КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ИСПИТ ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА
СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТЕХНИЧАР
(ИСПИТНИ ТЕРМИН: МАЈ 2019. ГОДИНЕ)
ПРЕДМЕТ 1:
УВОД У ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО
1. Прометни лист обухвата податке о промету и салду на свим:
a)
b)
c)
d)

аналитичким рачунима који припадају одговарајућој синтетици
синтетичким рачунима који припадају одређеној групи рачуна
рачунима прихода и расхода
активним и пасивним рачунима

2. Примјери изворних књиговодствених докумената су:
a)
b)
c)
d)

калкулација малопродајних цијена трговачке робе
фактура добављача за робу
благајнички дневник
извод пословне банке о промјенама на пословном рачуну

3. Примјери изведених књиговодствених докумената су:
a)
b)
c)
d)

издатница материјала у производњу
калкулација велепродајних цијена трговачке робе
обрачун бруто личних примања запослених
ануитетни план отплате кредитних обавеза

4. Прије уноса изравнавајућег салда:
a)
b)
c)
d)

промет дуговне мањи је од промета потражне стране активних рачуна
промет дуговне већи је од промета потражне стране рачуна прихода
промет потражне мањи је од промета дуговне стране пасивних рачуна
промет потражне мањи је од промета дуговне стране рачуне расхода

5. Рачуни пасивних временских разграничења служе за евидентирање:
a)
b)
c)
d)

обрачунатих а ненаплаћених прихода
унапријед плаћених расхода
унапријед наплаћених прихода
насталих а неплаћених расхода

6. Рачуноводствено начело историјског трошка подразумијева вредновање:
a) крајњих залиха трговачке робе у висини њихове нето продајне вриједности
b) грађевинских објеката по моделу ревалоризоване вриједности
c) обавеза у висини издатака које у току редовног пословања треба учинити у циљу
њиховог измирења
d) имовине намијењене продаји у висини очекиване продајне вриједности
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7. Рачуни резервисања обухватају:
a) обавезе чији настанак зависи од будућих, односно догађаја након датума биланса
стања
b) разграничене приходе и примљене донације
c) обавезе по основу унапријед наплаћених прихода
d) процијењене обавезе са извјесним настанком или неизвјесним роком доспијећа,
које проистичу из догађаја који су се десили до датума биланса стања
8. Порез на добит обрачунава се и плаћа на позитивну разлику између:
a)
b)
c)
d)

наплаћених прихода и плаћених расхода у периоду
опорезивих прихода и порески допуштених расхода
обрачунатог (излазног) и аконтационог (улазног) пореза на додату вриједност
прихода и расхода исказаних у билансу успјеха пореског обвезника

9. Примјена билансног контног оквира подразумијева:
a) да организација погонског – управљачког рачуноводства није обавезна, без обзира на
дјелатност којом се правно лице бави
b) примјену методе трошкова продатих учинака прилиом билансирања периодичног
финансијског резултата
c) организацију контног оквира на начин да се кроз књиговодствени циклус примарно
прати кружни ток средстава у правном лицу
d) примјену методе укупних трошкова приликом билансирања периодичног
финансијског резултата
10. У систему двојног књиговодства:
a) смањење имовине може бити повезано са повећањем обавеза
b) настанак прихода може бити проузрокован повећањем имовине
c) повећање једне позиције властитог капитала може бити повезано
истовременим смањењем друге позиције властитог капитала
d) смањење расхода може бити повезано са истовременим повећањем прихода
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11. Властити капитал се може израчунати као:
a)
b)
c)
d)

збир сталне и дугорочно везане имовине
разлика између дугорочних и краткорочних обавеза
разлика између укупне имовине и укупних обавеза
збир сталне, дугорочно везане и текуће (обртне) имовине

12. Текућој (обртној) имовини припадају:
a)
b)
c)
d)

