Попуњава ученик:
Назив школе
Седиште школе
Образовни профил

Финансијски администратор

Име и презиме ученика
Датум одржавања испита

МАТУРСКИ ИСПИТ
ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО–ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА

- КЉУЧ -

Попуњава испитна комисија
СКАЛА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ БОДОВА У УСПЕХ
Постигнут број бодова

Успех

до 50

недовољан (1)

50,5 – 63

довољан (2)

63,5 – 75

добар (3)

75,5 – 87

врло добар (4)

87,5 - 100

одличан (5)

ПОСТИГНУТ
БРОЈ БОДОВА

ОЦЕНА

_______________(

Датум прегледа теста:

______________________

)

Чланови испитне комисије:
1.
2.
3.

У следећим задацима заокружите број испред траженог одговора
1.

Корисници информација управљачког рачуноводства нису:
1.
2.
3.
4.
5.

управа предузећа
директор плана и анализе
власници предузећа
шеф рачуноводства
добављачи

/

1

/

1

/

2

/

3

За један тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод.
све остало 0 бодова.

2.

У спољнотрговинском пословању некомерцијални ризици као што су пожар,
поплава, државни удар и слично, осигуравају се и премија осигурања је:
Заокружити тачан одговор:
1. Ниска
2. Висока
3. Не осигурава се од некомерцијалних ризика
За тачан одговор 1 бод.
Све остало 0 бодова.

3.

Гранични трошкови представљају
1.
2.
3.
4.
5.

промену укупних трошкова услед промене обима производње
промену укупних трошкова по јединици обима производње
промену укупних трошкова по јединици промене обима производње
промену варијабилних трошкова по јединици промене обима производње
промену фиксних трошкова по јединици промене обима производње

За један тачан и ниједан нетачан одговор 2 бода.
све остало 0 бодова

4.

Заокружити број испред траженог одговора:
Предложити метод за распоред индиректних трошкова по врстама производа у
наведеном случају.
1.
2.
3.
4.
5.

Дивизиона калкулација
Калкулација помоћу везаних ( куплованих) производа
Додатна калкулација
Метод трошкова плус
Калкулација помоћу еквивалентних бројева

За један тачан одговор и ниједан нетачан 3 бода.
Све остало је 0 бодова.

ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Центар за стручно образовање и образовање одраслих

Страна 2 од 18

У следећим задацима заокружите бројеве испред тражених одговора
5.

Искоришћени каса сконто одобрен купцу:
1.
2.
3.
4.
5.

представља расход
повећава потраживање
смањује потраживање
повећава обавезу
смањује обавезу

/

2

/

3

/

1

/

1

/

1

За два тачна и ниједан нетачан одговор 2 бода;
за један тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод,
све остало 0 бодова.

6.

Предузеће стиче девизна средства:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

плаћањем при куповини у иностранству
куповином девиза на девизном тржишту
продајом девиза на девизном тржишту
задуживањем у иностранству
извозом робе у иностранство
увозом услуга из иностранства

За три тачна одговора и ниједан нетачан 3 бода;
За два тачна и ниједан нетачан 2 бода;
За један тачан и ниједан нетачан 1 бод;
Све остало 0 бодова.

Допуните следеће реченице и табеле
7.

Платни промет обухвата сва готовинска и безготовинска плаћања,
За тачан одговор 1 бод;
Све остало 0 бодова;

8.

На тржишту капитала може се трговати са акцијама и обвезницама.
За два тачна и ниједан нетачан одговор 1 бод;
За један тачан и ниједан нетачан 0,5 бодова;
Све остало 0 бодова.

9.

У излазним фактурама ПДВ се књижи на групи 47 и за привредно друштво
представља обавезу.
За два тачна и ниједан нетачан одговор 1 бод;
за један тачан и ниједан нетачан одговор 0,5 бодова;
све остало 0 бодова.

ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Центар за стручно образовање и образовање одраслих

Страна 3 од 18

10.

Прокњижити путни обрачун кроз дневник.
Дневник
Р.б.
1.

