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Preduzeće Y ima učešće od 15% u preduzeću A i 7% u preduzeću Z. Preduzeće X ima 40% 

učešća u preduzeču A, 15% učešća u preduzeću Z, 55% učešća u preduzeću Y i 85% u 

preduzeću B.  

 

Odrediti: 

MPL 

ZPL 

PPL 

NPL 

 

Učešće preduzeća X u preduzeću Z=? 

Imam dva vrste „učešća“ direktno i indirektno. Sa stanovišta konsolidovanih bilansa bitno je 

indirektno (skriveno, posredno) učešće u kapitali. 

Direktno učešće X u preduzeću Z=15%+55%(učešće X u Y) * 7% (Učešće Y u Z)=0,1885 ili 

18,5%. 

Ako u obzir uzmemo samo direktno učešće preduzeće Z ne spada u grupu i njegovo poslovanje 

se nijednim delom ne reflektuje kroz poslovanje matičnog preduzeća. Međutim ovde je 

napravljena greška sa obzirom da smo slušali vezbe iz predmeta SPFI. Kod izrade 

konsolidavanih fin izveštaja bitno je indirektno učešće u kapitalu a ono je jednako= 

<Indirektno učešće X u preduzeću Z=15%+7%=22%. Po klasifikaciji sada preduzeće Z pripada 

grupi i pri izradi konsolidovanoh fin izveštaja njegovo poslovanje preko metode procenta ili 

udela ulazi u poslovanje matičnog preduzeća. 
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Matično pravno lice je A. 

A ima učešće u sledežim preduzećima (B (100%); C(75%); D(5%)) 

B ima učešče sledežim preduzećima (X(80%)) 

C ima učešče sledežim preduzećima (D(5%); Y(32%)) 

D nema učešća ni u jednom preduzeću 

X nema učešća ni u jednom preduzeću 

Y ima učešče sledežim preduzećima (X(20%); D(90%)) 

Preduzeće B. Direktno učešće preduzeća A u preduzeću B je 100% što znači da je preduzeće B 

zavisno preduzeće. Nema indirektnog učešća zbog 100-procentnog učešća. 

 

Preduzeće C. Analizom utvrđujemo da je samo preduzeće A (matično) vlasnik učešća u 

preduzeću C i ono iznosi 75% 

 

 

Preduzeću Y. Matično preduzeće nema direktnog učešća u preduzeću Y, već ima posredno 

preko preduzeća C.  

Direktno učešće=0,75C*0,32Y=0,24  

Indirektno učešće=32% 

 

Preduzeće D.  

InDirektno učešće=5%+75%x5%(A ima 75% od C a C 5% od D)+0,75*0,32*0,9  (A ima 

75%C a C ima 32% vlasništva na Y a Y ima 90% na D)=0,5+0,0375+0,216=0,75 

 

Preduzeće X=80%+0,75*0,32*0,2=0,8+0,048=0,8048 

 

 

 

 

 

MPL=A 

ZPL=B(100% ušešće A); C(75% učešća A); D(75% učešća A); X(80,48% učešća A) 

 


