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Задатак за понављање – самосталан рад 
 

За предузеће „Наше предузеће“ саставите почетни биланс стања, те унесите у дневник и 
главну књигу почетно стање за сљедеће билансне позиције: 
 
Обавезе за емитоване дугорочне обвезнице 80.000 KM 
Добављачи у земљи 20.000 KM 
Акцијски капитал – обичне акције 63.000 KM 
Купци у иностранству 20.000 КМ 
Пословни рачун у страној валути 35.000 КМ 
Опрема 80.000 КМ 
ИВ опреме 40.000 КМ 
Благајна 10.000 КМ 
Издате мјенице 20.000 КМ 
Готови производи 26.000 КМ 
Примљене мјенице 24.000 КМ 
Дати аванси за НПО 5.000 КМ 
Издати чекови 10.000 КМ 
Камата садржана у примљеним мјеницама 2.000 КМ 
Материјал 12.000 КМ 
Грађевински објекти 100.000 КМ 
ИВ грађевинских објеката 20.000 КМ 
Камата садржана у издатим мјеницама 500 КМ 
Дио дуго. кредита који доспијева на наплату у року од годину дана 12.000 КМ 
Одступање ПВ од СНВ (позитивно) 2.000 КМ 
Законске резерве ? 
Купци у земљи 40.000 КМ 
Роба у малопродаји 30.000 КМ 
Обавезе за дугорочне кредите 173.577 КМ 
Укалкулисана РУЦ робе у малопродаји 2.564 КМ 
Примљени аванси 10.000 КМ 
Пословни рачун у домаћој валути 95.000 КМ 
Нераспоређени добитак ранијих година 8.000 КМ 
Укалкулисани ПДВ робе у малопродаји 4.359 КМ 

 
Затим  евидентирајте кроз дневник и главну кљигу сљедеће пословне догађаје: 
 

1. Наше предузеће извршило је емисију акција и продало 10.000 обичних акција 
номиналне вриједности 10 КМ по акцији. Цијена по којој су акције продане 
износи 12 КМ по једној акцији. 

2. Извршен је полог пазара продавнице на пословни рачун у износу од 5.000 КМ. 
3. Наше предузеће је откупило 1.000 сопствених обичних акција (с намјером да 500 

акција поново прода, 500 поништи). Цијена по којој је предузеће откупило акције 
износи 11 КМ по акцији. 

4. Предузеће је поништило 500 откупљених акција. 
5. Предузеће је продало 500 откупљених акција по цијени од 11,50 КМ по акцији. 
6. Наше предузеће је закључило уговор о изградњи грађевинског објекта са фирмом 

„Гама“. У складу са Уговором исплаћен је аванс у износу од 23.400 КМ.  
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7. Плаћен је дио дугорочног кредита који доспијева за наплату у текућем периоду.  
8. Наше предузеће је набавило опрему чија ФВ са ПДВ износи 58.500 КМ. 

Трошкови превоза су 100 КМ + ПДВ, а трошкови монтаже 200 КМ + ПДВ.  
9. Предузећу је у циљу изградње грађевинског објекта одобрен дугорочни кредит у 

износу од 100.000 КМ.  
10. Набављена опрема стављена је у употребу. 
11. Примљена је прва привремена ситуација од предузећа Гама на износ од 23.400 са 

ПДВ. 
12. Наше предузеће је емитовало и продало 1.000 дугорочних обвезница по 

номиналоној вриједноссти од 10 КМ по обвезници. Рок доспијећа је 5 година, а 
каматна стопа је 3% годишње. 

13. Наше предузеће је набавило материјал А 1000 ком, Б 500 ком и В 1.500 ком по 
цијенама од 2, 3, 4 КМ, респективно, без ПДВ. Трошкови превоза износе 500 
КМ+ПДВ и дијеле се сразмијерно набављеној количини. Евидентирати набавку 
материјала по планским цијенама (употребом рачуна 1000) ако је позитивно 
одступање планских од стварних набавних цијена 5%. 

14. Прва привремена ситуација исплаћена је из датог аванса. 
15. Наше предузеће је купило акције неког другог предузећа у вриједности од 10.000 

КМ. 
16. Предузећу је банка дозначила на пословни рачун 50% одобреног дугорочног 

кредита. 
17. Одлучено је да се из нераспоређеног добитка ранијих година издвоје 2.000 КМ на 

име статураних резерви, а остатак да се исплати власницима капитала. 
18. Власницима капитала су исплаћена средства по основу одлуке о расподијели 

добитка из ранијих година. 
19. Дио дугорочног кредита од 5.000 КМ пренесен је на краткорочне обавезе које 

доспијевају на плаћање у року од 12 мјесеци. 
20. Од предузећа Гама примљена је друга привремена ситуација на износ од 50.000 

без ПДВ, а према предузећу које је извршило превоз раније набављеног 
материјала плаћена је обавеза са пословног рачуна. 

 
Закључити рачуне, саставити биланс стања и приказати изглед рачуноводствене једначине 

након евидентираних пословних догађаја. 
 