Бр. конта

Опис

Дугује

Остали лични расходи и
накнаде
Благајна

529
243
221

Потражује

/

2

/

2

/

2

2.200
800

Потраживања од запослених
- по путном обрачуну

3.000

За тачно књижење 2 бода;
све остало 0 бодова.

11.

Саставити исправан налог за књижење.
НАЛОГ ЗА КЊИЖЕЊЕ
Садржај

Дугује

Купци у земљи
Исправка вр. опреме
Губици по основу
расходовања
Постројења и опрема
Обавезе за ПДВ
Свега

Потражује

26.400
117.500

КОНТО
Дугује
Потражује
204
0293

2.500

146.400

570
142.000
4.400
146.400

023
470

За тачно књижење 2 бода;
све остало 0 бодова.

12.

Прокњижити кроз дневник евентуални вишак или мањак женских тренерки. ПДВ на
евентуални мањак је 20%.
Приказати поступак рада.
Простор за рад
Стварно стање 28 ком.> Књиговодствено стање 23 ком. Вишак 5 ком.
Продајна вредност без ПДВ = 5 x 4.400 = 22.000
Маржа =22.000 x 15/100 = 3.300
Набавна вредност = 22.000 – 3.300 = 18.700
Дневник
Р.б.
1.

Бр. конта
132
1329
674

Опис

Дугује

Роба у промету на велико
Разлика у цени
Вишкови
-за утврђени вишак

Потражује

22.000
3.300
18.700

За тачно књижење уз тачан приказан поступак рада 2 бода;
све остало 0 бодова.

ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Центар за стручно образовање и образовање одраслих

Страна 4 од 18

13.

Предузеће "Еко-спорт" Пирот, склопило је уговор о увозу спортских реквизита са
предузећем из Бугарске. У уговору са инодобављачем уз цену је CIF клаузула.
Шпедитери који су дали понуде су следећи:
"Фершпед" Београд

-заступа предузеће приликом царињења
-обезбеђује возара
-наплаћује провизију од 1%

"Лицент" Пирот

-заступа предузеће приликом царињења
-полаже гаранцију из које се може платити царина

/

2

/

2

уколико
-предузеће не обезбеди средства
-наплаћује провизију од 1,5%
"Доминант" Пирот

-заступа предузеће приликом царињења
-обавља превоз робе до магацина предузећа

сопственим
превозним средствима
-преузима све транспортне ризике
-наплаћује провизију од 2 %
Који од шпедитера са својом понудом задовољава дате услове у уговору?
Објаснити;
Којег шпедитера би требало да фирма изабере? Објаснити избор;
Одговара „Доминант“ Пирот. Овај шпедитер од свих осталих који су дали
понуду нуди све услуге везане за CIF клаузулу.
За тачан одговор 2 бода.

14.

На основу датог књижења формулисати насталу пословну промену:
Р.б.
1.

Бр. конта
204
604
470

1/1.

501
132

Опис
Купци
Приходи од продаје робе
Обавезе за ПДВ
- фактура 84
Набавна вредност продате робе
Роба у промету на велико
- интерни обрачун

Дугује

Потражује

600.000
500.000
100.000
500.000
500.000

По фактури бр. 84 продато је робе за 600.000 са ПДВ-ом по општој стопи.
Роба се евидентира по продајној вредности без ПДВ-а.
За тачан одговор 2 бода.

ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Центар за стручно образовање и образовање одраслих

Страна 5 од 18

15.

У финансијско-рачуноводствену службу привредног друштва „Морава“ д.о.о.
Чачак, које је у систему ПДВ-а стигле су следеће фактуре са ПДВ-ом по општој
стопи:

/

3

- За утрошену ел. енергију по фактури бр. 10, на износ 38.400 дин.
- За угоститељске услуге по фактури бр. 11, на износ 6.962 дин.
- За средства за хигијену по фактури бр. 13, на износ 8.160 дин.
Прокњижити фактуре кроз дневник.
Дневник
Р.б.
1.

2.

Бр. конта
513
270
435
551
435

3.

