ПИТАЊА ИЗ РАЧУНОВОДСТВА – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ
1. Рачуноводство – појам, делови, задаци , књиговодство као основни део рачуноводства
2. Средства и извори средстава
3. Књиговодствена документа
4. Појам, врсте и облици конта
5. Благајна – појам, врсте, благајнички максимум
6. Благајничка документација и налози, евиденција у благајни
7. Текући рачун – појам и отварање
8. Инструменти платног промета
9. Појам, врсте и цене материјала
10. Документација у вези са набавком и трошењем материјала
11. Појам поверилаца, евиденција и документација
12. Појам дужника, евиденција и документација
13. Готови производи – појам, цене, евиденција и документа
14. Евиденција робе – појам и цене
15. Документација у вези са набавком и продајом робе
16. Шематски приказ средстава и извора средстава
17. Инвентарисање
18. Појам биланса стања и билансне равнотеже
19. Врсте биланса
20. Појам пословних промена и њихов утицај на биланс стања ( четири основне групе
билансних промена и састављање сукцесивних биланса )
21. Разлози рашчлањавања биланса на конта
22. Правила књижења на контима
23. Састављање биланса на основу конта стања и закључак конта
24. Појам и карактеристике двојног књиговодтства
25. Облици и методе двојног књиговодства
26. Пословне књиге двојног књиговодства
27. Хронолошка евиденција
28. Систематска евиденција
29. Закључак конта
30. Појам расхода и прихода
31. Дејство расхода и прихода на биланс стања
32. Књижење расхода и прихода на успешним контима
33. Биланс успеха
34. Закључни лист
35. Појам и врсте временских разграничења
36. Биланс и временска разграничења
37. Утврђивање резултата пословања
38. Евиденција пословања производних привредних друштава
39. Једнообразно књиговодство
40. Појам и садржај контног оквира за привредна друштва

41. Појам, врсте и вредности основних средстава
42. Пословне књиге основних средстава
43. Амортизација основних средстава
44. Прибављање основних средстава
45. Отуђивање основних средстава
46. Алат и инвентар
47. Евиденција залиха
48. Евиденција материјала
49. Евиденција залиха недовршене производње и готових производа
50. Сумњива, спорна и ненаплатива потраживања из пословања
51. Потраживања од запослених на основу аконтације по службаном путу
52. Потраживања по основу хартија од вредности
53. Евиденција капитала
54. Евиденција краткорочних обавеза
55. Обрачун и евиденција резултата привредног друштва – закључак конта успеха
56. Евиденција пословања трговинских привредних друштава
57. Калкулација цена трговинске робе
58. Евиденција набавке робе – по НЦ, ПЦ I и ПЦ II
59. Евиденција нефактурисане робе
60. Евиденција интерног кретања трговинске робе
61. Евиденција повећања и смањења продајне цене робе
62. Евиденција вишкова и мањкова трговинске робе
63. Реализација робе у унутрашњем промету – по НЦ, ПЦ I и ПЦ II
64. Увоз и извоз робе
65. Комисиони послови
66. Утврђивање резултата трговинског привредног друштва
67. Основе планирања, контроле и анализе
68. Рачуноводствено планирање
69. Рачуноводствена контрола и ревизија
70. Рачуноводствена анализа

ОБЛАСТИ ЗА ИЗРАДУ ПРАКТИЧНОГ РАДА - РАЧУНОВОДСТВО
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Пословна средства
Благајничко пословање
Евиденција материјала, ситног инвентара и амбалаже
Трошкови пословања у привредном друштву
Калкулације
Реализација роба и услуга
Приходи и расходи у пословању привредног друштва
Утврђивање пословног резултата

