
Рачуноводствено обухватање капитала 
Пример 1. 
Почетно стање на појединим рачунима: Грађевински објекти 640.000, Опрема 500.000, 
Исправка вредности опреме 300.000, Материјал 60.000, Текући рачун 420.000, акцијски 
капитал 1.000.000, Емисиона премија 400.000, Ревалоризационе резерве 50.000. 
Прокњижити следеће промене: 

1. Предузеће је додатно емитовало 800 акција по цени од 500 динара по акцији. 
Уписано је 600 акција по курсу од 120%, 

2. Ради откупа дела уписаних акција оснивачи су уплатили 1000 EUR (1 EUR = 120 
дин), унели опрему 50.000 и средства на текући рачун 60.000. Оснивачи су 
уплатили и целокупни износ емисионе премије, 

3. Извршити ревалоризацију опреме ако је ФВ процењена на 180.000 динара 
 

Рачуноводствено обухватање обавеза 

Пример 1. 

Стање на појединим рачунима предузећа С је следеће: Готови производи: 100.000, текући 
рачун: 200.000, ПДВ у примљеним фактурима: 2.500, Акцијски капитал: 1.000.000 (100 
редовним акција по 1000 дин), емисиона премија 100.000, роба у складишту: 150.000. 

Прокњижити следеће промене: 

1. Купцима у земљи продати су готови производи од 90.000 дин са урачунатим ПДВ-ом од 
10.000. 

2. За продате производе предузеће даје гаранцију од 2год. тако да је извршено дугорочно 
резервисање у износу од 7.000дин. 

3. У првој години гарантног рока извршена је замена резервних делова и фактура 
сервисера гласи на 3.000 дин. 

4. На крају прве године предузеће је донело одлуку да се износ резервисања увећа за 
8.000, 

5. У другој години гарантног рока за трошкове замене рез. дела  примљена је фактура на 
6.000, 

6. На крају друге године предузеће је донело одлуку да укине део ранијег резервисања у 
износу од 1.500 дин, 

 

Пример 2. 

Почетно стање на појединим рачунима исто као и у претходном примеру. 

Прокњижити следеће промене: 

1. Предузеће је од банке добило кредит у износу од 50.000 са роком отплате 5 година и 
год. каматном стопом од 5%. 

2. Обрачунати и књижити камату на кредите за 1. Годину. Камата се не приписује 
главници дуга. 

3. Са тек. Рачуна исплаћен је први годишњи ануитет по основу кредита. 
4. Предузеће је емитовало и продало 500 конвертибилним обвезница по номиналној 

цени од 200 дин са роком доспећа 2 године и каматом од 10% годишње. 
5. Обрачунати и књижити камату на емитоване обвезнице за прву год (камата се 

приписује главници дуга) 
6. Извршена је конверзија 100 обвезница за 15 редовних акција. 
7. Набављена је опрема и фактура добављача гласи на 100.000. ради измирења обавезе 

добављачу је дат чек на 90.000, 



8. Са текућег рачуна измирена је обавеза по издатом чеку. 
9. Саставити списак за исплату зарада и књижити ако радник А има бруто зараду од 

19.000, радник Б 25.000 и радник Ц 34.000. Порези на зараде су: до 20.000- 0%, до 
20.000-30.000 10% и изнад 30.000 15%. Доприноси на зараде који падају на терет 
запосленог и на терет послодавца су 20%. Административне забране су за радника А 
1000 дин а за радника Б 2.000. 

10. Исплаћене су зараде са текућег рачуна. 
11. Према изводу банке пред. ТВИСТ уплатило је 100.000 на име аванса за набавку робе. 

Према авансном рачуну ПДВ садржан у примљеном авансу је 10.000 динара . 
12. Купцу ТВИСТ продата је роба из складишта чија је НВ 70.000 дин за 100.000 са 

урачунатим ПДВ-ом од 10.000. 
13. 01.10. текуће године предузеће је емитовало и продало за девизе 100 обвезница по 

номиналној цени од 1.000 динара по обвезници. Рок доспећа продатих обвезница је 10 
година а годишња кам. стопа је 8%. 

14. Обрачунати и књижити камату на продате обвезнице за текућу годину при чему се 
камата не приписјује главници дуга. 

15. Према платним списковима обрачунате бруто накнаде зарада (боловања) до 30 дана 
износе 26.000, а изнад 30 дана 14.700. Порези на зараде су 10% а доприноси на терет 
послодавца и запосленог 20%. 

16. Завод за социјално осигурање рефундирао је одговарајући износ. 
17. Са текућег рачуна извршена је исплата накнада зарада (боловања). 

 

 

Рачуноводствено обухватање АВР-а и ПВР-а 

Пример 1. 

1. На име закупа пословних просторија са текућег рачуна плаћено је 60.000 за наредних 6 
месеци. 

2. Књижити износ закупа објеката за један месец. 
3. 1.10. 2007. према изводу банке наплаћено је 12.000 на име издавања опреме за годину 

дана. Обрачунати и књижити закуп опреме за 2007. 
4. Обрачунати и књижити трошкове електричне енергије у износу од 5.000 дин. Фактура 

није примљена. 
5. Примељена је фактура за електричну енергију у износу од 8.000 са урачунатим ПДВ-ом 

2.500. Спровести потребна књижења. 
6. Предузеће је поднело захтев за добијање дотације у износу ради унапређења 

производње. До 31.12. предузеће није добило средства на текући рачуна. 
 


