
СП Финансије
Сваки тачан одговор носи два поена.

1. Биланс стања је:
а) детаљан преглед имовине предузећа на одређени дан
б) преглед имовине, обавеза и капитала предузећа на одређени дан
в) преглед имовине, обавеза и капитала предузећа у одређеном временском периоду
г) књиговодствени документ

2. Финансијско и управљачко рачуноводство су:
а) два идентична књиговодства намијењена истим корисницима
б) финансијско књиговодство је детаљније и намијењено управи
в) финансијско књиговодство је орјентисано на задовољење информационих потреба
екстерних корисника, а управљачко задовољава потребе менаџмента

3. Ако је дугорочна финансијска равнотежа помјерена ка дугорочно везаним средствима у
односу на капитал и дугорочне обавезе предузеће:
а) има проблем са ликвидношћу
б) нема проблем са ликвидношћу

4. Годишњи обрачун обухвата:
а) биланс стања, биланс успјеха, извјештај о пословању
б) биланс стања, биланс успјеха, извјештај о промјенама на капиталу, напомене уз финансијске
извјештаје и анекс
в) биланс стања, биланс успјеха, извјештај о промјенама на капиталу, извјештај о новчаним
токовима, напомене уз финансијске извјештаје
г) биланс стања, биланс успјеха, извјештај о пословању, извјештај о новчаним токовима, напомене
уз финансијске извјештаје

5. Бонификација је:
a) одобрени рабат приликом продаје робе или готових проузвода
б) вриједносни рабат одобрен накнадно по основу измирења обавезе прије уговореног плаћања
в) снижење цијене коју продавац одобрава због кашњења ипоруке
г) снижење цијене коју продавац одобрава због испоруке робе нижег квалитета у односу на
уговорени

6. Набавна вриједност продате робе је:
а) основа за утврђивање прихода трговинских предузећа
б) основни пословни расход  трговинских предузећа
в) просјечна вриједност залиха робе током године
г) вриједност залиха робе по велепродајној вриједности

 7. Признавање прихода у складу са начелом опрезности се врши:
а) према начелу реализације
б) према начелу импаритета
в) према начелу наплаћене реализације
г) према начелу континуитета пословања

8. Предзакључна књижења:
а) своде стварно стање на књиговодствено
б) утврђују стварно стање
в) своде књиговодствео стање на стварно
г)  представљају поступак закључивања рачуна главне књиге



9. Признавање обезврјеђења залиха и потраживања је засновано на начелу:
а) финансијске пажње
б) импаритета
в) реализације
г) више вриједности

10. За фер презентацију финансијских извјештаја примарну одговорност има:
а) онај ко сачињава финансијске извјештаје
б) онај ко врши ревизију финансијских извјештаја

11. Интерна стопа рентабилности је:
а) разлика између садашње вриједности и инвестиционих трошкова
б) однос између садашње вријености и инвестиционих трошкова
в) она стопа трошка капитала при којој је нето садашња вриједност једнака нули

12. Цијена опозива (Call price) je:
а) цијена по којој се обична акција, која је повезана са варантом или опцијом опозива, може
купити током одређеног периода
б) цијена по којој издавалац може откупити ХОВ са могућношћу опозива прије њеног
доспијећа

13. Зарада по акцији је:
а) зарада након пореза подијељена бројем обичних акција у промету
б) зарада прије опорезивања подијељена бројем обичних акција у промету

14. Нето обртни капитал је:
а) разлика између текуће имовине и текућих обавеза
б) инвестиције предузећа у текућу имовину

15. Примарно финансијско тржиште је:
а) тржиште на коме се купују и продају већ постојеће ХОВ
б) тржиште „нових емисија“  ХОВ

16. Садашња вриједност новца се израчунава помоћу:
а) фактора акумулације
б) трећих финансијских таблица
в) дисконтног фактора

17. Базни критеријуми финансијског одлучивања су:
а) интерна стопа рентабилности и индекс профитабилности
б) нето садашња вриједност и интерна стопа рентабилности
в) индекс профитабилности и нето садашња вриједности

18.  Несистематски ризик је:
а) дио укупног ризика који је у вези са тржиштем
б) дио укупног ризика који је у вези са конкретним предузећем

19. Бета (β) коефицијент је:
а) најчешће коришћена мера систематске компоненте укупног ризика
б) најчешће коришћена мера несистематске компоненте укупног ризика



20. Слаба тржишна ефикасност подразумијева:
а) да текуће тржишне цијене акција у себи садрже све информације о цијенама акција у
прошлости – тржишне информације, које су јавне и доступне свим партиципантима на
тржишту
б) да тржишне цијене акција поред историјских информација о кретању цијена укључују у себе и
све друге информације које су јавно расположиве и релевантне за одређивање цијена акција, као
што су информације из финансијских извјештаја предузећа, гранским и макроекономским
кретањима и слично

21. Који је примарни циљ предузећа за стејкхолдер виђење корпорације:
а) максимизација профита
б) максимизација тржишне вриједности предузећа

22. Биланса успјеха представља преглед:
а) наплаћених прихода и  обрачунатих расхода
б) обрачунатих прихода и плаћених расхода
в) обрачунатих прихода и обрачунатих расхода
г) укупних прихода и укупних расхода и новчаних токова

23. Начело историјског трошка подразумијева или захтијева да се имовина у књиговодству
или билансу исказује:
а) по цијенама или вриједностима на дан оснивања предузећа
б) у висини новчаног издатака учињеног за њено прибављање
в) у висини нето књиговодствене вриједности
г) по поновним набавним цијенама на дан билансирања

24. Дневник је пословна књига у којој се:
а) хронолошким редом евидентирају сви пословни догађаји до дана усвајања финансијских
извјештаја
б) евидентирају пословни догађаји на синтетичким рачунима
в) хронолошким редом евидентирају сви пословни догађаји настали у обрачунском периоду
г) сумирају ефекти претходно евидентираних пословних догађаја у главној и помоћним књигама

25. Нето имовина предузећа је:
а) стварна или вриједност имовине по тржишним цијенама
б) имовина исказана на страни активе биланса стања
в) садашња или нето књиговодствена вриједност сталне имовине на дан биланса
г) имовина финансирана сопственим капиталом
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