512
270
435

Опис
Трошкови ел. енергије
ПДВ у улазним рачунима
Добављачи
Фактура бр.10
Трошкови репрезентације
Добављач
Фактура бр.11
Трошкови осталог материјала
ПДВ у улазним рачунима
Добављач
Фактура бр.13

Дугује
32.000
6.400

Потражује

38.400
6.962
6.962
6.800
1.360
8.160

За три тачна књижења и ниједно нетачно 3 бода;
за два тачна и ниједно нетачано 2 бода;
за једно тачно и ниједно нетачано 1 бод;
све остало 0 бодова.

ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Центар за стручно образовање и образовање одраслих

Страна 6 од 18

16.

Стање залиха на почетку пословне године 01. 01. износи:
готови производи:150.000
недовршена производња: 500.000
На крају пословне године 31.12. погонско књиговодство послало је податке о
стању залиха:
готови производи: 175.000
недовршена производња: 450.000

/

3

/

4

Прокњижити корекцију залиха.
Р.б.
1.

Бр. конта
120
630
631
110

Дневник
Опис
Готови производи
Повећање вред. залиха
- Корекција залиха
Смањење вредности
залиха
Недовршена производња
- Корекција залиха

Дугује
25.000

Потражује
25.000

50.000
50.000

или
Р.б.
1.

Бр. конта
120
631
110

Дневник
Опис
Готови производи
Смањење вредности
залиха
Недовршена производња
- корекција нето залиха

Дугује
25.000
25.000

Потражује

50.000

За тачно књижење 3 бода;
све остало 0 бодова.

17.

ПД „Луче“ Лесковац, се бави пружањем услуга превоза, и није у систему ПДВ-а.
Пословна политика је да се у првој половини текуће године:
- одобрава 5% рабата за извршене услуге у вредности преко 250.000 дин.
- одобрава 2% попуста за авансно плаћање.
Дана 01. маја текуће године купац ПД „Лабуд“ Ниш (коме је до маја месеца текуће
године пружена и наплаћена услуга у вредности 200.000), уговара услуге превоза,
вредне 60.000 дин, уз авансно плаћање.
Прокњижити авансну уплату по изводу 58 од 2. маја текуће године кроз дневник.
Приказати поступак рада.
Простор за рад
Вредност услуге
- рабат 5%
Основица за обрачун аванса
- попуст за аванс 2%
Укупно за уплату

60.000
3.000
57.000
1.140
55.860
Дневник

р.б.

1.

бр. конта
241
430

опис
Текући рачун
Примљени аванси
-по изводу банке

дугује
55.860

потражује

55.860

За тачно књижење уз тачан приказан поступак рада 4 бода;
све остало 0 бодова.
ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Центар за стручно образовање и образовање одраслих

Страна 7 од 18

18.

По Одлуци органа управљања расходована је расхладна витрина. Према
подацима из аналитичког књиговодства, набавна вредност ове витрине је 400.000
дин; отписана 90%. Отпадни материјал је продат по фактури бр.15 за 20.000 дин.
без ПДВ-а (пдв је по општој стопи).
Прокњижити промену у дневнику и приказати потребне обрачуне:

/

4

/

2

Простор за рад
Набавна вредност: 400.000 (100%)
Отписана вредност: 360.000 ( 90%)
Садашња вредност: 40.000 ( 10%)
Продајна вредност: 20.000 + 4.000 (пдв) = 24.000 (фактура бр. 15)
Губитак:
20.000
Дневник
Р.б.
1.

Бр. конта
0293
204
570
023
470

Опис

Дугује

Исправка вредности
Купци у земљи
Губици по основу
расходовања
Опрема
Обавезе за ПДВ
-Фактура бр. 15

Потражује

360.000
24.000
20.000
400.000
4.000

За тачно књижење уз тачан приказан поступак рада 4 бода;
све остало 0 бодова.

У следећим задацима израчунати и написати одговарајући резултат
19.

