
За предузеће ”Ми-Ла” евидентирајте кроз дневник и главну књигу сљедеће пословне 
промјене: 
 

0) Почетно стање на рачунима је: материјал 20.000, одступање – негативно 600, 
пословни рачун 150.000, грађевински објекти 100.000, опрема 40.000, ИВ опреме 
15.000, благајна 500, удјели доо 100.000, обавезе за дугорочне кредите 100.000 
и добављачи 96.100. 

1) Предузеће Ми-Ла извршило је набавку робе од предузећа Макси и то 1.000 ком 
робе А по цијени од 2,34 КМ  са ПДВ и робе Б 2.000 ком по цијени од 1 КМ, без 
ПДВ. За трошкове превоза добављач Транспорт испоставио је фактуру која гласи 
на износ од 117 КМ са ПДВ. Роба је ускладиштена по малопродајним цијенама, 
при чему је стопа укалкулисане РУЦ 15%. 

2) У производњу је издато и утрошено материјала у вриједности од 3.000 (планска 
вриједност), одступање је 100 КМ, негативног карактера. 

3) Предузеће Ми-Ла продало је 500 ком робе А (промјена 1) купцу Ирис по 
малопродајним цијенама (потребно је евидентирати и продају и раздужење 
залиха). 

4) Од предузећа Ирис наплаћено је 50% потраживања. 
5) Примљени су рачуни за трошкове електричне енергије (200 КМ), комуналне 

услуге (100 КМ) и рачуноводствене услуге (50 КМ). Сви добављачи су у систему 
ПДВ, а износи су без ПДВ. 

6) Предузеће Ми-Ла пружило је услуге савјетовања предузећу ”Старт” и 
испоставило фактуру која гласи на износ од 234 КМ са ПДВ. 

7) Предузеће Ми-Ла извезло је готове производе купцу у Србији, у вриједности од 
3.000.000 динара (1 КМ = 60 дин). 

8) Предузеће Макси зарачунало нам је затезну камату у износу од 100 КМ због 
неблаговременог плаћања. 

9) Остатак потраживања од предузећа Ирис је отписано. 
10) Измирене су обавезе према предузећу Макси, увећано за износ затезне камате. 
11) Обавезе које постоје према предузећу Транспорт су отписане. 
12) Наплаћена су потраживања од купца из Србије (1 КМ = 62 дин). 
13) Обрачуната је амортизација грађевинских објеката у износу од 10.000 КМ. 
14) Обрачунате су плате за 10 радника у бруто износу од 70.000 КМ. Стопа доприноса 

је 31%, а пореза на доходак 8%. 
15) Унапријед смо платили трошкове закупа у износу од 25.000 КМ. 
16) Исплаћене су обрачунате зараде радницима. 
17) За продате готове производе обрачуната су резервисања за трошкове у 

гарантном року у износу од 4.000 КМ. 
18) Продали смо опрему чија је НВ износила 40.000 КМ, а акумулисана ИВ је 15.000 

КМ. Продајна цијена са ПДВ износи 35.100 КМ. 
19) Стигла је фактура за унапријед плаћене трошкове закупа за два мјесеца и гласи 

на износ од 2.340 КМ са ПДВ. 
20) Банка нам је дозначила 10 КМ по основу камате за орочена средства. 
21) На основу редовног годишњег пописа утврђено је да код материјала постоји 

вишак, планске вриједности од 300 КМ, при чему је сразмијерни дио негативног 
одступања 30 КМ. 

22) У благајни је утврђен мањак од 100 КМ за шта се терети одговорно лице. 



23) Утврђено је и да је измирење обавезе према добављaчу у износу од 500 КМ два 
пута прикњижено. 

24) Састављена је ПДВ пријава, те је потребно извршити салдирање улазног и 
излазног ПДВ. 

25) Закључити рачуне успјеха 
26) Закључити рачуне стања 
 

 Саставити биланс успјеха за посматрани период. 


