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Глава първа 

ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ И ПРИХОДИТЕ В ПРОМИШЛЕНАТА ДЕЙНОСТ 

 

Задача № 1 

“Рила” ООД, на  01.03.200Х г. има следните остатъци по някои от сметките си: 

1. С/ка 303 Продукция – 235 800 лв., аналитична сметка Изделие “А” – 2 000 т по 35 лв. за тон, 

аналитична сметка Изделие “Б” – 3 200 т по 47,75 лв. за тон и аналитична сметка Полуфабрикати – 1 000 т по 

13,00 лв. за тон. 

2. С/ка 611 Разходи за основна дейност – 14 0000 лв., аналитична сметка “Разходи за изделие “Б” – 140 

000 лв. 

3. С/ка 612 Разходи за спомагателна дейност – 12 000 лв., аналитична сметка “Ремонтно – механичен 

цех” – 12 000 лв. 

4. С/ка 651 Нефинансови разходи за бъдещи периоди – 2 400 лв., представляващи предплатен наем за 

производствена машина за месеците март, април, май и юни.  

Предприятието произвежда два вида продукция. Материалните запаси  се изписват по метода “средно – 

претеглена цена”.  

 

През месец март 200Х година са извършени следните стопански операции: 

1. Съгласно искания са вложени основни материали както следва:  

а/ за основната дейност за 25 000 лв., в т.ч. за Изделие “А” – 10 000 лв. и за Изделие “Б” – 15 000 лв.; 

б/ за спомагателната дейност – “Ремонтно-механичен цех” за 6 800 лв. 

2. Съгласно фактура се дължат за профилактични прегледи на производствените машини 18 000 лв. 

(без ДДС), в т.ч. за основната дейност – 12 000 лв., от които 4 000 лв.за машините, произвеждащи Изделие 

“А” и 8 000 лв. за машините, произвеждащи Изделие “Б”,   и за спомагателната дейност – 6 000 лв. 

3. За месеца са начислени работни заплати на персонала, както следва: 

а/ в основната дейност – 24 000 лв., в т.ч. за Изделие “А” – 8 000 лв. и за Изделие “Б” – 16 000 лв.; 

б/ в спомагателната дейност – 6 000 лв. 

в/ в администрацията – 4 000 лв. 

Начислени са дължимите осигурителни вноски – за сметка на работодателя и за сметка на работниците. 

4. Съгласно фактура се дължат на транспортно предприятие 6 000 лв. (без ДДС) за транспортиране на 

работниците до производствените обекти, както следва: 

а/ в основната дейност – 4 000 лв., в т.ч. за Изделие “А” – 3 000 лв. и за Изделие “Б” – 1 000 лв. 

б/ в спомагателната дейност – 2 000 лв. 

5. Получена е фактура за употребена през месеца 72 000 квт/ч електроенергия на стойност 10 800 лв. 

(без ДДС) . Електроенергията е употребена както следва:    

а/ в основната дейност – 45 000 квт/ч;  

База за разпределение на разхода на електроенергия между изделията “А” и “Б” е стойността на 

изразходваните основни материали за двата вида изделия.  

б/ в спомагателната дейност – 18 000 квт/ч; 

в/ в администрацията – 9 000 квт/ч. 

6. Съгласно  фактура са изплатени от подотчетно лице 480 лв.( с вкл. ДДС) за ползвани през месеца 

телеграфо-пощенски услуги. 

7. През месеца е употребено съгласно искания дизелово гориво за производствените машини на 

стойност  24 000 лв., разпределено както следва: 

а/ в основната дейност – 13 000 лв., в т.ч. за Изделие “А” – 4 000 лв. и за Изделие “Б” – 9 000 лв.; 

б/ в спомагателната дейност – 11 000 лв. 

8. Съгласно  фактура е изплатено в брой употребеното през месеца гориво за лекия автомобил на 

ръководителя на стойност 600 лв. (с вкл. ДДС). Начислен е  10 % данък върху разходите, свързани с 

превозни средства.  

9. Отчетена е като текущ разход за месеца полагащата се част от предплатения наем на производствена 

машина в основната дейност, използвана за производството на Изделие “А”. 
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10. Съгласно счетоводния амортизационен план са начислени следните месечни амортизации: 

а/ на дълготрайните материални активи в основната дейност – 53 000 лв., в т.ч., на активите за 

производство на Изделие “А” – 34 000 лв. и за производство на Изделие “Б” – 19 000 лв. 

б/ на дълготрайните материални активи в спомагателната дейност – 6 200 лв.  

в/  на дълготрайните материални активи в администрацията – 1 780 лв. 

11. За производството на Изделие “Б” са вложени 100 т собствени полуфабрикати, изписани съгласно 

искане.  

12. През месеца ремонтният цех е извършил услуги на външно предприятие със себестойност на 

поръчката 15 000 лв. Издадена е фактура за 24 000 лв. (с включен  ДДС).  През отчетния период е извършен 

ремонт  и на основна производствена машина, използвана при производството на Изделие “Б” като 

себестойността на поръчката е  25 000 лв. Установена е себестойността  на незавършените поръчки. 

13.  Произведени са през месеца и са заприходени 2 000 т от Изделие “А”. Незавършеното 

производство е 720 лв. През месеца са произведени и заприходени общо 4 000 т от Изделие “Б”. 

Незавършеното производство в края на месеца възлиза на 43 190 лв. 

14. Съгласно фактури през месеца са продадени на клиенти 2 500 т от Изделие “А” с продажна цена 48 

лв. за тон (без ДДС). Продадени са съгласно фактури и 5 500 т  от Изделие “Б” с продажна цена 60 лв. за тон 

(без ДДС). Дължимите от клиентите суми са постъпили по разплащателната сметка на предприятието. 

15. Административните разходи за месеца са разпределени на база приходите от продажби на на 

продукция ( Изделия “А” и “Б”) и услуги. 

16. Отчетен е финансовият резултат от продажбата на двете изделия и на ремонтните услуги. 

 

Иска се:  

1. Да се  съставят  счетоводните   статии  за извършените през месеца стопански операции. 

2. Да се открият, заведат и  приключат  необходимите синтетични и аналитични счетоводни сметки. 

 

 

Задача № 2 

“Буря” ООД, на  01.01.200Х г. има следните остатъци по някои от сметките си: 

1. С/ка  611 Разходи за основна дейност  - 23 500 лв; 

2. С/ка 751 Нефинансови приходи за бъдещи периоди – 45 000 лв., представляващи предплатен наем за 

м. януари  200Х г. за отдадена под наем административна сграда. 

