
 

 برای تهیه فایل کامل این پروژه مالی به سایت آی آر حسابداران مراجعه کنید . 

 

 رویدادهای مالی مربوط به شرکت دایتی-3-3

رویدادهای مالی زیر بطور فرضی برای این شرکت انتخاب شده تا بتوان از طریق آنها چرخه حسابداری و 

 صورتهای مالی این موسسه بازرگانی را نشان داد.

 1/3/1394ریال در تاریخ 75،000،000سرمایه گزاری نقدی آقای جابری به مبلغ-1

ریال خریداری گردید که از بانک ملی وجه آن پرداخت 25،000،000یک زمین به مبلغ  2/3/1394در تاریخ-2

 می باشد.%10گردید. روش محاسبه استهالک نزولی با نرخ استهالک 

به طور نقد برای شرکت خریداری گردیده  2500،000مقداری ملزومات مصرفی به مبلغ2/3/1394در تاریخ-3

 است.

یال به طور نسیه که درقبال 1750.000یک دستگاه کامپیوتر از فروشگاه محمد به مبلغ 8/3/1394یخ در تار-4

 آن سفته پرداخت گردید، خریداری شد.

 11/3/1394ریال از شرکت ب.ب.کا در تاریخ 7500.000خرید مواد اولیه به طورنسیه به مبلغ -5

ریال که در قبال آن سفته دریافت گردید در 32،500،000فروش بستنی  به مغازه یلدا بطور نسیه به مبلغ-6

 15/3/1394تاریخ 
 پرداخت گردید.  8/3/94بدهی ایجاد شده بابت خرید کامپیوتر در تاریخ 15/3/1394در تاریخ -7

 واگذاری سفته آقای مغازه یلدا جهت وصول به بانک اقدام شد. 16/3/1394در تاریخ -8

 ریال. 32،500،000به مبلغ  17/3/1394وصول سفته مغازه یلدا در تاریخ -9

 این رویداد را بعد از خرید فایل میتوانید مشاهده کنید ((-10

ریال 1،800،000تعدادی مبل و صندلی و فویل برای قسمت اداری شرکت به مبلغ 22/3/1394در تاریخ -11

 از آقای جهانبخش به طور نسیه خریداری گردید .
 از بانک ملی .23/3/1395ریال در تاریخ100،000بض آب و برق ماهانه به مبلغ پرداخت ق-12

ریال بابت بیمه کارکنان به عنوان پیش پرداخت به شرکت بیمه 1،750،000مبلغ 23/3/1395در تاریخ -13

 ایران پرداخت گردید.

 29/3/1395ریال ،در تاریخ141،864،948پرداخت حقوق پرسنل شرکت به مبلغ-14

ریال به عنوان پیش دریافت از آقای محمدی بابت تحویل کاال در آینده، در تاریخ 5،000،000 مبلغ-15

 دریافت شد. 2/4/13945

 4/4/1394ریال از شرکت توحید در تاریخ  18،750،000خرید شیر  به مبلغ -16

 5/4/1394ریال به طور نسیه در تاریخ62،500،000فروش ماست به آقای جدیدی به مبلغ -17

 5/4/1394در تاریخ  18،750،000( به مبلغ 30/10،2فروش دوغ به آقای محمودیان با شرط )ن،-18
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 8/4/1394دریافت بدهی آقای محمودیان در تاریخ -19

 این رویداد را بعد از خرید فایل میتوانید مشاهده کنید ((-20

 9/4/1394شده از آقای احمدیان به علت عیب و نقص ریال از تجهیزات خریداری 375000برگشت -21

 10/4/1394ریال از کاالی خریداری کرده را برگشت داده است در تاریخ 2،500،000آقای جدیدی -22

 ریال 500،000به مبلغ 11/4/1394پرداخت هزینه حمل کاالی خریداری شده در تاریخ -23

 ریال به آقای رجبی بابت تنخواه گردان پرداخت گردید.3،000،000مبلغ 15/4/1394در تاریخ  -24

 16/4/1394ریال به طور نقد در تاریخ 80،000،000فروش به آقای مرادی به مبلغ  -25

 17/4/1394ریال در تاریخ 25،000،000دریافت سفته از آقای مجد)کارمند شرکت( بابت تضمین به مبلغ  -26

 17/4/1394ریال از شرکت رازی به طور نقد در تاریخ 17،500،000بلغ خرید مواد نگهدارنده به م-27

می  2،500،000خریداری گردیده  93شرکت که در سال  2استهالک محاسبه شده ساختمان شماره -28

 17/4/1394باشد.

 سوخت گردید. 20/4/1394ریال از حسابهای دریافتنی آقای جدیدی در تاریخ 500،000مبلغ -29

 25/4/1394به آقای جاوید به طور نقد در تاریخ  425،000ت ماست به مبلغ فروش ضایعا-30

ریال می باشد که از حساب بانک ملت پرداخت 1،750،000هزینه توزیع و فروش و اداری شرکت -31

 28/4/1394گردید.

 1/5/1394ریال به طورنسیه در تاریخ  25،000،000خرید شیر  از شرکت احمر به مبلغ-32

ایجاد شده  1/5/1394باز پرداخت حسابهای پرداختنی که بابت خرید مواد در تاریخ  4/5/1394 در تاریخ-33

 بود. 

 ماه آینده.3تعویض اسناد پرداختنی که به فروشگاه محمد داده شده بود به تاریخ  3/5/1394در تاریخ -34

 این رویداد را بعد از خرید فایل میتوانید مشاهده کنید ((-35

  141،864،948فروش کاال به طور نسیه که در قبال آن سفته دریافت گردید به مبلغ  11/5/1394در تاریخ  -36

 ریال به شفیعی

،وبابت هزینه آگهی 1،750،000با ارائه دادن فاکتور بابت لوازم التحریر  18/5/1394آقای رجبی در تاریخ -37

 اخت کرده است.ریال پرد1،250،000

ریال به طور نسیه از شرکت غدیربه تاریخ 58،093،750خرید مقداری کاالی مورد نیاز خط تولید به مبلغ -38

25/5/1394 
 


