
Задача 50 
 
„Мебелисима” ООД, град Трявна произвежда два вида изделия - маси и столове. 

Производството се извършва в общо помещение – Цех 1. На 01.06.200...г. началният 
остатък по с/ка 611.1 – Производство в Цех 1 е 2500 лв, от които:  

- Разходи за маси - 1700 лв. 
- Разходи за столове – 800 лв. 

През м. Юни в предприятието са извършени следните стопански операции: 
1. Съгласно искания и калкулационни карти са вложени за производството на 

мебели материали както следва: 
а) за производството на маси - 15000 лв.  
б) за производството на столове - 10000 лв. 
2. Съгласно амортизационен план са начислени амортизации на ДМА, 

участващи в производството на маси и столове в размер на 700 лв.  
3. Начислени са работни заплати на персонала, зает в производството в размер 

на 5600 лв. Начислени са и дължимите социални и здравни осигуровки за сметка на 
работодателя - 1000 лв и за сметка на осигурените лица – 670 лв. 

4. Съгласно лихвен лист са начислени лихви за забавени плащания към 
доставчик в размер на 200 лв. 

5. Получени са фактури за извършени разходи: 
- фактура с начислен ДДС на стойност 2400 лв (с вкл. ДДС) за използвана 

ел.енергия в производствените цехове. Същата е платена съгл. платежно нареждане.  
- фактура с начислен ДДС на стойност 240 лв. (с вкл. ДДС) за използвана вода за 

технологични нужди в производствения цех на предприятието. 
6. След проведена инвентаризация в края на месеца са установени следните 

резултати: 
- произведени маси – 300 бр.  
- произведени столове –  500 бр.  
- незавършено производство, оценено по степен на готовност - 1400 лв. в 

производството на маси и 600 лв. в производството на столове. 
  7. Калкулирана е себестойността на произведените изделия и те са заприходени 

съгласно складови разписки. Разпределянето на общите разходи между изделията е 
възпрето да се извършва на база извършените преки разходи за материали за всяко от 
изделията през текущия период. 

8. Съгласно издадена фактура с начислен ДДС са продадени 250 бр. маси с 
единична продажна цена 180 лв. (с вкл ДДС) и 350 бр. столове с единична продажна 
цена 54 лв (с вкл. ДДС). Сумата по фактурата е постъпила по разплащателната сметка на 
предприятието, съгл. б.б. 

9. Установен е резултатът от продажбата на изделията. 
Иска се: Да се съставят счетоводните статии за извършените стопански операции. 
 

АтАт 

 

 

 

 

 

 

 



Задача 51 
 
В „Керамик - М” ЕООД, град Сопот се произвеждат три изделия: керамични вази, 

керамични свещници и керамични декоративни чинии. Производството се извършва в 
общо помещение – Цех 1. Към 01.10.200..г няма незавършено производство. 

 
През месеца във връзка с производството са извършени следните стопански 

операции: 
1. Съгласно искания и разходни норми са вложени в производството на 

керамични изделия материали с обща отчетна стойност 6 900 лв., от които : 
а/ за вазите – 3100 лв. 
б/ за свещниците – 2600 лв. 
в/ за чиниите – 1200 лв. 
2. Съгласно РПВ са начислени работни заплати на заетите в производството на 

обща сума 2 300 лв. както и дължимите социални и здравни осигуровки – 18% и 12%. 
3. Съгласно амортизационен план са начислени амортизаци на ДМА, заети в 

производството за 900 лв. 
4. Получена е фактура с начислен ДДС от „E.On България Продажби” АД на 

стойност 1 200 лв. (с вкл. ДДС) за изразходвана ел.енергия в цеховете за изпичане на 
изделията. 

5. Получена е фактура с начислен ДДС от „ВиК” ЕООД на стойност 480 лв. (с вкл. 
ДДС) за изразходвана вода  за производството на изделията. 

6. Съгласно протокол и складова разписка са върнати в склада неизползвани 
материали за 110 лв. 

7. След проведена инвентаризация в края на месеца е установена фактическата 
себестойност на произведените изделия. Незавършено производство не е установено. 
Съгласно протокол и складова разписка са заприходени в склада на предприятието 
както следва: 

- керамични вази – 1 800 бр.  
- керамични декоративни чинии – 600 бр.   
- керамични свещници – 2 100 бр.  
Общите разходи за производство на изделията са разпределени както следва: 
а) общите непреки разходи, вкл. вода за технологични нужди, заплати, 

амортизации – на базата на разходите за вложени материали за съответните изделия. 
б) разходите за ел.енергия за изпичане на изделията на база относителното време 

за изпичане на едно изделие от съответния вид, а именно: вази – 7 мин., свещници– 5 
мин., чинии – 3 мин. 

8. Съгласно издадена фактура с начислен ДДС са продадени 1 200 бр. свещници с 
единична продажна цена 18 лв. (с вкл ДДС) и 850 бр. вази с единична продажна цена 
14 лв (с вкл. ДДС). Сумата по фактурата е постъпила по разплащателната сметка на 
предприятието, съгл. б.б. 

9. Установен е резултатът от продажбата на изделията. 
 
Иска се: Да се съставят необходимите счетоводни статии и да се калкулира 

фактическата себестойност на произведената продукция през месеца.   
 

АтАт 

 


