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КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ  

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
 

ИСПИТ ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР 
(ИСПИТНИ ТЕРМИН: НОВЕМБАР 2015.ГОДИНЕ) 

 

ПРЕДМЕТ 12: 

НАПРЕДНО ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ 
 

ЕСЕЈИ 

Есеј бр. 1 – Билансирање пореза на додату вриједност и пореза на добит 
а) У чему је, у билансном смислу, разлика између пореза на добит и пореза на додату 

вриједност? (5 бодова) 

Порез на добит терети пореског обвезника, док порез на додату вриједност, као врста 

пореза на промет, терети крајње потрошаче опорезивих добара или услуга. У том 

смислу, информације о обрачунатом порезу на додату вриједност (осим износа који, у 

складу са пореским прописима, имају другачији порески третман, на примјер, не могу 

бити искоришћени као одбитак) не би требале да тангирају биланс успјеха већ само 

позиције биланса стања, док се релевантне информације о расходима пореза на добит 

(текућим и одложеним), по правилу, препознају у билансу успјеха, уз презентацију 

одговарајућих информација у билансу стања. 

б) Објасните суштину билансирања ефеката пореза на додату вриједност чији обрачун 

је заснован на тзв. одбитном моделу обрачуна тог пореза! (4 бода) 

Овај модел билансирања ефеката пореза на додату вриједност одговара бруто принципу 

презентације информација у књиговодству. Сви износи улазног (аконтационог), као и 

излазног (обрачунатог) ПДВ-а исказују се на за то предвиђеним контима (рачунима), 

при чему се коначна салда на тим рачунима, утврђеним послије истека сваког мјесеца 

(пореског периода), међусобно пребијају, а ефекат исказује на конту обавеза за ПДВ 

или потраживања за више плаћени ПДВ. Билансно гледајући, у сваком билансу стања 

биће приказана само салда са припадајућих рачуна обавеза или потраживања, која 

егзистирају на крају једног обрачунског, али истовремено не и пореског периода. 

в) Објасните начин билансирања пореза на додату вриједност обрачунатог на основу 

авансних пореских фактура! (4 бода) 

ПДВ исказан у авансним пореским фактурама објективно умањује укупну суму датих 

или примљених аванса и привремено, док се не деси коначна испорука, ''служи'' за 

правилно утврђивање укупне пореске обавезе у једном пореском периоду. У том 

смислу, ПДВ обрачунат на основу авансних пореских фактура треба књижити на терет 

позиција датих, односно примљених аванса, увећавајући при том позиције 

аконтационог, односно обрачунатог ПДВ-а. Према томе, ПДВ обрачунат на основу 

авансних пореских фактура биће предмет билансирања у мјери у којој и било који 

други износи ПДВ-а обрачунати приликом набавке или продаје опорезивих добара или 

услуга. 

г) Објасните да ли и на који начин порез на добит утиче на финансијски положај неког 

привредног друштва! (4 бода) 

Да, утиче. Наиме, укупни расходи по основу текућих и одложених пореских обавеза 

умањују бруто финансијски резултат текућег периода, па самим тим и властите изворе 

финансирања који се билансирају у пасиви биланса стања. С друге стране, обавезе 

(краткорочне или дугорочне) по основу текућих и одложених пореских обавеза 

увећавају туђе изворе финансирања. Финансијски положај, поред осталог, зависи и од 
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односа трајних и дугорочних извора финансирања и сталне имовине, с једне, и 

краткорочних обавеза и текуће имовине, с друге стране. 

д) Објасните да ли и на који начин порез на додату вриједност утиче на приносни 

положај неког привредног друштва! (3 бода) 

По правилу не, осим уколико се ради о ПДВ-у обрачунатом на набавке добара и услуга, 

испоручених лицу које није у статусу пореског обвезника, или о улазном – 

аконтационом ПДВ-у који се не може пренијету у наредну фазу промета (на примјер, 

ПДВ обрачунат на набавке учињене у ванпословне сврхе). 

 

 

Есеј бр. 2 – Амортизација 
а) Објасните суштину и сврху поступка амортизације некретнина, постројења и опреме 

(НПО)! (4 бода) 

Обрачун амортизације врши се у циљу правилне периодизације расхода и директно је у 

функцији примјене рачуноводствених начела узрочности и опрезности. Темељи се на 

логичној претпоставци да се некретнине, постројења и опреме у току периода употребе, 

у економском смислу постепено троше и губе своју надокнадиву вриједност, а да то 

трошење треба изразити у вриједносном смислу и евидентирати у пословним књигама. 