Биланс стања привредног друштва „Дуга“ из Београда на дан 31. 12. 20... год.
пружа следеће податке:
Актива
Стална средства
Залихе
Потраживања
Готовина
Укупно

Износ
600.000
300.000
250.000
100.000
1.250.000

Пасива
Сопствени капитал
Дугорочни зајмови
Краткорочни кредит
Обавезе према добављачима
Укупно

Износ
500.000
300.000
200.000
250.000
1.250.000

Израчунати општи рацио ликвидности на дан 31. 12. 20... год.
Приказати поступак рада.
Простор за рад:
Општи рацио ликвидности =
(Залихе + потраживања + готовина) / (Краткорочни кредити + обавезе
према добављачима)
300.000 + 250.000 + 100.000 = 650.000
200.000 + 250.000 = 450.00
650.000 / 450.000 = 1.44
Општи рацио ликвидности износи 1.44
За тачан одговор уз тачан приказан поступак рада 2 бода;
Све остало 0 бодова.

ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Центар за стручно образовање и образовање одраслих

Страна 8 од 18

20.

Предузеће „Авала“ Београд остварило је нето приход од реализације у износу од
1.000.000 динара. Почетни салдо купаца је 120.000 динара, крајњи салдо купаца је
80.000
Израчунати просечни период наплате потраживања од купаца.
Приказати поступак рада.

/

2

/

2

/

2

Простор за рад
Просечан салдо купаца = (120.000 + 80.000) : 2 = 100.000
Ко = нето приход од продаје : просечни салдо купаца
Ко = 1.000.000 : 100.000 = 10
360 : 10 = 36 дана
Просечан период наплате потраживања од купаца је 36 дана
За тачан одговор уз тачан приказан поступак рада 2 бода;
све остало 0 бодова

21.

У предузећу “Понос“ из Чачка, пословни добитак износи 50.000 динара, а расходи
на име камата су 5.200 динара
Израчунати коефицијент покрића камате.
Приказати поступак рада
Простор за рад
Коефицијент покрића камате=
пословни добитак / расходи на име камате =
Коефицијент покрића камате = 50.000 дин / 5.200 дин = 9.62
Коефицијент покрића камате износи 9.62
За тачан одговор уз тачан приказан поступак рада 2 бода;
Све остало 0 бодова.

22.

Купљена је машина чија је набавна вредност 1.295.000 динара, са процењеним
веком употребе 8 година.
Колика ће бити неамортизована вредност ове машине после 5 година употребе?
Приказати поступак рада.
Простор за рад
Амг = Набавна вредност / Век употребе = 1.295.000 / 8 = 161.875
161.875 х 5 = 809.375
1.295.000 - 809.375 = 485.625
Након 5 година употребе неамортизована вредност машине ће бити 485.625
За тачан одговор уз тачан приказан поступак рада 2 бода;
све остало 0 бодова.

ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Центар за стручно образовање и образовање одраслих

Страна 9 од 18

23.

Годишња стопа амортизације је 20%, а набавна вредност основног средства
400.000,00.
Израчунати годишњи износ амортизације, приказати поступак рада.
Простор за рад:

/

2

/

2

/

2

(20% x 400.000,00) / 100 = 80.000,00

Годишњи износ амортизације је 80.000,00
За тачан одговор уз тачан приказан поступак рада 2 бода;
све остало 0 бодова.

24.

У мају месецу у привредном друштву, које се бави производњом и прометом
чоколаде продато је 80.000 комада чоколаде по тржишној цени од 70 динара по
комаду. Tрошкови производње за продате производе износе:
трошкови материјала

2.850.000,00 динара

трошкови средстава за рад

1.050.000,00 динара

трошкови радне снаге

1.100.000,00 динарa.

Израчунати економичност за месец мај.
Приказати поступак рада.
Простор за рад
Трошкови: Т=2.850.000 +1.050.000+ 1.100.000=5.000.000
Вредност реализоване производње : 80.000 комада чоколаде х 70
динара = 5.600.000
Е=В/Т
Е = 5.600.000,00 / 5.000.000,00 = 1,12
Економичност за месец мај износи 1,12.
За тачан одговор уз тачан приказан поступак рада 2 бода;
све остало 0 бодова.

25.

