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ФС – 1 ч. 

ЗАДАЧА 201- (2016) 

 Ас. Ат. Атанасов 

„НОРД-21” АД е предприятие, регистрирано по ЗДДС. Възприетият стойностен праг на същественост за 

признаване на ДА е 700 лв.  

 

1. Съгласно фактура (INVOICE) от 01.05. са закупени от чуждестранен доставчик от Италия, спортни стоки: 

- Спортни екипи “DIADORA” 1000 бр.  на обща стойност 73 000 евро.  

- Спортни аксесоари 400 бр. на обща стойност 2 700 евро. 

Закупените екипи и аксесоари са предназначени за продажба в магазинната мрежа в страната.  

На 07.05. екпите са доставени в склад в България, от където са транспортирани до предприятието с нает 

автотранспорт, за което е получена фактура за 360 лв. с вкл. ДДС, платена в брой.  

Съставен е Протокол по чл.117 от ЗДДС за начисляване на дължимия данък. 

Закупените спортни стоки са постъпили в склада на предприятието и са заприходени съгл. складова разписка 

като разходите по доставката на територията на страната са разпределени между отделните стоки на база на 

фактурната им стойност. 

На 10.05. със средства от разплащателната сметка в левове са закупени 80 000 EUR, необходими  за изплащане 

на задължението към доставчика. На същия ден от разплащателната сметка в EUR сумата по фактурата е 

преведена към чуждестранния доставчик. 

Забележка:  

Дата ЦК на БНБ Курс „купува” Курс „продава” 

01.05 1,95583 1,930 1,970 

03.05 1,95583 1,930 1,970 

10.05. 1,95583 1,930 1,970 

 

2. На 07.05.20 ..г. е сключен договор с „Море Банк” АД за краткосрочно банково финансиране под формата на 

кредитна линия със срок 9 месеца и разрешен размер (лимит) от 50 000 лв. при годишен лихвен процент 8%. На 

12.05. съгласно представени в банката документи по разплащателната сметка на дружеството е постъпила 

сумата от 42 000 лв., представляваща усвоена част от кредитната линия. 

На 30.05. съгласно политиката на банката е начислена и събрана месечната лихва по отпуснатата кредитна 

линия в размер на 8%, както и месечната такса ангажимент върху неусвоената част от разрешения лимит в 

размер на 1,5%. 

 

3. С решение на Общото събрание от 05.05.20..г., вписано в Търговския регистър, регистрираният капитал на 

дружеството се увеличава от 50000 лв. на 90000 лв. В увеличението на капитала съществуващите акционери 

Иванов и Петров са записали дялове от по 10000 лв., а новият съдружник „Омега” ООД – 20000 лв. На 

10.05.200...г. Иванов и Петров са внесли своите дялове по разплащателната сметка на дружеството в „София 

Банк” АД. На 13.05. “Омега”ООД внася като апортна вноска – машина, оценена от вещи лица за 21000 лв. Тази 

оценка е приета от съдружниците съгл. Протокол №.... Извършена е пререгистрация на основния капитал в 

Търговския регистър. 

Забележка: Да се съставаят счетоводните статии и в Омега ООД при следната информация: отчетна стойност 

на машината – 30700 лв., начислена амортизация – 10 800 лв. 

 

4. На 01.05. е наета  за нуждите на предприятието сграда (складово помещение) по договор с  „Титан” ООД за 

срок от 3 години, като в договора няма клауза за прехвърляне на собствеността на наетата сграда. Сградата е с 

отчетна стойност 17 000 лв., начислена до момента амортизация – 5 500 лв. и справедлива цена – 18 000 лв. 

Съгласно платежно нареждане и фактура с начисл. ДДС е преведена сумата на дължимия наем за първия месец 

в размер на 2 400 лв.(с вкл. ДДС).  

 

5. На 27.05. е извършен  текущ ремонт (вътрешно пребоядисване) на наетото складово помещение от „Титан” 

ООД, за което са закупени и вложени материали по фактура с начисл. ДДС на стойност 240 лв. (с вкл.ДДС). 

 

6. На 03.05. съгласно решение на общото събрание и протокол е предаден  в капитала на „Темпо” ООД лек 

автомобил с отчетна стойност 19000 лв, амортизация 6700 лв. Оценката на вещите лица е 12500 лв. Участието 

осигурява значително влияние на предприятието.  



Ат. Атанасов                                                                                                                                                                                  2 | 

С т р .  

 

 

7. Закупена е тонер касета за копирната машина поради негодност на старата. Старата касета е подменана с 

новата. Подотчетно лице е представило фактура от 23.05. на стойност 240 лв. с вкл. ДДС, платена в брой от 

служебния му аванс.  