С друге стране, ''акумулација средстава'' кроз постепени обрачун амортизације током 

процијењеног корисног вијека употребе неког средства омогућава релативно сигурне и 

здраве изворе за његову замјену по истеку тог периода, а да се при томе не наруше 

приносни и финансијски положај неког привредног друштва.  

б) Објасните карактеристике и битне компоненте линеарног метода амортизације! (3 

бода) 

Линеарни метод обрачуна амортизације НПО доводи до равномјерног (праволинијског) 

распореда трошкова амортизације у периоду употребе и трошења НПО. Обрачун 

амортизације врши се у процијењеном корисном вијеку НПО, примјеном стопе која се 

добије из односа броја 100 и броја који одражава процијењени корисни вијек (обично 

изражен у годинама) на утврђену амортизациону основицу. Из основице за обрачун 

амортизације искључује се процијењена резидуална вриједност НПО, тј. вриједност 

која одражава процијењени ''дио'' употребне вриједности НПО за којег се очекује да 

неће бити искоришћен у процијењеном корисном вијеку употребе НПО.  

в) Објасните карактеристике и битне компоненте дегресивних метода амортизације! (4 

бода) 

Дегресивне методе обрачуна амортизације почивају на претпоставци да ће неко 

средство највећи допринос стварању економских користи дати у првим периодима 

његове употребе, због чега тим периодима треба приписати и више трошкове 

амортизације тог средства. У теорији су развијене различите методе дегресивног 

обрачуна које резултирају линеарном дегресијом трошкова амортизације средства из 

периода у период или, пак, релативно неправилним распоредом појединачних износа 

трошкова који, при том, и даље прате тренд пада. И у овом слуачју, резидуалну 

вриједност треба искључити из основице за обрачун амортизације. 

г) Објасните појам и настанак трошкова експлоатације (исцрпљивања) природних 

богатстава! (5 бодова) 

У суштини, ради се о варијанти функционалног обрачуна амортизације, у овом случају 

природних богатстава, што се у домаћим условима, веома често, своди на амортизацију 

права на њихову експлоатацију (тј. амортизацију концесија). Дакле, трошкови 

исцрпљивања не одражавају постепено смањивање процијењене вриједности 

природног богатства (које, по правилу, припада држави) већ амортизацију права на 

његову експлоатацију. Ипак, обрачун трошкова исцрпљивања директно зависи од 
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процијењене ''количине'' природног богатства и стопе његове експлоатације у неком 

обрачунском периоду, јер је циљ обрачуна да се трошкови исцрпљивања (амортизације) 

сучеле са приходима који одражавају економске користи од експлоатисане количине 

природног богатства. Ово, у суштини, доводи до тога да се трошкови исцрпљивања 

прво морају укључити у цијену коштања експлоатисане количине природног богатства 

па се тек онда, на одговарајућој систематској основи, могу пренијети на терет 

одговарајуће врсте расхода периода. 

д) Објасните однос између трошкова амортизације и трошкова резервисања! (4 бода) 

Стандардно се билансирају у оквиру исте групе (пословних) расхода. И једни и други 

служе правилној периодизацији и временском разграничењу пословних расхода, с тим 

да трошкови амортизације прате логику разграничења по предмету и времену, а 

трошкови резервисања обично само разграничења по времену, слично позицијама 

временских разграничења. Осим тога, трошкови амортизације одражавају постепени 

пренос на расходе издатака који су у прошлости већ настали (приликом набавке 

средства које је предмет амортизације), док трошкови резервисања одражавају 

антиципативно признавање расхода који тек треба да настану и вежу се за 

евидентирање пословних промјена супротно начелу настанка пословног догађаја, уз 

давање предности начелу узрочности. 