 

Предприятието произвежда  два вида Изделия „А” и „Б” и има спомагателна дейност Автотранспорт.   

За м. януари 200Х г. в основната дейност са извършени разходи в размер на 234 600 лв.,  в 

административната 7 835 лв. в Автотранспорта -  41 400 лв..  

 

През м. януари 200Х г. са извършени още следните стопански операции: 

1. Получена е фактура за извършен ремонт на лекия автомобил на управителя  за 500 лв. (без ДДС). 

Фактурата е платена с преводно нареждане. Начислен е 10 % данък върху разходите, свързани с превозни 

средства.  

2. Съгласно издадени фактури са продадени: 700 бр. изделия “А” с единична продажна цена 50 лв; 560 

бр. изделия “Б” с единична продажна цена 80 лв. Върху продажната стойност е начислен полагащият се 

ДДС. 

3. Начислени са лихви за забавени плащания към  доставчик 1 200 лв. 

4. Отчетен е в текущия месец предплатения наем на административната сграда.  На сградата са 

начислени счетоводни амортизации за периода 8000 лв. и са начислени и платени в брой данък сгради и 

такса смет  1600 лв.   Установен е финансовият резултат от отдадената под наем сграда.   

5. Товарните автомобили от Автотранспорта са изминали през отчетния период 460 000 т/км, 

разпределени както следва: 

- за основната дейност –      360 000 т/км, 

- за администрацията -         40 000 т/ км,  
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- за реализация на клиенти – 60 000 т/ км. 

За реализираните на клиенти транспортни услуги са издадени фактури, като цената на 1 т/км е 0,15 лв. 

без ДДС. 

6. При извършена инвентаризация в края на отчетния период е установено: 

- незавършено производство, оценено за 113 600 лв. 

- неупотребени материали за 5 000 лв. 

- допълнителна продукция, оценена за 7 400 лв.  

Произведени са 1 900 бр. изделия “А” и 1 750 бр. изделия “Б”.  Калкулирана е себестойността на 

произведените изделия, като е използван пропорционален метод на база продажна стойност на 

произведените изделия. Заприходени са произведените изделия и са изписани продадените. 

7. Административните разходи  са разпределени на база приходите от продажби на Изделие А, Б и 

Автотранспорта.  

8. Установен е финансовият  резултат продажбата на двете изделия и на услугите от Автотранспорта. 

 

Иска се: Да се  съставят  счетоводните  статии  за извършените стопански                              операции.                                                                                                                                 

 

 

Задача № 3 

“Ула” АД, на  01.06.200Х г. има следните остатъци по някои от сметките си: 

1. С/ка 302 Материали –11 125 лв. , аналитична сметка Материал “Х”, 5 000 кг по 2 лв. за килограм и 

450 кг по 2,50 за килограм.  

2. С/ка 303 Продукция –29 000 лв., аналитична сметка Изделие “А” –10 000 бр. по 2,90 лв. за брой. 

3. С/ка 611 Разходи за основна дейност – 2 400 лв., аналитична сметка “Разходи за изделие “А” – 2 400 

лв. 

4. С/ка 411 Клиенти – 10 000 лв., представляващи  вземане от Клиент “У”, което вземане е обезценено 

50 %. 

Предприятието произвежда един вид продукция. Материалните запаси се изписват по метода “първа 

входяща - първа изходяща цена”. 

Предприятието е определило за нормален капацитет на производствените мощности месечно 

призводство на 30 000 бр. от Изделие “А”. Нормалният капацитет е определен на база средното производство 

за предходните два отчетни периода. При формиране на себестойността на продукцията предприятието е 

определило като постоянни разходи амортизацията на производствените машини и наема на 

производствената сграда. Разпределението на постоянните разходи за произвежданото изделие се извършва 

на базата на нормалния капацитет на производствените мощности. 

През месец юни 200Х година са извършени следните стопански операции: 

1. На 01 юни е сключен договор за експлоатационен лизинг с “Успех” ООД за една година за отдаване 

под наем на товарен автомобил с отчетна стойност 56 000 лв. и начислена амортизация 17 000 лв. Съгласно 

фактура са постъпили по разплащателната сметка 10 800 лв. (с включен ДДС), представляващи наемни 

вноски за м. юни, юли и август 200Х г.  

2. Съгласно искания през месеца са вложени за производството на Изделие “А” 5 200 кг от  материал 

“Х”. 

3. За месеца са начислени работни заплати на персонала, както следва: 

а/ в основната дейност – 16 000 лв. 

б/ в администрацията – 4 000 лв. 

Начислени са дължимите осигурителни вноски – за сметка на работодателя и за сметка на работниците. 

4. Съгласно фактура са закупени от подотчетно лице и раздадени в административния отдел 

канцеларски материали на стойност 240 лв. (с включен ДДС). 

5. Съгласно счетоводния амортизационен план са начислени следните месечни амортизации: 

а/ на производствените машини  – 15 000 лв. 

б/ на отдададения под наем товарен автомобил – 450 лв.  

в/  на дълготрайните материални активи в администрацията – 1 200 лв. 
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6. Получена е фактура за употребена през месеца 90 000 квт/ч електроенергия на стойност 13 500 лв. 

(без ДДС). Електроенергията е употребена както следва: 

а/ в основната дейност – 85 000 квт/ч  

в/ в администрацията – 5 000 квт/ч. 

7. Постъпило е вземането от клиент “У”. Стойността на обезценката е отнесена по предназначение и е 

отразена във финансовия резултат на дружеството. 

8. Съгласно фактура от нерегистрирано по ЗДДС лице са закупени и вложени в основното 

производството смазочни материали за 840 лв. Дължимата на доставчика сума е изплатена в брой съгласно 

РКО.  

9. Получена е фактура от “Амерс” АД за 7 200 лв. (с вкл. ДДС) за месечен наем на производствената 

сграда, съгласно договор за експлоатационен лизинг. Сумата е изплатена от разплащателната сметка. 

10. Получена е фактура за 2 640 лв. (с вкл. ДДС)  за ремонт на производствена машина, която е 

изплатена в брой съгласно РКО. 

11. За месеца са получени от призводството на Изделие “А” използваеми отпадъци, оценени за 200 лв. 

Същите са заприходени в склада съгласно складова разписка. 

12. Произведени са през месеца и са заприходени съгласно складова разписка 25 000 бр. от Изделие 

“А”. Установеното при инвентаризация незавършено производство е 1 830 лв.  

