КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ИСПИТ ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА
СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТЕХНИЧАР
(ИСПИТНИ ТЕРМИН: НОВЕМБАР 2017. ГОДИНЕ)
ПРЕДМЕТ 2:
ТРОШКОВНО РАЧУНОВОДСТВО И
УВОД У УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
1.

Управљачко рачуноводство:
a)
b)
c)
d)

2.

Управљачко рачуноводство обавља улогу:
a)
b)
c)
d)

3.

директне и индиректне
релевантне и ирелевантне
избјеживе и неизбјеживе
варијабилне и фиксне

На избор метода калкулације утиче:
a)
b)
c)
d)

5.

рјешавања проблема
чувања (евиденције) резултата за све нивое менаџмента
књижења трансакција са окружењем у главној књизи и у дневнику
усмјеравања пажње

С обзиром на понашање трошкова у основу на промјене у обиму производње
трошкови се класификују на:
a)
b)
c)
d)

4.

истиче брзину информација
усмјерено је на садашњост и будућност
усмјерено је на прошлост
детерминисано је законом

организациона структура
величина предузећа
тип производње
менаџмент

Који од сљедећих стандарда етичког понашања поштује управљачки рачуновођа
уколико избјегава актуелне или могуће сукобе интереса и савјетује све
одговарајуће стране о потенцијалним сукобима:
a)
b)
c)
d)

повјерљивост
интегритет
објективност
компетентност
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6.

За потребе планирања и контроле битна је подјела трошкова на:
a)
b)
c)
d)

7.

Трошкови електричне енергије потребне да се произведу столови су:
a)
b)
c)
d)

8.

контролабилне и неконтролабилне
трошкове поруџбине и трошкове процеса
трошкове производа и трошкове периода
фиксне и варијабилне трошкове

трошкови производа
фиксни
трошкови периода
варијабилни

Обрачун врста трошкова у рачуноводству трошкова:
a) одговара на питање који су трошкови и у ком износу настали у току обрачунског
периода
b) назива се обрачун секундарних трошкова
c) одговара на питање гдје су, који и колики трошкови настали у обрачунском периоду
d) назива се обрачун примарних трошкова

9.

Примјер носилаца трошкова је:
a)
b)
c)
d)

сати рада на дизајнирању производа
услуга
број испоручених пакета у м3
производ

10. У обрачуну трошкова производа произведених по наруџби примјењује се:
a)
b)
c)
d)

додатна калкулација
дивизиона калкулација која примјењује ФИФО метод
дивизиона калкулација са еквивалентним бројевима
вишефазна дивизиона калкулација

11. Систем обрачуна трошкова по послу (радном налогу) утврђује трошкове:
a)
b)
c)
d)

масе идентичних производа
појединачних производа (услуга)
масе сличних производа
појединачних процеса

12. Еквивалентне јединице у процесном обрачуну:
a) примјењују се у случају нултог почетног и нултог крајњег салда недовршене
производње
b) примјењују се у случају нултог почетног и извјесног крајњег салда недовршене
производње
c) примјењују се у случају извјесног почетног и крајњег салда недовршене производње
d) су јединице за чије израчунавање је важна процјена довршености залиха недовршене
производње.
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13. Ирелевантни трошкови и ирелевантни приходи су:
а) будући
б) прошли, али имају утицаја на будуће трошкове и приходе
ц) не разликују се у алтернативама
д) разликују се у алтернативама
14. Заокружите исправну(е) дефиницију(е):
a) Издатак је одлив готовине.
b) Трошак је смањење економске користи настало смањењем средстава или повећањем
обавеза.
c) Утрошак је натурално изражено трошење средстава.
d) Расход је вриједносно изражено трошење средстава.
15. Заокружите исправну(е) дефиницију(е):
a) акумулирање трошкова је евиденција трошкова по врстама и мјестима настајања.
b) алокација трошкова је додјељивање, распоређивање трошкова на носиоце трошкова.
c) акумулирање трошкова је додјељивање, распоређивање трошкова на носиоце
трошкова.
d) алокација трошкова је прераспоређивање трошкова са једног на други носилац
трошка.
16. Примјери ускладиштивих трошкова у услужном предузећу су:
a)
b)
c)
d)

трошкови директног материјала
трошкови директног рада
трошкови канцеларијског материјала
ништа од наведеног

17. Заокружите исправну(е) дефиницију(е):
a)
b)
c)
d)

у обрачуну трошкова према наруџби носилац трошка је маса идентичних производа.
у обрачуну трошкова према наруџби носилац трошка је засебан производ.
у обрачуну трошкова према наруџби носилац трошка је скупина производа.
у обрачуну трошкова према наруџби носилац трошка је засебна услуга.

18. Обрачун трошкова према наруџби се може примјењивати у слиједећим
дјелатностима:
a)
b)
c)
d)

ревизијске услуге
правне услуге
производња нафтних прерађевина
производња пластичних маса

19. Основна разлика између система директних трошкова (дирецт цостинг-а) и
варијабилног система обрачуна је у начину третирања:
a)
b)
c)
d)

директних трошкова материјала
директних трошкова рада
индиректних фиксних трошкова производње
индиректних варијабилних трошкова производње
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20. Ако је све што је произведено и продато, онда:
a) варијабилни систем даје исти резултат као и апсорпциони систем
b) варијабини систем даје мањи резултат у односу апсорпциони систем
c) апсопциони систем даје мањи резултат у односу на варијабилни систем
d) ништа од наведеног
21. Заокружите погрешну тврдњу!
a) очекивани будући приходи и трошкови који се разликују у разним алтернативама су
релевантни.
b) ирелевантни трошкови и приходи могу бити елиминисани из анализе.
c) сунк трошкови су сви хисторијски трошкови и ирелевантни су јер се не могу
мијењати.
d) очекивани будући приходи и трошкови су релевантни.
22. Шта од наведеног представља методу за распоред заједничких трошкова
кориштењем тржишно заснованих података као што су приходи?
a)
b)
c)
d)

продајна вриједност у тачки раздвајања
физичка вриједност у тачки раздвајања
метод процијењене нето очекиване вриједности
метод константе стопе бруто марже

23. Производни метод препознаје нуспроизводе у финансијским извјештајима:
a)
b)
c)
d)

када је производња започела
када се деси продаја
када је производња завршена
ништа од наведеног

24. Примарни корисници извјештаја управљачког рачуноводства:
a)
b)
c)
d)

екстерни корисници
инвеститори
руководиоци предузећа на разним нивоима
владине организације

25. Сунк (потонули) трошкови су сви:
а) будући трошкови
б) релевантни трошкови
ц) хисторијски трошкови
д) ирелевантни трошкови
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