 

Есеј бр. 3 – MРС 24 Повезане стране 

a) Дeфинишитe пoвeзaнe стране прeмa MРС 24 

b) Пojaснитe кaтeгoриje кoнтрoлe прeмa MРС 24. Кoja кoнтрoлa je сe прeдмeт 

примjeнe MРС 24?  

c) Штo сe прeмa MРС 24 пoдрaзумиjeвa пoд ''трaнсaкциjaмa'' измeђу пoвeзaних 

страна?  

d) Кoje су тo инфoрмaциje кoje извjeштajни субjeкат (мaтицa, зависни субjeкат, 

субjeкти кojи имajу знaчajaн утицaj, зajeднички пoдухвaти, кључни 

мeнaџмeнт и oстaли пoвeзaни субjeкти)  трeбajу oбjaвити у случajу дa су 

пoстojaлe трaнсaкциje измeђу пoвeзaних страна? 

e) Штo сe пoсeбнo oбjaвљуje укoликo сe кao пoвeзaнa странa пojaвљуje кључни 

мeнaџмeнт.  

 

 

OДГOВOРИ: 

 
a) Дeфинирajтe пoвeзaнe oсoбe прeмa MРС 24 –  (тoчкa 9.) (6 бoдoвa) 

Прeмa MРС 24 пoвeзaнa oсoбa je oсoбa пoвeзaнa с извjeштajним субjeктoм кaдa 

удoвoљaвa сљeдeћим увjeтимa: 

(a) изрaвнo или нeизрaвнo, прeкo jeднoг или вишe пoсрeдникa: 

(и) кoнтрoлирa, jeст пoд кoнтрoлoм или зajeдничкoм кoнтрoлoм субjeктa 

(штo укључуje мaтицу, oвиснe субjeктe и сeстринскe субjeктe) 

(ии) имa удjeл у субjeкту кojи joj дaje знaчajaн утjeцaj нaд субjeктoм, или 

(иии) имa зajeдничку кoнтрoлу нaд субjeктoм 

(б) je придружeн субjeкт субjeктa (прeмa MРС 28) 

(ц) je зajeднички пoтхвaт у кojeм je пoтхвaтник субjeкт (прeмa MРС 31) 

(д) je члaн кључнoг мeнaџмeнтa субjeктa или њeгoвe мaтицe 

(e) je члaн ужe oбитeљи билo кojeг пojeдинцa нaвeдeнoг пoд a) или д) 

(ф) je субjeкт пoд кoнтрoлoм, зajeдничкoм кoнтрoлoм или знaчajним утjeцajeм 

или у кojeм знaчajнo глaсaчкo прaвo имa, изрaвнo или нeизрaвнo, билo кojи 

пojeдинaц нaвeдeн пoд д) или e) или 
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(г) je плaн примaњa пoслиje прeстaнкa зaпoслeњa зa зaпoслeникe тoг субjeктa 

или билo кojeг субjeктa кojи je пoвeзaнa oсoбa тoг субjeктa 

 

б) Пojaснитe кaтeгoриje кoнтрoлe прeмa MРС 24. Кoja кoнтрoлa je сe 

прeдмeт примjeнe MРС 24? (2 бoдa) 
Сaдржajнo кoнтрoлa сe мoжe дeфинирaти  прeмa MРС 24 у двиje oснoвнe 

кaтeгoриje: 

(a) oпћa кoнтрoлa (цoммoн цoнтрoл) – мoћ упрaвљaњa финaнциjским и 

пoслoвним пoлитикaмa субjeктa тaкo дa сe oствaри кoрист oд њeгoвих 

aктивнoсти 

(b) зajeдничкa кoнтрoлa (joинт цoнтрoл) – угoвoрoм oдрeђeнo диjeљeњe 

кoнтрoлe нaд гoспoдaрским aктивнoстимa  

У сврху примjeнe MРС 24 кaдa сe гoвoри o кoнтрoли мисли сe нa oпћу или 

уoбичajeну кoнтрoлу . 