 

8. На 09.05. съгласно фактура са доставени 100 бр. от стока “А” по 15 лв./бр. и 250 бр. стока “Б” по 30 лв./брой. 

Върху стойността на стоките е начислен и 20% ДДС. Във връзка с транспортирането на стоките е ползвана 

услугата на собствен товарен автомобил, за което са начислени 100 лв. За товаренето и разтоварването са 

изплатени в брой съгласно граждански договори 50 лв., РКО. Транспортните и товаро–разтоварните разходи са 

разпределени между доставените стоки на база на фактурната им цена. Стоките са заприходени в склад № 2 с 

МОЛ-Милена Милева, съгласно складова разписка №301. 

 

9. Съгласно сключен договор с „Кристи-М” ООД е отдаден под наем търговски обект (магазин) за срок от 4 

години, като в договора няма клауза за прехвърляне на собствеността на отдаденото помещение. Магазинът е с 

отчетна стойност 57 000 лв., начислена до момента амортизация – 11 000 лв. и справедлива цена – 78 000 лв. 

Издадена е фактура с начислен ДДС за дължимия наем за първия месец в размер на 1200 лв.(с вкл. ДДС). 

Сумата е постъпила по разплащателната сметка на предприятието. 

 

10. Съгласно инвентаризационен опис и сравнителна ведомост от проведена инвентаризация е отчетена липса 

на материал „А” 80 кг. От така установената липса 10 кг са за сметка на естествените фири, а за останалите 70 

кг е установена вина на МОЛ, за което е съставена Заповед за търсене на имуществена отговорност на същия. 

Отчетната стойност на материала е 4.20 лв. за килограм, а пазарната му цена в момента на установяване на 

липсата е 4.50 лв. за килограм без ДДС. Съгласно РПВ от работната заплата на лицето е удържана 1/3 от сумата 

на начета. Отчетена е по съответния ред ценовата разлика. При придобиването на материала е ползван данъчен 

кредит в пълен размер. 

 

11. На 03.05.200..г. е сключена застрахователна полица със ЗК „Сила Инс”  за едногодишна застраховка 

„Имущество” (до края на м.Април следващата година) за застраховани машини и оборудване на предприятието, 

използвани в основната дейност. Дължимата застрахователна премия по полицата в размер на  1200 лв. е 

преведена от разплащателната сметка на предприятието.  

 

12. Съгласно фактура с начислен ДДС са закупени 300 бр. от стока „А” от „Алфа” ООД с единична цена 20 лв. 

за брой без ДДС. Стойността на фактурата се дължи на доставчика. При заприхождаването на стоките в склада е 

установено, че фактически полученото количество е с 15 бр. по-малко. Съставен е акт за различията. За липсата 

е предявена рекламация към доставчика. Получените количества са заприходени в склада, съгласно складова 

разписка. Доставчикът е уважил претенцията, но е заявил, че не разполага със същото количество на склад. 

Получено е кредитно известие за липсващата стока. 

  

13. Закупен е разработен от външно предприятие специализиран софтуер за управление на складовото 

стопанство и връзките с контрагентите на стойност 3500 лв., съгл. фактура с вкл. ДДС. Сумата по фактурата е 

изплатена със средства от разплащателната сметка на предприятието. Съгласно договора за продажба и 

лицензионното споразумение в цената е включена инсталация и 20 часа обучение на персонала за работа със 

софтуера. Софтуерът е инсталиран и въведен в експлоатация. Поради недостатъчните часове за обучение, 

предприятието иска още 30 часа, за което е получена фактура от външното предприятие на стойност  1200 лв. с 

вкл. ДДС, която е изплатена съгл. ПН. 

 

14. Съгласно фактура с начисл. ДДС на обща стойност 4800 лв. е закупена пакетажна машина. Сумата по 

фактурата е изплатена съгл. платежно нареждане (ПН).  За транспортирането на машината са изплатени на 

външно предприятие 70 лв. и за услугата е получена фактура без ДДС. Начислени са и работни заплати на 

работниците, заети е монтажа на машината и изливането на фундамент за нея в размер на 120 лв. и дължимите 

социални и здравни осигуровки за сметка на работодателя в размер на 18% и за сметка на работниците – 12%. 

След приключване на работата е съставен акт за приемане и предаване на дълготрайни активи и пакетажна 

машина е въведена в експлоатация. 
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15. Издадена е фактура с начислен ДДС за продадени от търговската зала на предприятието 220 бр. стока „М” с 

единична продажна цена без ДДС 108 лв. Същите са изписани от склада на предприятието. Отчетната стойност 

на стоките е 71 лв/бр.  В намаление на приходите от продажби са отнесени административни разходи – 4 500 лв. 

