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ЗАДАТАК 1
1. Продата је роба повезаном правном лицу. Продајна вриједност робе износи
10.000КМ без ПДВ-а.
2. Продата је роба у велепродаји у вриједности од 15.000КМ. Салдо на рачуну 1320 је
60.000КМ, а на рачуну 1329 износи 5.000КМ.
3. Предузеће је извршило извоз робе на инострано тржиште. Уговорена продајна
цијена робе је 5.000$ (1$ = 1,8КМ).
4. Дневник пазар продавнице мобилних телефона износи 5.850КМ.
5. Предузеће је продало на кредит робу у вриједности од 10.530КМ. Кредит ће се
враћати у 6 једнаких мјесечних рата. Салдо на рачуну 1330 је 93.600КМ, на рачуну
1335 је 13.600КМ, а на рачуну 1339 износи 12.000КМ. Наплаћен је први ануитет по
основу продате робе у износу од 1.800КМ.
6. Купац је уплато аванс за робу у износу од 5.000КМ. Испостављена је авансна пореска
фактура. Након мјесец дана, купцу је испоручена роба у вриједности од 11.700КМ.
Дио робе плаћен је из претходно датог аванса, а остатак са пословног рачуна.
7. Производно предузеће је продало купцима готових производа у износу од 7.020КМ.
У вриједност је укључен ПДВ.
8. Предузеће које се бави пружањем услугама ревизије испоставило је фактуру
предузећу за које је извршило услугу на износ од 12.870КМ (са ПДВ-ом).
9. На основу извјештаја погонског рачуноводства, утврђено је да је вриједност залиха
готових производа на крају године износила 15.000КМ. Почетно стање на рачуну
залиха готових производа у истом обрачунском периоду износило је 17.500КМ.
10. Вриједност залиха недовршене производње на крају године износила је 30.000КМ.
Почетно стање на рачуну залиха недовршене производње у истом обрачунском
периоду износило је 23.000КМ.
11. Добили смо рјешење Mинистарства пољоппривреде о додјели субвенције у износу
од 10.000КМ.
12. Испоставили смо фактуру за закуп пословног простора за мјесец децембар на износ
од 2.000КМ (без ПДВ-а).
ЗАДАТАК 2
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3.
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Плаћена је обавеза према добављачу у износу од 7.020 КМ уз искориштење каса
сконта од 3%.
Купцу који касни са плаћањем обрачунали смо затезну камату у износу од 100КМ.
Предузеће регистровано за обављање спољнотрговинских послова, извршило је
извоз робе у вриједности од 6.000$. На датум извоза 1$=1,80КМ. Мјесец дана
касније наплаћено је потраживање од ино-купца, а у моменту наплате 1$=1,90КМ.
Плаћене су обавезе према добављачу у иностранству у износу од 10.000 $. На дан
настанка обавезе, курс је износио 1 $ = 1,90КМ, а на дан плаћања 1$ = 1,85КМ.
Предузеће је 14.03.2019. године потраживање од купаца у износу од 7.000 КМ
наплатило мјеницом чији је рок доспијећа 2 мјесеца и каматна стопа 6% годишње.
Мјеница је реализована 14.04.2019. године.
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Измирена је обавеза према добављачу у износу од 3.000КМ преносом машине чија је
набавна вриједност 6.000КМ, а отписана вриједност 3.500КМ.
Након усаглашавања обавеза према добављачу, одлучено је да 500КМ треба
отписати.
Продато је 200кг залиха материјала по цијени од 3КМ/кг (без ПДВ-а). Планска
вриједност материјала износи 630КМ, а одступање је позитивног карактера и
износи 50КМ.
Добављач нам је накнадно одобрио рабат у износу од 500КМ на име набавке
материјала:
a. материјал је утрошен у текућем обрачунском периоду;
b. материјал је утрошен у претходном обрачунском периоду;
c. материјал је на залихама.
Добијена је на поклон машина од другог предузећа. Према евиденцији, набавна
вриједност опреме је 15.000КМ, а ИВ 12.000КМ.
Продата је опрема купцу за износ од 5.000КМ (без ПДВ-а). Набавна вриједност
опреме је 6.000КМ, а ИВ 2.000КМ.
Наплаћено је потраживање у износу од 1.000КМ, које је индиректно отписано у
претходном обрачунском периоду.
Купац је платио потраживање у износу од 500КМ, које смо у претходном периоду
директно отписали.
Стварно настали трошкови поправке и замјене производа у периоду гараницје
износили су 4.000КМ. По основу гаранције на ове производе претходно је било
формирано резервисање у износу од 6.000КМ. Истекао је период гаранције.