  

ц) Штo сe прeмa MРС 24 пoдрaзумиjeвa пoд ''трaнсaкциjaмa'' измeђу 

пoвeзaних oсoбa? ( 2 бoдa) 
Tрaнсaкциje измeђу пoвeзaних oсoбa прeдстaвљajу приjeнoс рeсурсa, услугa, или 

oбвeзa измeђу пoвeзaних oсoбa  

 

д) Кoje су тo инфoрмaциje кoje извjeштajни субjeкт (мaтицa, oвисни субjeкт, 

субjeкти кojи имajу знaчajaн утjeцaj, зajeднички пoтхвaти, кључни 

мeнaџмeнт и oстaли пoвeзaни субjeкти)  трeбajу oбjaвити у случajу дa су 
пoстojaлe трaнсaкциje измeђу пoвeзaних oсoбa – тoч. 17.  (5 бoдa) 

Укoликo су пoстojaлe трaнсaкциje измeђу пoвeзaних oсoбa, извjeштajни субjeкти 

трeбajу oбjaвити: 

(a) изнoс трaнсaкциja 

(b) изнoс oтвoрeних стaвaкa и: 

(i) њихoвe зaхтjeвe и увjeтe, укључуjући и тo jeсу ли oсигурaнe тe нaчин зa 

пoдмирeњe 

(ii) дeтaљe дaних или примљeних jaмстaвa 

(c) испрaвaк вриjeднoсти сумњивих и спoрних пoтрaживaњa кoja сe oднoсe нa 

изнoс oтвoрeних стaвaкa и  

(d) трoшкoвe признaтe тиjeкoм рaздoбљa сумњивих и спoрних пoтрaживaњa oд 

пoвeзaних oсoбa 

 

e) Штo сe пoсeбнo oбjaвљуje укoликo сe кao пoвeзaнa oсoбa пojaвљуje 
кључни мeнaџмeнт. (тoч 16) (5 бoдa) 

Пoрeд oпћих увjeтa oбjaвe трaнсaкциja измeђу пoвeзaних oсoбa,  кaдa je у 

питaњу кључни мeнaџмeнт кao пoвeзaнa oсoбa, извjeштajни субjeкт уз oдвojeнe 

финaнциjскe извjeштaje трeбa oбjaвити знaчajнe инфoрмaциje o кoмпeнзaциjaмa 

кључнoм мeнaџмeнту кoje укључуjу: 

(a) крaткoрoчнa примaњa зaпoслeних  

(b) нaкнaдe нaкoн прeстaнкa зaпoслeњa 

(c) oстaлe дугoрoчнe нaкнaдe 

(d) нaкнaдe зa oткaз и 

(e) плaћaњe тeмeљeнo нa акцијaмa 
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II – ЗАДАЦИ 

ЗАДАТАК БРОЈ 1: 
Привредно друштво тестирање на обезврјеђење потраживања од купаца врши на 

основу анализе застарјелости ненаплаћених потраживања, разврстаних у неколико 

основних категорија, у зависности од истека валуте за плаћање, осим потраживања од 

купаца чији салдо дуговања, појединачно гледајући, износи 5% или више укупног салда 

ненаплаћених потраживања, за која се процјена ризика врши на основу сваког 

појединачног уговора о купопродаји. На датум биланса стања, 31.12.201X. године, 

релевантни подаци за обрачун су следећи: 
Категорија купаца и период кашњења у наплати Износ дуга Учешће 

Купац ''А'' 100.000 10 % 

Купац ''Б'' 50.000 5 % 

Потраживања чије је кашњење у односу на валуту од 0 до 30 дана 200.000 20 % 

Потраживања чије је кашњење у односу на валуту од 31 до 60 дана 200.000 20 % 

Потраживања чије је кашњење у односу на валуту од 61 до 90 дана 150.000 15 % 

Потраживања чије је кашњење у односу на валуту од 91 до 120 дана 200.000 20 % 

Потраживања чије је кашњење у односу на валуту преко 120 дана 100.000 10 % 

УКУПНО 1,000.000 100 % 

Ваш задатак је да: 

а) израчунате укупан износ потраживања за која је утврђен ризик од обезврјеђења:  

• ако је за купце ''А'' и ''Б'' утврђено да 10 % њиховог укупног дуга носи потенцијални 

ризик у погледу могућности плаћања, који првенствено зависи од спремности 

пословних банака да им у наредном периоду одобре краткорочне кредите по већ 

поднесеним кредитним захтјевима, 

• ако купци за чија је потраживања валута истекла не више од 30 дана, на основу 

искуства привредног друштва из претходних обрачунских периода, носе 

процијењени ризик у погледу могућности њихове сигурне наплате од 1 %, те 

• ако свака следећа категорија купаца (пратећи период од истека валуте) носи ризик 

за 1 % виши у односу на претходну категорију. (10 бодова) 

б) објасните на који начин процијењени ризик од обезврјеђења потраживања од купаца 

утиче на финансијске извјештаје посматраног привредног друштва, односно како се 

информације о обезврјеђењу презентују у финансијском извјештају привредног 

друштва, у складу са релевантним рачуноводственим стандардима (5 бодова) 

в) објасните на који начин процијењени ризик од обезврјеђења потраживања од купаца 

утиче на порески биланс посматраног привредног друштва (5 бодова). 