Неразпределените постоянни разходи, съответстващи на намалението на нормалния обем на 

производството са отчетени като текущи разходи за периода и не са включени в себестойността на Изделие 

“А”. 

13. Съгласно фактури през месеца са продадени на клиенти 28 000 бр. от Изделие “А” с продажна цена 

4 лв. за брой (без ДДС). Дължимите от клиентите суми са постъпили по разплащателната сметка на 

предприятието. 

14. Административните разходи за месеца и неразпределените постоянни разходи са отнесени по 

предназначение.  

15. Отчетен е финансовият резултат от продажбата на Изделие “А” и от отдадения под наем автомобил. 

 

 Иска се:  

1. Да се съставят счетоводните статии за извършените през месеца стопански операции. 

2. Да се открият, заведат и  приключат  необходимите синтетични и аналитични счетоводни сметки. 

3. Да се съставят счетоводните записвания за операции 12,13,14 и 15, при следния вариант: 

 

12. Произведени са през месеца и са заприходени съгласно складова разписка 34 250 бр. от Изделие 

“А”. Установеното при инвентаризация незавършено производство е 1 830 лв. При по-висок от нормалния 

обем на производството целият размер на постоянните разходи се разпределя и включва в себестойността на 

фактически произведените бройки. 

13. Съгласно фактури през месеца са продадени на клиенти 28 000 бр. от Изделие “А” с продажна цена 

4 лв. за брой (без ДДС). Дължимите от клиентите суми са постъпили по разплащателната сметка на 

предприятието. 

14. Административните разходи за месеца са отнесени по предназначение.  

15. Отчетен е финансовият резултат от продажбата на Изделие “А” и от отдадения под наем автомобил. 

 

Задача № 4 

В “Петра” АД, през  200Х г. са извършени следните стопански операции: 

1. Съгласно фактура е продадена на клиент продукция с продажна стойност 120 000 лв. (без ДДС). 

Предприятието е поело ангажимент за гаранционно обслужване  в рамките на определен двугодишен 

гаранционен срок.  

2. Фактическата себестойност на реализираната продукция възлиза на 89 000 лв.  

3. Съгласно преводно нареждане по разплащателната сметка на предприятието е постъпила дължимата 

сума от клиента. 
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4. В края на отчетния период са начислени 11 000 лв. провизии за поети ангажименти за гаранционно 

обслужване.  

5. Административните разходи за периода (включващи и начислените провизии) възлизат на 17 500 лв., 

а разходите за продажба на продукция 3 800 лв. Същите са отнесени по предназначение. Отчетен е 

финансовият резултат от продажбата. 

6. През следващия отчетен период са направени следните разходи за гаранционно обслужване на 

продадената продукция: 

а/ начислени са работни заплати – 2 000 лв.; 

б/ начислени са дължимите суми за социално и здравно осигуряване;  

в/ съгласно искане са вложени материали за 400 лв.; 

г/ съгласно  фактура от нерегистрирано по ЗДДС лице са изплатени в брой 1 000 лв.  

7. Направените разходи за гаранционно обслужване са отчетени в намаление на начислената провизия. 

8. До края на двугодишния гаранцинен срок не са правени други разходи за обслужване на продадената 

продукция. Отчетена е като приход неизползваната част от  провизията. 

 

Иска се: Да се съставят счетоводните статии за извършените стопански операции. 

 

 

Задача № 5 

В “Буря” АД, през месец март, април и май  200Х г. са извършени следните стопански операции: 

1. Съгласно договор и  фактура през месец март са продадени на изплащане на “Сигма” АД 5 000 кг от 

изделие “А” по 14 лв. за килограм (без ДДС). В договора е посочена и лихва 3 500 лв. (без ДДС). Купувачът 

ще изплаща продукцията на равни части през следващите пет месеца. 

2. Фактическата себестойност на реализираната продукция възлиза на 12 лв. за килограм. 

3. Съгласно преводно нареждане през месец април е получена първата вноска от “Сигма” АД в размер 

на 17 640 лв. съгласно договора за продажба на изплащане. Полагащата се част от лихвата е отнесена като 

текущ финансов приход.  

4. Съгласно договор през месец април е получен от “Маяк” ООД 12 000 лв. аванс за продажба на 2 000 

кг от Изделие “Б”. Издадена е фактура за аванса. 

5. През месец май е продадено на клиента “Маяк” ООД договореното количество от Изделие “Б”. 

Продажната стойност е 20 лв. за килограм (без ДДС), а фактическата себестойност е 16 лв. за килограм. За 

разликата между авансово получената сума от клиента и общата стойност на продадената продукция е 

издадена  фактура. 

6. Съгласно преводно нареждане по разплащателната сметка на предприятието е постъпила дължимата 

сума от “Маяк” ООД. 

7. Отчетен е финансовият резултат от продажбата на двете изделия.   

Иска се: Да се съставят счетоводните статии за извършените стопански операции. 

 

 

Задача № 6 

В “Маяк” ООД, през месец май  200Х г. са извършени следните стопански операции: 

1. Съгласно договор и протокол са получени от “Атлас” ООД 200 метра плат за ушиване на 100 броя 

мъжки ризи. Пазарната цена на 1 метър плат е 25 лв. Чуждият материал е заприходен отделно от собствените 

материали съгласно складова разписка.  

2. Във връзка с ушиване на мъжките ризи са направени следните разходи: 

а/ вложени са спомагателни материали /конци, копчета и др./ на стойност 500 лв.; 

б/ начислени са работни заплати – 1 000 лв.; 

в/ начислени са дължимите суми за социално и здравно осигуряване;  

г/ начислени са амортизации на машините – 250 лв.; 

Преработката на материалите е извършена в основния призводствен цех. 
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3. След ушиване на мъжките ризи е издадена фактура на “Атлас” ООД за 3 400 лв. (без ДДС). Готовите 

ризи са експедирани до клиента с негов транспорт. 

4. Административните разходи за месеца са 215 лв. Същите са отнесени по предназначение. 

5. Отчетен е финансовият резултат за месеца. 

Иска се: Да се съставят счетоводните статии за извършените стопански операции. 

 

Задача  № 7 

В производствена кооперация “Щип”, през месец март 200Х г. са извършени следните стопански 

операции: 

1. През месеца са изписани от склада и употребени, съгласно искания, следните основни материали: 

а) 500 кг гранули PVC; 

б) 400 кг метална тел. 

