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ФИНАНСИЈСКИ И ОСТАЛИ РАСХОДИ 

 

Задатак 1: Обрачунате затезне камате због кашњења у плаћању пријављених обавеза 
за порез на добит износе 300 КМ. 

Задатак 2: Предузеће регистровано за обављање спољнотрговинских послова, 
извршило је извод робе у вриједности од 15.000 $. на датум извоза 1$ = 1,60 КМ. Мјесец 
дана касније наплаћено је потраживање од ино-купца, а у моменту наплате 1$ = 1,50КМ. 

Задатак 3: Купац којем смо продали робу са стоваришта у вриједности од 11.700 са 
ПДВ-ом измирио је своју обавезу и искористио каса-сконто од 2%. 

Задатак 4: Обрачуната је камата и исплаћена обавеза по доспијелом ануитету 
краткорочног кредита који износи 7.000 КМ. Обрачуната каматаа је 700 КМ. 

Задатак 5: Расходована је хаварисана опрема чија је НВ 20.000 а ИВ 15.000 КМ. 

Задатак 6: Извршена је продаја 100 дугорочних обвезница иницијално емитованих по 
ном.цијени од 100 КМ по обвезници. Продајна цијена једна обвезнице износи 80 КМ. 

Задатак 7: Продали смо опрему чија је НВ 20.000 а акумулисана ИВ 18.000 за 500 КМ. 
Приликом продаје треба обрачунати ПДВ 17% 

Задатак 8: Продали смо опрему НВ 10.000 а акумулисане ИВ од 9.000 уз губитак од 300 
КМ. Приликом продаје треба обрачунати ПДВ 17% 

Задатак 9: Производно предузеће је продало залихе материјала неискоришћеног у 
производњи за износ од 1.000 КМ без ПДВ. Набавна вриједност залиха материјала је 
2.500 КМ. Залихе материјала се воде по снц. 

Задатак 10: Производно предузеће продало је залихе материјала за 1.000 КМ без ПДВ. 
НВ залиха материјала је 2.500 КМ а планска 2.000 КМ 

Задатак 11: Привредно друштво које се бави производњом трикотаже, продало је 100 м 
платна по цијени од 5,85 КМ/м у коју је урачунат ПДВ. Набавна вриједност износи 600 
КМ без ПДВ-а. 

Задатак 12: Производно предузеће продало је залихе матријала који није искориштен у 
процесу произвдње за 3.000 без ПДВ-а. НВ тих залиха износи 4000 а планска 4.500 

Задатак 13: Анализом потраживања од купаца утврђено је да потраживање од купца 
„Тргомакс“ у износу од 1.000 КМ застарјело, те је одлучено да се потраживање директно 
отпише у 100% износу. 

Задатак 14: Купац „Тргомакс“ је измирио отписано потраживање (задатак 13.) и то у 
истој години када је извршен директан отпис. 
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Задатак 15: У току године, на рачуну 601 – приходи од продаје робе на домаћем 
тржишту евидентиран је промет од 500.000 КМ. На основу искуства, процијењује се да 
2% од укупне реализације неће бити наплаћено. 

Задатак 16: Отписана су потраживања од купца у износу од 2.500 КМ, индиректно. 

Задатак 17: Наплаћена су отписана потраживања (задатак 16.) у истом обрачунском 
периоду када су и индиректно отписана. 

Задатак 18: Наплаћена су отписана потраживања (задатак 16.) која су у претходном 
обрачунском периоду индиректно отписана. 

 

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 
 

Задатак 1: Унапријед је плаћена претплата у износу 400 КМ (без ПДВ) за наредних 12 
мјесеци. 31.12. стигла је фактура за плаћену претплату за 12 мјесеци.  

Задатак 2: Привредно друштво је на основу прописа о здравственој заштити радника 
остварило право на поврат исплаћених нето плата раднику који се налази на боловању у 
износу од 1.000 КМ. 

Задатак 3: 30.06. Наплаћена је закупнина за 2022. годину чија вриједност износи 2.400 
КМ са ПДВ. На дан завршног рачуна закупнину треба пренијети на приход 
(испостављена је фактура). 

Задатак 4: Обрачунали смо унапријед трошак закупнине за један мјесец у износу од 700 
КМ без ПДВ-а. Касније је испостављена фактура од закуподавца на изно од 819 КМ са 
ПДВ-ом. 

 
 
 
 

 

 


