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  )آموزشي عملي (شركت بازرگاني سيمرغپروژه 

  
، در اين مستند براي استفاده عملي از نرم افزار به منظور آشنايي با ويژگي ها و امكانات نرم افزار قياس پالس و كاربران

ورود اطالعات در نرم افزار  پس از خواندن اين مطلب و .در بازه يك ساله ذكر شده است» نهنمو«تراكنش هاي مالي شركت 
    .ه در انتهاي اين مبحث خواهيد بود، شما قادر به ثبت و محاسبه فرآيندهاي ذكر شدقياس

  
  شركت: تاسيس

  
بازرگاني سيمرغ را به عنوان  1397آقاي داريوش رضوي به همراه آقايان آرش جاويد و كيانوش پارسا در تاريخ اول دي ماه 

   .تاسيس كرده اند لوازم خانگينمايندگي پخش 
بوده و و  % 25 آقاي پارسا، %25 آقاي جاويد % ،50 آقاي رضوي نوع شركت سهامي خاص مي باشد و سرمايه به ترتيب

  .به نسبت سرمايه استنيز تسهيم سود 
  .انجام داده استرا مستان عمليات زير ماهه ز 3شركت در 

فتر اداري رخ داده است از صندوق ريالي شركت انجام مي شود و در كليه پرداخت ها و دريافت هايي كه در فروشگاه و يا د 
  .فروشگاه در كرج و دفتر شركت در تهران واقع است .گرددمي محاسبه % ماليات بر ارزش افزوده 9كليه خريدها و فروش ها 

  

01/10/1397   
  ريال. 42.000.000.000سرمايه اوليه شركت به مبلغ  :1رويداد 
و واريز  7722ريال وجه نقد توسط آقاي رضوي ( افتتاح حساب در بانك ملت جاري  20.000.000.000مبلغ  : 2رويداد 

  آن به حساب فوق)

  پارساآقاي ريال توسط  350.000.000ارزش يك دستگاه وانت بار  به   :3اد رويد

 آورده ي نقدي سهامداران،  :4رويداد 

  رضوي، آقاي ريال توسط  5.950.000مبلغ          
  پارسا آقاي ريال توسط  4.900.000مبلغ         
  جاويد آقاي ريال توسط  10.050.000.000مبلغ         

ريال كه از صندوق  20.900.000.000به شرح زير به مبلغ  انبارو انتقال به  اوليه از شركت كارا سرويسخريد   :5رويداد 
  پرداخت شده است.

o 30.000.000هر يك به مبلغ  دستگاه 150 )1(مدل تلويزيون   

o 5.000.000هريك به مبلغ  دستگاه  200 )1( مدل  سيستم صوتي خانگي    
o 9.000.000هريك به مبلغ  دستگاه  50 )1(مدل جارو برقي    
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o  20.000.000هر يك به مبلغ  دستگاه 50) 2تلويزيون(مدل  
o 3.000.000هر يك به مبلغ  دستگاه 100 )2( مدل سيستم صوتي خانگي  
o 120.000.000هر يك به مبلغ  دستگاه  20 )1( مدل يخچال سايد باي سايد   
o  3.200.000هر يك به مبلغ  دستگاه 300آبميوه گيري  
o 6.000.000هر يك به مبلغ  دستگاه 40 )2(مدل  جاروبرقي  
o 40.000.000هريك به مبلغ  دستگاه 210 )3(مدل  تلويزيون  
o 5.500.000هريك به مبلغ  دستگاه 300 )3(مدلجاروبرقي    

  پرداخت شده است. ريال توسط آقاي جاويد 15.000.000مخارج ثبت قانوني شركت به مبلغ  : 6رويداد 
ريال ديگر به حساب بانكي شركت  800.000.000بابت تامين مالي مخارج شركت هريك مبلغ ضمن شركا در  : 7رويداد 
  .نمودندواريز 

  
2/10/1397    

  .از حساب بانكي شركت ريال بابت خريد دفتر كار 5.000.000.000پرداخت مبلغ  :8رويداد 
  .آقاي صمدي) در وجه فروشگاه از حساب بانكي (چك نقدي وديعهريال به عنوان  500.000.000  پرداخت مبلغ :9رويداد 
به شرح فقره چك  10ريال طي  1.200.000.000مبلغ  آقاي صمدي بهساله فروشگاه به پرداخت اجاره يك  :10رويداد 

