КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ИСПИТ ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА
СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТЕХНИЧАР
(ИСПИТНИ ТЕРМИН: НОВЕМБАР 2020. ГОДИНЕ)
ПРЕДМЕТ 2:
ТРОШКОВНО РАЧУНОВОДСТВО И
УВОД У УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
ПИТАЊА:
1.

Анализа ланца вриједности и добављача помаже менаџерима да:
a) боље интегришу и координирају активности како унутар компаније, тако и унутар
сваке функције,
b) се елиминишу непотребни трошкови,
c) се обезбиједи фокусирање предузећа на купце и добављаче.
d) ништа од наведеног.

2.

Фактори који олакшавају класификацију трошкова на директне и индиректне:
a)
b)
c)
d)

3.

Методе јединичног обрачуна (калкулације) су:
a)
b)
c)
d)

4.

предкалкулација,
додатна калкулација,
дивизиона калкулација,
накнадна калкулација.

У апсорпционом обрачуну трошкова и резултата, трошкови продате робе у
билансу успјеха обухватају:
a)
b)
c)
d)

5.

вријеме њиховог укључивања у процес производње,
контролабилност,
начин њиховог довођења у везу са носиоцем,
понашање трошкова према промјенама у обиму активности (производње).

варијабилне производне трошкове,
фиксне производне трошкове,
варијабилне трошкове непроизводних функција,
фиксне трошкове непроизводних функција.

Класификација трошкова према начину њиховог понашања у односу на
промјене у нивоу активности, заснива се на:
a)
b)
c)
d)

избору носилаца трошкова,
времену посматрања (подјели на дуги и кратки рок),
релевантном обиму,
ниједан од понуђених одговора није тачан.
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6.

Неки од приступа за утврђивање функције трошкова су:
a)
b)
c)
d)

7.

Проблематиком распоређивања трошкова треба да се баве:
a)
b)
c)
d)

8.

искључиво менаџери,
искључиво рачуновође,
рачуновође у сарадњи са менаџерима,
ништа од наведеног није тачно.

У сврху доношења дугорочних одлука о цијенама распоређују се трошкови:
a)
b)
c)
d)

9.

метод највишег - најнижег обима активности (енг. high - low)
метод реципроцитета
метод постепеног распореда (метод „корак ниже“)
метод квантитативне анализе

производне функције,
истраживања и развоја као и дизајна,
маркетинга,
дистрибуције и постпродајног сервиса.

Заједнички трошкови могу се јавити у:
a)
b)
c)
d)

пољопривреди и производњи хране,
екстрактивној индустрији,
хемијској индустрији,
индустрији полупроводника.

10. Метод продајне вриједности у тачки раздвајања распоређује трошкове на
заједничке производе:
a)
b)
c)
d)

на бази релативне продајне вриједности производње у тачки раздвајања,
на бази продајне вриједности цјелокупне производње у обрачунском периоду,
у сразмјери са њиховим потенцијалним приходима од продаје.
ни један од понуђених одговора није тачан.

11. Обрачун трошкова радног налога (посла) разврстава трошкове:
a)
b)
c)
d)

у категорије према времену њиховог укључивања у процесе производње,
у категорије према начину њиховог довођења у везу са носиоцима трошкова,
на трошкове директног материјала и трошкове конверзије,
на директне и индиректне трошкове.

12. Распоређивање индиректних трошкова врши се у сврху:
a)
b)
c)
d)

доношења одлука о увођењу нове авио - линије,
одређивања продајних цијена производа или услуга,
мотивисања менаџера да формирају продају са високом маржом,
обрачун залиха за извјештаје за пореску управу.

