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 تاسیس شد .  91/1/1 فروشگاه لوازم بهداشتی خانه و کاشانه در تاریخ

 شعبه عطاران   3/000/000مبلغ   21کد  742موجودی بانک شهر جاری 

 شعبه صدوقی      1/750/000مبلغ  20کد  351موجوی بانک سینا جاری 

 600/000نیما :   :2/700       فاتح     177یبدهکاران: آقای سامان     4/000/000موجودی صندوق مبلغ 

 3/400/000شرکت گلرنگ :     1/600/000بستانکاران: شرکت داروگر        5/000/000موجودی صندوق عصر مبلغ 

 فی      تعداد                         2تعداد                       فی                  موجودی انبار            1در انبار موجودی

 7/000                    200تاید دستی تاژ                          5/000                     50صابون مایع گلرنگ              

 7/500                            180تاید ماشینی تاژ   6/000                       80   صابون معمولی گلرنگ

 7/800                   200         تاید دستی شوما                      8/000                     120شامپوی ضد شوره گلرنگ

          9/000                230تاید ماشینی شوما                              10/000         100    شامپوی نرم کننده داروگر

 8/000عدد     فی 8       تاید دستی شوما                                   زیر به آقای نیما فروخته شد   اجناس1/2 

 8/500عدد     فی 20صابون معمولی گلرنگ                                                                       

 7/500عدد    فی  50تاید دستی تاژ                                                                                               

 د  %سر رسید ش 50مبلغ   773جاری     25780بانک ملی شعبه آذر چک- 1                                                     

 دریافت دو فقره چک

   20/2د  %سر رسی  50مبلغ   540جاری    2563  ک بانک مسکن شعبه امام چ-    2                                                    

 نیما   2578وصول چک شماره 2/1



 

ماهه اولین قسط    5اقساط     000/400کارتون مایع ظرفشویی پریل.شرکت داروگر به صورت قسطی به قیمت هر کارتون    8خرید  8/2

 %3درصد جریمه دایر کرد  2  سود   8/3

 پرداخت اولین. قسط به شرکت داروگر   8/3

  را به صندوق عصر واریز کرد 17000ریال لغ گذاری مبآقای ساجدی صاحب فروشگاه بابت سرمایه  9/3

 را به بانک شهر واریز کرد ریال  000/000/2غ آقای ساجدی صاحب فروشگاه بابت سرمایه گذاری مبل 10/3

 دریافت حواله از آقای سامانی بابت تسویه با ایشان و واریز به بانک سینا  15/4

 اریز به صندوق صبح از آقای فاتح و و ریال   000/700دریافت   16/4

 )عطر(برداشت  000/550غ پرداخت نقدی هزینه آب منزل آقای ساجدی به مبل  25/4

 از شرکت برداشت کرد  000/500عدد میز و صندلی به مبلغ   1آقای ساجدی  28/4

   2عدد شامپو نرم کنند داروگر به انبار 50انتقال    5/5

 و دریافت نیمی از مبلغ به صورت آقای نیما ریال   10000عدد تاید دستی به مبلغ  5سفارش فروشگاه  8/5


