
. بشرح زیر میباشد 93/08/30در  )با مسئولیت محدود (مانده حسابهاي شرکت بازرگانی تهران کاالي مرکزي ریال-�ب�غ ��وان �ساب  ریال- �ب�غ ��وان �ساب    
8,955,600         115,500,000                                 

                                 145,200,000شرکت البرز -حسابهاي پرداختنی تجاري    284,850,798بانک ملی -موجودي نقد 
                                    60,000,000موسسه آموزشی سرمایه - پیش دریافت فروش           71,500,000اسناد دریافتنی نزد صندوق -اسناد دریافتنی 

                                  7,778,000حقوق ودستمزد پرداختنی -سایر حسابهاي پرداختنی          75,200,000موسسه آموزشی سهند-حسابهاي دریافتنی تجاري 
                                12,818,975سازمان تامین اجتماعی - سایر حسابهاي پرداختنی       55,325,000مالیات بر ارزش افزوده-سایر حسابهاي دریافتنی 

                                     122,673مالیات حقوق کارکنان -سایر حسابهاي پرداختنی          dell (98,500,000 14"دستگاه لب تاب 9 (موجودي کاال 
                                       750,000مالیات تکلیفی -سایر حسابهاي پرداختنی         dell (76,650,000 15"دستگاه لب تاب 6(موجودي کاال 

                                 74,320,000مالیات بر ارزش افزوده-سایر حسابهاي پرداختنی           8,658,000موجودي ملزومات-موجودي مواد و کاال
                              289,302,840آقاي احتشام -جاري شرکاء           100,000,000شرکت تامین کاالي تهران-پیش پرداخت خرید کاال وخدمات 

                                 31,656,000آقاي سالمت-جاري شرکاء           12,600,000پیش پرداخت بیمه -پیش پرداخت و سپرده ها 
                                  300,000,000بانک ملی-تسهیالت مالی دریافتی کوتاه مدت         840,000,000ساختمان - دارایی هاي ثابت مشهود 
                                  12,750,000ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان       -178,580,000استهالك انباشته ساختمان - دارایی هاي ثابت مشهود
                                  240,000,000سرمایه  آقاي احتشام         87,560,000اثاثیه ومنصوبات -دارایی هاي ثابت مشهود
                                    60,000,000سرمایه  آقاي مرادي         -14,720,000استهالك انباشته اثاثیه - دارایی هاي ثابت مشهود

                                    10,600,000اندوخته قانونی           15,600,000نرم افزارهاي مالی -دارائیهاي نامشهود 
                                195,500,910سود وزیان انباشته            12,000,000حق االمتیاز برق - سایر دارائیها 
                                  600,000,000            2,200,000حق االمتیاز تلفن - سایر دارائیها 

                                  600,000,000. شرکت تهران کاال به شرح زیر بوده است 1392فعالیتهاي مالی اسفند 
تاریخ 

  بانک ملی178233 ریال به تنخواه گردان شرکت خانم رستگار  براي پرداخت هزینه هاي جزیی شرکت طی چک  5،000،000پرداخت مبلغ،1393/09/01
ریال وتسویه پیش پرداخت اول دوره30140000ازملی بمبلغ میلیون 178234ارزش افزوده ازتامین کاالي تهران درقبال صدور چک%8+ریال 12050000 فی هردستگاه Dell 15"دستگاه لب تاب 10خرید1393/09/02

 وواگذاري آن به بانک براي وصول93/10/03سررسید259801واخذچک251به موسسه ثروت ف )ارزش افزوده%8(+ریال 15400000قیمت هر دستگاه  به15"دستگاه لب تاب 6فروش 1393/09/03

ریال واخذ صورتحساب از فروشگاه آرین پوالد بصورت اعتباري یکماهه 3600000خرید یکدستگاه گاو صندوق دیجیتالی مبلغ 1392/12/05

251  ریال بابت ف 50880000  موسسه ثروت  بمبلغ 259801دریافت و وصول چک 1393/09/05

تسویه پیش دریافت -به موسسه آموزشی سرمایه252ارزش افزوده ف%8+ریال15100000فی 15"دستگاه لب تاب6فروش1393/09/06

ریال400000 با اعطاءتخفیف طی صورتحساب به مبلغ 708121ریال تتمه وجه آن وواریزبه بانک طی فیش39360000ودریافت 

1393/12/01 به سررسید 178235ریال وصدور چک 10950000ارزش افزوده از شرکت البرزالکترون فی هر واحد%8 بااحتساب 14"دستگاه لب تاب 10خرید 1393/09/08

ریال145200000 در وجه شرکت البرز بابت تسویه بدهی قبلی به ایشان به مبلغ 178236صدور چک 1393/09/09

ریال توسط بانک ملی ازحساب جاري30000000برداشت قسط وام دریافتی 1393/09/09

ریال جهت مصارف شخصی ایشان جاري شرکاء20000000 در وجه آقاي احتشام  به مبلغ 178237صدور چک 1393/09/10