2. За месеца са начислени на персонала, зает пряко в производството: 

а) заплати по трудови договори 5 000 лв; 

б) вноски за социално осигуряване; 

в) вноски за здравно осигуряване; 

 3. Съгласно фактура с включен ДДС са заплатени безкасово употребените през месеца горива общо за 

720 лв. 

4. За отстраняване на авария на пресата за производство на щипки са изплатени с разходен касов ордер 

1 200 лв., съгласно фактура с включен ДДС. 

5. Получена е от “Електроснабдяване” АД фактура за консумираната през месец март електроенергия в 

цеха за 6 000 лв., вкл. 20% ДДС. Фактурата не е платена. 

6. Начислени са амортизации на материалните дълготрайни активи в цеха за месеца 1 400 лв., съгласно 

счетоводния амортизационен план. 

7. През месеца са произведени 200 000 броя щипки, които са заприходени в склада, съгласно складови 

разписки. 

 

Иска се:  

1. Да се съставят счетоводните статии за извършените стопански операции; 

2. Да се открият, заведат и приключат необходимите синтетични и аналитични счетоводни сметки. 

3. Да се калкулира фактическата производствена себестойност на единица изделие за месец март. 

 

Пояснения: 

1. Към 01.03.200Х г. състоянието на аналитичните сметки към сметка 3021 Основни материали е 

следното: 

а) с/ка 302 1 01 PVC гранули - 400 кг х 1,00 лв./кг - доставка от 28.10. и 300 кг х 1,10 лв./кг - доставка 

от 30.11. 

б) с/ка 302 1 02 тел метална - 400 кг х 1,00 лв./кг   - доставка от 29.09. и 500 кг х 2,00 лв./кг   - доставка 

от 31.10. 

През месец март няма нови доставки от тези материали. 

2. В счетоводството материалите се изписват по способа “първа входяща - последна изходяща цена 

(fifo) стойност”. 

3. В началото и в края на месец март липсва незавършено производство. 

4. Предприятието има само един цех за пластмасови изделия, в който през месец март са произвеждани 

само щипки. 

 

Задача № 8 

При условията на Задача № 7  (без условие № 7) се иска: 

Да се калкулира фактическата производствена себестойност на произведената през месеца продукция 

при следните условия: 

1. Произведените щипки са два вида - голям размер и малък размер.  
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2. За производството на 1 брой от големия размер се изразходват 1,5 грама PVC, а на малкия размер - 1 

грам.  

3. Телта е еднаква и за двата размера.  

4. От големия размер са произведени 300 000 броя. 

5. Технологията на производството е безотпадъчна. 

 

Задача  № 10 

Стъкларско предприятие “Рубин” АД има два цеха - основен и спомагателен. В основния се 

произвежда стъкломаса за два вида вази и един вид пепелник. В спомагателния цех се гравира единият вид 

ваза.  

През м. март 200Х г. са извършени следните стопански операции: 

1. Изписани са от склада, съгласно искания, основни материали за добиване на стъкломаса в Пещ 1 за 3 

000 лв. и материали за гравиране за 2 000 лв.  

2. Извършен е ремонт на горивната инсталация на Пещ 1, за което са платени с преводно нареждане 6 

000 лв. на специализирано предприятие, съгласно фактура с включен ДДС. 

3. Начислени са за месеца: 

а) заплати на персонала в основната дейност 20 000 лв.; 

б) заплати на персонала в спомагателната дейност 10 000 лв.; 

в) социални осигуровки на персонала; 

г) здравни вноски; 

4. Съгласно фактури са закупени и са раздадени на персонала в основната дейност противоотрови 

общо за 600 лв., а на персонала в спомагателната дейност - за 120 лв. Фактурите не са платени. 

5. Получена е  фактура с включен ДДС за консумирания през месеца природен газ, използван в Пещ 1, 

на обща стойност 2 400 лв., които са платени, съгласно преводно нареждане за директен дебит и съгласие за 

плащане. 

6. В началото на месеца подотчетно лице е закупило, съгласно фактура с включен ДДС, работно 

облекло, за което е платило общо 9 600 лв. Издадена е складова разписка, след което, съгласно искания за 

отпускане на материални запаси от склад, 75 % от работните облекла са раздадени на персонала в основната 

дейност, а останалите - на персонала в спомагателната дейност. Срокът им на използване е 4 месеца, 

съгласно заповед на изпълнителния директор и сертификати от производителя на облеклата. 

7. Начислена е и е платена с краткосрочен банков кредит имуществена застраховка за м. март на 

активите в основната дейност - 900 лв., а в спомагателната дейност - 300 лв., съгласно застрахователна 

полица и извлечение от обслужващата банка.  

8. За превозване на персонала от местоживеенето до местоработата и обратно са изплатени с преводно 

нареждане общо 1 200 лв., съгласно фактура с включен ДДС. 75 % от пътуващия персонал е зает в основната 

дейност, а останалия - в спомагателната дейност. 

9. През месеца са произведени и заприходени в склада по ориентировъчна себестойност: 

а) пепелници 12 500 бр. х 1,00 лв.; 

б) вази без гравюра 5 000 бр. х 1,50 лв.; 

в) вази с гравюра 20 000 бр. х 2,00 лв.  

10. Получена е фактура с включен ДДС за консумираната през месеца електроенергия общо в двата 

цеха на обща стойност 1 200 лв., които се дължат. Съотношението между мощността на 

електропотребителите в основната и спомагателната дейност е 9 : 1. 

11. Начислени са следните амортизации за месеца, съгласно счетоводния амортизационен план: 

а) на материалните дълготрайни активи в основната дейност 600 лв.; 

б) на нематериалните дълготрайни активи в основната дейност 100 лв.; 

в) на материалните дълготрайни активи в спомагателната дейност 300 лв. 

12. Установена е фактическата производствена себестойност на изделията и е коригирана 

ориентировъчната. 

 

Иска се: Да се съставят счетоводните статии за извършените стопански операции. 
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Пояснения:  

1. Съгласно счетоводната политика на предприятието, при калкулирането на себестойността на 

изделията от основната дейност е прието разходите за стъкломаса да се разпределят пропорционално на 

теглото на произведената продукция. Теглото на 1 брой пепелник по производствена норма е 400 грама, а на 

1 брой ваза - 600 грама. 

2. Незавършеното производство в основната дейност към 01.03.200Х г. е за 500 лв.  

3. Незавършеното производство в спомагателната дейност към 01.03.200Х г. е за 200 лв.  