опрема која се тренутно налази ван употребе
стална средства намијењена продаји и отуђењу
аванси исплаћени добављачу за сталну материјалну имовину
алат и инвентар који се отписују методом калкулативног отписа
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13. Принцип економичности као принцип уредног књиговодства дозвољава:
a) да о броју и врсти помоћних књига може да одлучи управа правног лица
b) да се пословне промјене повезане са материјално безначајаним износима не морају
евидентирати у пословним књигама
c) да се годишњи финансијски извјештаји не морају састављати ако правно лице у
периоду није евидентирало неке посебно значајне пословне промјене
d) да се приликом редовног годишњег пописа не морају обавезно пописивати све
позиције имовина и обавеза, посебно ако се ради о малим или микро правним лицима
14. Предмет књиговодствене обраде података у главној књизи у дијелу билансне
евиденције јесу пословни догађаји који имају одређена обиљежја:
a) пословни се догађај стварно догодио и као такав припада прошлости пословања
b) учинак пословног догађаја не може се изразити у новчаним износима
c) промјена настала пословним догађајем не утиче на ставку средстава, обвеза, капитала,
трошкова, расхода, прихода и резултата пословања
d) настанак пословног догађаја може се доказати вјеродостојном књиговодственом
исправом
15. Подузеће XY д.о.о. је темељем уговора о зајму одобрило и исплатило краткорочни
зајам другом предузећу у износу од 50.000 КМ. О којој се врсти билансне промјене у
конкретном случају ради:
a) повећање активе и пасиве за исти износ
b) промјене у структури активе (без промјена у пасиви)
c) смањење активе и пасиве за исти износ
d) промјене у структури пасиве (без промјена у активи).
16. Дневник је:
a) пословна књига у коју се књиговодствене промјене уносе хронолошки, према
временском редослиједу њиховог настанка
b) суставна књиговодствена евиденција пословних промјена која представља скуп свих
конта која су отворена током пословне године
c) аналитичка евиденција која се води за поједине ставке имовине или обавеза
d) помоћна књига које допуњавају податке о некој позицији у главној књизи или
осигурава било које друге податке
17. Примјери интерних књиговодствених исправа су:
a) Извод са трансакцијског рачуна
b) Благајнички извјештај
c) Улазна фактура
d) Пописна листа сталних средстава
18. Новац и новчани еквиваленти обухватају:
a) Благајну
b) Дугорочне финансијске пласмане
c) Потраживања од купаца
d) Депозите по виђењу
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19. Основно правило билансне равнотеже представља једнакост активе и пасиве. Према
томе, ако укупне обавезе Друштва износе 6.200.000 КМ, а капитал 5.000.000 КМ,
имовина Друштва износи:
a) 5.000.000 КМ
b) 11.200.000 КМ
c) 1.200.000 КМ
d) 6.200.000 КМ
20. Предузеће XY д.о.о. је током 20x9. године примило услугу одржавања од добављача у
вриједности од 10.000 КМ за коју је добављач испоставио порески рачун. Обавеза
према добављачу је плаћена током 20x9. године. Предузеће у 20x9. години има
обавезу у пословним књигама исказати:
a) трошак одржавања у износу 10.000 КМ и новчани одлив у износу 0 КМ
b) трошак одржавања у износу 10.000 КМ и новчани одлив у износу 10.000 КМ
c) трошак одржавања у износу 0 КМ и новчани одлив у износу 10.000 КМ
d) трошак одржавања у износу 0 КМ и новчани одлив у износу 0 КМ
21. Друштво је продало строј, те је по продаји испоставило фактуру купцу на износ од
58.500 КМ (50.000 КМ плус 8.500 КМ ПДВ-а). На датум продаје набавна вриједност
строја износила је 200.000 КМ, а акумулисана амортизација 180.000 КМ. Друштво ће
приликом евидентирања продаје и искњижавања проданог строја у финансијским
извјештајима исказати:
a) добитак од продаје у износу од 58.500 КМ
b) добитак од продаје у износу од 50.000 КМ
c) добитак од продаје у износу од 30.000 КМ
d) неће исказати ни добитак, ни губитак од продаје
22. Предузеће има стално средство набавне вриједности 20.000 КМ, акумулисане
амортизације 18.000 КМ. Процијењени корисни вијек употребе износи 5 година.
Подузеће је извршило продају сталног средства 28.09.20x9. године. Обрачуната
амортизација за 20x9. годину, до тренутка отуђења треба износити:
a) 2.000 КМ
b) 3.000 КМ
c) 4.000 КМ
d) 0 КМ
23. Предузеће залихе трговачке робе води и исказује по малопродајним цијенама уз
обрачунавање укалкулисане разлике у цијени и укалкулисаног ПДВ-а. Током 20x9.
године предузеће је укупно продало робе у износу од 585.000 КМ (с ПДВ-ом). Ако су
залихе биле задужене уз просјечну маржу од 25%, набавна вриједност продатих
залиха износи:
a) 400.000 КМ
b) 468.000 КМ
c) 485.000 КМ
d) 500.000 КМ
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24. Уговорена купопродајна цијена стамбене некретнине без ПДВ-а износи 200.000 КМ.
Трошкови нотара и судског уписа износе 1.500 КМ. Приликом преноса обрачунан је
порез на промет некретнина у износу од 10.000 КМ, док улазни ПДВ исказан на
фактури износи 34.000 КМ и не може се одбити. Набавна вриједност некретнине
износи:
a) 200.000 КМ
b) 201.500 КМ
c) 211.500 КМ
d) 245.500 КМ
25. У складу одредбама Одјељка 25. Трошкови позајмљивања, мала и средња предузећа
код исказивања трошкова позајмљивања, камате на позајмљена средства увијек
исказују као:
a) залиху
b) стално средство
c) приход раздобља
d) расход раздобља
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