КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ИСПИТ ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА
СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТЕХНИЧАР
(ИСПИТНИ ТЕРМИН:МАЈ 2017. ГОДИНЕ)
ПРЕДМЕТ 1:
УВОД У ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО
1. На активним рачунима:
a)
b)
c)
d)

свако смањење евидентира се на дуговној страни
свако повећање евидентира се на дуговној страни
свако смањење евидентира се на потражној страни
свако повећање евидентира се на потражној страни

2. Мјешовити рачуни су они рачуни на којима се под датим околностима
евидентирају:
a)
b)
c)
d)

и средства и обавезе
и средства и приходи
и расходи и приходи
и обавезе и расходи

3. Трошкови основног материјала књиже се у тренутку:
a)
b)
c)
d)

набавке залиха материјала
окончања процеса производње
утрошка залиха у процесу производње
плаћања обавеза према добављачу за материјал

4. Исправка вриједности потраживања од купаца књижи се на:
a)
b)
c)
d)

потражну страну припадајућег основног рачуна
потражну страну припадајућег корективног рачуна
пасивну страну припадајућег основног рачуна
пасивну страну припадајућег корективног рачуна

5. У складу са прописима којима се уређује систем књиговодства и рачуноводства:
a)
b)
c)
d)

финансијски положај презентује се у билансу успјеха,
приносни положај презентује се у билансу стања,
финансијски положај презентује се у билансу токова готовине,
имовински и финансијски положај презентују се у билансу стања.

6. Пасивна временска разграничења обухватају:
a)
b)
c)
d)

унапријед плаћене расходе,
унапријед наплаћене приходе,
обрачунате а неплаћене расходе,
обрачунате а ненаплаћене приходе.
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7. Који од следећих исказа је/су тачан/тачни?
a) књиговодствени рачун (конто) има активну и пасивну страну,
b) биланс стања приказан у форми конта има дуговну и потражну страну,
c) књиговодствени рачун (конто) има дуговну и потражну, а биланс стања активну
и пасивну страну,
d) књиговодствени рачун (конто) и биланс успјеха имају дуговну и потражну страну.
8. Средства предузећа обухватају:
a)
b)
c)
d)

обавезе према добављачима
наплаћена потраживања
производна опрема
плаћена камата на кредите

9. Повећање обавеза може пратити:
a)
b)
c)
d)

смањење средстава
настанак прихода
повећање капитала
настанак расхода

10. Повећање суме пасиве може бити резултат:
a)
b)
c)
d)

доношењем одлуке о исплати учешћа у добитку
пријемa рачуна за извршене услуге
издавање рачуна за извршене услуге
наплате потраживања од купаца

11. Настанак прихода може бити резултат:
a)
b)
c)
d)

коришћења дугорочних резервисања
укидања неискоришћених дугорочних резервисања
емисијом акција по већој цијени од номиналне
продајом готових производа

12. Грађевински објекат чија је набавна вриједност 100.000 КМ је стављен у функцију
30.09.2013. године. Стопа амортизације је 1%, а процјењена резидуална вриједност
10.000 КМ. Колико износи амортизација у првој години коришћења грађевинског
објекта?
a)
b)
c)
d)

1.000
900
225
250

13. Темељна претпоставка (начело) на темељу којих се стављају финансијски
извјештаји је:
a)
b)
c)
d)

настанак догађаја,
наплата прихода, исплата расхода
неограниченост времена пословања
ништа од наведеног
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14. Шта од наведеног не можемо укључити у трошак стицања залиха?
a)
b)
c)
d)

Повратни порези обрачунати приликом куповине залиха у земљи
Курсне разлике обрачунате приликом куповине залиха из иностранства
Камату на дугорочне кредите узете за финансирање куповине опреме
Трошкове превоза купљених машина

15. Материјална стална средстава могу се почетно вредновати према:
a)
b)
c)
d)

нето продајној вриједности
просјечној цијени
методи трошка
ништа од наведног

16. Шта од наведеног не подлијеже обавези обрачуна амортизације?
a)
b)
c)
d)

земљиште и шуме као природна богатства,
аванси за набавку сталних средстава средстава,
опрема у припреми,
опрема у употреби.

