


Компанија „Aгроинвест“ планира улагање у пројекат замене опреме и
набавку потребних сировина. У оквиру студије оправданости пројекта
анализиран је технолошки пројекат и дефинисана је листа потребне опреме.
У складу са тим, одређена су потребна улагања у основна средства, као и у
обртна средства. Целокупан износ се улаже у првој години, у којој се
остварује и први приход. У табелама су дати следећи подаци:

Задатак 1. Рок враћања

R. br. Oprema Dobavljač Jed. cena (din) Količina
1 Kalibrator Mašinogradnja 446.000 3
2 Ugaoni cilindar Mašinogradnja 100.500 2
3 Centrifugalni zaprašivač Monter 980.000 2

R. br. Obrtna sredstva Dobavljač Jed. cena Godišnja 
količina (l)

Dani vezivanja

1 Fungicid Plus Hemoinstitut 750 250 180

2 Insekticid Elisa Hemoinstitut 650 300 180



Задатак 2.

Менаџера компаније интересује за колико година је могуће вратити
уложена средстава.

1 2 3 4
Prihod 1.350.000 1.550.000 2.100.000 1.800.000 
Materijalni troškovi 250.000 320.000 380.000 350.000 
Troškovi zarada 190.000 195.000 200.000 195.000 
Porez na dobit 40.200 42.000 47.000 45.000 



Задатак 2. Јединична цена коштања

Фабрика за прозводњу амбалаже анализира исплативост производње
две врсте амбалаже: папирна и картонска. Годишњи обим производње
налази се у табели.

Набавна вредност машине за производњу папирне амбалаже је 1.500.000
дин, а век употребе је 10 година. Средства су делом обезбеђена из
позајмљених извора, за које се плаћа годишња камата у висини од
160.000 дин.

За производњу картонске амбалаже набављена је машина чија је набавна
вредност 1.800.000 дин, а век употребе 10 година. Средства су делом
обезбеђена из позајмљених извора, за које се плаћа годишња камата у
висини од 190.000 дин.

Папирна амбалажа Картонска амбалажа

Годишња производња (м2) 20.000 18.000



Задатак 2.

Продајна цена м2 папирне амбалаже је 255 дин, а картонске
амбалаже 300 дин. Израчунати јединичну цену коштања сваког
производа, бруто добит коју доноси сваки производ и одредити
преломну тачку рентабилности.

У трошкове експлоатације улазе: трошкови рада два координатора
производње, чија је нето месечна плата 50.000 и трошкови седам
радника у производњи, чија је нето месечна плата 25.000 дин
(трошкови пореза и доприноса су 35% бруто зарадe). Трошкови
материјала износе 50 дин/м2 за папирну амбалажу и 70 дин/м2 за
картонску амбалажу. Остали трошкови (фиксни трошкови 60%,
варијабилни 40%) износе: за папирну амбалажу 80.000 дин и за
картонску амбалажу 75.000 динара.



Задатак 3. НСВ и побољшање

Компанија „Инфо Сат“ планирање улагање у развој апликације за проналажење несталих
чипованих кућних љубимаца. Планирано је улагање у трајању од 2 године, док ће период
експолоатације (почиње у години после другог улагања) бити анализиран у трајању од 4 године.

Улагања у првој години потребна су за израду прототипа и развој апликације, а износе 1.900.000
динара, док се у другој години улаже 1.800.000 динара у тестирање апликације и финализацију.
Пројектовани су следећи приливи по годинама експолоатације.

Година
експлоатације 1 2 3 4

Приливи 880.000 1.550.000 2.000.000 1.400.000

Компанија располаже сопственим средствима у износу од 78%, са ценом сопственог капитала од
7,05%, док је каматна стопа на позајмљена средства 13,4%, а стопа пореза на добит је 15%.
Оцену пројекта, менаџер врши годину дана пре првог улагања, израчунавањем вредности НСВ и
јНСВ.

Предложен је алтернативни пројекат развоја исте апликације, за који је прорачуната вредност
НСВ од 620.000 дин, са веком трајања од 4 године.
На основу датих вредности, пројектни менаџер разматра обе алтернативе и доноси коначну
одлуку о реализацији, на основу укупне НСВ добијене након реинвестирања.


