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شماره تماس 36639915 :

شرکت بازرگانی البرز فعالیت خود را با مدریریت آقای رضایی در تاریخ  1391/1/1آغاز کرد .
بانک پاسارگاد کد  12شعبه امام به شماره حساب  9999به مبلغ 9/000/000
صندوق صبح 20/000/000

صندوق عصر 40/000/000

بدهکاران :
آقای رحمتی 4/000/000

آقای صمدی 2/000/000

آقای فیاضی 6/000/000

شرکت مهر 5/500/000

بستانکاران :
شرکت اشراق 13/000/000

شرکت جهانگیر 5/000/000

موجودی انبار :
یخچال امرسان یک درب

فی 650/000

تعداد 40

یخچال سامسونگ دو درب

فی 700/000

تعداد 30

اتوی بخار پارس خزر

فی 250/000

تعداد 50

اتوی معمولی پارس خزر

فی 200/000

تعداد 50

یخچال امرسان دو درب

فی 680/000

تعداد 45

اجاق گاز  5شعله ارج

فی 800/000

تعداد 25

اجاق گاز  4شعله ارج

فی 855/000

تعداد 28

نکته :تمامی خرید ها در صندوق صبح و تمامی فروش ها در صندوق عصر ثبت گردد.
عملیات طی دوره:
 – 1/5خرید اقساطی اجناس زیر از شرکت اشراق به تعداد  7قسط اولین  5/1و سود  % 5و جریمه دیرکرد %3
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 2عدد اجاق گاز  5شعله

 5عدد اتوی بخار پارس خزر
 -2/2فروش اجناس زیر به آقای فیاضی

 10عدد

یخچال امرسان یک درب
یخچال سامسونگ دو درب

 5عدد

فی 660/000

فی 750/000

و دریافت دونفره چک بابت فروش:
 .1چک شماره  718به حساب  5896بانک کارافر ین شعبه صدوق به سر رسید روز و اعالم وصول آن 3/300/000
.2چک شماره حساب  3250به حساب  7854بانک کشاورزی شعبه امام به سر رسید  7/6به مبلغ 1/500/000
پرداخت  % 20تخفیف و مابقی به صورت نسیه
 -3/3حواله  10عدد اجاق گاز  4شعله ارج به انبار  2لوازم خانگی
 -4/4پرداخت حقوق منشی شرکت از صندوق صبح به مبلغ 500/000
 - 4/20دریافت حواله از آقای صمدی بابت بدهی گذشته
 - 4/29پرداخت هزینه برق منزل آقای رضایی به مبلغ  50000از صندوق صبح
 -5/1پرداخت اولین قسط خرید از صندوق صبح
 -7/5سرمایه گذاری نقدی شرکت جهانگیر به مبلغ  6/000/000در صندوق عصر و آقای رحمتی به صورت میز و صندلی به مبلغ
 550/000ریال
 – 7/6وصول چک 3250
 -8/8دریافت یک فقره چک از آقای رحمتی بابت تضمین و فروش اجناس زیر به شماره چک  135بانک رسالت شماره حساب
 314175به مبلغ فاکتور به سر رسید یک ماه بعد
اتوی معمولی پارس خزر

 2عدد

220/000

یخچال سامسونگ دو درب

 5عدد

730/000

 – 8/10تسویه فاکتور تاریخ 2/2
 - 8/15دریافت تعداد  15عدد تلویزیون سامسونگ به قیمت هر عدد 800/000از شرکت شهاب وانتقال به انبار  1به صورت امانی
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 - 8/25تسویه تعداد  3عدد از کاالهای امانی شرکت شهاب به صورت نقدی و واریز به حساب صندوق صبح و عودت بقیه کاالها
 - 8/30دریافت سفارش فروش از آقای محمد حسینی به شرح زیر:
اجاق گاز  4شعله ارج  8عدد به قیمت  900/000و دریافت  200/000بیعانه
 - 9/5سفارش فروش تاریخ  8/ 30تحویل داده شده و بقیه مبلغ به صورت نقدی تسویه شد.

موفق باشید