4. В счетоводната си политика предприятието е възприело готовата продукция да се отчита текущо по 

ориентировъчна (нормативна) себестойност, която в края на всеки месец се коригира до фактическата.  

 

Задача № 11 

“Кребс” ООД произвежда ръчно дамски обувки в Цех 1 и чанти в Цех 2. 

На 01.04.200Х г. салдото на сметка 611 1 Разходи за основна дейност в Цех 1 е 100 лв., в т. ч. по с/ка 

611 11 "Производство на модел ”1” - 40 лв. и по сметка 611 19 "Производство на други модели" - 60 лв. 

 

През месеца са извършени следните стопански операции: 

1. Предадени са от склада основни материали за производство на модел “1” за 1 200 лв., а за 

производството на други модели - за 2 300 лв., съгласно искания. 

2.  В производството на модел “1” са вложени собствени полуфабрикати, изписани от склада за готова 

продукция, съгласно искания, за 20 лв., а за другите модели - за 80 лв. 

3. Изплатена е, съгласно преводно нареждане за директен дебит, получената фактура с обща стойност 

240 лв., която включва стойността на употребената в Цех 1 през месеца електроенергия и начисления 20% 

ДДС. Разходите за електроенергия се разпределят между двата вида изделия в съотношение 1:3. 

4. От производството на модел “1” са получени използваеми отпадъци, заприходени в склада за 60 лв. 

5. Начислени са заплати на персонала, зает в производството на модел “1” 2 000 лв. и на заетите в 

производството на другите модели - 1 000 лв. 

6. Начислени са дължимите осигурителни вноски – за сметка на работодателя и за сметка на 

работниците. 

7. Начислени са месечните амортизации на материалните дълготрайни активи в Цех 1 - 150 лв., които 

се разпределят между двата вида изделия пропорционално на преките трудови разходи. 

8. През месеца е произведена следната готова продукция: модел “1” 50 чифта, заприходени в склада по 

ориентировъчна нормативна себестойност 70 лв./чифт.; други модели с обща ориентировъчна нормативна 

себестойност 4 000 лв. 

9. Продадени са 45 чифта от модел “1” по 100 лв. единична цена без ДДС. Начислен е 20% ДДС. 

Общата сума на фактурите е постъпила по разплащателната сметка. 

10.  Продадените обувки от модел “1” са изписани по ориентировъчна себестойност. 

11. Продадени са всички обувки от останалите модели за 6 000 лв. без ДДС. Начислен е 20% ДДС. 

Стойността им не е получена.  

12. Продадените обувки от другите модели са изписани от склада по ориентировъчна себестойност. 

13. Продадени са, съгласно издадени фактури и отчети от фискално устройство, произведените в 

предходни периоди чанти с обща продажна стойност (включваща ДДС) 3 000 лв. и отчетна стойност 2 000 

лв.  

14. При инвентаризация в цеха на 30.04. 200Х г. е установено незавършено производство в участъка за 

производство на модел “1”, оценено на 36 лв., а в участъка за производство на други модели обувки няма 

такова. Установена е фактическата производствена себестойност на двата вида продукция от Цех 1 и са 

коригирани счетоводните записвания, направени с ориентировъчна себестойност. 

15. Приключени са транзитните сметки за отчитане на административните разходи и разходите за 

продажби. Извършените през месеца разходи за организация в Цех 1 възлизат на 800 лв., разходите за 

управление на предприятието (административни) са 1 300 лв., а разходите за продажби, отнасящи се за 
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всички изделия на предприятието са  260 лв. Те са разпределени пропорционално на постъпленията от 

продажби. 

16. Установен е и е отчетен финансовият резултат от продажбите на модел “1” и отделно - от 

продажбите на други модели обувки за м. април. 

17. Към 30.04. 200Х г.  дебитният оборот по сметка 4531 Начислен данък за покупките е 2 000 лв. 

Сметката е приключена, а след това е приключена и сметка 4532 Начислен данък за продажбите. 

18. На 10.05.200Х г. взаимоотношенията с републиканския бюджет във връзка с приключилия данъчен 

период на 30.04.200Х г. са уредени безкасово. 

Иска се: Да се съставят счетоводните статии за извършените стопански операции. 

 

Задача № 12 

На 01.08.200Х г. консервно предприятие на ЕТ “Плод” има следните наличности, отразени по 

аналитичните сметки към синтетична сметка 302 Материали: 

302 11 “Праскови” 3 тона по 940 лв./тон; 

302 12 “Кайсии” 2 тона по 1 250 лв./тон; 

302 21 “Захар” 98 тона по 800 лв./тон; 

302 31 “Буркани тип *Омния*” 950 000 бр. по 0,12 лв./бр.; 

302 32 “Капачки за буркани” 600 000 бр. за 30 000 лв.; 

302 41 “Амбалажни материали” на обща стойност 5 900 лв. 

През месец август са извършени следните стопански операции: 

1. Изкупени са от регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност земеделски кооперации 

197 тона праскови за 157 600 лв. без ДДС, които са им платени изцяло безкасово, съгласно преводни 

нареждания и фактури с включен ДДС. 

2. За производството на компот от праскови са отпуснати от склада 199 500 кг праскови и 60 тона 

захар, съгласно лимитни карти. От липсващите 500 кг праскови 400 кг са в резултат на естествена фира, а за 

останалата липса не е задължено материално-отговорно лице. При извършената на 31 юли инвентаризация 

на материалните запаси в предприятието не са установени отклонения между наличностите и счетоводните 

данни.  

3. От частни стопани са изкупени 149 тона кайсии по 900 лв. за 1 тон, които ежедневно са изплащани в 

брой, съгласно договори за покупко-продажба и разходни касови ордери. 

4. За производството на компот от кайсии са отпуснати от склада 150 600 кг кайсии и 30 тона захар, 

съгласно лимитни карти. Липсващото количество е в резултат на естествена фира. 

5. Получена е фактура с включен ДДС от "В и К" ООД за 12 000 лв. (включително 20% ДДС) за 

употребената през месеца питейна вода - общо 10 000 м
3
, в това число 9 800 м

3
 за производството на 

компоти, а останалата вода е консумирана в административната сграда. Стойността е платена, съгласно 

преводно нареждане за директен дебит и съгласие за плащане. 

6. От склада са изписани, съгласно искания, за нуждите на Цех 2 ламарина и други материали с обща 

отчетна стойност 3 998 лв. 