Набавна вредност постројења и опреме је 150.000 дин. Процењени век употребе
опреме је 20 година.
Обрачунати месечни износ амортизације и прокњижити у дневнику.
Приказати поступак рада.
Простор за рад
Стопа отписа = 100 / 20 = 5%
Годишња амортизација = 150.000 x 5 / 100 = 7.500
Месечни износ амортизације= 7.500/12=625
Дневник
Р.б.

Бр. конта

Опис
Трошкови амортизације

540
0293

Исправка вр. постројења и
опреме
-обрачун амортизације

Дугује

Потражује

625
625

За тачно књижење уз тачан приказан поступак рада 2 бода;
све остало 0 бодова.
ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
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26.

Набавна вредност машине „А“ је 720.000 динара, а годишња стопа отписа је 4%.
Набавна вредност машине „Б“ је 360.000 динара, а процењени век употребе је 20
година.
Израчунати годишњи износ амортизације за машине А и Б.
Простор за рад
Век трајања А = 100/4 = 25 год
Машина „А“ има годишњу Ам = 720.000 / 25 = 28.800
Машина „Б“ има годишњу Ам = 360.000 / 20 = 18.000

/

2

/

2

Годишња амортизација машине А износи 28.800 динара.
Годишња амортизација машине Б износи 18.000 динара.
За два тачна и ниједан нетачан одговор 2 бода;
за један тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод;
све остало 0 бодова.

27.

По фактури бр. 20 стигао је материјал у вредности од 120.000 дин. са
обрачунатим ПДВ-ом по општој стопи. Примљен је рачун бр.10 за превоз
материјала на износ 7.200 са ПДВ-ом по општој стопи. По признаници бр. 12
исплаћено је у готовом 2.000 дин. за истовар материјала.
Евидентна цена материјала је стварна набавна цена. Привредно друштво није
обвезник ПДВ-а. Састављена је калкулација стварне набавне вредности:
Р.б.
1.
2
3.

Калкулација:
Елементи
Фактурна вредност
ЗТН-превоз
ЗТН-истовар
Стварна набавна вредност

Износ
100.000
6.000
2.000
108.000

Калкулација није тачна.
Саставити нову калкулацију.
Простор за рад
120.000+7.200+2000=129.200
Калкулација:
Р.б. Елементи
1.
Фактурна вредност
2
ЗТН-превоз
3.
ЗТН-истовар
Стварна набавна вредност

Износ
120.000
7.200
2.000
129.200

За тачан обрачун 2 бода;
све остало 0 бодова.

ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
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28.

Предузеће на залихама има свиле у вредности од 290.000 дин. Материјал се
евидентира по планској набавној цени. Стварна набавна вредност материјала је
197.100 дин. За потребе производње, по требовању бр.1 издато је и утрошено
свиле по планској набавној вредности у износу од 191.400 динара.

/

2

/

2

На основу података утврдити износ стварног трошка материјала.
Приказати поступак рада.
Простор за рад
Обрачун одступања од пл. цене за утрошени материјал:
O x У / М = 191.400 x 92.900 / 290.000 = 61.314
- стварни трошак материјала = 191.400 – 61.314 = 130.086 дин
Стварни трошак материјала износи 130.086 динара.
За тачан одговор уз тачан приказан поступак рада 2 бода;
све остало 0 бодова.

29.

На основу следећег стања на контима израчунати остварену разлику у цени.
Приказати поступак рада.
132. Роба у промету на велико

150.000
190.000
210.000

55.000

1329. Укалкулисана разлика у
цени робе на велико
30.000
45.000
55.000
5.000

Простор за рад
Остварена разлика у цени = 55.000 x 125.000/550.000 = 12.500

Остварена разлика у цени износи 12.500 динара.
За тачан одговор уз тачан приказан поступак рада 2 бода;
све остало 0 бодова.

ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
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30.

По фактури бр.15 која гласи на 470.400 дин. са ПДВ-ом од 20% продата је роба
која се на залихама евидентира по продајној вредности без ПДВ-а.
Прокњижити промену кроз дневник.
Простор за рад
ПДВ (20%) = 470.400 x 20/120=78.400
Продајна вредност без ПДВ-а = 470.400-78.400=392.000

/

2

/

3

Дневник
Р.б.
1.

