تمارٌن الفصل التاسع

 :1-9حدد ما اذا كانت البنود التالٌة تمثل أصوالً غٌر ملموسة وفقا ً لتعرٌف االصول غٌر الملموسة فً ظل
المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً:
البند
النقد
تكالٌف البحوث و التطوٌر
تطبٌقات البرامج الجاهزة للحاسب
مشتقات العملة
الشهرة المشتراة
الشهرة المطورة داخلٌا
العالمات التجارٌة

أصل غٌر ملموس ( نعم  /ال )
ال
نعم
نعم
ال
ال
ال
نعم

 3,000,000حــ  /مصروف بحث األطباء

أ-

3,000,000

حــ  /تكالٌف البحث و التطوٌر

اختبر على الحٌوانات حتى لو كان ناجحا هذا ال ٌثبت أنه فعال على اإلنسان .فشل معٌار الجدوى الفنٌة.

 10,000,000حــ  /مصروف بحث

ب-

 10,000,000حــ  /تكالٌف البحث و التطوٌر
نتائج االختبار المختلط ال تثبت أن الدواء فعال على البشر .فشل معٌار الجدوى الفنٌة.
30,000,000

د-

حــ  /تكالٌف التطوٌر

 30,000,000حــ  /تكالٌف التطوٌر
ٌفً بجمٌع المعاٌٌر الستة للرسملة .

 35,000,000حــ  /مصروف البحث

ج-

 35,000,000حــ  /تكالٌف البحث و التطوٌر
الشركة لٌس لدٌها موارد إلكمالها ،لذلك ٌجب أن نفرض التكالٌف.

 :٢١-٩المطلوب إعداد قٌود ٌومٌة لكل حالة .اشرح كلما كان ذلك ضرورٌا أو مفٌدا ،المعالجة التً تقترحها.

 :11-9اطفاء االصول الغٌر ملموسة :
أ /اشترت الشركة اسم عالمة تجارٌة لمنتج فاخر و شهٌر بمبلغ  0505550555و للشركة الحق الحصري فً استخدام هذا
االسم الى االبد .
 ال ٌتم االستهالك,الن الحق دائم  .فقط ٌتم القٌام سنوٌا بإعادة النظر فً هذا المبلغ لمعرفة ما اذا كان هناك انخفاض فًالقٌمة.
ب  /على مر السنٌن من خالل التروٌج المستمر لمنتجات ذات مالمح ممتازة و ذات جودة عالٌة  ,بنت الشركة سمعة عالٌة
للغاٌة و مطلوبة فً سوق السلع الفاخرة  .و فً هذا العام أنفقت الشركة مبلغ  1505550555لإلعالن عن عالمتها التجارٌة
فً احد مجالت الموضة و التً تحتل الدرجة االولى فً مجالت االزٌاء فً جمٌع انحاء العالم.
-

ج  /دفعت الشركة مبلغ  005550555للحصول على حق استخدام أغنٌة من الفرقة الشهٌرة على مستوى العالم كجزء من
استراتٌجٌة التروٌج للمنتج  .و للشركة الحق الحصري فً استخدام االغنٌة الى االبد  .وتخطط الشركة لتشغٌل حملة اعالنٌة
لمدة عامٌن .و تقدر دورة حٌاة المنتج نسبٌا لتكون أربع سنوات.
 ٌتم االطفاء على مدى ( عامٌن ) الن هذه هً المدة المتوقعة الستراتٌجٌة تروٌج المنتج  ,و ال ٌوجد دلٌل شرطً أن ٌكونهناك استخدام بعد انتهاء الحملة االعالنٌة.
د  /اشترت الشركة براءة اختراع لدواء مقابل  0505550555وتعتبر براءة االختراع جٌدة لـ15سنوات .ومن المرجح
استحواذ الدواء على حصة كبٌرة من السوق لمدة ست سنوات ثم بعد ذلك فان ظهور أدوٌة جدٌدة قد تجعل هذا الدواء غٌر
مفٌد.
ٌ -تم االطفاء على مدى العمر االنتاجً المقدر بشكل معقول لـ (  6سنوات ) للدواء.

 : 05-9حدد مقدار الشهرة المحاسبٌة أو أي مقادٌر أخرى من خالل اكمال الجدول التالً :

القٌمة الدفترٌة

القٌمة العادلة

القٌمة باأللف الدوالرات
النقد

4,000

4,000

حسابات المدٌنٌن

35,000

32,000

المخزون

45,000

41,000

مصروفات مدفوعة مقدما

3,000

0

اآلالت والمعدات بالصافً

100,000

132,000

1

25,000

187,001

234,000

120,000

115,000

أصول غٌر ملموسة
اجمالً االصول
اجمالً االلتزامات

 /1اآلالت و المعدات = 100,000 = ) 1 +3,000 +45,000 +35,000 + 4,000 ( – 187001
/2إجمالً االلتزامات = 120,000 = 67,001 – 187,001
/3مصروفات مدفوعة مقدما =  = ) 25,000 + 132,000 + 41,000 + 32,000 + 4,000 ( – 234,000صفر
/4صافً األصول = 119,000 = 115,000 -234,000
/5الشهرة المحاسبٌة =  = 119,000 – 119,000صفر

 :١٢-٩حدد مقدار الشهرة المحاسبٌة أو أي مقادٌر أخرى من خالل استكمال الجدول التالً :
القٌمة باأللف الدوالرات

