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 . تاسیس شد. موجودی انبار این فروشگاه به شرح زیر می باشد   25/2/83 فروشگاه پوشاک فجر در تاریخ 4/1-

 ریال    7500عدد                   فی   15             تک سایز -1 

 ریال   000/10عدد                 فی  15              تی شرت -2          بلوز مردانه -1

  
 ریال   000/23عدد                 فی  18             بلند ایرانی -1                                      

 ه  پیراهن زنان 2-

 ریال   000/30عدد              فی  25            بلند خارجی   - 2                                

 
                            ریال 16/ 000عدد             فی  10                    مردانه   -1                          

 شلوار   -3

   ریال 000/13عدد             فی  15                           زنانه   -2                               
 :مطالبات و بدهی شرکت

 ریال . 000/900آقای بیگدلی     ریال .  000/750آقای بهرامی                مطالبات

 ریال .   000/200/1ریال .   آقای انتظام  000/000/1  آقای سورانی             بدهی ها

 .صندوق، خانم میرزایی و خانم آزادی تکلیف شده است 2ظمنا صندوق این فروشگاه به 

 ریال .   000/500/12ریال .    خانم آزادی  000/000/20       موجودی صندوق خانم میرزایی

 می باشد .  ریال  000/000/35 :صندوق

 کد شعبه .   09100382001400  در بانک پارسیان شماره حسابد             افتتاح حساب بانکی در همین تاریخ

 . ریال  000/000/90 شعبه ی ایثار گران موجودی 8221

 ریال   000/8عدد               فی  3        بلوز مردان تک سایز  -1

   ریال  500/9عدد             فی  15             شلوارک بچه گاز     -2          خرید کاال از آقای اکرمیه/ 26/2
   ریال 200/1فی           عدد   35       جوراب شلواری دختران -3                                                                                        
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فقره چک پرداخت شد. که تاریخ سر رسید اولین چک به روز بوده و دومین چک به تاریخ سر     2مبلغ این خرید طی 

 .   پرداخت شد   26/3رسید 

                                                   
 عدد       5ن                     شلوار مردا -1                                         

 
 کد شعبه   1345200  شماره ح بانک ملت   عدد 5       پیراهن بلند زنان خارجی -2     ل به آقای فروغیفروش کاا  28/2

 شعبه آذر   0902                                                                                 

                                       
 کد  7342100 شماره ح بانک پارسیانعدد  7     جوراب شلواری دخترانه-  3                                        

 شعبه امین   1820                                                                                          

 
 30/3 به روز بوده و دومین چک           فقره چک از بانک ملت و پارسیان تاریخ سر رسید 2دریافت 

 
 . سود به اضافه ی قیمت خرید می باشد%  40 مبلغ فروشنکته: تمامی منافع اعالم شده ، مبلغ خرید می باشد. 

 
 و خرج چک بانک ملت آقای فروغی  لایر  000/700 پرداخت هزینه ی اجراه به مبلغ 29/3

 
 
 

 موفق باشید و سربلند                                                                           

 


