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I -     MULTIPLE CHOICE QUESTIONS (45%) (1.5% EACH) 
 

1. B   16. D 

2. B   17. C 
3. A   18. C 

4. E   19. D 
5. D   20. C 

6. A   21. D 

7. A   22. B 

8. A   23. D 

9. A   24. D 
10. A   25. A 

11. B   26. D 

12. E   27. A 
13. B   28. B 

14. E   29. C 
15. A   30. D 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CASES 
 

Case I 
 
Required: 
 

1. What is the payback period? 

2. What is the accounting rate of return? 

Solution:  
Net profits before depreciation and taxes = $520,000 - $380,000 = 140,000 
      $490,000 
Annual depreciation =                    = $24,500  
       20 years 
Therefore, net profit after taxes = ($140,000 - $24,500) (1 - 0.4) = $69,300 
  After-tax cash inflows = $69,300 + $24,500 = $93,800 
 
          Initial investment       $490,000 

1. Payback period =                                    =                       = 5.22 years 

        Annual cash flow       $93,800 
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Net income       $69,300 
2. Accounting rate of return =                          -                      = 14.14% 

                 Investment      $490,000 
 
Or using average investment in the denominator gives: 

      
    $69,300 
  ARR =                          = 28.28% 
   $490,000/2 
 

 
Case 2 

Required: 
At what price should the stock sell? 
 
 
 Solution: 
 D0 = $2 
 D1 = $2(1+0.3) = $2.6 
 D2 =$2(1+0.3)2 = $2(1.69) = $3.38 
 D3 =$3.38(1+0.08) = $3.65 
 
 
Present value of dividends for the first 2 years are: 
  $2.60        $3.38 
 ——— + ———  = $2.60 (PVIF20%,1) + $3.38 (PVIF20%,2) 

 (1+0.2)      (1+0.2)2  
         = $2.60 (0.8333) + $3.38 (0.6944) = $2.17 + $2.35 = $4.52 
Find P2: 
           D3        $3.65 
P2 =  —— = ———— = $30.42 
          r – g    0.2 – 0.08 
 Present value of $30.42 is:  
   $30.42 
 ———— = $30.42 (PVIF20%,2) = $30.42 (0.6944) = $21.12 
  (1 + 0.2)2 

Add these two PV figures to obtain P0: 
 P0 = $4.52 + $21.12 = $25.64 
 
 

 



Lebanese Association of Certified Public Accountants – Managerial Accounting 

December 1, 2016 

 

 

3 

 

 
PROBLEM 
 
Required: 

1. Prepare the receipt (cash collections) budget for the first quarter (N).  

2. Prepare the disbursement budget for the first quarter (N). 

3. Prepare the cash budget for the first quarter (N). 

 

 الحل:

 موازنة املقبوضات:

  
 
 ذمم مدينة آذار شباط انيكانون الث

     ذمم مدينة في امليزانّية

    120,000 (1) األول  كانون من مبيعات 

   17,000  ذمم مدينة مختلفة

     عمليات الفترة

 مبيعات 
 
   148,000 222,000 انيكانون الث

  92,000 138,000  مبيعات شباط

 72,000 108,000   مبيعات آذار

   5,000  (2) إيراد بيع أصل ثابت

  300,000   (3) زيادة نقدية في رأس املال

  150,000   إقتراض نقدي

 342,000 308,000 650,000 72,000 

 

 و60ل بواقع بما أن املبيعات تحص   (1)
ً
هر 40% نقدا

 
% من مبيعات كانون األول في الشهر نفسه 60، تم تحصيل لشهر البيع التالي% خالل الش

اني:والباقي يظهر كذمم مدينة في 
 
ل في كانون الث  آخر كانون األول، ليحص 

اني: املبلغ 
 
 $120,000% = 40×300,000املنوي تحصيله في كانون الث

 بالااملإذا كان األ  (2)
ً
 دتتريا

ً
 صل مسهللاا

ً
ل مبلغ البيع أرباحا

 
 .تفر غصاتية، ولذلك اعتبرنا ربح التفرغ هو نفسه إيراد ال ، يمث

يصل  الربح إلى رأس املال $ بضم   800,000$ لتصل به إلى  400,000إذا كانت صاحبة املنشأة تنوي مضاعفة رأس مال املنشأة عن مبلغ  (3)

.$ سيتم  تقديمه  300,000يبقى مبلغ  $ 500,000إلى 
ً
 نقدا

 

 موازنة املدفوعات:

 كانون  
 
 ذمم دائنة آذار شباط انيالث

     ذمم دائنة في امليزانّية

   36,000 78,000 (4) املوردون 

    15,000 (5) أعباء برسم الدتع-املسَتخدمون 

    42,300 اجتماعيةذمم دائنة 
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    3,000 ذمم دائنة ضريبية

  10,700 9,700 4,900 ذمم دائنة أخرى 

    20,000 إقتراض من مؤَسسات التسليف

     مشتريات الفترة

 مشتريات 
 
  57,000 76,000 57,000 انيكانون الث

 33,000 44,000 33,000  مشتريات شباط

 63,000 27,000   مشتريات آذار

ة   92,000 79,000 85,000 الخدمات الخارجي 

  57,800 57,800 57,800 (6) رواتب وأجور 

ي  3,600    (7) % 2 إقتطاع ضمان صح 

 3,000    (8) إقتطاع ضريبي  

 38,700    (9) ةأعباء إجتماعي  

 9,000 11,500 18,500  (10) عمولة املبيعات

  500,000   شراء أصل ثابت

 363,000 310,000 800,000 150,300 

 