القٌمة الدفترٌة

القٌمة العادلة

النقد

7,000

7,000

حسابات المدٌنٌن

43,000

40,000

المخزون

25,000

31,000

مصروفات مدفوعة مقدما

2,000

1,000

اآلالت والمعدات بالصافً

90,000

102,000

0

21,000

اجمالً االصول

167,000

202,000

اجمالً االلتزامات

92,000

105,000

صافً االصول

75,000

97,000

أصول غٌر ملموسة

 :١٢-٩الشهرة االقتصادٌة
ٌبلغ صافً الدخل المحاسبً إلحدى الشركات  $ ٠٥ملٌون وحقوق المساهمٌن  $٢٠٥ملٌون .افترض أن القٌمة
الدفترٌة لجمٌع األصول وااللتزامات تساوي قٌمتها العادلة .وأخٌرا ،افترض أن معدل العائد على حقوق المساهمٌن
المطلوب فً ظل مخاطر الشركة  ٪٠٥ما هو مقدار الربح االقتصادي المكتسب عن السنة؟ إذا أصبحت الشركة
أكثر خطورة فهل ٌزٌد الربح االقتصادي أو ٌنقص ،أو ٌبقى كما هو إذا ظل صافً الدخل المحاسبً  $٠٥ملٌون؟
اشرح استنتاجك.
الحل :

الربح االقتصادي =
٢٠٥ ( – ٠٥

 ٠٠ = ) ٪٠٥ملٌون

إذا أصبحت الخطورة أعلى مثال = ٪٠١
٢٠٥( – ٠٥

 ٨ = ) ٪٠١ملٌون

إذا أصبحت الخطورة أقل مثال ٪٨
٢٠٥ ( – ٠٥

 ١١ = ) ٪٨ملٌون

٢١-٩

بٌان

مبلغ قابل لالطفاء األشهر المتبقٌه

األشهر
المستهلكة فً
السنة

مصروف
لالطفاء

2013
ابرٌل-دٌسمبر
2014
2015
ٌناٌر-سبتمبر
2015
أكتوبر – دٌسمبر
مجموع 2015
2016

24,000,000

144

9

1,500,000

22,500,000
20,500,000

135
123

12
9

2,000,000
1,500,000

3

605,263

12

2,105,263
2,421,053

**114 23,000,000

22,394,737

111

مصروف االطفاء = المبلغ القابل لالطفاء ÷ األشهر المتبقٌة  Xاألشهر المستهلكة فً السنة
** 4,000,000 + 1,500,000 – 20,500,000 = 23,000,000
 4ملٌون هً تكلفة الدفاع عن براءة اإلختراع ( ٌجب أن تحسب ضمن تكلفتها )

٢١-٩
القٌمة العادلة لورقة القبض بالقٌمة الحالٌة = 4,917,324
اجمالً الدخل :

النقد

2,000,000

القٌمة العادلة لورقة القبض

4,917,324

اجمالً الدخل من المبٌعات

6,917,324

----------المخزون

110,000

اآلالت

1,300,000

براءة االختراع 3,000,000
العالمة التجارٌة 55,000
========
مجموع األصول 4,465,000
شهرة المحل 2,452,324
= المجموع 6,917,324
--------------------

قٌود الٌومٌة :
من مذكورٌن :
 2,000,000ح /نقدٌة
 4,917324ح /ورقة قبض
إلى مذكورٌن :
 100,000ح /المخزون
 10,000ح /أرباح من بٌع المخزون
 2,000,000ح /اآللة

من مذكورٌن:
 600,000ح /مجمع استهالك االلة () 1400,000 – 2,000,000
 100,000ح /خسائر بٌع اآللة
إلى مذكورٌن :

 20,000ح /براءة أختراع
 2,980,000ح /أرباح بٌع برءة األخترع
 10,000ح /عالمة تجارٌة
 45,000ح /أرباح بٌع العالمة التجارٌة
 2,452,324ح /أرباح بٌع شهرة المحل

١٢-٩
افترض أن الشهرة االقتصادٌة ٌتم تقدٌرها من خالل المثال التالً :
بلغت استثمارات المالك  6ملٌون وذلك لبدء نشاط الشركه مع عدم وجود دٌون  ,وقد اشترت الشركة االت ومعدات
بمبلغ  5ملٌون وأستشمرت  1ملٌون فً رأس المال العامل  ,وقام المالك بتعٌٌن اإلدارة والعمال وتم تحصٌل تكالٌف
أخرى إلدارة األعمال  ,وبكل تأكٌد وثقة تم تقدٌر صافً الدخل سٌكون  900,000سنوٌا لألبد وستكون أعباء
اإلستهالك واإلطفاء كافٌة إلحالل األصول القابلة لإلستهالك المطلوبة  ,وٌبلغ معدل العائد على حقوق الملكٌة
بالمخاطر . %13
المطلوب :
احسب مقدار الشهرة االقتصادٌة الضمنٌة فً ضوء الحقائق المذكورة  ,ماذا ٌعنً مقدار الشهرة االقتصادٌة ؟ إذا
كانت قٌمتها سالبة  ,ماذا ٌعنً ذلك ؟

الحل :
صافً الدخل لألبد ف القٌمة الحالٌة =

= 6923,000

شهرة المحل االقتصادٌة = 923000 = 6000000 – 6923000
الشركة لن تحقق أي مكاسب أو عوائد على حقوق المساهمٌن و بالتالً لن تكون هذه الصفقه مربحة
الن المالم لن ٌتم تعوٌضهم عن استثماراتهم فً الشركة.

ٌارا البواردي
البندري العجمً
سارة المعاوي

