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 صورت پروژه :

 تاسیس شد  10/10/96می باشد این شرکت در تاریخ  وط به شرکت خدماتی عرفانید های زیر مربرویدا

 

را به منظور سرمایه اولیه شرکت به حساب بانک  20.000.000: مدیر موسسه مبلغ  1/10/96 .1

 کارآفرین واریز کرد است .

برای  1.000.000و پرداخت مبلغ :اجاره یک معازه برای دفتر شرکت در خیابان آلفرد  1/10/96 .2

 ماه آینده آن 4اجاره 

 تومان 1.000.000: خرید ملزومات برای موسسه به مبلغ  5/10/96 .3

 تومان 3.000.000د اثاثه برای موسسه به مبلغ : خری 10/10/96 .4

 به عنوان درآمد ارایه خدمات و واریز به حساب بانک موسسه 4.000.000: دریافت مبلغ  20/10/96 .5

 تومان 500.000: انجام تبلیغات برای موسسه و پرداخت مبلغ  25/10/96 .6

 تومان 5.00.000: ارایه خدمات و دریافت مبلغ  29/10/96 .7

 تومان 100.000پرداخت هزینه عوراض موسسه به مبلغ :  1/11/96 .8

  500.000: برداشت مدیر موسسه از حساب بانک شرکت به مبلغ  14/11/96 .9

 تومان  5.000.000: ارایه خدمات و کسب درآمد به مبلغ  15/11/96 .10

 تومان  2.000.000: ارایه خدمات نسیه به مشتریان و کسب درامد به مبلغ  20/11/96 .11

 تومان  6.000.000: دریافت وام از بانک کارآفرین به مبلغ  30/11/96 .12

 تومان  2.000.000: خرید یک رایانه به صورت نسیه به مبلغ  5/12/96 .13

 تومان و دریافت یک چک بانکی به تاریخ روز  6.000.000: ارایه خدمات ب مبلغ  10/12/96 .14

 دبابت ارایه خدمات در سال بع 2.000.000:دریافت مبلغ 15/12/96 .15

 برای خرید تجهیزات در سال اینده  1.000.000: پرداخت مبلغ  20/12/96 .16

  200.000: پرداخت هزینه اب و برق موسسه به مبلغ  25/12/96 .17

  100.000: پرداخت هزینه تلفن موسسه به مبلغ  25/12/96 .18

 تومان  2.000.000: پرداخت حقوق کارگران به مبلغ  12/96/ 25 .19

 ارزیابی شده است  100.000موجودی ملزومات در پایان دوره  .20
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 مطلوب است انجام :

 ثبت رویداد ها در دفتر روزنامه شرکت .1

 انتقال از دفتر روزنامه به دفتر کل موسسه  .2

 تهیه تراز آزمایشی اولیه شرکت  .3

 صالحات مورد نیاز در پایان سال انجام ا .4

 تهیه تراز آزمایشی اصالح شده  .5

 تهیه صورت حساب سود وزیان .6

 صورت حساب سرمایه تهیه  .7

 بستن حساب های موقت در پایان سال  .8

 شرکتتهیه ترازنامه  .9

 تهیه ترازنامه اختتامی  .10

 بستن حساب های دائمی در پایان سال مالی  .11

 تهیه تراز افتتاحیه در سال جدید  .12

 افتتاح حساب های دائمی در سال جدید  .13

 

 

  

 

 

 


