
 

Задачи за дълготрайни активи 2 

 

В търговско дружество „Скарлет” ООД (рег. по ЗДДС) са извършени следните стопански операции: 

1. Получена е фактура за закупен мобилен компютър ACER на стойност 919 лв. с вкл. 20% ДДС. Стойността на 

фактурата е платена в брой. Активът е въведен в експлоатация съгл. Акт. 

2. Получена е фактура за закупена пакетажна машина  със следните реквизити: 

Стойност на сделката:               2000 лв. 

 ДДС (20%)                                   400 лв. 

Обща стойност по фактурата:   2400 лв. 

            Сумата по фактурата е изплатена със средства от разплащателната сметка. 

 За транспортирането на машината са изплатени  съгл. РКО 70 лв. и за услугата е получена фактура без начислен 

ДДС. Начислени са и работни заплати на работниците, заети е монтажа на машината и изливането на фундамент за 

нея в размер на 240 лв. и дължимите социални и здравни осигуровки в размер на 18%. Съставен е акт за приемане и 

предаване на дълготрайни активи и пакетажната машина е въведена в експлоатация. 

3. Закупен е съгл. фактура ЕКАФП на стойност 620 лв с включен 20% ДДС. Стойността на фактурата е изплатена с 

ПН. Платени са в брой 72 лв. съгл. фактура за абонаментно обслужване на апарата за следващите 6 месеца. 

4.  Във връзка със строителството на склад за готова продукция са извършени следните разходи: 

а/за проучване на терена са платени безкасово съгл. фактура  за 240 лв. с вкл 20% ДДС. 

б/ за изработване на проект на сградата са платени в брой 1200 лв.  с вкл 20% ДДС съгл.фактура 

в/употребени са строителни материали, съгл. искания, за 21 400 лв. 

г/начислен наем за ползвани на обекта чужди строителни машини – 100 лв. , съгл.фактура. 

д/ начислени амортизации на собствени машини на строителния обект – 90 лв. 

е/ начислени трудови възнаграждения на строителните работници 4000лв. 

ж/ начислени социални осигуровки съгл. действащото законодателство. 

Обектът е приет от комисия, съгл. подписан Акт обр.16  

5. Наета е за нуждите на основното производство сграда (производствен цех) по договор с  „Китка” ООД за срок от 

4 години, като в договора няма клауза за прехвърляне на собствеността на наетата сграда на „Скарлет” ООД. 

Сградата е с отчетна стойност 15 000 лв., начислена амортизация – 3 500 лв. и справедлива цена – 19 000 лв.  

Получена е фактура за дължимата сума на наема за първия месец на стойност 600 лв. с вкл. 20% ДДС. Стойността 

по фактурата е изплатена с ПН. 

6. Съгласно решение на общото събрание от 05.05.200..г. е взето решение за увеличение на основния капитал като  

тримата съдружници са записали съответно както следва: 

     а/ Иван Иванов – 4000 лв.         б/ Стоян Стоянов – 3000 лв.           в/  Христо Христов – 1000 лв. 

   Иванов и Стоянов са декларирали, че ще внесат парични средства срещу записаните дялове в капитала на 

дружеството, а срещу своя дял от 1000 лв. Христов ще внесе офис оборудване. 

7. На 10.06.200...г. Иванов и Стоянов са внесли 5000 лв. по разплащателната сметка на дружеството в 

„КапиталБанк” АД. Остатъка ще бъдат внесени в срок от 2 месеца. Христов е внесъл като апортна вноска – 

мултифункционално устройство TOSHIBA, оценено от вещи лица за 850 лв. Тази оценка е приета от съдружниците 

съгл.Протокол №.... и е решено остатъка от записаната вноска Христов да направи в брой също в двумесечен срок. 

Извършена е пререгистрация на основния капитал в Търговския регистър. 

8. Във връзка с разширяване на дейността и в резултат на сключен договор с фондация „Опаковайте красотата” е 

получена по разплащателната сметка сумата от 3 000 лв. за закупуване на нова опаковачна техника. Техниката е 

закупена, за което е получена данъчна фактура за 2 300 лв. (без ДДС) от доставчика „МегаПак-Инж”ЕООД. 

Стойността на фактурата е изплатена съгл. платежно нареждане на доставчика. Съставен е Акт за приемане на ДА 

и машината е заприходена. Възприето е да се амортизира по линейния метод за срок от 5 години. Начислена е 

амортизацията за първият месец. 

9. Във връзка с откриване на ново производство в наетата сграда от „Китка” ООД (виж усл.4) е започнало 

изграждането на преградна стена с цел разделяне и оптимизиране на работата в цеховете, за което са извършени 

следните разходи: 

 а/ вложени материали (тухли, цимент, варов разтвор, гипс, вода и др) – 1 200 лв. 

 б/ начислени заплати на работниците от спомагателното ремонтно звено – 300 лв. и дължимите социални и 

здравни осигуровки. 

 в/ получена е фактура на стойност 84 лв. с вкл. ДДС от ЕТ „Стройко – Стойко Стойков” за използвана мини 

бетонобаркачка. Стойността е платена в брой, РКО. 

Стената е построена, приета и калкулирана стойността на СМР. Производството и в двата цеха е възобновено. 

10. Съгл. фактура с начислен ДДС и ПН е закупена от „Гама компютърс” ООД компютърна техника на стойност 

1720 лв. Активът е въведен в експлоатация съгл. Акт за приемане и предаване на ДМА от 10.03. Закупената 

компютърна техника ще бъде използвана от административният отдел на предприятието и  е възприето да се 

амортизира по линейния метод, като е възприет полезен срок на актива 2 години. Съставен е амортизационен план 

на актива и е начислена е амортизацията на компютърната техника за първия месец. 
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