
З А Д А Ч А 

№ 1 

Имущественото и финансовото състояние на предприятие “х” към 01.03.200...г. се състои 

от следните стопански средства (активи) и източници на стопански средства (пасиви): 

1.Клиенти                           258 лв. 

2.Патенти                             1 580 лв. 

3.Основен капитал (записан)                             46 000 лв. 

4.Акредитиви в лева                                       6 200 лв. 

5.Общи резерви                                     10 400 лв. 

6.Транспортни средства                                      8 000 лв. 

7.Получени дългосрочни банкови заеми                                    19 000 лв.    

8.Разплащателна сметка в левове                                     6 850 лв. 

9.Доставчици                                            256  лв. 

10.Персонал                                        4 800 лв. 

11.Сгради                                      58 000 лв. 

12.Вземания по липси и начети                               80 лв. 

13.Каса в левове                                       1 500 лв. 

14.Други заеми  и дългове                                      1 200 лв. 

15.Вземания по записани дялови вноски                                     2 150 лв. 

16.Продукция                            3 160 лв. 

17.Стоки                                            350 лв. 

18.Незавършено производство                                         2 200 лв. 

19.Неразпределена печалба от минали години                             2 096 лв. 

20.Други резерви                                         5 200 лв. 

21.Получени краткосрочни банкови заеми                                    3 600 лв. 

22.Облигационни заеми                                                   12 000 лв. 

23. Начислени осигурителни вноски                                        1 776 лв. 

24.Машини                                          16 000 лв. 

 

ИСКА СЕ: 1. Да се групитар активите и пасивите на  предприятието,съгласно балансовата 

класификация; 

           2.Да се определи стоймостния размер на всеки раздел и група актви и пасови и 

сумата на актива и на пасива към 01.03.200...г. 

 

         

З А Д А Ч А 

№ 2 

В предприятие „х” през месец март 200...г. са извършени следните стопански операции, 

довели до конкретни изменения в отделни отчетни обекти:  

1.Доставени са материали за 860 лв.,изплатени в брой, (ф-ра и РКО). 

2.Изтеглени са от разплащателната сметка на предприятието 4800 лв. за предстоящо изплащане 

на работна заплата на работници и служители, които са заприходени в касата на предприятието 

(б.б. и ПКО). 

3.Изплатени са заплатите на персонала (ПВ и РКО). 

4.Изплатени са дължимите осигурителни вноски от разплащателната сметка на предприятието в 

размер на 1776 лв.(б.б.) 

5.За сметка на неразпределената печалба са увеличени общите резерви с 2096 лв.  

6.Вложени са в производството материали за 1200 лв. 

7.По разплащателната сметка е получен краткосрочен заем в размер на 3 500 лв. 

 

Иска се: .Да се характеризират стопанските операции от кой тип са,като се разграничат 

отделните счетоводни обекти и какви изменения са настъпили в тях.  



З А Д А Ч А 

№ 3 
В предприятие “Х” към 01.03.200...г.с/ка Клиенти има начално салдо в размер на 500 

лв.През месеца са извършени следните стопански операции:  

1.Доставени са материали за 950 лв.,съгл ф-ра 46.,чиято равностойност не е изплатена на 

фирмата доставчик. . 

2. Продадени са стоки за 580 лв.,съгл.ф-ра  280, при което е възникнало вземане от клиенти.  

3. Клиентът е превел по разплащателната сметка на предприятието дължимата от него сума за 

продадени стоки ,съгл.ф-ра 280 и б.б... 

4. В касата на предприятието са постъпили суми от клиенти в размер на 350 лв., съгл.ПКО. 

5.Трансформирани са общи резерви в основен капитал в размер на 2000 лв.  

 

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

месеца. 

    2. Да се открие,заведе и приключи с/ка Клиенти към 30.03.200...г.  

 

 

З А Д А Ч А 

№ 4 

 

В предприятие “Х” към 01.06.200...г.с/ка Доставчици има начално салдо в размер на 1300 

лв.През месеца са извършени следните стопански операции:  

1.Изтеглени са от разплащателната сметка на предприятието 3000 лв.,които са заприходени в 

касата на предприятието,съгл. ПН... и ПКО....  

