000

135,000

עלויות ייצור שוטפות ,קבועות ומשתנות ()₪

?

495,000

הוצאות הנהלה וכלליות קבועות ()₪

100,000

100,000

נתונים נוספים:
• בשנת  2006כמות היחידות במלאי הפתיחה זהה לכמות יחידות מלאי סגירה.
• לפי שיטת תמחיר ספיגה ,מלאי הסגירה ליום  31.12.2007גבוה ב₪ 35,000-
ממלאי הסגירה כפי שחושב לפי שיטת תמחיר תרומה.
• בשנת  2007הרווח התפעולי לפי שיטת תמחיר ספיגה גבוה ב ₪ 8,925-מהרווח
התפעולי לפי שיטת תמחיר תרומה.
• הנח כי לא נרשמה בחברה העמסת חסר/יתר של עלויות עקיפות קבועות
בייצור התרומה ליחידה קבועה בשנים  2006ו.2007-
• החברה מנהלת מלאי לפי שיטת פיפ"ו .הנח כי מלאי החברה ליום 31.12.2006
נמכר כולו בשנת .2007
מהי כמות היחידות במלאי הסגירה של החברה לשנת ?2007
א 3,500 .יחידות.
ב 4,250 .יחידות.
ג 5,000 .יחידות.
ד 6,250 .יחידות.
ה 7,100 .יחידות.

לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לwww.GooL.co.il-
כתב ופתר – רו"ח תמיר וימן ©
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פרק 6

 )13הנח כי מלאי הסגירה לשנת  2007כולל  6,000יחידות ,וכן כי אין שינוי באשר
נתוני השאלה .מהי כמות היחידות שנמכרה בשנת ?2007
א 4,900 .יחידות.
ב 11,255 .יחידות.
ג 18,900 .יחידות.
ד 21,049 .יחידות.
ה 30,000 .יחידות.
 )14הנח כעת כי בשנת  2007נמכרו  19,100יחידות .בהתעלם מנתונים נוספים
שניתנו בסעיף ב' לשאלה ,מהו הרווח התפעולי של החברה בהתבסס על שיטת
תמחיר תרומה בשנת ?2010
א₪ 215,050 .
ב₪ 216,150 .
ג₪ 217,300 .
ד₪ 218,400 .
ה₪ 220,020 .

לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לwww.GooL.co.il-
כתב ופתר – רו"ח תמיר וימן ©
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