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Ас. Атанас Атанасов 

 

Отчитане на капитала 

Задача 1 

В „Троя“ ООД са извършени следните стопански операции: 

1. Съгласно решение на общото събрание на съдружниците от 05.05.2014 г. е учредено 

„Троя” ООД със записан капитал 8000 лв. като тримата съдружници са записали следните 

дялови вноски: 

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. 

2. На 10.05.2014 г. Иванов и Стоянов са внесли съответно 3000 лв. и  2500 лв. по открита 

набирателна сметка на дружеството в „КапиталБанк” АД. Остатъка ще бъдат внесени в 

срок от 2 месеца съгл. дружествения договор.  

3. На 11.05.2014 г. Христов е внесъл като апортна вноска – мултифункционално устройство 

TOSHIBA, оценено от вещи лица за 1100 лв. Тази оценка е приета от съдружниците 

съгл.Протокол №.... и е решено разликата от записаната вноска на Христов да се третира 

като резерв. 

4. На 20.05.2014 г. е извършено вписване по партидата на дружеството в Търговския 

регистър към АВп. 

5. На 21.05.2014 г. средствата по набирателната сметка на дружеството са трансформирани 

както следва: 

 а) 3000 лв. са изтеглени в брой и са постъпили в касата на предприятието съгл. 

нареждане-разписка и ПКО; 

б) с остатъка от 2500 лв. е открита разплащателна сметка на дружеството в същата банка. 

При откриване на сметката банката е удържала такса за откриването в размер на 10 лв. 

6. На 25.06.2014 г. съгл. вносни бележки Иванов и Стоянов са внесли остатъка от 

дължимите от тях дялови вноски. 

7. През 2015 г. е съставен ГФО и е установен финансовият резултат от дейността за 2014 г. 

– счетоводна печалба в размер на 45 000 лв. Начислен е корпоративен данък в размер на 

10% по ЗКПО. (Приемаме, че счетоводния резултат съвпада с резултата за облагане по 

ЗКПО). 

8. Съгласно решение на ОС неразпределената печалба за 2014 г. е разпределена както 

следва: 

 а) за формиране на резерви – 10 500 лв.; 

 б) за дивиденти в полза на съдружниците – 30 000 лв., разпределени пропорционално на 

участието им в капитала. Начислен е дължимият данък при източника в размер на 5%. 

9. Дължимите суми за дивиденти са изплатени на съдружниците съгл. ПН. 

 

 

Задача 2 

1.Съгласно решение на Общото събрание от 01.07.20..г. е увеличен основния капитал на 

„Радост” ООД с 8000 лв. като са записани следните дялови вноски: 

 а) от съществуващите съдружници: Иванов – 3000 лв. и „Лотос” ООД – 2000 лв. 

 б) от новоприетия съдружник „Калия” ЕООД – 3000 лв. 

Стойността на записания капитал на „Радост” ООД след увеличението е 12000 лв. 

2.На 12.07.20...г. Иванов е внесъл  2500 лв. срещу записаната от него дялова вноска по 

разплащателната сметка на дружеството в „Море банк” АД. Остатъкът до записаната 

вноска ще бъде внесен в срок до 2 месеца.  
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3.На 13.07.200..г. „Лотос” ООД  е предало непарична вноска под формата на мобилен 

компютър и принтер, оценени съответно на 1600 лв и 200 лв., съгл. Протокол на вещи лица. 

Съгласно счетоводната политика на дружеството прагът на същественост за признаване на 

ДА е 700 лв. Извършена е пререгистрация на основния капитал в Търговския регистър. 

Остатъкът до записаната вноска ще бъде внесен в срок до 2 месеца.  

4.На 15.07.20.. г. „Калия” ЕООД  внася като непарична вноска гладачна преса (машина) с 

оценка от вещите лица 3200 лв., която е приета от съдружниците. Разликата до записаната 

вноска е възприето да се третира като резерв. 

 Забележка: Да се съставят счетоводните записвания по повод направената 

непарична вноска в „Калия” ЕООД като се знае, че гладачната преса има отчетна стойност 

3500 лв. и начислена към момента амортизация в размер на 400 лв. 

 

 

Задача 3 

1. С вписано в търговския регистър Решение на Петър Петров от 15.10.2010 г. - едноличен 

собственик на капитала на „Петров” ЕООД, регистрираният капитал на дружеството се 

увеличава от 10 лева на 10 000 лв., в резултат на което дружеството се трансформира в 

„ПСВ” ООД. В увеличението на капитала са записани нови дялове както следва:  

 а/ Петър Петров е записал нови дялове за 4990 лв.; 

 б/ Ваня Стоянова е записала дялове на стойност 3 000 лв., които ще бъдат внесени под 

формата на производствена машина; 

 в/ Ина Василева е записала дялове на стойност 2 000 лв., които ще бъдат внесени под 

формата на компютърна техника. 