Бр. конта
204
604
470

1/1.

501
132

Опис
Купци
Приходи од продаје робе
ПДВ у изл. фак. по општој
стопи
- по фактури бр. 15
Набавна вредност продате
робе
Роба у промету на велико
- интерни обрачун

Дугује

Потражује

470.400
392.000
78.400
392.000
392.000

За тачно књижење 2 бода;
све остало 0 бодова.

31.

Дати су следећи подаци везани за фискалну касу:
- фактурна вредност фискалне касе је 18.000 динара
- зависни трошкови набавке су 4.000 динара
- процењени век употребе фискалне касе је 8 година
- фискална каса је коришћена 2 године
Израчунати садашњу вредност фискалне касе. Приказати поступак рада.
Простор за рад
Фактурна вредност 18.000
+ ЗТН
4.000
Набавна вредност 22.000

год. ам. = набавна вредност : век употребе
22.000,00 : 8 = 2.750,00

Садашња вредност = набавна вредност – 2 х год. ам.
Садашња вредност = 22.000,00 – 2 х 2.750 = 16.500 динара
Садашња вредност фискалне касе износи 16.500 динара.
За тачан одговор уз тачан приказан поступак рада 3 бода;
све остало 0 бодова.

ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
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32.

Привредно друштво се бави производњом цемента. Објективно могућа
продуктивност са 80 радника уз обим производње од 12.000 тона цемента је 150
тона по раднику. У месецу марту је произведено 1000 тона мање са 8 радника
више.
Упоредити остварену продуктивност у марту са објективно могућом.Приказати
поступак рада.

/

3

/

3

P1 = Qо-q / Lо+l =11000 t / 88 радника = 125 t по раднику
150 t – 125 t = 25 t по раднику
Стварна продуктивност у марту месецу је мања од објективно могуће за 25 t по
раднику.
За тачан одговор уз тачно приказан поступак рада 3 бода;
све остало 0 бодова.

33.

Приликом пописа робе у складишту, комисија је утврдила вишак у вредности
2.000 дин. по продајној вредности без ПДВ-а. Маржа за ову робу је 20%.
Извршити потребне обрачуне и прокњижити вишак кроз дневник.
Приказати поступак рада.
Простор за рад
Маржа = 2000 x 20 / 100 = 400
Набавна вредност вишка = 2000 - 400 = 1600
Р.б.
1.

Бр.конта
132
1329
674

Дневник
Опис

Дугује

Роба у промету на велико
Укалк. РУЦ у пром. на вел.
Вишкови
– вишак робе по попису

Потражује

2.000
400
1.600

За тачно књижење уз тачан приказан поступак рада 3 бода;
све остало 0 бодова.

ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
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34.

Привредно друштво "Младост" Параћин, производи ХТЗ опрему. У јануару текуће
године произведено је:
радно одело 1.000 ком – норматив рада 40 минута по комаду
радни мантил 700 ком – норматив рада 30 минута по комаду
радни комбинезон 800 ком – норматив рада 50 минута по комаду
По књиговодственој евиденцији укупни индиректни трошкови износе 230.000
динара.
Обрачунати индиректне трошкове по јединици производа (као пондер узети
норматив за радни мантил).
Производ
Радно одело
Радни мантил
Радни
комбинезон
Укупно

Норматив
Коефицијент
рада
1000
40
1,33

Количина

/

3

/

3

Условни
Инд.трош. по
производ
једин.
1330
90,88

700

30

1

700

68,33

800

50

1,67

1336

114,11

-

-

-

3366

-

укупно 3 бода:
1 бод за тачно израчунате инд. трошкове по јединици код радног одела
1 бод за тачно израчунате инд. трошкове по јединици код радног мантила
1 бод за тачно израчунате инд. трошкове по јединици код радног комбинезона

35.