د  ياتر بما أن املشت (4) راء، 30بواقع تسد 
 

هر التالي لشهر ف% 40% في شهر الش
 

هر30الشراء و ي الش
 

 .الذي يليه % خالل الش

ل مشتريات  اني حص 
 
اني و منلا %  30تشرين الث

 
ل % 40في تشرين الث اني ولذلك تهو من الذ 30في كانون األول وسيحص 

 
مم % في كانون الث

 األول.املدينة في آخر كانون 

ل كانون األول مشتريات  اني % في كانون 40 لسيحصو كانون األول % منلا في  30حص 
 
% ذمم مدينة في 70شباط )مجموع % في  30و الث

 .آخر كانون األول(

 

 ردينتسديد رصيد املو  

اني ) مشتريات 
 
 شباط )ن( ن(كانون الث

اني )ن 
 
 30,000 100,000 (1 –تشرين الث

(100,000 × 30)% 

 

  48,000 120,000 (1 –كانون األول)ن 

(120,000 × 40)% 

36,000 

(120,000 × 30)% 

 

ل رصيد (5)
 
اني: أعباء برسم الدتع" العموالت عن مبيعات -"املسَتخدمون  حساب يمث

 
تي ستدتع في كانون الث

 
%= 5 × 300,000كانون األول ال

15,000$ 

اتية الشهرية بعد  (6) مان 2اقتطاع الرواتب الص  ي% اشتراك الض  ح  ريبة على الرواتب واألجور: ) $1,000و  الص   1,000 ̶( 0.98 × 60,000الض 

 =57,800$ 

ي (7) ح   $3,600=  3 ×% 2 × 60,000املقتطع من رواتب ثالثة أشهر:  اشتراك الضمان الص 

ريبة املقتطعة من رواتب  (8)  $ 3,000=  3 × 1,000ثالثة أشهر: الض 

ة  (9)  $ 38,700=  3 ×% 21.5 × 60,000أشهر =  3عن األعباء اإلجتماعي 
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ذي يليه: العمولة على مبيعات كل شهر  (10)
 
هرال

 
دتع في الش

ُ
 ت

اني البالغة  -
 
دتع في شباط 18,500% = 5 × 370,000عمولة مبيعات كانون الث

ُ
 $ ت

دتع في آذار 11,500% = 5 × 230,000مبيعات شباط البالغة عمولة  -
ُ
 $ ت

دتع في نيسان، ولذلك تهي ذمم دائنة في آخر  9,000% = 5 × 180,000عمولة مبيعات آذار البالغة  -
ُ
 آذار.$ ت

 املوازنة النقدّية:
  

 
 آذار شباط انيكانون الث

 رصيد الن  
 

 73,000 75,000 96,000 (11) هرقدية أول الش
هر مقبوضات

 
 650,000 308,000 342,000  الش

هر
 

 800,000 310,000 363,000 مدتوعات الش
قدية 

ّ
هررصيد الن

ّ
 (77,000) 73,000 75,000 آخر الش

 
ة في أو  (11) اني تؤخذ من ميزانيةالنقدي 

 
 اإلنطالق: ل كانون الث

 
 102,000 البنك

 6,000 الصندوق 

 (12,000) مكشوف –البنك 

 96,000 املجموع

 
 

 

 حول الحلول  مالحظات

 

 

 املوازنة النقدية بحد ذاتها 

لة على اساس شهري تتقارن بينلما لتحديد االرصدة النقدية في بداية صاملدتوعات املفو املقبوضات  موازنتيتنطلق املوازنة النقدية بحد ذاتلا من 

 ونلاية كل شهر، على النحو املبين في ما يلي :

 () على اتتراض ان املوازنة تغطي الفصل االول من السنة 

 آذار شباط كانون ثاني 

 

+ 

- 

= 

 ____  ____              (1) رصيد اول شهر

    مقبوضات الشهر

    مدفوعات الشهر

 (2) ____ ____ رصيد آخر الشهر

 

 ( رصيد النقدية في ميزانية االنطالق.1)
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 ( رصيد النقدية في امليزانية املخططة.2)

 ، وال يدل الرصيد السلبي على تعذر تنفيذ املوازنةوقد ياون رصيد النقدية في آخر الشه
ً
 وقد ياون سلبيا

ً
، بل على عدم كفاية النقدية ر ايجابيا

 املتاحة للتنفيذ من دون االستالف املصرفي القصير األجل او السحب على املكشوف من البنوك.

 آثار إعداد املوازنة

مام احد موقفين هما تائض النقدية الناتج عن زيادة املقبوضات على املدتوعات، او عجز بعد إعداد املوازنة النقدية، قد تجد االدارة نفسها ا

 قبوضات، ولال من هذين املوقفين تدبير للتعامل معه.ملالنقدية الناتج عن زيادة املدتوعات على ا

 

 معالجة فائض النقدية الزائد عن القدر املرغوب فيه

 عن الحد الطبيعي، عليلا ان تبحث عن وسائل الستثمار النقدية الفائضة في التوظيفات القصيرة األ  عندما
ً
 في النقدية زائدا

ً
جل تجد املنشأة تائضا

. ويعتبر رجال االدارة املالية ان شراء الصاوك املالية املسعرة في البورصة من البدائل املناسبة في هذا املخاألكثر ربحية واألقل 
ً
 جال.طرا

 

 التعامل مع عجز النقدية

عندما تسفر النقدية عن عجز على املنشأة ان تحضر لتمويل هذا العجز، ويوجد في هذا املجال عدة بدائل، ستختار املؤسسة البديل االقل 

 تكلفة، ومن ذلك :

 تأجيل بعض املدفوعات. -

 تعجيل بعض املقبوضات. -

 حسم بعض الديون. -

 غطية مصرفية قصيرة األجل.الحصول على تسليف او ت

 


