EBC*L predstavništvo Slovenija

EBC*L Izpitna pola

Spoštovani kandidati in kandidatke!
Prosimo, da v celoti izpolnite naslednji obrazec. S svojim podpisom potrjujete, da ste izpit
rešili sami, brez pomoči drugih oseb in da se vaši podatki lahko uporabljajo izključno za
elektronsko obdelavo podatkov in za elektronsko posredovanje rezultatov vašega izpita.

akademski naziv, ime, priimek

bivališče (poštna številka, kraj, ulica)

rojstni datum

telefonska številka – dosegljiva čez dan

datum opravljanja izpita

čas začetka / konca izpita

elektronska pošta

podpis

Prosimo, da odgovarjate izključno na za to namenjene dodatne bele liste (ne na izpitno polo
z nalogami). Če potrebujete dodatne liste, se obrnite na vašega nadzornika.

Želimo vam veliko uspeha!
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TEORETIČNA VPRAŠANJA (po 4 točke)
Točke

1.

Kako izračunavamo likvidnost 1. stopnje in kaj nam pove?

A

2.

Kaj pomeni bilanca uspeha in kako jo izračunamo?

A

3.

Kako izračunamo delež lastniškega kapitala? Kaj nam pove ta kazalnik?

K

4.

Kako izračunamo donosnost lastniškega kapitala?

B

5.

Kaj razumemo pod izrazom neposredni stroški (direktni stroški). Navedite 2

B

primera na primeru frizerskega salona.
6.

Kaj je terjatev in kje je vidna v bilanci?

K

7.

Kaj razumemo pod izrazom amortizacija in kako jo izračunamo?

B

8.

Kaj prikazuje izračunavanje profitnega centra v primerjavi z izračunavanjem

K

stroškovnega mesta?
9.

Kaj razumemo pod izrazom gibljiva sredstva? Naštejte dve vrsti gibljivih sredstev

B

na primeru trgovine s pohištvom.
10.

Kaj so variabilni stroški? Navedite 2 primera variabilnih stroškov na primeru

K

cvetličarne.
11.

Ali si lahko lastniški kapital, ki ga imamo v podjetju, izplačamo takoj, v gotovini?

G

Utemeljite svoj odgovor.
12.

Zakaj se vrednosti iz finančnega knjigovodstva ne morejo nepreverjene in

A

nespremenjene prenesti v obračun stroškov? Prosim obrazložite svoj odgovor.
13.

Kaj je najpomembnejša prednost organizacijske oblike „d.o.o.“?

G

Katere pa so pomanjkljivosti (3 pomanjkljivosti)?
14.

Ena izmed najpogostejših pravnih oblik v Sloveniji je „samostojni podjetnik“.

G

Navedite 4 razloge, zaradi katerih je ta oblika najpogostejša.
15.

Kaj pomeni skupna prokura?

G

16.

Kateri formalni kriteriji morajo biti izpolnjeni pri pravno obvezujočem podpisu v

A

nekem podjetju?

EBC*L predstavništvo Slovenija

VPRAŠANJA RAZUMEVANJA (po 6 točk)
Točke

17. Podjetje bi želelo še pred iztekom leta kupiti službeno vozilo za 24.000 evrov.
„Ta nakup bo zmanjšal moj dobiček v tem letu za 24.000 evrov. S tem bom
privarčeval pri visokem plačilu davka.“
Pojasnite, če je trditev podjetnika pravilna ali ne.
18. Predpostavimo, da ste vi družbenik trgovske družbe z neomejeno

G

odgovornostjo. Ta gre v stečaj. Ker le vi od štirih družbenikov z neomejeno
odgovornostjo razpolagate z ogromnim privatnim premoženjm, poskušajo
upniki vse terjatve izterjati od vas.
Ali jim lahko to uspe? Utemeljite svoj odgovor.
19. Obremenitev fitnes centra je poleti slaba. Kar pa zaradi njegovih visokih fiksnih

Ko

stroškov predstavlja težko obremenitev.
a. Kaj bi lahko bili pri fitnes centru fiksni stroški? (2 primera)
b. Ali naj fitnes center spusti ceno pod svoje izračunane dolgoročne lastne
stroške (s poletno akcijo) zato, da bo izboljšal izkoristek v poletnih
mesecih?
c. Kakšno negativno posledico bi lahko prinesla takšna odločitev (2 primera)?
20. Trgovina s športno opremo je prikazala negativni letni rezultat v višini
– 100.000 evrov. Poslovni rezultat znaša + 20.000 evrov.
a. Kako ocenjujete osnovno poslovanje podjetja?
b. Naštejte 2 možna razloga, zakaj bi lahko prišlo do negativnega letnega
rezultata.

Ke
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ANALIZA PRIMERA (12 točk)

21.

Zgled izračuna dobička in izgube (izkaz poslovnega izida) nekega podjetja je sledeč:

Izkaz poslovnega izida
Stroški prodanih zalog
Stroški poslovanja
(najemnina, elektrika,..)
Plače
Oglaševanje
Amortizacija
Stroški obresti
Izredni odhodki

26.000.000 Prihodki iz poslovanja
Obresti in prihodek iz
5.000.000 naslova dividend
15.000.000 Izredni prihodki
1.000.000
4.000.000
2.000.000
1.000.000

Dobiček

3.000.000
57.000.000

50.000.000
4.000.000
3.000.000

57.000.000

Izračunajte prosim ...

Točke
a) Rezultat iz poslovanja?
b) Poslovni izid iz rednega delovanja?
c) Denarni tok?
d) Kakšne zaključke lahko potegnete iz zgornje analize izračuna dobička in
izgube?

K vsaki nalogi prikažite celoten postopek izračunavanja.