Састављен је Биланс успеха привредног друштва „Фазон“ из Параћина. Резултат
пословања није тачно обрачунат, па биланс није исправан.
БИЛАНС УСПЕХА
Расходи
501 Набавна вр. пр. робе
511 Трош. материјала
520 Трош. зарада
562 Расходи камата
563. Негат. курс. разлике
579. Остали расходи
Нераспоређена добит
СВЕГА:

200.000
80.000
115.000
20.000
5.000
10.000
476.000
906.000

604
614
620
631
650
679

Приходи
Прих. од продаје робе
Прих. од продаје гот. пр.
Пр. од акт. пр. и услуга
Смањ. вред. залиха
Приходи од закупнина
Остали приходи

СВЕГА:

350.000
400.000
70.000
50.000
15.000
21.000
906.000

Саставити исправан биланс успеха.
БИЛАНС УСПЕХА
Расходи
501 Набавна вр. пр. робе
511 Трош. материјала
520 Трош. зарада
562 Расходи камата
563. Негат. курс. разли.
579. Остали расходи
Нераспоређена добит
СВЕГА:

200.000
80.000
115.000
20.000
5.000
10.000
376.000
806.000

604
614
620
631
650
679

Приходи
Прих. од продаје робе
Прих. од продаје гот. пр.
Пр. од акт. пр. и услуга
Смањ. вред. зал.
Приходи од закупнина
Остали приходи

СВЕГА:

350.000
400.000
70.000
50.000
15.000
21.000
806.000

Простор за рад
Расходи= 430.000
Приходи= 856.000-50.000=806.000
Добитак= 806.000-430.000=376.000
За тачан одговор уз тачан приказан поступак рада 3 бода;
све остало 0 бодова.
ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Центар за стручно образовање и образовање одраслих

Страна 15 од 18

36.

Ради измирења доспеле обавезе у износу од 3.155.000 дин, предузећу нису
довољна расположива средства на рачуну од 1.050.000 дин. У циљу прибављања
неопходних новчаних средстава потребно је продати ненаплаћено потраживање у
износу од 2.750.000. дин. Потраживање се може продати под следећим условима:
- факторинг провизија за преузимање ризика је 3%
- факторинг камата на аванс је 7%
- трошкови обраде посла су 10.000 дин.
- фактор плаћа аванс 70%

/

4

/

4

Са колико укупно средстава би расплагало привредно друштво након продаје
ненаплаћеног потраживања. Приказати поступак рада.
Простор за рад
2.750.000 x70% = 1.925.000 дин. - аванс
1.925.000 x 7% = 134.750 дин. - камата на аванс
2.750.000 x 3% =
82.500 дин. - трошкови преузимања ризика
134.750 + 82.500 + 10.000 = 227.250 дин. - укупни трошкови продаје
потраживања
1.925.000 – 227.250 = 1.697.750 дин. - средства која ће се добити продајом
потраж.
1.697.750 + 1.050.000 = 2.747.750 дин. – укупно расположива средства
Укупно расположива средства након продаје ненаплаћеног потраживања износила
би 2 747 750.
За тачан одговор уз тачан приказан поступак рада 4 бода;
Све остало 0 бодова.

37.

На конту 101 Материјал прокњижене су набавке по стварним набавним ценама.
- 1200 кг брашна ТИП 400 по 27 дин/кг и
- 4000 кг брашна ТИП 500 по 29 дин/кг
Донета је одлука да се пређе на евиденцију залиха материјала по планским
набавним ценама. Планска набавна цена брашна је 27 дин по килограму.
Израчунати износ укупног одступања од планске цене материјала и одредити
његов утицај на планску цену.
Простор за рад
27-27= нема одступања
29-27=2 x 4000 = 8.000 – негативно одступање
Укупно одступање = 8.000 негативно
Укупно одступање од планских цена материјала износи 8.000 динара и има
функцију повећања планске цене.
За два тачна одговора и ниједан нетачан уз тачан приказан поступак рада 4 бода;
за један тачан одговор и ниједан нетачан уз тачан приказан поступак рада 2 бода;
све остало 0 бодова.

ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
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38.

Oбрачунате су бруто зараде за 9 запослених у износу од 750.000 динара. Порези
на зараде су 10%, а доприноси на терет запосленог 19,9%, а на терет послодавца
17,9%. Неопорезиви износ зарада по запосленом износи 11.604 динара.
Саставити обрачун зарада и прокњижити кроз дневник.
Приказати поступак рада.

