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КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ  

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
 

ИСПИТ ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА 

СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА 

 (ИСПИТНИ ТЕРМИН: НОВЕМБАР 2020. ГОДИНЕ) 

 

ПРЕДМЕТ 9:  

ПРИМЈЕНА ФИНАНСИЈСКОГ МЕНАЏМЕНТА 

 

 

I – ТЕСТ ПИТАЊА: 

 

1. Примјеном концепта „пуне сигурности“ у одржању ликвидности жртвује се: 

a) ликвидност 

b) профитабилност 

c) финансијска сигурност 

 

2. Примјена концепта „пуног покрића обавеза“ у одржавању ликвидности 

фаворизује  се: 

a) ликвидност 

b) профитабилност 

c) подједнако се придаје значај и ликвидности и профитабилности 

 

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

a) лоша 

b) добра 

c) не утиче на став према финансијској стабилности 

 

4. У ситуацији када у структури сталне (фиксне) имовине доминирају средства која 

се никад  не мобилишу (земљиште) и средства која се споро мобилишу 

(грађевински објекти) финансијка стабилност је: 

a) лакше одржива 

b) теже одржива 

c) без утицаја на финансијску стабилност 

 

5. Уколико  је стопа приноса на укупан капитал нижа од каматне стопе, стопа 

приноса на сопствени (властити) капитал ће бити:   

a) нижа 

b) виша 

c) без утицаја на стопу приноса на сопствени капитал 
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6. У случају помјерања структуре капитала у корист позајмљеног капитала 

финансијска еластичност:  

a) опада 

b) расте 

c) ни једно ни друго 

 

7. Преференцијалне (приоритетне) акције имају право на:  

a) фиксну дивиденду 

b) варијабилну дивиденду 

c) не гарантује им се право на дивиденду 

 

8. Горња граница прихватљиве каматне стопе за предузећа  је:  

a) стопа инфлације 

b) стопа нето приноса на укупан капитал 

c) стопа приноса на сопствени капитал 

 

9. Пословни (оперативни) добитак је раван разлици између марже покрића  

(контрибуцијске марже) и расхода периода  (фиксних пословних расхода). Од чега 

не зависи висина марже покрића (контрибуцијска маржа)?   

a) висина продајне цијене 

b) висине обима производње и продаје 

c) висина пореза на добит 

 

10. Висина нето обртних средстава (фонда) је разлика између:  

a) сталних (фиксних) средстава и краткорочних обавеза 

b) залиха и краткорочних обавеза 

c) обртних средстава и краткорочних обавеза 

 

11. Будућа вриједност уложеног износа биће већа: 

a) ако је број обрачунских периода већи 

b) ако је дисконтна стопа већа 

c) уложени износ мањи  

 

12. Која метода оцјене инвестицијских пројеката израчунава стопу поврата 

израчунавајући нето садашњу вриједност на нулу:  

a) нето садашња вриједност 

b) индекс профитабилности 

c) интерна стопа профитабилности 

d) све наведено 
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13. EPS показује: 

a) зараду акционара 

b) етични стандард перформанси 

c) зараду по акцији 

d) ништа од наведеног 

 

14. Хартија од вриједности која даје право власништва у компанији је:  

a) обвезница 

b) штедни рачун 

c) депозитни цертификат 

d) акција 

 

15. Циљ предузећа у функцији службе власнику је: 

a) смањити трошкове 

b) максимизирати цијену обичне акције 

c) повећати обим трговања акцијама 

d) осигурати ефикасност 

 

16. Када инвеститори продају акције претпостављајући да ће доћи до пада њихове 

цијене ријеч је о стратегији: 

a) краве 

b) медвједа 

c) овце 

d) бика 

 

17. Која вриједност се користи у израчуну просјечног пондерисаног трошка 

капитала: 

a) историјска вриједност 

b) тржишна вриједност 

c) књиговодствена вриједност 

d) ништа од наведеног 

 

18. Акције које су повучене откупом или дониране зову се:  

a) одобрене акције 

b) ауторизоване акције 

c) трезорске акције 

d) листане/котиране акције 
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19. Компаније које нису склоне исплати дивиденде су: 

a) растуће 

b) новоосноване 

c) профитабилне 

d) све наведене 

 

20. Ризик и поврат су:  

a) обрнуто пропорционални 

b) директно пропорционални 

c) експоненцијални 

d) једнаки један другом 

 

II – ЗАДАЦИ: 

Задатак број 1. 

Предузеће је остварило нето добитак од 2.500.000 КМ. За дивиденде политиком 

расподјеле опредјељује 60%. 

Истовремено предузеће је на дан. 

- 1.1.  имало број акција изван предузећа  100.000 

- 31.3. емитовало и продало нових акција   30.000 

- 30.9. откупило сопствених акција     10.000 

Израчунајте зараду по акцији и дивиденду по акцији. 

Рјешење: 

Задатак број 2. 

Компанија разматра улагање у два пројекта од којих један биљежи новчане токове у 

двије године, а други у четири године инвестицијског циклуса. Подаци о инвестицијским 

пројектима дати су у сљедећој таблици:  

Пројект Трошак Т1 Т2 Т3 Т4 

1 200 100 100   

2 200 50 50 100 300 

Изаберите пројект који је по нето садашњој вриједности прихватљив за компанију 

ако је дисконтна стопа 15%?           

 

Рјешење: 

 