 

Рјешење: 
а) за купце ''А'' и ''Б'' тренутно не треба рачунати износ обезврјеђења, јер губитак на 

овим потраживањима у износу од 10% има потенцијални карактер и зависи од текућег 

поступка којег дужници воде пред својим пословним банкама. За остале категорије 

купаца, обезврјеђење износи: ((200.000 x 1 %) + (200.000 x 2 %) + (150.000 x 3 %) +  

(200.000 x 4 %) + (100.000 x 5 %) = 2.000 + 4.000 + 4.500 + 8.000 + 5.000 = 23.500.  

б) за износ утврђеног обезврјеђења (23.500) треба извршити исправку вриједности 

потраживања од купаца, тј. смањити њихову билансну вриједност путем одговарајућег 

корективног рачуна, на терет расхода по основу обезврјеђења. Пошто се ради о 

корективном догађају након датума биланса стања (МРС 10), на овај начин ефекат 

обезврјеђења негативно утиче на имовински, финансијски и приносни положај 

посматраног привредног друштва, о чему додатне информације треба дати и у 

напоменама уз финансијски извјештај, посебно у сегменту информација о кредитном 

ризику, у складу са МСФИ 7. Информације о потенцијалном ризику у вези са 

ненаплаћеним потраживањима од купаца ''А'' и ''Б'' треба презентовати само у 
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напоменама уз финансијски извјештај, у сегменту информација о догађајима након 

датума биланса стања, у складу са МРС 10. 

в) утицај ефеката обезврјеђења потраживања од купаца на порески биланс зависи од 

постојећих пореских правила. Уколико се, у складу са пореским прописима, расходи по 

основу обезврјеђења признају као одбитак при утврђивању основице за обрачун пореза 

на добит ти расходи ће, природно, довести до мањих пореских обавеза. У супротном, 

висина обавезе за порез на добит не зависи од ризика у погледу (не)могућнсоти наплате 

потраживања од купаца. Коначно, могуће је и постојање тзв. ''привремених разлика'' 

између књиговодствене и пореске основице потраживања од купаца, у ком случају би 

утицај обезврјеђења на порески биланс могао да се, у позитивном и негативном смислу, 

манифестује на најмање два обрачунска/пореска периода. Тада би ефекте ''одложених 

пореза'' у пословном билансу требало презентовати у складу са МРС 12 – Порез на 

добит. 

 

 

ЗАДАТАК БРОЈ 2 
Друштвo ''XY'' a.д. купилo je 01.12.2013. нa финaнсиjскoм тржишту 100 aкциja друштвa 

''ЗП''  пo тржишнoj циjeни oд 160 КM пo акцији. Друштвo 'ЗП' je укупнo eмитовалo 

1.000 акцијa, a нoминaлнa вриjeднoст jeднe акцијe изнoси 100 КM. Брoкeрскa нaкнaдa 

(кoja je нaстaлa при купoвини тих 100 акцијa) oбрaчунaтa je oд стрaнe брoкeрскe кућe 

'Спeктрa' у изнoсу 2.000 КM.  Друштвo 'XY' je плaтилo брoкeрску нaкнaду. Друштвo 

'XY' с купљeним акцијaмa нaмjeрaвa тргoвaти нa берзи тe je oвa улaгaњa у акцијe 

клaсификовaлo кao финaнсиjску имoвину пo фeр вриjeднoсти у рaчуну дoбити и 

губиткa.  

 

10.12.2013. Друштвo 'XY' je прoдaлo 50 акцијa друштвa 'ЗП' пo 170 КM пo акцији.  

 

31.12.2013. тржишнa циjeнa акцијe друштвa 'ЗП' je 180 КM. 