2. На 15.10 Петров е внесъл цялата дължима от него сума по разплащателната сметка на 

предприятието.  

3. На 28.10. Ваня Стоянова е предала машината в „ПСВ” ООД съгл. Протокол. Оценката на 

машината от назначените от ТР вещи лица е 3 200 лв. Разликата до записната дялова вноска 

е възприето да се третира като резерв.  

4. На 29.10. Ина Василева е предала непарична вноска под формата на мобилен компютър 

и принтер, оценени съответно на 1600 лв и 200 лв., съгл. Протокол на вещи лица. Съгласно 

счетоводната политика на дружеството прагът на същественост за признаване на ДА е 700 

лв. 

 

 

Задача 4 

  Съгласно решение на едноличния собственик на „Анастасов” ЕООД – Варна е 

извършена продажба на 60 дружествени дяла с номинална стойност 100 лв. за един дял. 

След преобразуването участието на едноличния собственик на дружеството Анастас 

Анастасов намалява от 100% на 40% със 6 000 лв. Дружествените дялове са прехвърлени 

от Анастасов на новите съдружници съгласно Договори както следва: 

а) 40 дяла на Марин Маринов с обща номинална стойност 4000 лв. и с обща продажна 

стойност 6000 лв. 

б) 20 дяла на Васил Василев с обща номинална стойност 2000 лв. и с обща продажна 

стойност 3000 лв. 

Извършено е вписване в Търговския регистър, с което дружеството е пререгистрирано като 

„АМВ” ООД. 

 
 

Задача 5 

През 2012 г. в „Радост” АД са извършени следните стопански операции: 

1. На 22.09.2012 г. е взето решение за учредяване на „Риск” АД с основен капитал 100 000 

лв., разделен на 5000 бр. акции с номинална стойност 20 лв. Акциите са записани както 

следва: 
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- 2000 бр. са записани от „Корал” ЕООД 

- 1800 бр. са записани от М. Петров 

- 1200 бр. са записани от Д. Димитров. 

2. На 02.10.2012 г. съгл. вносни бележки всеки от акционерите е внесъл 25% от 

номиналната стойност на записаните акции по открита набирателна сметка. 

3. На 12.10.2012 г. дружеството е вписано в ТР към АВп. 

4. На 15.10.2012 г. са получени в предприятието отпечатаните 5000 бр. купюри с номинал 

20 лв. 

5. На 20.10.2012 г. акциите са раздадени на акционерите. 

6. На 22.11.2012 г. акционерите са внесли останалите 75% от номиналната стойност на 

акциите по разплащателната сметка на дружеството съгл. вносни бележки. 

7. През 2013 г. е взето решение  на ОС за увеличаване на капитала на дружеството с 40000 

лв. чрез емитиране на нови 2000 бр. акции с номинал 20 лв.  

8. Получени са новоотпечатаните акции и са заведени в дружеството. Акциите от новата 

емисия са закупени от нов акционер – Ант. Антонов по емисионна цена 22 лв./бр. като 

средствата са постъпили по разплащателната сметка на дружеството. Извършено е вписване 

по партидата на дружеството в ТР. 

9. През 2015 г. е взето решение на ОС за намаляване на капитала на дружеството на 

70000лв. чрез намаляване на номиналната стойност на съществуващите акции от 20 лв. на 

10 лв. Разликата е върната на акционерите съгл. ПН. Старите акции с номинал 20 лв. са 

иззети от акционерите. Извършено е вписване на намалението по партидата на дружеството 

в ТР.  

10. В дружеството са получени купюрите на акциите от новата емисия с номинал 10 лв. 

Старите акции са унищожени, а новите са раздадени на акционерите. 
 
 

Задача 6 

В „Алфа” АД са извършени следните стопански операции: 

1. Съгласно решение на ОС и извлечение от разплащателната сметка на дружеството е 

извършено обратно изкупуване на собствени акции на приносител на регулиран пазар като 

са изкупени 10 000 бр. акции с номинална стойност 1 лв. и цена на обратно изкупуване 0.90 

лв.  

2. Във връзка с обратното изкупуване са платени на инвестиционен посредник 450 лв., 

представляващи 5% от стойността на сделката. Решението е насочено към краткосрочно 

регулиране на пазарните цени на останалите акции в обръщение. В дружеството са 

постъпили купюрите на изкупените акции. 

3. След 5 месеца е взето решение за обезсилване на акциите и намаляване на капитала на 

дружеството. Акциите са обезсилени и унищожени. Извършено е вписване в Търговския 

регистър на промяната в капитала. 
 


