Финансијско рачуноводство академске 2017/2018. године
Вјежбе 6 – Набавка залиха
ЗАДАТАК 1 - Набавка материјала
Примљена је фактура бр. 342/18 од добављача „A“ а.д. за набавку 2.000 кг материјала А и
1.000 кг материјала Б по цијенама од 15 КМ и 18 КМ за кг. На фактури је обрачунат и исказан
ПДВ. Испостављена је фактура бр. 34/18 на износ од 300 КМ (без ПДВ-а) од стране
превозника „Транспорт“ д.о.о. за превоз материјала. Осигуравајуће друштво „Сигурност“ а.д.
испоставило је фактуру бр. 332/18 за осигурање у транспорту на износ од 150 КМ. Трошкови
превоза распоређују се према количини материјала, а трошкови осигурања према фактурној
вриједности материјала.
Саставити калкулацију и извршити неопходна књижења ако се залихе воде:
a) по стварним набавним цијенама.
b) по планским набавним цијенама, при чему је планска цијена за материјал А 16 КМ, а за
материјал Б 18,5 КМ.
c) по планским набавним цијенама, при чему је планска цијена за материјал А 14,5 КМ, а
за материјал Б 17 КМ.
d) по планским цијенама, ако је одступање позитивно и износи 1.000 КМ.
e) по планским цијенама, ако је негативно одступање планских од стварних набавних
цијена 10%.
ЗАДАТАК 2 - Набавка робе
Трговачко предузеће је од предузећа „Б“ д.о.о. набавило 3.000 комада робе X по цијени 3 КМ и
1.000 комада робе Y по цијени од 1 КМ без ПДВ. Добављач је одобрио рабат у вриједности
15% од бруто фактурне вриједности. Од добављача „Транспорт“ д.о.о. примљена је фактура
за превоз у износу од 351 КМ са ПДВ, док трошкови утовара и истовара износе 100 КМ без
ПДВ-а. Фактура бр. 234/75 од предузећа „Сигурност“ а.д. за трошкове осигурања гласи на
износ од 200 КМ. Трошкови превоза и утовара и истовара се дијеле сразмјерно количини, а
трошкови осигурања сразмјерно фактурној вриједности. Урадити калкулацију и извршити
потребна књижења уколико се роба води:
a) по стварним набавним цијенама,
b) по велепродајним цијенама, при чему је стопа разлике у цијени 15% и
c) по малопродајним цијенама, при чему је стопа разлике у цијени 15%, а стопа
укалкулисаног ПДВ 17%.
d) по малопродајним цијенама, ако је малопродајна цијена за робу X 3,4 КМ, а за робу Y
1,20 КМ.
ЗАДАТАК 3 - Материјал у обради и доради
Материјал у вриједности од 5.000 КМ послат је на обраду и дораду код предузећа „М“.
Вриједност фактуре добављача је 485 КМ са ПДВ-ом.
ЗАДАТАК 4 - Нефактурисани материјал
Примљен је материјал без фактуре у вриједности од 10.000 КМ. Касније је примљена фактура
на износ од 12.870 КМ са ПДВ-ом.

