КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ИСПИТ ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА
СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА
(ИСПИТНИ ТЕРМИН: МАЈ 2022. ГОДИНЕ)
ПРЕДМЕТ 9:
ПРИМЈЕНА ФИНАНСИЈСКОГ МЕНАЏМЕНТА
I – ТЕСТ ПИТАЊА
1.

Да ли се финансијски менаџмент приликом доношења одлука мора држати
основног концепта, да је при осталим неизмјењеним околностима: да што се
касније дође до новца, тиме он више вриједи.
ДА

2.

НЕ

У чему се огледа криза ликвидности
a) у појави губитка у пословању
b) у губљењу конкурентске способности
c) у немогућности да своје обавезе плаћа у року доспјећа

3.

Чиме је условљена сталност пословања (начело гоинг цонцерн)
a) финансијске стабилности и задужености
b) рентабилности пословања
c) пореске политике владе

4.

Када је предузеће прекомјерно задужено
a) ако је нето добитак знатно виши од пословног добитка
b) ако је пословни добитак знатно мањи од добитка редовне активности
c) ако је пословни добитак знатно виши од добитка редовне активбности

5.

Који од наведених пореза није директни (изравни)
a) акцизе
b) порез на добит
c) порез на непокретности

6.

У основи одложених пореских обавеза и одложених пореских средстава је
концепт привремених разлика. Правилно утврђивање привремених разлика је
важно са билансне тачке гледишта јер
a) одложена пореска средства повећавају нето добитак, а смањују одлив готовине
по основу пореских расхода, што позитивно утиче на увећабње слободног
новчаног тока
b) одложена пореска средства смањују нето добитак и повећавају одлив готовине
по основу пореских расхода, што негативно утиче на слободни новчани ток
c) ни једно, ни друго
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7. Преференцијалне ( повлашћене, приоритетне) акције ( дионице) носе право на
управљање предузећем
ДА

НЕ

8. Како настају скривени губици у билансу предузећа
a) потцјењивањем имовине (активе) и прецјењивањем обавеза
b) прецјењивањем имовине (активе) и потцјењивањем обавеза
c) потцјењивањем имовине (активе) и потцјењивањем обавеза
9. Шта представља горњу границу прихватљиве каматне стопе за предузеће
a) стопа бруто приноса на сопствени капитал
b) стопа нето приноса на укупан капитал ( сопствени и позајмљени)
c) стопа нето приноса на соствени капитал
10. Рацио убрзане (ригорозне) ликвидности израчунава се из односа
a) расположиве готовине и краткорочних обавеза обавеза
b) збира краткорочних потраживања, краткорочних хартија од вриједности и
готовине наспрам краткорочних обавеза
c) збира обртне имовине и краткорочних обавеза
11. Финансијска институција која омогућава улагање на финансијским
тржиштима индивидуалним инвеститорима управљајући професионално
портфељем зове се:
a) инвестициона банка
b) друштво за осигурање
c) инвестициони фонд
d) пензијски фонд
12. Радни капитал предузећа не чини:
a) дуготрајна имовина
b) новац
c) залихе
d) потраживања
13. Један од елемената управљања готовином је:
a) продаја
b) праћење новчаних прилива и одлива
c) краткорочна имовина
d) све наведено
14. Одлуке у пословним финансијама које се доносе на кратки рок вежу се за:
a) прибављање краткорочне имовине
b) прибављање дугорочне имовине
c) ликвидност
d) све наведено
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15. Обвезнице код којих се исплата номиналне вриједности и камате обавља
одједном зовемо:
a) обвезнице са комбинованом амортизацијом
b) обвезнице са једнократном амортизацијом
c) обвезнице са вишекратном амортизацијом
16. Према нето садашњој вриједности пројект ће бити прихваћен ако је:
a) нето садашња вриједност ≤ 0
b) нето садашња вриједност ≥ 0
c) нето садашња вриједност < 1
d) нето садашња вриједност > 1
17. Лице које на тржишту шпекулише на пораст цијена хартија од вриједности у
жаргону називамо:
a) инвеститор
b) арбитражер
c) бик (hosist)
18. Тржишни налог којим се фиксира максимална куповна или минимална
продајна цијена зове се:
a) тржишни налог
b) стоп налог
c) ограничени налог
d) временски налог
19. Финансијско тржиште које представља мрежа институционалних инвеститора
и који тргују великим блоковима хартија од вриједности зове се:
a) берза
b) терцијарно тржиште
c) квартарно тржиште
d) тржиште преко шалтера (OTC)
20. Модел капитализације зарада представља образац:
a) ROA
b) P/E
c) P/D
d) све наведено
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II – ЗАДАЦИ
Задатак број 1
Израчунајте фактор пословног (оперативног) левериџа (полуге) у условима када
је предузеће остварило:
- приходе од продаје од 600.000 КМ
- варијабилне расходе од 490.000 КМ
- Пословни (оперативни) добитак од 55.000 КМ
Рјешење:
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Задатак број 2
Инвеститор је уложио 22.000,00 н. ј. у пројект. Пројект у наредне четири године
одбацује 28.000,00 н. ј.
Колико је раздобље поврата по просјечним новчаним токовима?
Рјешење:
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