
ПРИМЕР 1. 
 
15.06. 2015. Основано је предузеће „Л“. Емитовано је 4000 акција по номиналној цени од 200 дин/акцији. 
Уписано је 3500 акција по продајној цени од 220 дин/акцији. Ради делимичног откупа уписаних акција оснивачи 
су унели: зграду у вредности од 100.000, недовршени објекат у вредности од 100.000, опрему чија је НВ 100.000 и 
чији је степен оптисаности 10%, патент 50.000, новчана средства на текући рачун 20.000 
Оснивачи су уписали и целокупни АЖИО 
Саставити оснивачки биланс стања и прокњижити следеће промене 
 

1. 15.10. 2015. Предузеће је купило опрему у вредности од 10.000 
2. Извођач радова подено је коначан обрачун у износу од 140.000. 04.11.2015. објекат је активиран. 
3. 23.11.2015. продата је машина чија је НВ 15.000 а отписана 1.000 за 13.000 
4. Саставити коначан обрачун амортизације и спровести потребна књижења ако је јединствена стопа отписа 

сталних средстава 10% 
 
 
 
 
ПРИМЕР 2. 
1.1.2015. године предузеће “М“ имало је следеће стање на појединим рачунима: Текући рачун 200.000, Благајна 
5.000, Девизни рачун 50.000, Опрема 100.000, исправка вредности опреме 40.000, Обавезе за примљене авансе 
5.000, ПДВ (у примљеним авансима) 600, Роба у продавници 100.000, Укалкулисани ПДВ 20.000, Разлика у цени 
робе у продавници 20.000, Непокривени губитак ранијих година 5.000, Добављачи 10.000, Купци 10.000, 
Добављачи у иностранству 120.000  
 

1. Према решењу управе јавних прихода на име пореза из резултата за 2015. годину  одређена је аконтација 
од 10.000, 

2. Аконтација пореза из резултата исплаћена је са текућег рачуна, 
3. Због неблаговременог плаћања обавеза зарачуната је затезна камата купцима у износу од 3.000, 
4. Примљене су фактуре за здравствени преглед радника на 2.500 и од ресторана „Л“ за угоститељске услуге 

на 2.000 динара са урачунатим ПДВ-ом од 400 динара. 
5. На име стимулације за производњу предузећу је уплаћено на текући рачун 40.000, 
6. Према изводу банке продате су девизе у динарској противвредности од 10.000 динара банци и услед 

раскида уговора враћен је раније примљен аванс. 
7. Продата је роба из продавнице за 10.000 са урачунатим ПДВ-ом од 20% и то 4.000 за готово и 6.000 на 

краткорочни кредит. Обрачунати и књижити реализовану разлику у цени и извршити корекцију 
укалкулисаног ПДВ-а, 

8. Дневни пазар продавнице уплаћен је на текући рачун. 
9. Према изводу банке исплаћено је са текућег рачуна 30.000 динара на име закупа објекта за нередних 6 

месеци. Књижити износ закупа за 1 месец. 
10. Ентитет је донео одлуку о престанку пословања огранка, као и о продаји машина која је припадала том 

организационом делу. НВ машине износи 5.000, исправка вредности опреме 3.000, фер вредност опреме 
1.800. Остварена продајна цена машине износи 1.700. Оглашавање продаје машине износи 130 динара са 
урачунатим ПДВ-ом од 20 динара. 

11. Исплаћено је добављачима у иностранству 100 евра. У моменту куповине робе курс евра износио је 124 
динара а у моменту исплате обавеза 122 динара. 

12. Због кашњења у плаћању обавеза добављачи су нам зарачунали затезну камату од 6.525 динара. 
13. Обрачунати и књижити финансијски резултат, 
14. Извршити расподелу бруто добитка и провести потребна књижења ако је порез из резултата 20% 
15. Обрачунати и књижити разлику у вези пореза из резултата, 
16. Извршити расподелу нето добитка на: статутарне резерве 10.000, за дивиденде 5.000 а остатак остаје 

нераспоређен. 
17. Саставити крајњи биланс успеха. 

 