и разходи за продажбите – 1 250 лв. Установен е резултатът от продажбата. 

 

16. На 23.05.2014 г. е продадено производствено оборудване с отчетна стойност 6000 лв. Оборудването е 

въведено в експлоатация на 20.02.2011 г., а полезният му срок на годност е определен на 5 години. 

Амортизацията му се начислява по линейния метод. Продажната стойност на оборудването е 2500 лв.(с вкл. 

ДДС). Издадена е фактура с начислен ДДС като стойността й е платена в брой. Установен е резултатът от 

продажбата. 

 

17. Започнат е ремонт на собствено складово помещение, във връзка с което е получена фактура за авансово 

плащане от строително предприятие  на стойност 8400 лв. с вкл. ДДС. Стойността по фактурата е изплатена 

съгл. ПН. Ремонтът е приключен като в резултат са създадени две отделни топли помещения и е разширен 

капацитетът на склада с 25%. Окончателната стойност на ремонтните работи възлиза на 18 000 лв. с вкл. ДДС. 

Получена е окончателна фактура с ДДС от изпълнителя като е приспаднат предоставения по-рано аванс. 

Стойността по фактурата е изплатена съгл. ПН. Обектът е приет за завършен и е пуснат в експлоатация. 

Отчетната стойност на склада преди реконструкцията е 72800 лв., а начислената му до момента амортизация e 

15900 лв. 

 

18. Във връзка с разширяване на дейността и участие в проект за екопроизводство по ОП 

„Конкурентноспособност” на ЕС със собствени средства са закупени от доставчика „МегаПак-Инж” ЕООД 

съгласно фактура следните активи: 

1/ опаковъчна машина с единична цена 25 000 лв. без ДДС. 

2/ рециклираща преса с единична цена 35 000 лв. без ДДС 

На отделен ред във фактурата е начислен 20% ДДС. Стойността на фактурата е платена съгл. ПН на доставчика. 

Съставен е Акт за приемане на ДА и активите са въведени в експлоатация. Възприето е да се амортизират по 

линейния метод за срок от 10 години. Начислена е амортизацията за първия месец. 

Съгласно условията за финансиране по ОП „Конкурентноспособност” са възстановени на бенефициента 70% от 

стойността на придобитите активи. Сумата е постъпила по разплащателната сметка на дружеството. Призната е 

като приход съответната част от полученото финансиране. 

 

19. Във връзка с проведена инвентаризация на материалните запаси са направени следните констатации: 

а/ липса на материал „А” 12 кг с отчетна стойност 2.35 лв/кг и справедлива цена 2.40 лв/кг 

б/ излишък от материал „Б” 14 кг с отчетна стойност 2.50 лв/кг и справедлива цена 2.60 лв/кг 

Констатирана е причинно-следствена връзка между липсата и излишъка и е съставен Протокол за 

компенсирането им. 

 

20. Съгласно фактура на стойност 750 лв. с вкл. ДДС е доставен огнеупорен метален шкаф за документи. 

Фактурата е изплатена изцяло съгл. платежно нареждане. За превозването на шкафа са начислени на собствения 

транспорт 60 лв., а за разтоварването му са броени на физическо лице от касата 20 лв., съгл. РКО. Шкафът е 

заприходен в състава на имуществото на предприятието съгл. Акт. 

 

21. Към 31.12.20..г. предприятието има вземания от клиент ЕТ „Лотос” на стойност 12 000 лв., възникнало 

преди две години. Ръководството  на предприятието  няма точна прогноза за събиране на вземането. В 

счетоводната политика на предприятието е възприето вземания, просрочени за повече от 24 месеца да се 

обезценяват с 50%. Съгласно протокол е извършена обезценка на вземането. 

 

22. В края на отчетния период във връзка с изискванията на СС 2 са установени следните счетоводни оценки:  

а) за материал “А” – наличност 500 кг., отчетна стойност – 2 лв/кг, нетна реализуема стойност – 1.80 лв/бр. 

б) материал “Б” – наличност 150 бр., отчетна стойност – 7 лв/бр, нетна реализуема стойност – 7.40 лв/бр. 

Предходни преоценки на материали”А” не са извършвани, а материал „Б” е бил обезценен през предходния 

отчетен период с 0.20 лв/бр. 
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23. Съгласно решение на ОС и извлечение от разплащателната сметка на дружеството е извършено обратно 

изкупуване на собствени акции на преносител на регулиран пазар – 10 000 бр. акции с номинална стойност 1 лв. 