24325فیش -و دریافت وجه آن وواریز به حساب بانک ملی 253ارزش افزوده ف %8ریال با 12500000 به بازرگانی شیراز هر دستگاه 14"دستگاه لب تاب 10فروش 1393/09/11

1393/09/12

ریال75200000بانک ملی از موسسه آموزشی سهند وواگذاري آن به بانک ملی  بابت طلب اول دوره به مبلغ 621451دریافت چک رمزدار 1393/09/14

ریال 12818975در وجه سازمان تامین اجتماعی بابت حق بیمه بهمن کارکنان به مبلغ 178238صدور چک 1393/09/15
ریال 7778000 در وجه کارکنان بابت حقوق معوقه کارکنان  مبلغ 178239صدور چک 1393/09/15

به موسسه موفقیت و 255ارزش افزوده ف%8ریال با 15400000 فی 15"دستگاه 2ریال و12500000 فی 14"دستگاه لب تاب 4فروش 1393/09/16

921056دریافت نقدي وواریز وجه آن به بانک ملی طی فیش 

 ازشرکت تجارت گستر93/10/19 مورخ178240ارزش افزوده  طی چک %8ریال با احتساب 11500000 هردستگاه 15"دستگاه لب تاب 15خرید1393/09/19

15"ریال از شرکت صنوبران بابت پیش فروش لب تاب 80000000مبلغ 1393/10/25 مورخ 984231دریافت چک 1393/09/20

ریال 4500000 در وجه نشریه تبلیغاتی پیک برتر بابت درج آگهی تبلیغات شرکت به مبلغ 178241صدور چک 1393/09/21

).طبق گزارش پیوست سند حسابداري مربوطه را صادر کنید  (دریافت گزارش تنخواه شرکت 1393/09/24

1393/8/30مانده -ریال 872673 در وجه سازمان امور مالیاتی کشور بابت مالیات حقوق کارکنان و مالیات تکلیفی جمعا به مبلغ 178242صدور چک 1393/09/25

).طبق لیست پیوست سند مربوطه را ثبت کنید(178243پرداخت حقوق ودستمزد اسفند کارکنان  طی چک 1393/09/26

1393/10/15ریال از موسسه آموزشی پیام بابت طلب از نامبرده به سررسید54،000،000 به مبلغ 326782دریافت  چک 1393/09/28

به صورت اعتباري یکماهه به شرکت پرندیران256ارزش افزوده ف %8ریال بااحتساب 12900000 فی واحد14"دستگاه 5 ریال و15100000 فی واحد 15"دستگاه لب تاب 6فروش 1393/09/28

ارزش افزوده ازبازرگانی البرزالکترون با شرط پرداخت یکماهه % 8ریال بااحتساب11000000  فی هر دستگاه Dell 14"دستگاه لب تاب 12خرید 1393/09/28

%20ریال با نرخ 100000000 ساله به مبلغ 1 بابت خرید اوراق مشارکت 178244صدور چک 1393/09/28

کارهایی که شما می بایست انجام دهید
)کدینگ حسابداري شرکت  (راه اندازي نرم افزار و ورود اطالعات پایه سیستم  حسابداري -  الف 

ثبت تراز افتتاحیه در نرم افزار مالی -  ب
)به روش ادواري و دایمی (ثبت رویدادهاي مالی آذرماه در نرم افزار مالی -ج 

اخذ گزارش تراز آزمایشی در پایان اسفند - د 

)بستانکار (طرف حسابهاي انتظامی 

� �م آن�ه جان را ف��ت آ�و�ت 
)بازرگانی  (پروژه حسابداری کاربردی 

اسناد پرداختنی ریالیصندوق-موجودي نقد 

)بدهکار(حسابهاي انتظامی 

ریال تخفیف400000ریال با اعطاي 54400000 کال به مبلغ  254وفاکتور 

شرح رویداد هاي مالی 

ریال 12600000ارزش افزوده موسسه آموزشی پیام هردستگاه %8 بااحتساب 14"دستگاه لب تاب 4ارسال وتحویل 

)مشاور مالی و مالیاتی وطراحی سیستم هاي حسابداري ومدرس حسابداري(مهدي مرادي : تهیه کننده 
جدیدترین مقاالت و مطالب کاربردي در زمینه اشتغال فارغ التحصیالن حسابداري ورشته هاي مرتبط وشاغلین حسابداري

www.sarmayegan.com
.براي تکمیل تجربیات ومهارتهاي حسابداري خود پیشنهاد می کنیم ازکارگاه هاي ارتقاء مهارت هاي حسابداري به صورت حضوري در تهران وغیرحضوري استفاده کنید

02188892360و02188899659میدان ولیعصر : تلفن هاي تماس 
.تمام حقوق مادي و معنوي این اثر متعلق به موسسه سرمایگان است

. پروژه هاي کارآموزي حسابداري رایگان در سایر فعالیت هاي تجاري بزودي در سایت قرارخواهد گرفت