/

4

Простор за рад
ОБРАЧУН ЗАРАДА
Порез = (750.000–9х11.604)x 10% = 64.556,40
Доприноси на терет запослених = 750.000 x 19,9% = 149.250
Доприноси на терет послодавца = 750.000 x 17,9% = 134.250
Нето зараде = 750.000 – (64.556,40 + 149.250) = 536.193,60
Дневник
Р.б.
1

Бр. конта
520
450
451
452

1а

521
453

Опис

Дугује

Потражује

Трошкови бруто зарада
Обавезе за нето зараде
Обавезе за порез на зараде
Обавезе за доприносе
запос.
Обрачун зарада
Тр. допр. на терет послодав.
Обав. за допр. послодав.
Обрачун доприноса

750.000,00
536.193,60
64.556,40
149.250,00

134.250,00
134.250,00

За тачно књижење уз тачан приказан поступак рада 4 бода;
све остало 0 бодова.

39.

Стигао је извод банке бр. 5 из кога се види да је купац платио фактуру бр. 10 која је
гласила на 360.000 динара са ПДВ-ом по општој стопи, уз клаузулу 5% каса-сконта.
Потписана је сагласност за одбитак ПДВ-а.
Прокњижити наплату фактуре бр.10 у налогу за књижење уз потребне обрачуне.
Приказати поступак рада.

/

Простор за рад
360.000 Х 5% = 18.000 дин.
360.000 – 18.000 = 342.000 дин. ПЛАЋА КУПАЦ
18.000 Х 20/120= 3.000 дин. сторно ПДВ-а
18.000 – 3.000 = 15.000 дин. расход
НАЛОГ ЗА КЊИЖЕЊЕ
Садржај

Дугује

Текући рачун
Остали непоменути
(финансијски) расходи
Купци у земљи
Обавезе за ПДВ по општој
стопи
Свега

Потражује

342.000
15.000
360.000
3.000
357.000

КОНТО
Дугује
Потражује
241
579
(569)
204
470

357.000

За тачно књижење уз тачан приказан поступак рада 4 бода;
све остало 0 бодова.
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4

У следећим задацима повежите и уредите појмове према захтеву
40.

Са леве стране наведене су врсте кредита, а са десне стране њихове особине. У
квадрату испред врсте кредита уписати припадајући број њихових особина.
1. Ломбардни кредит
2. Хипотекарни кредит

2

Дугорочни кредит

1

Залог покретности

1

Краткорочни кредит

2

Залог непокретности

/

2

/

2

/

2

За четири тачна одговора 2 бода;
За три тачна одговора и ниједан нетачан 1,5 бодова;
За два тачна и ниједан нетачан 1 бод;
За један тачан и ниједан нетачан 0,5 бодова;
Све остало 0 бодова.

41.

На линији испред назива конта из десне колоне, уписати редни број одговарајуће
цене из леве колоне.
1.

Планска набавна цена

2.

Фактурна вредност са пдв-ом

3.

Цена коштања

4.

Продајна цена без пдв-а

4.

Роба у промету на велико

1.

Материјал

3.

Готови производи

2.

Добављачи

За четири тачна одговора 2 бода;
за три тачна одговора и ниједан нетачан 1,5 бодова;
за два тачна и ниједан нетачан 1 бод;
за један тачан и ниједан нетачан 0,5 бодова;
све остало 0 бодова.

42.

На линији испред сваког појма из десне колоне уписати редни број одговарајућег
појма из леве колоне.
1.

Привремена ситуација

2.

Капитал

3.

Инвентарисање

4.

Средства

3.

Попис

4.

Имовина

1.

Изградња

2.

Нето имовина

За четири тачна одговора 2 бода;
за три тачна одговора и ниједан нетачан 1,5 бодова;
за два тачна и ниједан нетачан 1 бод;
за један тачан и ниједан нетачан 0,5 бодова;
све остало 0 бодова.
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