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Задатак 1
Примљена је фактура бр. 342/19 од добављача „A“ за набавку 2.000 кг материјала Х и 1.000 кг
материјала Y по цијенама од 5 КМ и 8 КМ за кг. На фактури је обрачунат и исказан ПДВ.
Испостављена је фактура бр. 34/19 на износ од 300 КМ (без ПДВ-а) од стране превозника Б
за превоз материјала. Осигуравајуће друштво испоставило је фактуру бр. 332/19 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 по стварним
набавним цијенама.

Задатак 2
Набављено је 3.000 кг материјала А чија вриједност по фактури добављача износи 35.100 КМ,
рачунајући и ПДВ обрачунат по стопи од 17%. Трошкови превоза материјала износе 1.000
КМ (без ПДВ-а), трошкови истовара 500 КМ (без ПДВ-а). Евидентирати набавку и
складиштење материјала, ако се залихе материјала воде по планским цијенама, а планска
цијена материјала износи:
а) 11 КМ/кг;
б) 10,3 КМ/кг.

Задатак 3
Набављено је 5.000 л материјала Б по фактури добављача на износ од 14.000КМ (без ПДВ-а).
Одобрен је рабат у износу од 10%. Трошкови превоза и истовара по фактури добављача
износе 351 КМ (са ПДВ-ом). Израчунати планску вриједност материјала, ако је:
а) одступање планских од стварних набавних цијена позитивно и износи 1.000 КМ;
б) негативно одступање планских од стварних набавних цијена 10%.

Задатак 4
Набављена је роба од предузећа А чије вриједност по фактури добављача износи 58.500 КМ.
Примљена је фактура за превоз у износу од 351 КМ са ПДВ, док трошкови утовара и истовара
износе 100 КМ без ПДВ-а. Према фактури бр. 234/75 трошкови осигурања износе 200 КМ.
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%.
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Задатак 5
14.03.2019. Предузеће је потраживање од купаца у износу од 8.000 КМ наплатило мјеницом
чији је рок доспијећа 60 дана и каматна стопа 5% годишње. Мјеница је реализована
04.04.2019. Колико износи приход од камата који је предузеће остварило реализацијом
мјенице?
20.02.2019. Дио обавеза према добављачу у земљи у износу од 7.000 КМ измирен је мјеницом
чији је рок доспијећа 6 мјесеци, а каматна стопа 1% мјесечно. Мјеница је реализована након 3
мјесеца. Израчунати износ мјенице.

Задатак 6
Предузеће је потраживање од купаца у износу од 30.000 КМ намирило преузимањем
кориштене опреме од купца чија набавна вриједност износи 20.000 КМ, ИВ преузете опреме
износи 5.000 КМ, 5.000 КМ пријемом чека, а остатак је наплатило мјеницом чији је рок
доспијећа 90 дана и каматна стопа 5% годишње. За колико је промијењена вриједност
текуће имовине предузећа?

Задатак 7
У предузећу „Х“ д.о.о. десиле су се сљедеће пословне промјене:
1) Набављени су алат и инвентар. Фактурна вриједност без ПДВ-а износи 2.000 КМ. на
фактури је обрачунат и исказан ПДВ по стопи од 17%. Алат и инвентар
класификовани су као текућа имовина.
2) Са пословног рачуна је на девизни рачун дозначено 1.000 евра. (1 € = 1,95583 КМ).
3) Раднику је из благајне исплаћена аконтација за службени пут у износу од 500 КМ.
4) Обавезе према добављачима у износу од 2.000 КМ измирене су издавањем чека.
5) Власник предузећа извршио је докапитализацију предузећа уплатом 10.000 КМ на
пословни рачун.
6) Од купца А је примљен аванс за робу у износу од 5.000 КМ. Испоставили смо авансну
пореску фактуру.
7) Добављач је реализовао чек.
Евидентирати пословне промјене у дневнику.