 

Вaш зaдaтaк je дa: 
a) изрaчунajтe трoшaк стицaњa купљeних акцијa нa дaн 01.12.2013. и прoкњижитe 

нaвeдeнe прoмjeнe  

b) Oбрaчунajтe и рaчунoвoдствeнo eвидeнтирajтe прoдajу акцијa (10.12.2013) и фeр 

вриjeднoст улaгaњa у акцијe нa дaн  31.12.2013. и прoкњижитe нaвeдeнe прoмjeнe 

c) кoмeнтаришитe рaчунoвoдствeни (и пoрeски) трeтмaн прoмjeнe тржишнe циjeнe 

акцијe 'ЗП' 31.12.2014. нa 165 КM                 

 

ODGOVOR: 

a) izračunajte trošak stjecanja kupljenih dionica na dan 01.12.2013. i proknjižite 

navedene promjene (5 bodova) 
Trošak stjecanja (01.12.2013)   

Broj kupljenih dionica                              100 dionica 

(x) tržišna cijena po dionici                      160 KM                      

= trošak stjecanja (kupovna vrijednost)  = 16.000 KM 

Visina udjela u društvu 'ZP' = 100 / 1.000 = 10%  

Budući da ulaganje u dionice do 20% zahtjeva metodu primjene troška ulaganja kao 

relevantnu računovodstvenu metodu praćenja ulaganja i praćenja prihoda od ulaganja, 

u konkretnom primjeru društvo 'XY' će za praćenje ulaganja u 10% udjela 

primjenjivati metodu troška.      
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Knjiženje: (01.12.2013) 

                     Novac                                                      kratkoročna ulaganja u dionice 

     

S= X 16.000 (1)  (2) 16.0000  

   2.000 (2)    

 

:                  

                       Troškovi stjecanja dionica – 

                       naknada broker                                                     Obveza prema dobavljačima 

     

(2) 2.000   (3) 2.000 2.000 (2) 

     

                    

b) Obračunajte i računovodstveno evidentirajte prodaju dionica (10.12.2013) i fer 

vrijednost ulaganja u dionice na dan  31.12.2013. i proknjižite navedene 

promjene (7 bodova) 
Prodaja ulaganja u dionice 10.12.2013.  

Prodajna vrijednost dionica                             (50*170) = 8.500 KM 

Knjigovodstvena vrijednost prodanih dionica (50*160) = 8.000 KM 

Prihod od prodaje dionica (realizirana dobit)                  =    500 KM 

 

Svođenje ulaganja u dionice na fer vrijednost na kraju godine 

Fer vrijednost dionica                                      (50*180) = 9.000 

Knjigovodstvena vrijednost                             (50*160) = 8.000 

Prihod s osnove promjene fer vrijednosti (nereal.dobit) = 1.000 

 

Knjiženje: 

                        Novac                                                   kratkoročna ulaganja u dionice 

    S=16.000 8.000(4) 

(4) 8.500     

     

 

 

 

Prihod od prodaje dionica   

(realizirani dobici) 

     

  500 (4)    

     

           I.V. ulaganja u dionice                        Prihodi s osnove promjene fer vrijednosti  

                                                                                         – nerealizirani dobici  

     

(5) 1.000    1.000 (5) 

     

 

 

c) komentirajte računovodstveni (i porezni) tretman promjene tržišne cijene dionice 

'ZP' 31.12.2014. iznosi 165 KM                (8 bodova) 
Svođenje fer vrijednosti 31.12.2014  

1) Fer vrijednost ulaganja u dionice 31.12.2014  (50*165 KM) =8.250 
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2) Knjigovodstvena vrijednost ulaganja  (50*180 KM) =9.000 (trošak stjecanja   

8.000 KM   Ispravak Vrijednosti 1.000 KM) 

3) Rashod s osnove promjene fer vrijednosti  750 KM 

Ukoliko cijena 31.12.2014. padne na 165 KM (s 180 koja je bila 31.12.2014.) 

nerealizirani gubitak – u iznosu 750 KM - od svođenja ulaganja u dionice na nižu fer 

vrijednost priznat će se u porezne svrhe.  

Ukoliko bi iznos nerealiziranog gubitka bio  veći od 1.000, nerealizirani gubitak do 

1.000 KM bio bi porezno priznat, a sve preko 1.000 KM bilo bi porezno nepriznato i s 

te osnove bi nastala odbitna privremena razlika 

 


