
 

 

 مجتمع آموزشی تراشه                        
www.tarasheha.ir                                                هلو عملی حسابداری    لنمونه سوا               

         tarasheh@                                                     36639915: ستما هشمار

 
 .   مود شروع به فعالیت ن 95/ 3/3شرکت بازرگانی فجر در تاریخ 

 :اطالعات اول دوره به شرح زیر می باشد

 لایر   000/400/7مشتریان: علی حسینی مانده اول دوره 

 لایر   000/000/9 احمد قاسمی مانده اول دوره

 تامین کننده: شرکت پخش البرز 
 شعبه صدوقی   12کد   34571حساب بانکی شرکت: بانک ایران زمین جاری 

 لایر   19/ 000/400 مانده اول دوره             

 ال                       تعداد           فی خرید ) میانگین ( نام کاال :              موجودی کا
   000/800                     5            کیف چرمی دسته دار                           

   000/550                   15              نیکیف چرمی ایرا                           

   000/300                     8                کوله پشتی پایه دار                           

   200/1/ 000                       9بزرگ              بزرگ سایز                            

 . اضافه می شود  %  20به تمامی اجناس فوق در زمان فروش 

 بابت تبلیغات شرکت از حساب بانکی  لایر   300/ 000غ پرداخت مبل  6/1/95

 از حساب بانکی به صندوق شرکت لایر  5/ 000/000انتقال مبلغ  8/1/95

 جناس زیر به صورت اقساطی خریداری گردید. فروشنده شرکت پخش البرز  95/ 10/1

 لایر   000/000/1                       5                   چمدان سایز کوچک                  

 لایر   000/000/2                     15                 ساک ضد آب بزرگ                   

 پرداخت ماهیانهباز              سود و جریمه ندارد          قسط  10تعداد اقساط                   

 تاریخ اولین قسط یک ماه پس از خرید
 2 عدد چمدان سایز بزرگ به انبار 5 انتقال تعداد  95/ 15/1

 تخفیف % 10ه فروش اجناس زیر به آقای احسان زارعی به صورت نسیه و ارائ 95/ 21/1

 عدد    2               کیفت چرمی دسته دار                  

 عدد    3                 کوله پشتی پایه دار                

 .  به حساب خوابانده شد  382شماره چک  95/ 25/1

 تسویه نقدی فاکتور آقای زارعی  95/ 27/1

خردی یک عدد وانت پیکان برای شرکت به منظور جابجایی اجناس به صورت نسیه از فروشگاه اتومبیل   95/ 29/1

 لایر   000/000/120 بهرامی به ارزش

 به صورت نقدی  95/ 10/1 وصول پیش از موعد قسط اول خرید فاکتور 95/ 29/1

قای رضوانی از کارگران فروشگاه یک عدد کیف چرمی ایرانی برای مصرف شخصی از اجناس فروشگاه  95/ 30/1

 .  برداشت نمود
                                                                                                                382بای چک به شماره  95/ 31/1

 .می باشد 85حد نصاب قبولی نمره 
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