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КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ  

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 
ИСПИТ ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА 

СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА 

(ИСПИТНИ ТЕРМИН: НОВЕМБАР 2016. ГОДИНЕ) 

 

ПРЕДМЕТ 9:  

ПРИМЈЕНА ФИНАНСИЈСКОГ МЕНАЏМЕНТА 

 

I - ТЕСТ ПИТАЊА 

 

1) Правило 2:1 захтијева да: 

a) најмање 50 % обртне имовине буде финансирано из дугорочних извора 

b) највише 50% сталне имовине буде финансирано из дугорочних извора 

c) стална имовина мора бити два пута већа од обртне имовине 

d) обавезе морају бити два пута мање од потраживања 

 

2) Имовина која се у периоду дужем од годину дана мобилише у готовину или се пак 

никад не мобилише је: 

a) дугорочна имовина 

b) краткорочна имовина 

c) неликвидна имовина 

d) ликвидна имовина 

 

3) Нето новчани ток за примјену методе рока повраћаја оцјене прихватљивости 

инвестиционог пројекта је једнак: 

a) збиру амортизације и нето добитка 

b) разлици амортизације и нето добитка 

c) збиру нето добитка и трошкова камата 

d) разлици нето добитка и трошкова камата 

 

4) Трајни капитал не чине: 

a) основни капитал, 

b) емисиона премија, 

c) дугорочна резервисања 

d) нераспоређени нето добитак. 

 

5) Концепт убрзања активирања основних средстава подразумијева: 

a) фаворизовање улагања у основна средства која директно учествују у процесу 

производње на рачун основних средстава која стварају услове за производњу 

b) фаворизовање улагања у обртна средства која директно учествују у процесу 

производње на рачун обртних средстава која стварају услове за производњу 

c) финансирање из сопствених извора 

d) примјену прогресивне методе обрачуна амортизације 

 

6) Три кључне институције које побољшавају ток средстава у привреди су: 

a) секундарна тржишта, финансијски посредници и финансијски брокери 

b) примарна тржишта, банке и финансијски брокери 

c) банке, осигуравајућа друштва и пензиони фондови 

d) ништа од наведеног 
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7) Интерна стопа приноса (IRR) ће изједначити садашњу вриједност очекиваних 

новчаних токова инвестиције са иницијалним улагањем: 

a) само ако је IRR мања од очекиване стопе приноса 

b) само ако је IRR већа од очекиване стопе приноса 

c) увијек 

d) никад 

 

8) Економски профит, као мјера пословног учинка, познат као EVA (Economic Value 

Added) рачуна се као: 

a) разлика између нето оперативног профита након пореза и трошка капитала 

b) разлика између нето оперативног профита прије пореза и трошка капитала 

c) разлика између нето оперативног профита након пореза и амортизације 

d) разлика између нето оперативног профита прије пореза и амортизације 

 

9) Дисконтирање је обрнути процес у односу на: 

a) просто укамаћивање 

b) рачунање ефективне каматне стопе 

c) просто укамаћивање без прве и посљедње године 

d) сложено укамаћивање 

 

10) Плаћање мјеницом је јадан од начина за постизање: 

a) убрзавања плаћања 

b) успоравања плаћања 

c) успоравање наплате 

d) концентрације плаћања 
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II – ЗАДАТАК 

 

Задатак број 1 

Израчунајте просјечну цијену капитала компаније А ако је познато да је сопствени 

капитал предузећа процијењен на 100.000 КМ. Предузеће се задужило код неколико 

банака у висини од 80.000 КМ по просјечној каматној стопи од 10%. Колика је 

просјечна цијена капитала овое компаније ако је цијена сопственог капитала 5%. 

 

РЈЕШЕЊЕ: 

 

0,55*0,05+0,45*0,1=0,0277+0,045=0,072= 7,2% 

 

 

 