7. За стерилизиране на продукцията в Цех 1 през месеца е изразходвана пара, произведена в наета 

парова станция с обща производствена себестойност 2 500 лв. 

8. Начислени са следните амортизации на материалните дълготрайни активи за месеца: 

а) в Цех 1 - 700 лв.; 

б) в Цех 2 - 400 лв.; 

в) в административната дейност - 300 лв.; 

г) в склада за готова продукция - 150 лв. 

9. Заприходени са в склада за материали произведените през месеца в Цех 2 1 000 000 броя капачки за 

буркани по ориентировъчна себестойност 0,05 лв./брой, съгласно складови разписки. 

10. От склада за материали са отпуснати за Цех 1 общо за месеца 909 000 буркана и 903 000 капачки, 

съгласно лимитни карти. 

11. Получена е фактура от "Електроснабдяване" АД за консумираната през месеца в предприятието 

електроенергия на обща стойност (включително 20% ДДС) 3 600 лв., която е изплатена, съгласно преводно 
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нареждане за директен дебит. Разходът е разпределен между Цех 1, Цех 2, администрацията и склада за 

готова продукция в съотношение 14:4:1:1. 

12. Начислени са заплати на персонала в Цех 1 общо 7 500 лв., в Цех 2 - 2 000 лв., в склада за готова 

продукция - 500 лв. Разходната норма за труд за производство на 1 брой компот от праскови е 0,10 часа, а за 

1 брой компот от кайсии е 0,05 часа.  

13. Начислени са съответните вноски върху заплатите в полза на социалното осигуряване и 

Националната здравноосигурителна каса, както за сметка на работодателя, така и за сметка на осигурените 

лица. 

14. През месеца са произведени и заприходени в склада за готова продукция 600 000 буркана компот от 

праскови и 300 000 буркана компот от кайсии, съгласно складови разписки. При извършената на 31.08.200Х 

г.  инвентаризация в Цех 1 са констатирани неупотребени 6 000 буркана и 2 100 капачки, които са върнати в 

склада, съгласно складова разписка. Установена е фактическата производствена себестойност на 1 брой 

капачки, компот от праскови и отделно  - от кайсии. 

15. За текущ ремонт на административната сграда са изплатени в брой 3 600 лв., в т. ч. 20% ДДС, 

съгласно получена фактура, фискален бон и разходен касов ордер. 

16. За ремонт на прозорци са изписани от склада, сгласно искания, стъкла за 500 лв.,  които са 

поставени в: Цех 1 - за 220 лв.; Цех 2 - за 160 лв.; административната сграда - за 80 лв.; склада за готова 

продукция - 40 лв. 

17. Съгласно получено извлечение от разплащателната сметка и фактура с включен ДДС от “БТК” АД 

са изплатени за водените през месеца телефонни разговори общо 840 лв. 

18. Изписани са от склада, съгласно искания, консумативни и канцеларски материали, употребени в: 

Цех 1 - 900 лв.; Цех 2 - 800 лв.; администрацията - 200 лв. 

19. На инженерно-техническия персонал в Цех 1 са начислени 3 000 лв. заплати, в Цех 2 - 2 000 лв., а 

на управленския персонал на предприятието - 4 000 лв. 

20. Начислени са съответните вноски върху заплатите в полза на социалното осигуряване и здравната 

каса, както за сметка на работодателя, така и за сметка на персонала. 

21. Прокуристът е отчел командировка за 360 лв., съгласно заповед за командировка и авансов отчет. 

Съгласно последния, полученият от него служебен аванс от предходния месец е 300 лв. Издаден е разходен 

касов ордер, съгласно който са му доплатени 60 лв. 

22. Извършен е текущ ремонт на компютър, обслужващ склада за готова продукция, за 240 лв. 

включително 20% ДДС, съгласно фактура и разходен касов ордер. 

23. Продадени са 400 000 буркана компот от праскови по 1,20 лв. без ДДС и 200 000 буркана компот от 

кайсии по 1,00 лв. без ДДС, 500 000 броя капачки по 0,12 лв. без ДДС, за което са издадени фактури. 

Начислен е 20% ДДС. Продажната стойност е получена по разплащателната сметка. 

24. В края на месеца разходите за организация, разходите за управление и разходите за продажби са 

разпределени пропорционално на получените постъпления от продажби. 

25. Отчетен е финансовият резултат от продажбата на компоти от праскови и отделно на компоти от 

кайсии за месеца, както и от продажбата на капачки. 

26. Приключени са сметките за отчитане на начисления ДДС за покупките и начисления ДДС за 

продажбите. 

Иска се: Да се съставят счетоводните статии за извършените стопански операции. 

 

Пояснения:  

1. Съгласно счетоводната политика на предприятието, материалните запаси се отписват при тяхното 

потребление по способа “Средно претеглена стойност”; 

2. Непреките технологични разходи в основната дейност (за вода, пара, електроенергия и амортизации) 

се разпределят между двата вида продукция пропорционално на количествата преработена основна 

суровина. 

3. В Цех 1 през месеца се произвеждат само компоти от праскови и кайсии, в Цех 2 се произвеждат 

капачки за буркани за собствени нужди и за клиенти. 
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Глава втора 

ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ И ПРИХОДИТЕ В СТРОИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ 

 

 

Задача № 13 

През отчетната 200Х г. в “Прима” АД, гр. М във връзка със строителството на сграда по сключен 

договор с клиент на база договорена твърда цена 2 500 000 лв. и срок на изпълнение 3 години са извършени 

следните стопански операции: 

1.  Съгласно фактура с включен ДДС, преводно нареждане и банково извлечение е придобито право за 

строеж на сградата на стойност 250 000 лв., без ДДС. 

2.  Съгласно преводно нареждане, банково извлечение и фактура с включен ДДС е получен аванс по 

договора на стойност 60% от договорената цена. 

3.  Съгласно преводно нареждане и банково извлечение е платена такса на общината за разрешително за 

строеж на стойност 1 200 лв. 

4.  Съгласно фактура с включен ДДС, преводно нареждане и банково извлечение са преведени 1 800 лв. 

аванс на доставчик за изготвяне на проект за строителството на сградата. 

5.  Съгласно Протокол за приемане-предаване е получен готовия проект за сградата. Стойността му 

възлиза на 2 000 лв. без ДДС. Доставчикът е издал  фактура с включен ДДС за разликата, която не е покрита 

от платения му аванс. 

6.  Съгласно искания в строежа на сградата са вложени материали на стойност 400 000 лв. 