  زير:

o  بابت سه ماه اول اجاره 02/10/1397ريال به تاريخ  300.000.000به مبلغ  103چك به شماره 

o  بابت اجاره ماه فروردين 31/01/1398ريال به تاريخ  100.000.000به مبلغ  104چك به شماره 

o  بابت اجاره ماه ارديبهشت 31/02/1398تاريخ ريال به  100.000.000به مبلغ  105چك به شماره 

o  بابت اجاره ماه خرداد 31/03/1398ريال به تاريخ  100.000.000به مبلغ  106چك به شماره 

o  بابت اجاره ماه تير 31/04/1398ريال به تاريخ  100.000.000به مبلغ  107چك به شماره  
o  بابت اجاره ماه مرداد 31/05/1398ريال به تاريخ  100.000.000به مبلغ  108چك به شماره 

o  بابت اجاره ماه شهريور 31/06/1398ريال به تاريخ  100.000.000به مبلغ  109چك به شماره 

o  بابت اجاره ماه مهر 30/07/1398ريال به تاريخ  100.000.000به مبلغ  110چك به شماره 

o  بابت اجاره ماه آبان 30/08/1398ريال به تاريخ  100.000.000به مبلغ  111چك به شماره 

o  بابت اجاره ماه آذر 30/09/1398ريال به تاريخ  100.000.000به مبلغ  112چك به شماره  

8/10/1397   
   .به حساب صندوق شركت از حساب بانكي ريال 10.000.000.000مبلغ انتقال   :11رويداد 

  
10/10/1397   

ال بابت حق بيمه ري 18.000.000و مبلغ  فروشگاه يكسالهحق بيمه ريال بابت  24.000.000مبلغ  برداشت  :12رويداد 
  ايران.شركت بيمه حساب به  واريزاز بانك و  يكساله دفتر كار
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  1397/10/14  
ريال براي فروشگاه از  140.000.000هر يك به مبلغ  )2(مدل  يخچال سايد باي سايد دستگاه 20خريد :  13رويداد 

ارزش افزوده  9(% .ماهه بدون بهره تسليم گرديده است 2كارخانه فلز ساز كه نصف بهاي آنرا نقدا و براي نصف ديگر آن چك 
  روي چك آورده شده.)

  
16/10/ 1397   

با احتساب مبلغ  ريال از شركت رويا 350.000.000هريك به مبلغ  )2(مدل  تلويزيون دستگاه 100خريد   : 14رويداد 
  .به صورت نقد از صندوق ارزش افزوده

  
17/10/ 1397    

+ ريال به طور نسيه به آقاي اشرفي 48.000.000هر يك به مبلغ  )3(مدل  تلويزيون دستگاه 150فروش   :15رويداد 
  .كه مبلغ ارزش افزوده نقدا دريافت شده استعوارض و ماليات ارزش افزوده 

  
25/10/1397  

ريال كرايه حمل  1.000.000و پرداخت  ينقد صورتريال اثاثه اداري براي دفتر ب 150.000.000خريد مبلغ   :16رويداد 
  .فروشندهبه و باربري 

  
30/10/1397   

همراه با قاب آن و خريد چندين عدد المپ مهتابي جهت دفتر مصرفيلوازم برقي ريال  8.000.000خريد مبلغ   :17رويداد 
پرداخت  – براي استفاده در فروشگاهالكتريكي شاهين  از ريال 500.000به مبلغ و نصب آن ريال  6.000.000به مبلغ 

  نقدي از صندوق
  محاسبه حقوق كارمندان فروشگاه و دفتر ، براي ماه دي به شرح زير است : :18رويداد 

  
محل   نام كارگر  رديف

  اشتغال
اضافه   حقوق پايه

  )كاري(ساعت
  بن و خواروبار  حق مسكن  اوالدحق 

 

        دي        
  1.100.000  400.000  فرزند 2  50  11.112.690  فروشگاه  داريوش رضوي  1

 400.000 1.100.000  فرزند 2  30  11.112.690  دفتر  آرش جاويد  2

 400.000 1.100.000  فرزند 2  30  11.112.690  دفتر  كيانوش پارسا  3

 400.000 1.100.000  فرزند 2  20  11.112.690  فروشگاه  رضا نيكجو  4
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 400.000 1.100.000  فرزند 1  50  11.112.690  فروشگاه  بابك آينده نگر  5

بهرام   6
  دورانديش

 400.000 1.100.000  فرزند 1  50  11.112.690  فروشگاه

 400.000 1.100.000  -  30  11.112.690  دفتر  مهرنوش متين  7

  
   نكته:

ريال و به  69.000.000% تا 10ا نرخ بمي باشد و باالتر از آن مبلغ  در ماه ريال  23.000.000معافيت مالياتي تا سقف 
  ماليات تعلق ميگيرد.% 15مازاد آن 