2.Доставени са материали на стойност 1800 лв.,които не са изплатени на фирмата 

доставчик,съгл.ф-ра 301.  

3.Със средства от разплащателната сметка са изплатени задължения към доставчици в размер 

на 900 лв.,съгл.б.б.  

4.С част от неразпределената печалба от минали години в размер на 1400 лв. е покрита загуба 

от минали години.  

5.От касата на предприятието са изплатени 300 лв.,дължими на доставчици,съгл.РКО...  

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

месеца. 

    2. Да се открие,заведе и приключи с/ка Доставчици към 31.06.200...г  

 

 

З А Д А Ч А 

№ 5 
 

В предприятие “Х” към 01.04.200...г.с/ка Каса в левове има начално салдо в размер на 

830 лв.През месеца са извършени следните стопански операции: 

1.Изтеглени са от разплащателната сметка 3900 лв.,които са постъпили в касата на 

предприятието,съгл.ПН... и ПКО... 2.Изплатени са заплати на персонала в размер на 3900 

лв.,съгл.РПВ ... и РКО. 

3.Отпуснат е служебен аванс на подотчетното лице Петров в размер на 390 лв.,съгл.РКО...  

4.Част от неразпределената печалба в размер на 1300 лв. е трансформирана в общи резерви.  

5.Подотчетното лице Петров отчита служебния аванс,като представя фактура за закупени 

канцеларски материали в размер на 390 лв.,съгл.ф-ра 18.  

 

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

месеца. 

    2. Да се открие,заведе и приключи с/ка Каса към 30.04.200...г. 



 

З А Д А Ч А 

№ 6 

 

 В предприятие „Х” през месец май 200... г. са извършени следните стопамски операции: 

1.По разплащателната сметка на предприятието са постъпики от клиенти 250 лв.(б.б).В 

счетоводството е съставена следната счетоводна статия,като сумите са разнесени по сметките:  

Д
т
 с/ка Разплащателна сметка                         2500 

К
т
 с/ка Клиенти                                          2500 

2.Изплатени са задължения към доставчици за 5000 лв.с получен краткосрочен заем,б.б.В 

счероводството е съставена следната счетоводна статия,която е разнесена по сметкитеЛ 

   Д
т
 с/ка Доставчици     5000 

    К
т
 с/ка Разплащателна сметка в лв.           5000. 

Иска се: Да се съставят изправителните счетоводни статии чрез прилагане на способа на 

червеното сторно и да се разнесе по счетоводните сметки. 

 

З А Д А Ч А 

№  7 
 В предприятие „х” през месец юни 200...г.са извършени следните стопански операции:  

1.Доставени са основни материали за 9050 лв.,резервни части за 2800 лв. и стоки за 3200 

лв.,съгл.ф-ра....Материалите и резервните части са изплатени от разплащателната сметка на 

предприятието,съгл.б.б.,а стоките – с получен краткосрочен заем(договор). 

2.По  разплащателната сметка на предприятието са постъпили суми от клиенти в разнер на 9980 

лв.С част от тях в размер на 3 200 лв.е погасен краткосрочен заем,а с останалите са погасени 

задължения към бюджета(ф-ра,б.б.) 

3.Със средства от разплащателната сметка са изплатени задължения към доставчици в размер 

на 5260 лв.(б.б.,ф-ра) 

4.С част от неразпределената печакба от минали години е покрита загуба от предходни години в 

размер на 1200 лв. 

 

Иска се: да се съставят счетоводните статии за извършените стопански операции върху 

мемориален ордер.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



З А Д А Ч А 

№  8 

0бобщаваща задача – изпраща се на преподавател 

На 01.03.20.... г. в предприятие “х”  счетоводният баланс е следният: 

Баланс 

На предприятие “х”,съставен към 01.03.20..... г. 

 

Актив                                                  Пасив 

Раздели,групи,статии Сума(лв.) Раздели,групи,статии Сума (лв.) 

А.Дълготрайни (дългоср.)активи 

I.Дълготр.материални активи 

1.Сгради 

2.Машини и оборудване 

Б.Краткотрайни (краткоср.) 

