
 

  

ЗАДАЧА № 202 

 

1. Съгласно получена фактура от „СТРОЙКОМ” ООД на стойност 84 000 лв. с вкл. ДДС е придобито помещение в 

сграда, което ще се използва за административен офис на предприятието. Помещението е завършено с 

поставени интериорни врати, фина подова замазка, фина шпакловка на стените, изградени ВиК и електрически 

връзки и има издаден Акт 16. Стойността на фактурата е платена съгл. платежно нареждане. Във връзка с 

покупката са платени следните суми: 

- Нотариална такса по приехвърляне на имота – 840 лв. с вкл. ДДС, платена съгл. платежно нареждане 

по фактура на Нотариус Р.Д. 

- Платена такса съгл. ПН за вписване на сделката в Имотен регистър – 84 лв. 

- Платен данък по ЗМДТ при придобиване на имота 2185 лв., съгл. платежно нареждане. 

2. Във връзка с привеждането на помещението във вид, годен за експлоатация, са извършени следните разходи: 

а) закупени са строителни материали на обща стойност 3 000 лв. с вкл. ДДС, съгл. фактура. Сумата по 

фактурата е платена в брой, РКО. 

б) получена е фактура от външно предприятие за довършителни СМР на стойност 2 400 лв. с вкл. ДДС. 

в) съгласно фактура и ПН е платена на „Т-СОД” ООД  сумата 860 лв. с вкл ДДС във връзка с изграждане на 

видеонаблюдение на обекта. 

г) закупено е офис обзавеждане – бюра, столове, етажерки на обща стойност 2 100 лв. с вкл. ДДС. Сумата по 

фактурата се дължи на доставчика. 

Съставен е Акт за въвеждане в експлоатация на административния офис и същият е заведен като част от ДА на 

предприятието. 

3. Закупена е от чуждестранен доставчик от Италия, съгл. фактура (INVOICE) от 01.05. професионална машина за 

химическо почистване  на стойност  50 000 EUR.  

4. Получена е фактура от  дата 03.05. от транспортно предприятие за оказана услуга по транспортиране на 

машината до България на стойност 1000 EUR. 

5. На 05.05. машината е доставена до България и разтоварена. За транспортирано на машината от границата до 

предприятието със собствен автотранспорт са начислени 450 лв. Във връзка с монтажа на машината е получена 

фактура и са платени съгл. ПН на външно предприятие 360 лв. с вкл. ДДС. Активът е въведен в експлоатация, 

съгласно Акт. Съставен е Протокол за начисляване на ДДС. 

6. На 10.05. със средства от разплащателната сметка в левове са закупени 60 000 EUR, необходими  за изплащане 

на задължението към чуждестранния доставчик. На същия ден от разплащателната сметка в EUR сумата по 

фактурата е преведена към доставчика. 

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

01.05; 03.05; 05.05;10.05 1,95583 1,9300 1,9700 

Курсът за митнически оценки е 1,95583 BGN/EUR. 

7. Сключен е финансово обвързан наемен договор, по силата на който е закупено производствено оборудване при 

следните параметри:  

- срок на договора 5 години, справедлива цена 80 000 лв.,  

- обща стойност на договорените погасителни вноски 92 000 лв. и дължима лихва - 12 000 лв. 

Договорът съдържа клауза за прехвърляне собствеността на актива след изтичането на срока на договора. 

Получена е фактура с начислен ДДС на обща стойност 96 000 лв. с вкл. ДДС. Лихвата по договора не е 

облагаема по ЗДДС. Сумата на начисления ДДС е платена съгл. платежно нареждане на доставчика. 

Във връзка със сключения договор е платена застрахователна премия в размер на 1200 лв. по сключена 

имуществена застраховка за оборудването. 

8. Съгласно Акт за бракуване на ДА е бракувана, като негодна поради корозиране, цистерна за съхранение на 

гориво с отчетна стойност 8000 лв. и начислена до момента амортизация 7600 лв. При придобиването на 

цистерната е ползван данъчен кредит. Издадена е Заповед за ликвидация и е започнала ликвидацията на 

цистерната, във връзка с което са извършени следните дейности: 

а) получена е фактура от външно предприятие за демонтаж и нарязване на цистерната на стойност 880 лв. с вкл 

ДДС. Стойността е платена в брой, РКО. 

б) съгл. пътен лист със собствен транспорт нарязаните метални части са транспортирани до пункт за изкупуване на 

метали. Себестойността на транспортирането е 40 лв. 

в) от предадените като вторични суровини части са получени 1500 лв., които са постъпили в брой, ПКО. 

г) съгласно сметка за ликвидация е установен резултатът от ликвидацията на цистерната. 

9. Съгласно договор за замяна е предадена на „Клийн сървис” ООД машина за  химическо чистене с отчетна 

стойност 80 000 лв. и начислена до момента амортизация 62 000 лв. В замяна на актива са получени гладачна 

маса със справедлива цена 2 800 лв., манекен за сушене и гладене на дрехи със справедлива цена 720 лв., 

професионална ютия с парогенератор със справедлива цена 480 лв. Издадена е фактура на стойност 21 000 лв. с 

вкл. ДДС и е получена такава за 4800 лв. с ДДС. Уредени са разчетните взаимооотношения между страните, 

като сумата е постъпила по разплащателната сметка на предприятието. 



