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ЗАДАТАК 1 - Прибављање грађевинских објеката
09.02.2018. Инвестициона банка одобрила је коришћење дугорочног кредита за стална
средства у износу од 400.000 КМ.
12.02.2018. Исплаћен је аванс за изградњу грађевинског објекта у износу од 46.800 КМ.
Примљена је авансна пореска фактура.
19.03.2018. Од извођача радова „Градња“ а.д. према уговору бр. 3/18 примљена је прва
привремена ситуација на износ од 80.000 КМ без ПДВ-а. На фактури је обрачунат и
исказан ПДВ.
22.03.2018. Према условима плаћања из уговора, прва ситуација је плаћена из
одобреног дугорочног кредита, по одбитку половине датог аванса.
23.04.2018. Примљена је друга привремена ситуација на износ од 234.000 КМ (са ПДВом).
30.04.2018. Обавезе према добављачу плаћене су из преосталог износа аванса, а остатак
из одобреног дугорочног кредита.
21.05.2018. Примљена је коначна ситуација на износ од 120.000 КМ без ПДВ-а.
28.05.2018. Преостале обавезе извођачу радова плаћене су из одобреног дугорочног
кредита, а остатак са пословног рачуна.
31.05.2018. Извршен је технички пријем и грађевински објекат је стављен у употребу.
ЗАДАТАК 2 - Прибављање опреме
09.04.2018. Одобрен је краткорочни кредит за набавку опреме у износу од 70.000 КМ.
10.04.2018. Добављачу „МД“ д.о.о. исплаћен је аванс за набавку опреме у износу од
11.700 КМ из одобреног краткорочног кредита. Добављач је испоставио авансну
пореску фактуру.
11.04.2018. Од предузећа „МД“ д.о.о. примљена је фактура број 41/18 за набавку машине
за сјечење. Фактурна вриједност машине износи 50.000 КМ без ПДВ-а. На фактури је
обрачунат и исказан ПДВ. Предузеће „Транспорт“ д.о.о. испоставило је 12.04.2018.
фактуру бр. 35/635 за превоз машине. Вриједност фактуре је 585 КМ. У износ урачунат
ПДВ. Фактуру број 24/289 за монтажу машине за сјечење у износу од 200 КМ примили
смо 13.04.2018. год. од предузећа „Монтер“ д.о.о. (без ПДВ-а). На фактури је исказан
ПДВ.
18.04.2018. Од предузећа „Техником“ д.о.о. купили смо машину за паковање чија
набавна вриједност износи 20.000 КМ, а отписана вриједност 14.000 КМ. На фактури бр.
45/18 је обрачунат и исказан ПДВ.
20.04.2018. Купљен је пословни инвентар од предузећа „Техником“ д.о.о. у вриједности
од 9.000 КМ (без ПДВ-а). Фактура је плаћена из одобреног краткорочног кредита.
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23.04.2018. Од предузећа „С“ д.о.о. примљена је машина чија је набавна вриједност
14.000 КМ, а исправка вриједности 8.000 КМ. На фактури бр. 132-4/18 је обрачунат и
исказан ПДВ. Према купопродајном уговору, купац преузима обавезу отплате
преосталог краткорочног кредита у износу од 5.000 КМ, а остатак обавезе плаћа са
пословног рачуна.
25.04.2018. Обавеза према добављачу „МД“ плаћена је из датог аванса, а остатак из
одобреног краткорочног кредита, док су обавезе према добављачима „Транспорт“ доо и
„Монтер“ доо у потпуности исплаћене са пословног рачуна.
03.05.2018. Машина за сјечење је стављена у употребу.
Саставити прометни лист за рачун Добављачи.
ЗАДАТАК 3 - Улагање новчаних средстава у финансијске облике имовине
24.04.2018. Предузеће је купило 3.000 акција предузећа „ТС“ а.д. са намјером да их
задржи дужи низ година. Купопродајна цијена је 5 КМ по једној акцији, док је
номинална вриједност једне акције 3 КМ.
11.05.2018. Купљено је 4.000 акција предузећа „Хелио“ а.д. јер се очекује раст цијена
истих у току године, тако да намјерава да их прода у току пословне године.
Купопродајна цијена је 5 КМ по једној акцији, а номинална цијена 2 КМ по акцији.

