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ИЗПИТНА ПРОГРАМА
За провеждане на изпит за определяне на годишна оценка
по СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
за XII клас, спец.”Оперативно счетоводство”

I.Форма на обучение:самостоятелна форма на обучение

II. Начин на провеждане на изпита: Писмен изпит
III.Изпитни теми:
Характеристика на приходите като обект на отчитане
Отчитане приходите от продажба на стоки и услуги и от други продажби
Отчитане на приходите за бъдещи периоди
Отчитане на приходите от финансирания
Отчитане на финансовите приходи
Отчитане на извънредните приходи
Характеристика на финансовия резултат като обект на счетоводно
отчитане
8. Формиране и отчитане на разходите от текущата дейност
9. Отчитане разпределението на печалбата, загубата и неразпределената
печалба от минали години
10.Същност и етапи на годишното счетоводното приключване
11.Съдържание и общи изисквания към изготвянето на годишни финансови
отчети
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

12.Изисквания към изготвянето и информационни връзки на годишния
счетоводен баланс и ОПР
13.Изисквания към изготвянето и информационни връзки на годишния отчет
за ПП и ОСК
14.Общи изисквания към ГФО

IV.Критерии за оценяване
1. Комплексност и пълнота на изложението – до 30 точки


Дефинира понятията – 10 т.



Прави съдържателна характеристика на процеси, явления, категории и
взаимоотношения. /Ползва съответни нормативни документи и правилно
тълкува закономерностите/ – 10 т.



Анализира и изяснява факторите, взаимодействието между тях и влиянието
им. /Ползва съответни нормативни документи и правилно тълкува
закономерностите/ - 10 т.

2. Точност на изложението. Вярно дефинира конкретните процеси, явления и
категории. Изложението е изцяло подчинено на зададената тема. – 10 точки
3. Логичност и последователност. Изложението е логично структурирано и
обосновано. Умее самостоятелно да интерпретира и анализира закономерностите
и взаимоотношенията. – 20 точки
Система за оценяване според присъдения брой точки:

V. Оформяне на оценка
Оценка

Брой точки

Слаб 2

До 29 точки

Среден 3

От 30 до 34 точки

Добър 4

От 35 до 44 точки

Мн. добър 5

От 45 до 54 точки

Отличен 6

От 55 до 60 точки

VI. Препоръчителна литература:

1. Счетоводство на предприятието – изд.”Горекс Прес”

Изготвил:ст.учител К. Джагълова

