КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ИСПИТ ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА
СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТЕХНИЧАР
(ИСПИТНИ ТЕРМИН: ЈУЛ 2020. ГОДИНЕ)
ПРЕДМЕТ 1:
УВОД У ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО

ТЕСТ ПИТАЊА:
1. У пословне приходе у обрачунском периоду укључују се:
a) остали (ванредни) приходи
b) унапријед наплаћени приходи
c) реализоване позитивне курсне разлике
d) обрачунати а нефактурисани приходи
2. Појмом нето имовина обухваћени су:
a) садашња вриједност грађевинских објеката
b) законске резерве
c) дугорочна резервисања
d) набавна вриједност залиха робе на крају обрачунског периода
3. Међу књиговодственим инструментима чија примјена, односно успостављање се
сматрају обавезним налазе се:
a) помоћне књиге
b) закључни лист
c) благајнички дневник
d) дневник и главна књига
4. Укупни приходи у периоду износе 1,000.000, укупни расходи 900.000, унапријед
наплаћени приходи 10.000, обрачунати а нефактурисани приходи 20.000, унапријед
плаћени расходи 20.000, обрачунати а неплаћени расходи 10.000, плаћене аконтације
пореза на добит 5.000, а стопа пореза на добит 10%. Колико износе расходи по основу
пореза на добит у периоду?
a) 10.000
b) 5.000
c) 11.000
d) 9.000
5. У набавну вриједност залиха робе укључују се:
a) фактурна вриједност по обрачуну добављача, укључујући и обрачунати ПДВ
b) процијењени трошкови превоза робе до складишта купца
c) зависни трошкови набавке робе, без обрачунатог ПДВ-а од стране добављача
d) фактурна вриједност по обрачуну добављача, искључујући обрачунати ПДВ
6. Обавезе привредног друштва, поред осталог, чине:
a) резервисања
b) резерве
c) обрачунати а неплаћени расходи
d) нераспоређени нето добитак
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7. Ако на одређени дан стална средства имају укупну вриједност од 1,000.000,
дугорочне обавезе 300.000, обртна средства 500.000, залихе 100.000, краткорочне
обавезе 400.000, дио дугорочних обавеза који на плаћање доспијева у року од 12
мјесеци 50.000, а нераспоређени добитак из ранијих година 500.000, колико износи
основни капитал?
a) 400.000
b) 250.000
c) 350.000
d) 300.000
8. Основицу за линеарни (праволинијски) обрачун амортизације опреме чини:
a) набавна вриједност, умањена за процијењену резидуалну вриједност
b) процијењена резидуална вриједност
c) садашња вриједност
d) садашња вриједност, умањена за процијењену резидуалну вриједност
9. Ако је процијењени радни учинак камиона 100.000 км, процијењени корисни вијек
10 година, набавна вриједност 100.000 КМ, процијењена резидуална вриједност
10.000 КМ, а амортизација се рачуна примјеном функционалне методе, колико
износи садашња вриједност камиона након остварених 30% од укупног радног
учинка, ако је тај учинак остварен у периоду од двије године.
a) 70.000
b) 73.000
c) 80.000
d) 82.000
10. Активна временска разграничења се односе на:
a) плаћања унапријед добављачима за робу или материјал
b) обрачунате зарађене приходе који нису фактурисани
c) обрачунате зависне трошкове набавке робе или материјала
d) плаћене аконтације пореза на добит
11. Финансијски извјештај којим се презентује приказ структуре података о стању
имовине, обвеза и капитала на одређени датум је:
a)
b)
c)
d)

Извјештај о промјенама на капиталу
Извјештај о свеобухватној добити
Извјештај о новчаним токовима
Извјештај о финансијском положају

12. Друштво XY д.о.о. је током 2019. године продало робе у вриједности 50.000 КМ за
коју је испоставило рачун купцу. Потраживања су наплаћена током 2020. године.
Друштво XY у 2020. години има обавезу у пословним књигама да искаже:
a)
b)
c)
d)

приход од продаје у износу 0 КМ и прилив од наплате у износу 0 КМ
приход од продаје у износу 50.000 КМ и прилив од наплате у износу 50.000 КМ
приход од продаје у износу 0 КМ и прилив од наплате у износу 50.000 КМ
приход од продаје у износу од 50.000 КМ и прилив од наплате у износу 0 КМ
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13. Системска књиговодствена евиденција пословних промјена која представља скуп
свих конта која су отворена током пословне године јесте:
a)
b)
c)
d)

главна књига
дневник
аналитичка евиденција
помоћна књига

14. Шта од наведеног не подлијеже обрачуну амортизације:
a)
b)
c)
d)

грађевински објекти
књиге и умјетничка дјела
транспортна средства
постројења и опрема

15. Састављање коначног обрачуна амортизације заснива се на:
a)
b)
c)
d)

стварном стању сталних средстава утврђеном на темељу пописа
књиговодственом стању сталних средстава из евиденције главне књиге
књиговодственом стању из аналитичких евиденција сталних средстава
ништа од претходно наведеног

16. Књиговодствена исправа прије књижења мора бити преконтролисана са
становишта формалне, суштинске и рачунске исправности и овјерена од
овлаштених лица у правном лицу. Суштинска контрола књиговодствених исправа
подразумијева:
a) контролу да ли је исправа састављена у складу са прописима, МСФИ и општим актом
правног лица
b) испитивању да је назначена пословна промјена стварно настала и у обиму како је
назначено
c) контролу математичких операција (сабирања, одузимања, множења и дијељења) на
основу којих су добијени резултати на исправи
d) ништа од претходно наведеног
17. Друштво XY д.о.о. је на основу одлуке Скупштине извршило распоред добити из
претходне године у законске резерве у износу од 20.000 КМ. О којој се врсти
билансне промјене у конкретном случају ради:
a)
b)
c)
d)

повећање активе и пасиве за исти износ
промјене у структури активе (без промјена у пасиви)
смањење активе и пасиве за исти износ
промјене у структури пасиве (без промјена у активи).

