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КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ  

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 

ИСПИТ ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА 

СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА 

 (ИСПИТНИ ТЕРМИН: ЈУЛ 2020. ГОДИНЕ) 

 

ПРЕДМЕТ 9:  

ПРИМЈЕНА ФИНАНСИЈСКОГ МЕНАЏМЕНТА 

 

ТЕСТ ПИТАЊА: 

 

1. Када је трајни и дугорочни капитал мањи од дугорочно везане имовине ликвидност 

је: 

a) угрожена 

b) није угрожена 

c) неутрална 

 

2. Исплата дивиденди на рацио финансијске стабилности утиче: 

a) позитивно 

b) негативно 

c) нема утицаја 

 

3. Када је финансијска стабилност мања од један (1) финансијска стабилност је:   

a) лоша 

b) добра 

 

4. У ситуацији када је на страни трајног и дугорочног капитала више заступљен 

капитал а мање дугорочна резервисања и дугорочне обавезе одржање финансијске 

стабилности је: 

a) лакше 

b) теже 

c) без утицаја на финансијску стабилност 

 

5. Са становишта ризика повјерилаца и ризика од остваривања губитка у пословању 

у условима високе амортизације и режијских трошкова потребно је да позајмљени 

капитал буде што:  

a) виши 

b) мањи 

c) ирелевантна је структура капитала 

 

6. Каква је слика финансирања предузећа ако су девизне обавезе предузећа у 

условима опадања курса домаће валуте ниске:   

a) добра 

b) лоша 
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7. Висока инфлација у земљи захтијева помјерање власничке структуре ка:  

a) сопственом (власничком) капиталу 

b) позајмљеном капиталу 

c) ни једно ни друго 

 

8. Уколико  је уговорена приоритетна дивиденда већа, а дисконтна стопа нижа, 

тржишна вриједност потенцијалних акција је: 

a) већа 

b) мања 

c) ни једно ни друто 

 

9. Предузеће треба да искористи каса – сконто ако је:  

a) стопа трошка пропуштеног каса-сконта виша од владајуће каматне стопе 

b) стопа трошка пропуштеног каса-сконта мања од владајуће каматне стопе 

c) стопа трошка пропуста каса – сконта виша од стопе инфлације 

 

10. Дисконтне методе оцјене и рангирања инвестиционих пројеката 

a) не респектију временску вриједност новца 

b) респектују временску вриједност новца 

c) ни једно ни друго 

 

11. Брокери као финансијски посредници раде:  

a) у своје име и туђи рачун 

b) у своје име и свој рачун 

c) у туђе име и туђи рачун 

d) у туђе име и свој рачун. 

 

12. Управљање (менаџмент) готовине води рачуна о:  

a) новцу 

b) новцу и новчаним сурогатима 

c) улагању вишка новца 

d) све наведено 

 

13. Која тврдња најбоље описује показатељ „поврат на активу“: 

a) висока вриједност показатеља није пожељна 

b) што нижа вриједност показатеља је пожељна 

c) што виша вриједност показатеља то боље 

d) што нижа вриједност показатеља то боље 

 

14. Радни капитал је:  

a) акцијски капитал + задржана зарада 

b) акцијски капитал – укупне обвезе 

c) краткотрајна имовина – краткорочне обавезе 

d) укупна имовина – укупне обавезе 
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15. Који од рејтинга није инвестицијски: 

a) ААА 

b) БББ 

c) ББ+ 

d) А- 

 

16. Инвестицијска одлука у финансијама зове се још: 

a) буџетирање капитала 

b) одлука о задуживању 

c) одлука о преузимању ризика 

d) супотписништво 

 

17. Кредитирање од добављача зове се: 

a) одгода плаћања 

b) краткорочно финансирање 

c) спонтано финансирање 

d) остали извори финансирања 

 

18. Улагање у обвезнице инвеститору носи могућност зараде у облику:  

a) дивиденде 

b) капиталног добитка 

c) камате 

a) све наведено 

 

19. При финансирању дугом и акцијама учинак има: 

a) број обичних акција,  

b) каматна стопа, 

c) порези, 

a) све наведено. 

 

20. Тржиште новца у ширем смислу представља уз тржиште новца:  

a) и новчаних сурогата 

b) и девизно тржиште 

c) и тржиште краткорочних банкарских кредита 

d) све наведено        

 

ЗАДАЦИ: 

 

Задатак број 1: 

Колика је вриједност обвезнице која доноси једнаке годишње ануитете од 1.000 КМ, 

уколико је њено доспијеће 6 година уз стопу приноса од 4% 

 

Задатак број 2: 

Колика је годишња дивиденда плаћена на акцију, ако је текућа цијена акције 25 КМ, а 

принос дивиденде по акцији 5%. 
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