17. Да ли стална средства којима је вијек кориштења ограничен могу имати
амортизацију као трошак и умањење вриједности средства према МРС-у 36 уколико
то правно лице процијени и сматра оправданим:
a)
b)
c)
d)

да амортизацију, да умањење вриједности уз примјену МРС-а 36
да амортизацију, не умањење вриједности уз примјену МРС-а 36
не амортизацију, да умањење вриједности уз примјену МРС-а 36
не амортизацију, не умањење вриједности уз примјену МРС-а 36

18. Уколико је плаћена вриједност за купљено предузеће 800.000 КМ, фер процијењена
вриједност стечених средстава 1.200.000 КМ, фер процијењена вриједност обавеза
500.000 КМ, настала разлика се класифицира као:
a)
b)
c)
d)

гоодwилл
приход од продаје
остали приход
расход

19. Благовремено одобрени (уговором или фактуром) попусти се евидентирају као:
a)
b)
c)
d)

потраживања од купаца
приходи од продаје
обавеза за пдв
ништа од наведеног.

20. У којим случајевима се појављују негативне курсне разлике:
a) код наших девизних средстава и девизних потраживања, ако дође до пада курса
стране валуте у односу на домаћу валуту,
b) код наших девизних средстава и девизних потраживања, ако дође до пораста курса
стране валуте у односу на домаћу валуту,
c) код наших девизних обавеза, у случају раста курса стране валуте у односу на
домаћу валуту.
d) код наших девизних обавеза, у случају пада курса стране валуте у односу на домаћу
валуту.
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21. При узимању кредита (у зависности од врсте кредита и од тога шта је
проузроковало кредитну обавезу) као протуставка обавезама по кредитима
(потражују обавезе), могу дуговати:
a)
b)
c)
d)

рачуни сталних средстава,
рачуни залиха,
рачуни готовине,
рачуни прихода.

22. Како у рачуноводственој евиденцији књижимо издатак за развој, а како издатак за
истраживање:
a) Издаци за развој се књиже као нематеријално стално средство, док се издаци за
истраживање исказују као расходи.
b) Издаци за развој и Издаци за истраживање се књиже као нематеријално стално
средство.
c) Издаци за развој и Издаци за истраживање се књиже као расходи.
d) Издаци за развој се књиже расходи, док се издаци за истраживање исказују као
средства.
23. Набавна вриједност машине је 10.000 КМ. Процијењени вијек трајања средства је 4
године. Средство се амортизује по дегресивној методи обрачуна амортизације –
варијанта сума година. Колико износи обрачуната амортизација за посљедњу
годину кориштења средства?
a)
b)
c)
d)

5.000 КМ
4.000 КМ
2.000 КМ
1.000 КМ

24. Заокружите примјере готовинских токова од пословних активности?
a)
b)
c)
d)

Готовинске исплате за набавку залиха
Готовинске исплате за куповину зграда
Готовинске исплате за стицање дионица
Готовинске исплате за отплату кредита

25. Током извјештајног периода предузеће је имало примитак готовине по основу
наплате потраживања од купаца износ од 30.000 КМ и издатак готовине по основу
измиривања обавеза према добављачима у износу од 20.000 КМ. Наведене токове
готовине у Извјештају о токовима готовине предузеће треба приказати као:
a) 10.000 КМ нето примитак готовине из пословних активности
b) 30.000 КМ примитак готовине из пословних активности и 20.000 КМ издатак
готовине из пословних активности
c) 50.000 КМ нето примитак готовине из пословних активности
d) 10.000 КМ нето издатак готовине из пословних активности
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