КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ИСПИТ ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА
СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА
(ИСПИТНИ ТЕРМИН: НОВЕМБАР 2019. ГОДИНЕ)
ПРЕДМЕТ 9:
ПРИМЈЕНА ФИНАНСИЈСКОГ МЕНАЏМЕНТА
I - ТЕСТ ПИТАЊА
1. Да ли је са становишта финансијског напрезања код организације великих
предузећа боље организовати предузеће:
a) формирањем сегмената пословања (МСФИ 8)
b) формирањем зависних предузећа
2. Уколико је у систему ПДВ наплата потраживања од купаца у краћим роковима него
што су рокови плаћања обавеза према добављачима то ће изазвати додатно
финансијско напрезање и погоршати финансијски положај предузећа.
a) да
b) не
3. У теорији и пракси позната су четири концепта вођења финансијске политике
односно одржавања ликвидности предузећа: који од наведених концепата не
припада концепту одржавања ликвидности?
a)
b)
c)
d)
e)

пуне сигурности
ограниченог ризика
пуног покрића обавеза
импровизоване ликвидности
арбитраже и сигнализирања

4. Како утиче пад коефицијента обрта залиха на финансијску стабилност?
a) погоршава
b) побољшава
5. Који је елиминациони критеријум за доношење инвестиционе одлуке по методи нето
садашње вриједности (НСВ)?
a)
b)
c)
d)

НСВ = 1
НСВ > 1
НСВ < 0
НСВ > 0
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6. Који је елиминациони критеријум за доношење инвестиционе одлуке по методи
интерне стопе приноса (ИСП)?
a)
b)
c)
d)

ИСП = 1
ИСП > 1
ИСП > од коефицијента финансијске стабилности
ИСП > од цијене капитала

7. Како се повећање дисконтне стопе одражава на нето садашњу вриједност пројекта?
a) повећава
b) смањује
8. Залихе материјала изазивају три врсте трошка. Који од наведених трошкова не
припада трошковима залиха материјала?
a)
b)
c)
d)

трошкови набавке
трошкови држања залиха
трошкови недостатка залиха
трансакциони трошкови

9. На чему се не заснива управљање потраживањима од купаца?
a) кредитном бонитету
b) оптималном односу готовине и хартија од вриједности
c) кредитним условима
10. Шта је дисконтни период код извршења обавеза према добављачима?
a) то је период (број дана) у којем року је купац обавезан да плати фактуру.
b) то је период (број дана) који означава период у којем купац има право да
искористи понуђени каса – сконто.
c) то је период (број дана) у којем је добављач у обавези да испоручи робу купцу.
11. Банка је финансијска институција у чијој су пасиви биланса најзначајнија
позиција:
a)
b)
c)
d)

новац
трезорски записи
депозити
обавезна резерва

12. Временска вриједност новца може се исказати реченицом:
a) новац вриједи више данас него сутра
b) новац је изложен ризику инфлације
c) новац мора зарадити новац
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13. Одлуке у финансијама односе се на:
a)
b)
c)
d)

инвестирање
финансирање
ликвидност
дивиденду

e) све наведено под а) до д)
14. Могућност да предузеће добије робу од добављача, а да исту не мора платити одмах
него добављач прихвата да се плаћање изврши на неки каснији датум зове се:
a) банкарским кредитом
b) кредитном уз залог залиха
c) трговачким кредитом
d) револвинг кредитом
15. У управљању готовином предузеће може користити аванс од фактора у одређеном
постотку од висине изданих фактура купцима што представља:
a) факторинг без регреса
b) факторинг с регресом
c) ограниченом факторингу
d) финансијском факторингу
16. Мотиви држања новца су:
a) штедња
b) обављање трансакција
c) опрезност
d) шпекулација
17. Краткорочни извори финансирања могу бити:
a) кредити уз залог залиха
b) добављачи
c) амортизација
d) све наведено под а) до ц)
18. Обвезнице деноминиране у валути која није национална валута називају се:
a) корпоративне обвезнице
b) муниципалне обвезнице
c) еуро-обвезнице
d) конвертибилне обвезнице
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19. Улагање у дионице инвеститору носи могућност зараде у облику:
a)
b)
c)
d)

дивиденде
капиталног добитка
камате
све наведено под а) до ц)

20. Понуда емитента постојећим дионичарима да упишу још дионица у складу са својим
постојећим удјелом уз нижу цијену зове се:
a)
b)
c)
d)

право прече купње
емисија права
право првооткупа
емисија младица
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II – ЗАДАЦИ
Задатак број 1
Уколико штедиша након пет година жели да прими 100.000,00 КМ, колико сада треба
да уложи у банку уз годишњу каматну стопу од 5%?
РЈЕШЕЊЕ:
=

=

= 78.352,60
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Задатак број 2
Емитент исплаћује дивиденду на акцију у 2018. години у износу од 0,24 КМ. Акционари
очекују годишњи раст дивиденде у 2019. години од 1,5%. Принос који захтијевају
инвеститори износи 7,5%.
Колика је очекивана вриједност акције у 2019. години?
РЈЕШЕЊЕ:
P2019=D1/(k-g)
=D2020/(k-g)
=(D2018(1+g)2)/(k-g)
=0,24*(1,015)2/(0,075-0,015)
=0,247254/0,06

=4,1209 KM
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