 

  

10. Съгласно получена фактура за лихвено плащане на стойност 166,67 лв. без ДДС., погасителен план и платежно 

нареждане е преведена първата вноска по сключения лизингов договор на стойност 1500  лв., включваща 

платена главница 1333,33 лв. и лихва 166,67 лв. Отнесена е като разход за периода текущата лихва по вноската. 

11. Получена е фактура за извършен ремонт на копирна машина, използвана в административния офис на 

предприятието със следното съдържание: 

     Основание на сделката: 

 Подмяна на барабан на копирна машина MINOLTA           250,00 лв. 

Почистване и диагностика                                                     50,00 лв. 

Данъчна основа:  300,00 лв.                         ДДС (20%): 60,00 лв                 Обща стойност:  360,00 лв.  

Стойността по фактурата се дължи на доставчика. 

12. Съгласно инвентаризационен опис и сравнителна ведомост е установена липса на парогенератор с цена на 

придобиване 2 600 лв. и начислена до момента амортизация 1 900 лв. При придобиването на актива е ползван 

данъчен кредит. За липсата има установена вина на МОЛ, което признава вината си, и е начетено съгл. Заповед 

на ръководителя на предприятието. Справедливата цена на актива към датата на установяване на липсата е 1 

500 лв. с вкл. ДДС. Съгласно споразумение за покриване на липсата МОЛ е внесло в брой 300 лв., съгл.ПКО. 

13. Съгласно договор за дарение и приемо-предавателен протокол е предаден безвъзмездно на Бъларски Червен 

Кръст лекотоварен автомобил с цена на придобиване 20 000 лв. и начислена амортизация  12 000 лв. При 

придобиването на автомобила е ползван данъчен кредит. Състатвен е Протокол по чл.117 от ЗДДС. 

14. Съгласно дружествен договор е предаден като съучастие в капитала на „Хемус” АД недвижим имот с отчетна 

стойност 30 000 лв. Номиналната стойност на записаните акции в капитала на „Хемус” АД е 50 000 лв., а 

оценката на недвижимия имот, дадена от вещите лица, е 55 000 лв. Придобитото съучастие е в размер на 30% от 

капитала на „Хемус” АД. 

15. Съгласно издадена фактура е продадено използвано производствено оборудване с отчетна стойност 18 000 лв. и 

начислена амортизация 9 000 лв. Издадена е фактура със следното съдържание: 

     Основание на сделката: 

Производствено оборудване съгл. спецификация              10000,00 лв. 

Транспортна услуга                                                                  200,00 лв. 

Данъчна основа   10200,00 лв.;                 ДДС (20%):2040,00 лв.                  Обща стойност  12240,00 лв.  

Сумата по издадената фактура е постъпила по разплащателната сметка на предприятието. Съгл. пътен лист и 

товарителница е извършено транспортирането като  себестойността на транспортната услуга е 140 лв. 

Установен е резултатът от продажбата.  

16. Съгласно инвентаризационен опис и сравнителна ведомост от проведена инвентаризация е установена липса на 

напълно амортизирана копирна машина с отчетна стойност 6000 лв. За липсата не е установена вина на 

конкретно МОЛ и тя е за сметка на предприятието. При придобиването на актива е ползван данъчен кредит. 

17. В резултат на пороен дъжд и ураганен вятър е разрушена част от сграда, използвана като склад на дружеството. 

Сградата е с отчетна стойност 70 000 лв. и начислена амортизация 25 000 лв. Във връзка с отстраняването на 

щетите и ново допълнително укрепване са извършени работи по реконструкцията на сградата, за което е 

получена фактура от външно предприятие на стойност 18 000 лв. с вкл. ДДС. Сградата е застрахована като е 

начислено застрахователно обезщетение в размер на 8 000 лв. 

18. Сключен е финансово обвързан наемен договор, по силата на който е нает лекотоварен автомобил Форд 

Транзит при следните параметри: 

  Без ДДС С ДДС 

Цена на автомобила: 45000,00 54000,00 

Авансова вноска  20%: 9000,00 10800,00 

Обща сума на главниците по лизинговите вноски: 31500,00 37800.00 

Такса обработка и управление: 500,00 600,00 

Стойност на опция за прехвърляне: 4500,00 5400,00 

Застраховка "Каско": 1350,00 1350,00 

Дължима лихва по договора /облагаема по ЗДДС/ 5000,00 6000,00 

Срок на договора 48 месеца 

Договорът съдържа само опция за прехвърляне собствеността на актива след изтичането на срока на договора. 

Получени са е фактури със стойност 10 800 лв. с вкл. ДДС за първоначалната вноска по договора и 600 лв. за 

таксата управление, платени съгл. ПН. Платена е съгл. ПН застрахователна премия по застраховка „Каско” в 

размер на 1350 лв., за което е получена фактура. 

19. Получена е фактура за плащане на първата вноска по сключения лизингов договор за Форд Транзит със 

следното съдържание: 

погашение по 

главницата 
лихва 

лизингова 

вноска без ДДС 
ДДС 20% 

лизингова 

вноска с ДДС 

477,59 лв. 124,16 лв. 601,75 лв. 120,34 лв. 722,09 лв. 

Сумата по фактурата е платена съгл. ПН.          

АтАт 


