
 
 
 
Пример 1. 
 
Почетно стање на појединим рачунима је: добављачи у иностранству 60.000, добављачи 50.000, 
потраживања од радника (за службени пут) 8.000, готови производи 200.000, материјал 15.000, лиценца 
50.000, грађевински објекти 250.000, исправка вредности грађев. објеката 30.000, опрема 150.000, 
исправка вред. опреме 40.000. 

1. Продати су готови производи купцима у иностранству за 1.000еура (1еуро=120динара), 
2. Обрачунати и књижити курсне разлике на одговарајућим контима ако је дошло до раста 

девизног курcа за 5%, 
3. 21. 03.2008. предузеће је употребило своје готове производе на осавремењавање опреме. Цена 

коштања готових производа је 10.000, 
4. На текући рачун предузећа уплаћено је 20.000 на име накнаде штете по основу елементарне 

непогоде. 
5. Добављач нам је отписао део бавеза из ранијих година од 5.000. 
6. Према решењу управе јавних прихода порез на имовину за 2015. годину је 10.000, a порез из 

резултата је 2000.  
7. По повратку са службеног пута радних је поднео путни налог по коме су трошкови дневница 

5.000 а трошкови превоза 2.000. Ликвидирати путни налог. 
8. У поступку процене вредности залиха утврђено је да постоји негативна разлика између почетне и 

процењене вредности материјала у износу од 2.000. 
9. Опрема чија је  НВ 20.000 а отписана 10.000 продата је 15.10.2008. за готово у вредности од 

4.000. 
10. Саставити коначан обрачун амортизације сталних средстава за 2015. ако је стопа отписа опреме 

5%, век употребе грађевинских објеката 50година а лиценце 10 година. 
 
 
Пример 2. 
 

Стање на рачуну опреме је 120.000 а исправке вредности опреме 10.000. 
Обрачунати и књижити амортизацију опреме за 2015. ако максимални могући капацитет износи 
100.000 јединица производа а у 2015. произведено је 5.000 јединица производа 

 
 
 
 

Пример 3. 
 
Предузеће С на дан 31.12.2015. има следеће стање на рачунима успеха неопходним за обрачунавање 
финансијског резултата: набавна вредност продате робе 90.000, трошкови материјала 25.000, трошкови 
аморатизације 5.000, трошкови рекламе 3.400, трошкови бруто зарада 12.500, трошкови доприноса на 
терет послодавца 2.000, расходи за камате 6.000, негативне курсне разлике 1.500, приходи од продаје 
робе 100.000, приходи од продаје готових производа 13.900, смањење вредности залиха учинака 2.000, 
приходи од камата 3.000, приходи од дивиденде 2.500. 
Нераспоређени добитак ранијих година износи 10.000, статутарне резерве 15.000, новчана средства 
резерви 15.000, текући рачун 50.000, акцијски капитал 200.000. 

1. Обрачунати и књижити финансијски резултат 
2. Извршити покриће губитка на терет расположивих средстава резерви и нераспоређеног добитка 

ранијих година. Извршити прекњижавање износа непокривеног губитка. 
3. Саставити крајњи биланс успеха. 
 