7.  Съгласно Ведомости за работни заплати са начислени възнаграждения на работниците работили на 

строежа на сградата на стойност 200 000 лв. Начислени са и полагащите им се осигурителни вноски. 

8.  Съгласно Ведомости за работни заплати са начислени възнаграждения на служителите от 

администрацията на фирмата на стойност 15 000 лв. Начислени са и полагащите им се осигурителни вноски. 

9.  На 20.12.200Х г. съгласно Акт обр. 19 е приет от клиента етап от завършени работи на стойност 1 

300 000 лв.  

 

Иска се: 

1. Да се съставят необходимите счетоводни статии за извършените стопански операции. 

2. Да се направи коментар на приликите и разликите при третирането на договорите за строителство по 

националните и по международните счетоводни стандарти. 

 

Задача № 14 

През отчетната 200Х г. в “Прима” АД, гр. М във връзка със строителството на сграда по сключен 

договор с клиент на база договорена цена разходи плюс и срок на изпълнение 2 години са извършени 

следните стопански операции: 

1.  Съгласно нотариален акт, фактура без ДДС, преводно нареждане и банково извлечение е придобита 

земя, върху която ще се построи сградата на стойност 50 000 лв. 

2.  Съгласно преводно нареждане, банково извлечение и фактура с включен ДДС е получен аванс по 

договора на стойност 1 440 000 лв.  

3.  Съгласно фактура с включен ДДС, преводно нареждане и банково извлечение са преведени 4 800 лв. 

аванс на доставчик за изготвяне на проект за строителството на сградата. 

4.  Съгласно Протокол за приемане-предаване е получен готовия проект за строителство на сградата. 

Стойността му възлиза на 3 500 лв. без ДДС. Доставчикът е издал кредитно известие с включен ДДС за 

разликата до платения му предварително аванс. 

5.  Съгласно искания в строежа на сградата са вложени материали на стойност 150 000 лв. 

6.  Съгласно Ведомости за работни заплати са начислени възнаграждения на работниците работили на 

строежа на сградата на стойност 300 000 лв. Начислени са и полагащите им се осигурителни вноски. 

7.  На 15.11.200Х г. съгласно Акт обр. 19 е приет от клиента етап от завършени работи на стойност 1 

300 000 лв. без ДДС. За разликата над получения аванс от клиента му е издадено дебитно известие с включен 

ДДС. 
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Иска се: 

1. Да се съставят необходимите счетоводни статии за извършените стопански операции. 

2. Да се направи коментар на приликите и разликите при третирането на договорите за строителство по 

националните и по международните счетоводни стандарти. 

 

 

Задача № 15 

През отчетната 200Х г. “Прима” АД сключва договор за построяването на сграда с твърда цена 500 000 

лв. Очакваните разходи от ръководството на “Прима” АД по строителството на обекта са 400 000 лв. 

Договорът е със срок 3 години. В края на 200Х г. предприемачът прогнозира, че разходите за строителството 

на сградата ще се увеличат на 450 000 лв, поради увеличение на цените на повечето строителни материали. 

През 200Х+1 г. с клиента е договорено увеличение на цената по договора на 600 000 лв, съответстваща 

на очаквани разходи в размер на  500 000 лв. 

Фактическите разходи при изпълнението на договора за построяването на сградата през 200Х г. са 210 

000 лв, през 200Х+1 г. – 150 000 лв, а през 200Х+2 г. - 140 000 лв. 

 

Иска се: 

Да се определи размерът на реалните приходи и финансовия резултат на “Прима” АД през 200Х г., 

200Х+1 г. и 200Х+2 г. от изпълнение на договора за строителство на сградата. 

 

 

Глава трета 

ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ И ПРИХОДИТЕ В СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ 

 

Задача № 18 

В земеделска кооперация “Х”, гр. “У” са извършени следните стопански операции във връзка с 

отглеждане на основно овче стадо: 

1. Употребен е произведен в кооперацията фураж за 184 000 лв., съгласно искания. 

2. Изписани са, съгласно искания,  употребени концентрирани фуражи за 60 000 лв. 

3. За извършена ветеринарна услуга е получена фактура с включен ДДС за 2 400 лв., изплатени от 

разплащателната сметка, съгласно банково бордеро. Изписани са медикаменти за 6 000 лв., съгласно искане, 

както и 360 лв. за ползвани зоотехнически услуги, съгласно фактура с включен ДДС. 

4. Начислени са заплати на работниците в овцефермата  30 000 лв., както и полагащите се вноски за 

социално и здравно осигуряване. 

5. Изплатена е безкасово консумираната в овцефермата ел. енергия, съгласно фактура на обща стойност 

1 200 лв. (в т.ч. ДДС) 

6. Начислени са амортизации на дълготрайните материални активи, използвани при отглеждането на 

животните в основно овче стадо за 85 900 лв. 

7. Добита е 20 000 кг. овча тор, предадена за наторяване в растениевъдството, оценена на 3 500 лв. 

8. Прехвърлени са в групата “Агнета за угояване” 2 000 бр. животни с живо тегло 41 200 кг. 

Справедливата стойност на  прехвърлените агнета до отбиване е 6 лв. за кг. живо тегло. Справедливата 

стойност в групата “Агнета за угояване” е 5.50 лв./кг. живо тегло. 

9. Умрели са през периода 22 агнета с живо тегло 250 кг., оценени по справедлива цена 6 лв./кг. живо 

тегло, без вина на гледачите. 

10. През периода е добита следната продукция: 

а) мляко – 70 000 л.  

б) вълна –    5 250 кг. 

в) приплоди – 2 050 бр. х 4 кг./бр.  

Продукцията е оценена по справедливи  цени: 6 лв./кг. живо тегло за приплодите,  11 лв. за кг. вълна, 

0.30 лв. за л. мляко. 
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11. Продадена е през периода следната продукция, съгласно фактури (по цени без ДДС), както следва: 

а) мляко 70 000 л. х 0.30 лв./л. 

б) вълна 5 250 кг. х 11 лв./кг. 

Начислен е 20 % ДДС. Сумите от продажбите са постъпили безкасово, съгласно банково бордеро. 

12. В края на периода са разпределени част от административните разходи в размер на 14 300 лв. 

Отчетени са финансовите резултати от продажбите на продукция. 

 

Иска се: 

1.  Да се открият , заведат и приключат необходимите за решаването на задачата синтетични и 

аналичтични сметки. 

2.  Да се съставят счетоводните статии за извършените стопански операции. 