активи 

I.Материални запаси 

1. Материали    

II. Краткоср.вземания 

1.Вземания от продажби 

III.Краткоср.фин.активи 

IV.Парични средства 

1.Каса в лв. 

2.Разплащателна с/ка в лв. 

 

СУМА НА АКТИВА 

 

 

22 000 

35 720 

 

 

 

1 800 

 

3 420 

 

 

4 260 

   24 834 

 

  92 034 

 

 

 

А.Собствен капитал 

I. Основен капитал 

1.Записан капитал 

 

Б.Дългосрочни пасиви 

В.Краткосрочни пасиви 

I.Краткосрочни задължения 

1.Задължения по получени 

банкови заеми 

2.Задължения към доставчици 

3.Задължения към персонала 

4.задължения към 

осигурителни предприятия 

 

 

СУМА НА ПАСИВА 

 

 

70 000 

 

 

 

 

 

8 970 

3 200 

7 200 

 

2 664 

 

 

92 034 

 

 

 

 Салдото по сметка Материали е формирано от следните аналитични сметки:  

А/ материал А   1000 м х 0,80 лв. =    800 лв. 

Б/ материал Б    1000 м х 1,00 лв. =             1000 лв. 

    Общо:             1800 лв. 

 

 Салдото по  с/ка Доставчици е формирано от следните аналитични сметки:  

А/ доставчик Х,гр.П.      1400 лв. 

Б/ доставчик У, гр.М.     1800 лв. 

    Общо:    3200 лв. 

 

 Във връзка със стопанската дейност са извършени следните стопански операции през 

месеца: 

1. На 04.03.200.. г. в основното производство са вложени материали, съгл.лимитни карти 15 

и 16: 

А/ материал А – 300 м х 0,80 лв.    =  240 лв. 

Б/ материал В – 600 м х 1,00 лв.    =  600 лв. 

  Общо:    840 лв. 

2. На 06.03.200... г. от разплащателната сметка на предприятието са изтеглени 7200 лв. и 

заприходени в касата на предприятието за изплащане на работна заплата на персонала,съгл.ПН 

и ПКО. 

3.На 09.03.200... г. са изплатени 7200 лв. работна заплата, начислена на работниците и 

служителите на предприятието,съгл.РПВ и РКО. 



4.Издължен е краткосрочен заем за 2500 лв. на 13.03.200... г. с платежно нареждане от 

разплащателната сметка на предприятието. 

5.На 18.03.200....г. е отпуснат служебен аванс на подотчетното лице С.М. в размер на 500 лв. за 

закупуване на материали от вида В, съгл.РКО. 

6.На 19.03.200... г. в разплащателната сметка на предприятието са постъпили 2500 лв. от 

клиенти,съгл. б.б. 

7.Закупена е производствена машина,съгл.ф-ра 131/23.03.200...г. за 2180 лв.,която не е 

изплатена на доставчик Z . 

8.На 24.03.200...г. подотчетното лице С.М. с ф-ра 65/23.03.200...г. отчита закупените материали 

В (1000 м х 0,45 лв.).Неизразходваният аванс е възстановен в касата,съгл.ПКО.  

9.На 26.03.200...г. от доставчик Х гр. П. Са получени: 

а/ материал А 600 м х 0,80 лв. =   480 лв. 

б/ материал Б 800 м х 1,00 лв. =    800 лв. 

  Общо:                         1280 лв. 

10.На 29.03.20...г. задълженията към доставчик У в размер на 1100 лв. са издължени по банков 

път,съгл.ПН . 

 

Иска се:  1.Да се осчетоводят извършените стопански операции в/у мемориален ордер.  

    2.Да се открият,заведат и приключат синтетичните сметки. 

    3.Да се открият,заведат и приключат аналитичните сметки към синтетичните сметки 

Материали и Доставчици. 

   4.Да се състави оборотна ведомост на синтетичните сметки.  

  5.Да се състави счетоводен баланс към края на месеца. 

 

Съставил: проф. дн  С. Димитрова 

 

 