13. Извјештаји управљачког рачуноводства су:
a) детаљни
b) појединачни – о сваком дијелу предузећа, производу и сл.
c) површни
d) збирни – посматра се предузеће као цјелина
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14. Шта од наведеног представља дефиницију издатка?
a) натурално изражено трошење средстава
b) вриједносно изражено трошење средстава
c) одлив готовине
d) смањење економске користи настало смањењем средстава или повећањем обавеза
15. Уобичајено се производни трошкови класификују на слиједеће три категорије:
a) трошкови директног материјала
b) трошкови директног рада
c) трошкови управе и продаје
d) општи трошкови производње
16. Примјери варијабилних трошкова у производном предузећу су:
a) трошкови директног материјала
b) трошкови функционалне амортизације
c) трошкови временске амортизације
d) трошкови канцеларијског материјала
17. Кључни елементи Job Costing-а су:
a) индиректни трошак
b) база за алокацију
c) носилац трошка
d) директни трошак
18. Носилац трошка у процесном обрачуну трошкова је:
a) маса идентичних производа
b) засебна услуга
c) засебан производ
d) група различитих производа
19. Који од наведених трошкова су ускладиштиви према варијабилном систему:
a) директни материјал и директни рад
b) индиректни варијабилни трошкови производње
c) индиректни варијабилни трошкови продаје
d) индиректни варијабилни трошкови администрације
20. Најчешће кориштени основни приступи за распоред заједничких трошкова су:
a) распоред трошкова кориштењем вриједносно заснованих података као што су
профити
b) распоред трошкова кориштењем тржишно заснованих података као што су
приходи
c) распоред трошкова кориштењем физичких мјерних података као
што је тежина
d) распоред трошкова кориштењем физичких мјерних података као што је обим
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21. Резултат заједничке производње може бити:
a) главни производ
b) споредни производ
c) комплементарни производ
d) нуспроизвод
22. Подјела трошкова на варијабилне и фиксне настала је према критерију:
a) природне врсте
b) начин распоређивања на носиоце
c) зависност од обима активности
d) значаја трошкова
23. Шта је од наведеног обиљежје предузећа из производног сектора?
a) купује материјале и компоненте које прерађују у различите готове производе
b) купује и потом продаје робе (материјалне производе) без мијењања њихове
основне форме
c) пружа услуге или нематеријалне производе њиховим клијентима
d) има ускладиштиве трошкове
24. Шта су сличности између варијабилног и апсорпционог система обрачуна
трошкова?
a) сви варијабилни производни трошкови су трошкови залиха код оба метода
b) сви фиксни производни трошкови су трошкови периода код оба метода
c) трошкови истраживања су према варијабилном систему обрачуна трошкова
варијабилни, а према апсорпционом систему обрачуна трошкова фиксни
d) трошкови дистрибуције су према варијабилном систему обрачуна трошкова
варијабилни, а према апсорпционом систему обрачуна трошкова фиксни
25. Шта је од наведеног тачно:
a) метод апсорпционих трошкова је метод обрачуна трошкова залиха гдје су сви
варијабилни производни и фиксни производни трошкови укључени у трошкове
залиха
b) метод апсорпционих трошкова је метод обрачуна трошкова залиха гдје су само
фиксни производни трошкови укључени у трошкове залиха
c) метод апсорпционих трошкова је метод обрачуна трошкова залиха гдје су само
варијабилни производни трошкови укључени у трошкове залиха
d) ништа од наведеног
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ЗАДАЦИ:

Задатак број 1.
Претпоставити да су дати сљедећи подаци (сви су дати у новчаним јединицама):
Назив рачуна
Потраживања од купаца
Обавезе према добављачима
Залихе директног материјала
Производња у току
Залихе готових производа
Трошкови набавке директног материјала
Приходи
Трошкови директног рада
Трошкови контроле квалитета у производњи
Трошкови осигурања постројења
Амортизација – производна хала и производна опрема
Трошкови поправки и одржавања производних постројења
Трошкови маркетинга, дистрибуције и постпродајног сервиса
Општи трошкови функционисања предузећа
Административни трошкови

1.1. 2019.
30.000
36.000
40.000
60.000
12.000

31.12.2019.
33.000
24.000
50.000
64.000
15.000
360.000
1.400.000
300.000
40.000
14.000
18.000
22.000
90.000
80.000
140.000

I) Укупан износ трошкова директног материјала у текућем периоду је (одговор потврдити
одговарајућом калкулацијом):
a) 360.000 н.ј.
b) 350.000 н.ј.
c) 710.000 н.ј.
d) 370.000 н.ј.
Доказ:
II) Укупан износ индиректних производних трошкова у текућем периоду је (одговор
потврдити одговарајућом калкулацијом):
a)

94.000 н.ј.

b) 70.000 н.ј.
c) 172.000 н.ј.
d) 135.000 н.ј.

Доказ:
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III) Укупна вриједност утрошених ресурса (трошкова) произведених производа у
текућем периоду је (одговор потврдити одговарајућом калкулацијом):
a) 700.000 н.ј.
b) 684.000 н.ј.
c) 740.000 н.ј.
d) 744.000 н.ј.
Доказ:

IV) Пословни (оперативни) резултат текућег периода је (одговор потврдити
одговарајућом калкулацијом):
a) 313.000 н.ј.
b) 663.000 н.ј.
c) 425.000 н.ј.
d) 353.000 н.ј.
Доказ:

Задатак број 2.
Предузеће Лимес доо је остварило слиједеће резултате током 2019. године:
Приход од продаје
200.000 КМ
Укупни производни трошкови
100.000 КМ
Варијабилни производни трошкови
70.000 КМ
Трошкови режије (чисти фиксни)
50.000 КМ
Обим производње
40.000 ком
Продајна цијена по јединици је 5 КМ.
Под претпоставком да је продано 36.000 ком производа, утврдити износ добити прије
пореза:
a) по апсорпционом приступу трошковима,
(10 бодова)
b) по маргиналном приступу трошковима.
(10 бодова)
Укратко појаснити добијене резултате.
(5 бодова)
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