КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ИСПИТ ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА
СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА
(ИСПИТНИ ТЕРМИН: МАЈ 2019. ГОДИНЕ)
ПРЕДМЕТ 9:
ПРИМЈЕНА ФИНАНСИЈСКОГ МЕНАЏМЕНТА
И- ТЕСТ ПИТАЊА
1.

Шта је дугорочни врхунски циљ предузећа?
a) раст учешћа продаје на тржишту
b) опстанак предузећа на тржишту
c) максимирање добитка

2.

Од чега зависи висина пореза на добит?
a) од врсте дјелатности којом се предузеће бави,
b) од висине опорезиве добити и пореске стопе
c) од територије на којој се нето добитак остварује.

3.

Да ли се дивидендне акције разликују од обичних акција?
a) да
b) не
c) могу али не морају

4.

Шта показује коефицијент финансијске стабилности?
a) рентабилност предузећа
b) да ли предузеће има услове за одржавање ликвидности
c) солвентност предузећа

5.

Шта показује финансијски левериџ (полуга)?
a) задуженост предузећа
b) учешће фиксних трошкова у укупним пословним расходима
c) рентабилност предузећа

6.

По методу нето садашње вриједности инвестиција је исплатива ако је:
a) НСВ > 0
b) НСВ > 1
c) НСВ< 0

7.

Откупом и поништењем сопствених акција се:
a) сопствени капитал повећава
b) сопствени капитал се смањује
c) не утиче на висину сопственог капитала
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8.

У којим условима предузеће привремено одустаје од остварења врхунског циља
предузећа и који су тада циљеви предузећа?
a) у условима пада продајних цијена учинака тада се настоје цијене вратити на
пређашњи ниво или пак пронаћи нова тржишта.
b) у условима када послује с губитком и када је платежно неспособно тада је циљ –
излазак предузећа из губитка и финансијско санирање предузећа
c) у условима пада производње и продаје тада се чине напори за повећање производње и
продаје

9.

Како је могуће смањити негативан утицај ПДВ-а на финансијско напрезање и
финансијски положај?
a) промјеном врсте дјелатности с којом се предузеће бави
b) органзацијом великих предузећа и роковима наплате потраживања и роковима
плаћања обавеза
c) скраћивањем рокова плаћања обавеза и продужаањем рокова наплате потраживања

10. Да ли на стопу нето приноса на укупан капитал битно утичу уштеде на порезу на
добитак?
a) неутрално утиче
b) да
c) не
11. Функције финансијског сустава су:
a)
b)
c)
d)
e)

функција алокације
функција акумулације
функција штедње
функција политике
све наведено

12. Новац у ужем смислу јесу:
a)
b)
c)
d)

готов новац
мјеница
чек
готов новац и новчани сурогати

13. Приход од продаје аутомобила за пријевоз пецива и хљеба за пекару представља:
a) редовни приход
b) ванредни приход
c) финансијски приход
14. Временска компарација у анализи извјештаја проводи се:
a)
b)
c)
d)

хоризонталном анализом
финансијским показатељима
анализом тренда
вертикалном анализом
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15. У управљању потраживањима подузеће користи методу 5К и том методом:
a)
b)
c)
d)

анализира пословање купца
анализира кредитну способност купца
сагледава финансијску слику предузећа
утврђује кредитну задуженост

16. Интерна стопа профитабилности/приноса у оцјени инвестицијског пројекта
представља:
a)
b)
c)
d)

каматну стопу
дисконтну стопу
цијену капитала по којој је нето садашња вриједност новчаног тока једнака нули
дисконтирану вриједност новчаног тока

17. Спонтано финансирање је могуће путем:
a)
b)
c)
d)

купца
добављача
трезорских записа
амортизацијом

18. Право конверзије утврђено је као:
a)
b)
c)
d)

однос конверзије
право којег носи обична дионица
цијена конверзије
премија конверзије

19. Кумулативне повлаштене дионица носе:
a)
b)
c)
d)

дивиденду
фиксну дивиденду
партиципацију у добити
варијабилну дивиденду

20. Вјечна обвезница или конзола је обвезница:
a)
b)
c)
d)

без каматне стопе
с одређеним роком доспијећа
без рока доспијећа
позитиван коефицијент ликвидности
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II – ЗАДАЦИ
Задатак број 1
Књиговодствена вриједност акцијског капитала је
Номинална вриједност откупљених акција је
Књиговодствена вриједност обавезне резерве је
Стопа законске резерве је 10%

890.000
100.000
89.000

Израчунај колики је износ слободне резерве за поништење откупљених акција!
Рјешење:

Позиција
Књиговодствна вриједност акцијског капитала
Номинална вриједност откупљених сопствених акција које се поништавају
Акцијски капитал послије поништења откупљених сопствених акција (1-2)
Стопа законске резерве
Обавезна законска резерва послије поништења откупљених сопствених
акција (3*4)
6. Постојећи резервни капитал
7. Слободна разлика за поништејне откупљених сопствених акција (6-5)
1.
2.
3.
4.
5.

Износ
890.000
100.000
790.000
10%
79.000
89.000
10.000

Предузеће може поништити откупљене сопствене акције у износу од 100.000 КМ само ако је
њихова откупна вриједност 110.000 КМ (100.000 + 10.000) или нижа од тог износа. Само у
тим условима, предуезће неће смањити резервни капитал у односу на основи капитал који
захтјева Закон о привредним друштвима.
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Задатак број 2
a) Саставите биланс стања подузеће „Алфа“ на темељу сљедећих позиција забиљежених с
31. 12. 2018. године: новац 3.000 КМ, потраживања 5.000 КМ, залихе 2.000 КМ,
нематеријална имовина 10.000,00 КМ, материјална имовина 50.000 КМ, финансијска
имовина 20.000 КМ, краткорочне обвезе 20.000 КМ, дугорочне обвезе 30.000 КМ.
И.
имовина

АКТИВА
Краткотрајна

ПАСИВА
И. Краткорочне обвезе

ИИ.

ИИ.

Укупно

ИИИ. Капитал
Укупно

b) На темељу података из билансе стања израчунајте и протумачити показатеље
тренутне, текуће и убрзане ликвидности и прокоментаришите показатеље?
c) Израчунајте показатеље поврата на активу и поврата на капитал, ако нето добит
предузећа за 2018. годину била 100.000 КМ.
РЈЕШЕЊЕ:
a)
АКТИВА
Краткотрајна

I.
имовина
Новац
Потраживања
Залихе
II. Дуготрајна имовина
Материјална имовина
Нематеријална имовина
Финансијска имовина
Укупно

10.000

ПАСИВА
I. Краткорочне обвезе

3.000
5.000
2.000
80.000 II. Дугорочне обвезе
50.000
10.000
20.000 III. Капитал
90.000 Укупно

20.000

30.000

40.000
90.000

b)
Тренутна ликвидност = новац/краткорочне обавезе = 3.000/20.000 = 0,15
Текућа ликвидност = краткорочна имовина/краткорочне обавезе = 10.000/20.000 =
0,50
Убрзана ликвидност = краткорочна имовина – залихе/краткорочне обавезе =
= 10.000 – 2.000/20.000 = 0,40
Предузеће има проблем с управљањем ликвидношћу.
c)
Поврат на активу (РОАА) = нето добит/актива = 100.000/90.000 = 1,11
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Поврат на капитал (РОАЕ) = нето добит /власнички капитал = 100.000/40.000 = 2,5
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