и цена на обратно изкупуване 1.20 лв. Във връзка с обратното изкупуване са платени на инвестиционен 

посредник 360 лв., представляващи 3% от стойността на сделката. Решението е насочено към краткосрочно 

регулиране на пазарните цени на останалите акции в обръщение. 

 

24. Съгласно договор за замяна и двустранен протокол на „Прима” ООД е предадено оборудване за 

производство на сладолед с отчетна стойност 35 000 лв. и натрупана амортизация 19 000 лв. В замяна е получен 

пастьоризатор, чиято справедлива стойност без ДДС е 18000 лв.  Издадена е фактура за 18000 лв. с вкл. ДДС и е 

получена такава за 21000 лв. с вкл. ДДС. Разликата е доплатена безкасово. За превозване на придобития актив 

са начислени на собствения транспорт 100 лв. съгл. пътен лист. Полученият актив е въведен в експлоатация 

съгл. Акт.  

 

25. На 23.09.20… г. е издадена фактура за износ от България на 500 кг. от стока „Х“ на обща стойност 12000 

щатски долара като във фактурата е посочена ставка по ДДС 0%. ЦК на БНБ за 23.09. е 1,57 лв./долар. 

Продадените стоки са отписани по отчетна стойност за 14200 лв. На 30.09. по разплащателната сметка на 

предприятието е постъпила дължимата сума от клиента в Египет. ЦК на БНБ за 30.09. е 1,58 лв./долар. 

 

26. По силата на сключен финансово обвързан наемен договор № 235 с „Рено Лизинг” АД е нает за нуждите на 

основната дейност лекотоварен автомобил Дачия Докер при следните условия: наемен срок – 4 години, 

справедлива цена на автомобила – 25000 лв., цена на договора – 28 000 лв. Отчетна стойност 22500 лв. В 

договора е предвидена опция (на стойност 3000 лв.), чието заплащане ще е основание за прехвърляне на 

собствеността на автомобила след изтичане на срока на договора. Договорът отговаря на изискванията на ЗДДС 

и дължимият ДДС ще се начислява с всяка лизингова вноска. Съставен е акт за приемане и предаване на ДМА, с 

който автомобилът е приет в състава на имуществото на предприятието.  

Забележка: Да се съставят счетоводните статии при лизингодателя и лизингополучателя, като се знае, че  в 

счетоводството на лизингодателя автомобилите се отчитат като стокови наличности. 

 

27. Получена е фактура за плащане на първата вноска по сключения лизингов договор с „Рено Лизинг” АД със 

следното съдържание: 

 

погашение по 

главницата 
лихва 

лизингова 

вноска без ДДС 
ДДС 20% 

лизингова вноска с 

ДДС 

520,00 лв. 80,00 лв. 600,00 лв. 120,00 лв. 720,00 лв. 

Сумата по фактурата е платена съгл. платежно нареждане. Отразена е полагащата се част от лихвата за 

текущата вноска. 

 

28. Предприятието притежава съоръжения, представляващи бетонови производствени площадки. 

Първоначалният полезен живот на съоръженията е определен на 20 години, от които са изтекли 17 години. 

Балансовата стойност към този момент е 12 000 лв., а отчетната стойност 80 000 лв. Предприятието възнамерява 

на експлоатира съоръжението поне още 10-15 години, поради което извършва ремонт, в т.ч. и подновяване на 

значителна част от съоръженията чрез ново бетоново покритие. Стойността на извършените ремонтни работи 

възлиза на 70 000 лв., за което е получена фактура с вкл. 20% ДДС. Ремонтът е приет съгл. подписан двустранен 

протокол и Акт като след него е определен нов полезен живот от 15 год. на съоръженията. 

 

29. Сконтирани са на „Балкан“ ООД 1000 бр. 8 годишни корпоративни облигации, емитирани от „Младост“ АД 

с номинална стойност 10 лв./бр. и борсова цена 9 лв/бр., до падежа на които остават 10 месеца. Сумата е 

платена съгл. платежно нареждане. 

 

30. Придобити са 1000 бр. акции на „Алфа” АД с обща номинална стойност 20 000 лв., изплатени безкасово по 

емисионна цена 21 лв/акция . Акциите не са класифицирани като „държани за търгуване”. Придобитата 

инвестиция представлява 35 % от капитала на „Алфа” АД. 

След 2 години „Алфа” АД реализира печалба в размер на 20 000 лв. като е взето решение 80% от нея да бъде 

разпределена като дивидент пропорционално на дела на всеки от акционерите в капитала. Отразена е 

съответната част на предприятието. 

 

 

  

 

 


