Финансијско рачуноводство академске 2017/2018. године
Вјежбе 3 – Капитал
Пословне промјене прокњижити у дневнику и главној књизи, а затим саставити
рачуноводствену једначину.
ЗАДАТАК 1
Власници А.Д., М.Б. и Н.Б. одлучили су да оснују предузеће „АБЦ“ доо. Предузеће је
основано 19.03.2018. године уписом капитала у износу од 200.000 КМ у судски
регистар. Однос учешћа власника је 60:20:20. Дана 20.03.2018. године власници су
унијели 50% свог улога, и то:
 власник А.Д. уносом пословног простора у вриједности од 50.000 КМ и уплатом
преосталог дијела на текући рачун;
 власник М.Б. уплатом на текући рачун предузећа 10.000 КМ и уносом машине у
вриједности од 10.000 КМ;
 власник Н.Б. дио свог удјела је у потпуности уплатио на девизни рачун.
Дана 22.03.2018. године власник М.Б. уплатио је преостали дио улога на текући рачун
предузећа.
ЗАДАТАК 2
Дана 05.03.2018. године предузеће „Инвест“ ад извршило је емисију 100.000 обичних
акција номиналне вриједности 7 КМ за једну акцију и 10.000 приоритетних акција
номиналне вриједности 9 КМ по акцији. Обичне акције продате су по емисионом курсу
110% од номиналне вриједности, док су приоритетне акције оствариле тржишну
цијену од 8,50 КМ по акцији. Дана 19.03.2018. године предузеће је откупило 5.000
обичних акција по цијени од 7,50 КМ за акцију (при чему 3.000 намјерава продати, а
2.000 поништити). Поништавање је извршено 20.03.2018. године, а продаја акција
остварена је по цијени од 8 КМ за једну акцију 22.03.2018. године.
ЗАДАТАК 3
Одлуком Скупштине акционара од 19.03.2018. године одобрена је расподјела нето
добитка из ранијих година у износу од 20.000 КМ. Одлучено је да се 20% добитка
пренесе на резерве, а преостали дио да се распореди у корист акционара и то тако да се
6.000,- КМ подијели у дивиденде, а остатак подјелом дивидендних акција. Обавезе за
учешће у добитку исплаћене су 30.03.2018. године.

Финансијско рачуноводство академске 2017/2018. године
Вјежбе 3 – Финансијски инструменти
ЗАДАТАК 4
Почетна стања на рачунима главне књиге 01.03.2018. године изгледају овако:

















пословни рачун у домаћој валути 50.000 КМ
девизни рачун 5.000 евра (1 евро = 1,95583 КМ)
обавезе према добављачима у иностранству 10.000 евра
потраживања од купаца из РС 20.000 КМ
опрема 20.000 КМ
обавезе за нето зараде 12.060 КМ
обавезе за порезе на зараде 1.340 КМ
обавезе за доприносе 6.600 КМ
грађевински објекат 200.000 КМ
благајна 3.000 КМ
потраживања од купаца у иностранству 5.000 евра
удјели у друштву са ограниченом одговорношћу 150.000 КМ
обавезе по дугорочним кредитима 100.000 КМ
обавезе према добављачима из РС 10.000 КМ
залихе готових производа 9.000 КМ
нераспоређени добитак из ранијих година – израчунати!

На основу података отворити дневник и главну књигу и прокњижити сљедеће
пословне промјене:
08.03.2018. Одобрен је и дозначен краткорочни кредит у износу од 15.000 КМ.
12.03.2018. Раднику М.М. исплаћена је у готовини аконтација за службени пут у износу
од 700 КМ.
15.03.2018. Потраживања од купаца у износу од 1.000 КМ наплаћена су чеком.
16.03.2018. Исплаћене су обавезе за бруто зараде.
19.03.2018. Реализовани су примљени чекови.
20.03.2018. Наплаћено је 30% потраживања од иностраних купаца.
21.03.2018. Обавезе према добављачу у износу од 5.000 КМ измирене су чеком.
29.03.2018. Добављач је реализовао дати чек.
30.03.2018. Власник предузећа извршио је докапитализацију уплатом 10.000 КМ на
пословни рачун.
Након евидентираних промјена, саставити пробни лист, закључни лист, завршни
биланс стања, извјештај о новчаним токовима и приказати рачуноводствену једначину.

Финансијско рачуноводство академске 2017/2018. године
Вјежбе 3 – Финансијски инструменти
ЗАДАТАК 5
Прокњижити промјене у дневнику и главној књизи и саставити прометни лист.
Почетно стање на рачуну добављача је 15.000 КМ (добављач А – 5.000 КМ, добављач Б –
10.000 КМ), а на пословном рачуну 24.000 КМ. Евидентирати сљедеће промјене:
1. Набавили смо машину од добављача А у вриједности од 7.000 КМ.
2. Измирили смо дуговања према добављачима исплатом са пословног рачуна и то
добављачу А је уплаћено на пословни рачун 4.000 КМ по основу дуговања, а
према добављачу Б измирен је дуг у вриједности од 6.000 КМ.
3. Набављено је 2.000 кг материјала Х од добављача Ц по цијени од 2,5 КМ по кг.
4. Обавезе према добављачу А у потпуности су измирене са пословног рачуна.

