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Навести компоненте (сегменте) подручја књиговодства и биланса.
Која су формална обележја биланса?
Дефинисати бруто имовину.
Дефинисати нето имовину.
Који теоретичар се сматра творцем динамичког схватања биланса?
Како се деле биланси према редовности састављања?
Како се деле биланси према сврси исказивања?
Како се деле биланси према меродавности правних норми?
Када и зашто се саставља биланс отварања?
Како се деле биланси према техници састављања?
Како се деле биланси према броју укључених предузећа?
Навести билансне концепције одржавања капитала.
Како се дефинише добитак према концепту одржавања номиналног капитала?
Како се дефинише добитак према концепту одржавања реалног капитала?
Како се дефинише добитак према концепту одржавања супстанце?
Како је немачки аутор Heinen поделио начела билансирања?
Који принцип билансирања се сматра владајућим принципом према динамичком схватању
биланса?

18. Којим аргументима Шмаленбах оправдава примену принципа опрезности?
19. Којим рачунским тенденцијама се изражава принцип опрезности?
20. Која вредност представља горњу границу за билансирање имовинских предмета према
принципу реализације?
21. На које позиције се односи принцип највише вредности?
22. Која правила улазе у састав начела јасности?
23. Шта захтева принцип идентитета?
24. Шта захтева принцип континуитета и које врсте континуитета постоје?
25. Навести три главна разлога за настанак латентних резерви.
26. Дефинисати замагљивање биланса.
27. Дефинисати фалсификовање биланса.
28. Навести и класификовати квалитативне карактеристике финансијских извештаја, према
Концептуалном оквиру финансијског извештавања?
29. Шта подразумева going concern претпоставка?
30. Навести елементе финансијских извештаја који тангирају финансијски положај, према
Концептуалном оквиру финансијског извештавања.
31. Које основе мерења (процењивања) позиција финансијских извештаја се наводе у
Концептуалном оквиру финансијског извештавања?
32. Дефинисати фер (поштену) вредност.
33. Навести финансијске извештаје које, према Међународним стандардима финансијског
извештавања, треба да садржи годишњи сет финансијских извештаја?
34. Како се, према Међународним стандардима финансијског извештавања, дефинише укупан
(свеобухватан) резултат?
35. Како се, према Међународном рачуноводственом стандарду 17, деле лизинг аранжмани?
36. Навести елементе практичног режима отписивања фиксних средстава.
37. Како се утврђује годишња квота отписа према праволинијској (линеарној) методи
отписивања?
38. Које методе процењивања залиха се могу користити према Међународним стандардима
финансијског извештавања?
39. Шта захтева правило ниже вредности у билансирању залиха?
40. Како се дефинише и како се формира сопствени капитал?
41. Навести главне групе (категорије) правила финансирања и правила која спадају у сваку од тих
група (категорија).
42. Шта захтева правило финансирања "1:1", а шта правило финансирања "2:1"?
43. Како се израчунава рацио опште ликвидности?
44. Како се израчунава рацио редуциране ликвидности?
45. Како се израчунава рацио солвентности?
46. Како се израчунава рацио укамаћења укупно ангажованог капитала?
47. Како се израчунава рацио укамаћења сопственог капитала?
48. Како се израчунава рацио марже приноса?
49. Како се израчунава нето обртни фонд?
50. Како се израчунавају нето обртна средства?

