КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ИСПИТ ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА
СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТЕХНИЧАР
(ИСПИТНИ ТЕРМИН: НОВЕМБАР 2017. ГОДИНЕ)
ПРЕДМЕТ 1:
УВОД У ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО
1. Рачуноводствена једначина означава једнакост између:
a) средстава и извора средстава
b) средстава, с једне и обавеза и властитог капитала, с друге стране
c) средстава и обавеза
d) прихода и расхода
2. У компоненте годишњег финансијског извјештаја убрајају се:
a) бруто-биланс и закључни лист
b) биланс стања и биланс успјеха
c) дневник и главна књига
d) биланс токова готовине и извјештај о проведеној ревизији финансијских извјештаја
3. Утврђени губитак текућег периода:
a) умањује властиту имовину
b) умањује основни капитал
c) увећава властиту имовину
d) умањује властити капитал
4. Обртна средства обухватају:
a) готовину, залихе и пасивна временска разграничења
b) активна временска разграничења, опрему и потраживања
c) сва средства која се у цјелости утроше у току једног обрачунског периода
d) дугорочна потраживања, залихе и краткорочне финансијске пласмане
5. У домаћој рачуноводственој пракси, контне планове обично утврђује:
a) надлежни законодавни орган
b) управа правног лица
c) надлежно професионално тијело
d) надлежни порески орган
6. У систему двојног књиговодства повећање расхода може бити попраћено:
a) смањењем имовине
b) смањењем прихода
c) повећањем обавеза
d) повећањем властитог капитала
7. Примјена бруто принципа у систему двојног књиговодства повезана је са:
a) презентацијом имовине и обавеза у билансу стања
b) признавање финансијских расхода и финансијских прихода
c) признавањем добитака и губитака од продаје опреме
d) презентацијом новчаних токова из пословних активности уз примјену индиректног
метода
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8. Цијену коштања залиха (властитих) учинака чине:
a) припадајући директни трошкови производње
b) припадајући директни и индиректни трошкови производње
c) фактурна вриједност залиха, увећана за зависне трошкове набавке
d) припадајући директни и индиректни трошкови производње, увећани за очекивану
продајну маржу
9. Обрачунати приходи од продаје залиха готових производа књиже се:
a) на датум испоруке продатих производа купцу или датум наплате потраживања од
продаје, у зависности од тога шта се прије догоди
b) на датум када су приходи од продаје наплаћени
c) на датум окончања процеса производње
d) на датум прихватања испоруке од стране купца
10. Велепродајну вриједност трговачке робе чине:
a) бруто фактурна вриједност и укалкулисани порез на додату вриједност,
b) нето фактурна вриједност и укалкулисана трговачка маржа,
c) бруто фактурна вриједност и укалкулисана трговачка маржа,
d) нето фактурна вриједност, укалкулисана трговачка маржа и укалкулисани порез на
додату вриједност.
11. Издаци по основу пореза на додату вриједност евидентирају се на терет:
a) обавеза за ПДВ,
b) пословних расхода,
c) потраживања од купаца,
d) обрачунатог (излазног) ПДВ-а.
12. Правно лице је у своје име за туђи рачун продало робе у вриједности од 11.700 КМ
са ПДВ-ом. Набавна вриједност продате робе износи 8.000 КМ,а стопа ПДВ-еа 17%.
Колико износи прилив правног лица?
a)
b)
c)
d)

11.700 КМ
10.000 КМ
8.000 КМ
2.000 КМ

13. Елементи који се непосредно односе на вредновање финансијског успјеха јесу:
a) средства
b) приходи
c) обавезе
d) расходи
14. Шта од наведеног представља квалитативно обиљежје финансијских извјештаја?
a) фер презентација
b) настанак догађаја
c) неограниченост времена пословања
d) суштина важнија од форме
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15. Шта је тачно?
a) средство је ресурс који контролира предузеће као резултат прошлих догађаја и из
којег се очекује прилив будућих економских користи у правну особу.
b) власнички капитал је остатак средстава (имовине) правне особе након добитака свих
његових текућих обавеза.
c) обавеза је садашња обавеза правне особе, произашла из прошлих догађаја, за чије
измирење се очекује да ће створити одлив ресурса, који утјеловљује економске
користи.
d) ништа од наведеног.
16. Износ по којем се власнички капитал приказује у билансу стања:
a) зависи од вредновања средстава и обавеза
b) номинална вриједност емитованих дионица
c) тржишна вриједност дионица
d) плаћена вриједност дионица
17. Шта од наведеног подлијеже обавези обрачуна амортизације?
a) земљиште и шуме као природна богатства,
b) аванси за набавку сталних средстава,
c) материјал у складишту,
d) опрема у употреби.
18. Да ли стална средства којима је вијек кориштења неограничен могу имати
амортизацију као трошак и умањење вриједности средства према МРС-у 36 уколико
то правно лице процијени и сматра оправданим:
a) да амортизацију, да умањење вриједности уз примјену МРС-а 36
b) да амортизацију, не умањење вриједности уз примјену МРС-а 36
c) не амортизацију, да умањење вриједности уз примјену МРС-а 36
d) не амортизацију, не умањење вриједности уз примјену МРС-а 36
19. Потраживања од купаца могу бити:
a) сторнирана у цјелокупном износу или дјелимочно;
b) размјењена дјелимично или у цијелости за друга средства или услуге;
c) отписана у цијелости (опроштена без спора и без одлуке суда)
d) отписана у цијелости (након проведног спора по судској одлуци).
20. У којим случајевима се појављују позитивне курсне разлике:
a) код наших девизних средстава и девизних потраживања, ако дође до пораста курса
стране валуте у односу на домаћу валуту,
b) код наших девизних средстава и девизних потраживања, ако дође до пада 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.
21. Шта од наведеног не подлијеже опорезивању према Закону о ПДВ-у:
a) продаја залиха
b) уступање залиха без накнаде
c) мањак на залихама до ниовоа дозвољеног кала
d) мањак на залихама изнад нивоа дозвољеног кала
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22. Како евидентирамо издатак за развој?
a) као расход
b) као приход
c) као трошак
d) као средство
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 прву годину
кориштења средства?
a) 5.000 КМ
b) 4.000 КМ
c) 2.000 КМ
d) 1.000 КМ
24. Заокружите примјере готовинских токова од финансијских активности:
a) готовински примици од продаје некретнина, постројења, опреме и осталих
материјалних сталних средстава, нематеријалних и других сталних средстава
b) готовински примици од издавања дионица или других власничких инструмената
c) готовински примици од продаје власничких или дужничких инструмената других
правних лица и удјела у заједничким подухватима
d) готовински издаци за набавку обртних средстава

25. Будућа економска корист од средстава може се манифестовати на различите начине
као што су:
a) употреба средстава у производној дјелатности или пружања услуга;
b) размјена за друга средства (материјална, новчана, нематеријална, кредите и друге
облике потраживања);
c) за плаћање обавеза неновчаним средствима, и
d) корист по основу одређених права заснована посједовањем средстава.
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