3.  Да се установи количеството /кг./ на брутния и нетен прираст на животните в група “Агнета до 

отбиване” за годината. 

4.  Да се калкулира фактическата себестойност на всеки от добитите през периода свързани продукти – 

общо и за единица, като за база за разпределение на разходите се ползва справедливата стойност на 

произведените продукти, както и фактическата себестойност на кгилограм живо тегло в група “агнета до 

отбиване”. 

 

Пояснение: 

1.  Налични животни в група “Агнета до отбиване” в началото на периода  - 1000 бр. неотбити агнета с 

живо тегло 7 200 кг. за 43 200 лв. 

2.  Налични животни в група “Агнета до отбиване” в края на периода   - 1 050 бр. неотбити агнета с 

живо тегло 19 200 кг. за 115 200 лв. и себестойност 5 лв./кг. живо тегло. 

3.  Справедливата стойност в края на годината на кг. живо тегло в група “Агнета до отбиване”  е 5 лв. 

Задача № 19 

На 01.01.200Х г. в Земеделска кооперация “Х” има салдо по с/ка 611 – ан. с/ка “Отглеждане на 

пшеница” 26 300 лв., представляващи разходи по засяването на пшеницата от предходна година. 

През годината са извършени следните стопански операции: 

1. Начислена е рента  за наетата за засяване на пшеницата площ 1 000 дка, съгласно сключени договори 

по 10 лв./дка.  

2. Извършени са услуги от машинно-тракторния парк (спомагателна дейност), свързани с отглеждането 

на пшеницата по 4 лв./дка. 

3. Извършено е наторяване с азотни торове на пшеницата, от външно предприятие, за което е получена 

фактура, с включен ДДС, в която е посочено: 

а) стойност на торовете – 15 000 лв. (без ДДС) 

б) стойност на услугата – 3 000 лв. (без ДДС) 

в) ДДС 20 % върху общата стойност на торовете и услугата. 

4. Извършено е пръскане с хербициди и третиране с фунгициди на  пшеницата, за което е заплатено на 

външно предприятие, съгласно фактура 3 600 лв. (с вкл. ДДС). 

5. Начислена е застраховка за стихийни бедствия в размер на 2 000 лв., съгласно застрахователна 

полица.  

6. Безкасово е изплатена, съгласно банково бордеро дължимата сума  на предприятието, извършило 

пръскането на пшеницата с хербициди. Получено е дебитно известие за дължима законна лихва за 50 – 

дневна забава на плащането. (вж.  пояснението към задачата) 

7. Наводнение е унищожило напълно 10 % от културата. Застрахователното дружество, където е 

застраховано имуществото на кооперацията е оценило щетите на 3 000 лв., които са постъпили по 

разплащателната сметка, съгласно банково бордеро. 

8. Начислени са на собствения МТП 8 000 лв.  за ожънването на пшеницата. 

9. Зърното е превозено на собствената зърноплощадка, за което е начислена на собствения 

автотранспорт (спомагателна дейност) 7 000 лв., а за балирането на сламата са получени услуги от машинно-

тракторния парк за  2 230 лв., съгласно отчети. 
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10. Съгласно кантарни бележки е заприходено 220 000 кг. зърно (бункерно тегло) по справедлива 

стойност 0,35 лв./кг., както и слама, оценена за 8 000 лв. 

11. За почистване и  изсушаване на зърното на собствената зърно-площадка са  начислени 3 000 лв. за 

получени услуги от машинно-тракторния парк. Добити са  210 000 кг.  пречистено зърно със стандартна 

влажност. 

12. Добитата пшеница 210 000 кг. е фактурирана с фактури по 0,35 лв./кг. (без ДДС). В издадените 

фактури, на отделен ред е начислен и 20 % ДДС. 

13. Продажната стойност на зърното е получена безкасово, съгласно банково бордеро. 

14. Съгласно справка за  пшеницата  са разпределени 3000 лв. административни разходи. 

15. Отчетен е финансовият резултат от отглеждането и продажбата на пшеницата. 

Иска се: 

1.  Да се открият, заведат и приключат необходимите за решаването на задачата синтетични и 

аналитични сметки. 

2.  Да се съставят счетоводните статии за извършените стопански операции. 

3.  Да се калкулира себестойността на 1 кг. пшеница.    

Пояснение: 

Основен лихвен процент - 2 % . 

 

Задача № 20 

В Земеделска кооперация “Х” са извършени следните разходи по засяването, отглеждането и 

прибирането на  царевица: 

1. Начислена е рента  за наетата за засяване на царевицата площ 1 000 дка, съгласно сключени договори 

по 10 лв./дка.  

2. За засяване на културата за употребени 5 000 кг. царевица за семе, закупена съгласно фактура за 

9 000 лв., без ДДС. На отделен ред във фактурата е начислен ДДС 20 %. 

3. Извършени са услуги от машинно-тракторния парк (спомагателна дейност), свързани със засяването 

и наторяването на  царевицата  по 4 лв./дка. 

4. Начислена е застраховка за стихийни бедствия за царевицата в размер на 1 200 лв., съгласно 

застрахователна полица. Изплатена е дължимата сума  по полицата в размер на 1 200 лв., съгласно банково 

бордеро. 

5. За окопаване на царевицата са начислени на собствения МТП 10 000 лв., съгласно отчетен лист. 

6. Царевицата от 200 дка е прибрана в млечно восъчна зрялост, превозена от МТП, съгласно пътно -

прехвърлителна разписка. За окосяването на царевицата и превоза и  са начислени на МТП 3 160 лв. Добита е 

царевица за фураж 400  т. със справедлива стойност  30 лв. за  тон.  

7. Начислени са за прибиране на царевицата в пълна зрялост  на собствения МТП   5 780 лв., съгласно 

отчетен лист  

8. Съгласно акт е добита царевица  на кочани 300 000 кг., която е приравнена на сурово зърно – 240 000 

кг. и царевичак, оценен за 500 лв. Зърното е с 15 % влажност по-висока от стандартната влажност. 

 

Иска се: 

1. Да се открият, заведат и приключат необходимите за решаването на задачата синтетични и 

аналитични сметки. 

2. Да се съставят счетоводните статии за извършените стопански операции. 

3. Да се калкулира себестойността на 1 кг. царевица – зърно и фураж. 

4. Да се извърши сравнение на отчетната стойност на царевицата със справедлива стойност 0,11 лв./кг. 

( в края на годината ) на кгилограм царевица със стандартна влажност, и ако е необходимо да се извърши 

нова оценка.  

 