18. Према Одјељку 11. Основни финансијски инструменти МСФИ за МСЕ, умањење
вриједности потраживања од купаца проводи се примјеном:
a) модела „насталих губитака“, односно уколико постоји објективни доказ о умањењу
вриједности
b) општег модела очекиваних кредитних губитака
c) поједностављеног модела очекиваних кредитних губитака
d) ништа од претходно наведеног
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19. Према Одјељку 13. Залихе МСФИ за МСЕ, након почетног признавања залихе треба
мјерити (вредновати):
a) по трошку
b) по процијењеној продајној цијени умањеној за трошкове довршетка и продаје
c) по трошку или по процијењеној продајној цијени умањеној за трошкове довршетка и
продаје, зависно о томе што је ниже
d) ништа од претходно наведеног
20. У складу с одредбама Одјељка 18. Нематеријална имовина (осим goodwilla), МСФИ
за МСЕ, ако се корисни вијек употребе нематеријалне имовине не може поуздано
утврдити, корисни вијек употребе се утврђује на основи најбоље процјене управе,
али не премашује:
a)
b)
c)
d)

1 годину
5 година
10 година
20 година

ЗАДАЦИ:
Задатак број 1: Припрема биланса стања и биланса успјеха
Привредно друштво је у децембру основано у форми друштва са ограниченом
одговорношћу. Приликом оснивања, у надлежни судски регистар уписани су улози власника
друштва у износу од 100.000, од чега је 50% унесено у друштво приликом оснивања а других
50% треба бити унесено у периоду од 2 године. За потребе продавнице, у току обрачунског
периода извршена је набавка трговачке робе чија бруто фактурна вриједност износи 20.000
КМ. Добављач је на фактури исказао рабат у висини од 10%. Зависни трошкови превоза
робе, по фактури добављача, износе 2.000 КМ, не рачунајући обрачунати ПДВ, а стопа
укалкулисане разлике у цијени 10%. У истом обрачунском периоду регистрованим лицима је
продато 50% набављених залиха. Стопа ПДВ-а износи 17%. Извршен је обрачун обавеза за
порез на додату вриједност, а обавезе нису плаћене до истека обрачунског периода. Од
укупних потраживања, 50% је наплаћено безготовинским путем, а 10% преузимањем
мјенице од купца. Мјеница је издата на период од 3 мјесеца, а камата садржана у мјеници
износи 1% на мјесечном нивоу. Стопа пореза на добит износи 10% - у току обрачунског
периода нису плаћане аконтације пореза. Ваш задатак је да:
а) евидентирате настале пословне промјене и обрачун финансијског резултата оствареног у
периоду – употреба конта није обавезна
(8 бодова)
б) припремите биланс успјеха
(2 бода)
в) припремите биланс стања на дан 31. децембра
(5 бодова)
Задатак број 2: Обрачун амортизације
Транспортно предузеће је извршило набавку транспортне опреме (три камиона) укупне
набавне вриједности од 300.000 КМ. Процијењена резидуална вриједност опреме износи
30.000 КМ. Процијењени корисни вијек опреме износи 10 година а процијењени радни
учинак, изражен у километрима, 300.000 км. Ваш задатак је да израчунате трошак
амортизације у трећој години употребе камиона (у којој су камиони остварили 15% од
укупног радног учинка) ако предузеће амортизацију врши примјеном:
a) линеарне методе
(5 бодова)
b) дигиталне методе
(5 бодова)
c) функционалне методе
(5 бодова)
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Задатак број 3:
Друштво је набавило стално средство – теретно возило по набавној вриједности 50.000,00
КМ. Процијењени (резидуални) остатак вриједности за теретно возило износи 5.000,00 КМ,
док процијењени очекивани корисни вијек употребе транспортног средства износи 10
година. Добављач је рачун за теретно возило је испоставио дана 12.03.20x0. године, а теретно
возило је стављено у употребу 05.04.20x0. године.
Извршити потребне обрачуне и утврдити колико износи:
a) Основица за обрачун амортизације за предметно теретно возило (5 бодова)
b) Годишња стопа амортизације за предметно теретно возило (2 бода)
c) Годишњи износ амортизације за 20x0. годину (8 бодова)
Задатак број 4:
Друштво залихе трговачке робе у малопродајним објектима води и исказује по
малопродајним цијенама уз обрачунавање укалкулисане разлике у цијени и укалкулисаног
ПДВ-а. На датум биланса 31.12.20x0. године друштво има укупно исказане залихе
малопродајним објектима у износу од 702.000,00 КМ по малопродајним цијенама, које су
задужене уз обрачун просјечне укалкулисане разлике у цијени (РУЦ) по стопи од 20% и
припадајућим ПДВ-ом.
Извршити потребне обрачуне и утврдити колико износи:
a) Укалкулисани ПДВ у залихама малопродаје на датум биланса 31.12.20x0.
године (5 бодова)
b) Укалкулисана РУЦ у залихама малопродаје на датум биланса 31.12.20x0.
године (5 бодова)
c) Набавна вриједност залиха малопродаје на датум биланса 31.12.20x0. године (5
бодова)
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