تهيه و ثبت ماهه  3ليست بيمه براي . % مي باشد7يكاري ) و سهم بيمه كارگر % ب 3.  + % 20% ( 23حق بيمه كارفرما 
داخت پس از كسر پر–حقوق پايه خودش براي يكسال است برابر  2( عيدي هر كارمند مي باشد.الزم آن اسناد حسابداري 

   )ماليات

  
2/11/1397   

  ل از آقاي اشرفي بابت بدهي ايشان.ريا 72.000.000.000دريافت چك ده روزه به مبلغ   :19رويداد 
  .صندوقاز  ريال به تنخواه دار رضا نيكجو جهت مخارج، 140.000.000پرداخت   :20رويداد 

  
9/11/1397    

   .ريال بطور نسيه 2.500.000هر يك به مبلغ  ) 2(مدل سيستم صوتي خانگيدستگاه  200خريد   :21رويداد 
  
11/11/1397    

  ريال هزينه حمل كاالي خريداري شده به شركت جهان. 500.000پرداخت   :22رويداد 
   09/11از خريد  )2(مدل سيستم صوتي خانگي دستگاه 20استرداد   :23رويداد 

  
12/11/1397   

اد) براي فروشگاه بطور نسيه از شركت دريالي ملزومات اداري (كاغذ و خودكار و م 1.000.000بسته  20خريد   :24رويداد 
   .تكنو ايران

   .حساب بانكي آقاي اشرفي بهريالي 72.000.000.000 وصول چك:  25رويداد 
  
15/11/1397   

 ريال. 22.737.920به مبلغ  از حساب بانكي دي ماهپرداخت بيمه   :26رويداد 

به آقاي اشرفي ده به همراه ارزش افزوريال 35.000.000هر يك به مبلغ ) 1(مدلتلويزيون  دستگاه 75فروش   :27رويداد 
   .ريال  2,861,250,000به مبلغ  دريافت چك يكماههو 

  .ريال 4.000.000به مبلغ  پرداخت هزينه پيك و باربري  :28رويداد 
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  .ريال و پرداخت از صندوق دفتر 2.000.000لغ پست و نامه به مب  :29رويداد 
  

30/11/1397   
  محاسبه حقوق كارمندان فروشگاه و دفتر ، براي هر كدام از ماه بهمن به شرح زير است :  :30رويداد

  
محل   نام كارگر  رديف

  اشتغال
اضافه   حقوق پايه

  )كاري(ساعت
  بن و خواروبار  حق مسكن  اوالدحق 

 

        بهمن        
  1.100.000  400.000  فرزند 2  70  11.112.690  فروشگاه  داريوش رضوي  1

 400.000 1.100.000  فرزند 2  50  11.112.690  دفتر  آرش جاويد  2

 400.000 1.100.000  فرزند 2  45  11.112.690  دفتر  كيانوش پارسا  3

 400.000 1.100.000  فرزند 2  35  11.112.690  فروشگاه  رضا نيكجو  4

 400.000 1.100.000  فرزند 1  80  11.112.690  فروشگاه  بابك آينده نگر  5

بهرام   6
  دورانديش

 400.000 1.100.000  فرزند 1  65  11.112.690  فروشگاه

 400.000 1.100.000  -  50  11.112.690  دفتر  مهرنوش متين  7

  
ريال به شركت هپكو كه در اين  5.300.000هر يك به مبلغ  )1(مدل خانگيعدد سيستم صوتي  200فروش   :31رويداد 
  ريال از بهاي آنرا نقدا دريافت نموده و بقيه نسيه مي باشد. 500.000.000معامله 

  
2/12/1397   

مبلغ   يال به صورت نسيه از شركت جهان ور 50.000.000هر يك به مبلغ  )3(مدل تلويزيون دستگاه 50خريد  :32رويداد 
  نقدي از صندوق پرداخت گرديده است.توسط شركت جهان  باربريجهت نيز ريال  4.000.000

  
5/12/1397    

كه  ريال به آقاي كبيري 150.000.000هر يك به مبلغ  )2(مدل يخچال سايد باي سايد دستگاه 15فروش   :33رويداد 
   .بدهكار مانده اند

ريال به فروشگاه خانه كاال به صورت  145.000.000هر يك به مبلغ  ) 1(مدل عدد يخچال سايد باي سايد 3  :34رويداد 
  نسيه.

  
10/12/1397    

  ريال بايت مخارج دفتر و فروشگاه.114.000.000شارژ حساب تنخواه به مبلغ   :35 رويداد
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داده و صورت داده در طول هفته انجام  )زير را با دستور رئيس شركت (رضويمخارج  آقاي نيكجو تنخواه دار  :36رويداد 
  است:

  ريال 9.500.000خريد ظروف آشپزخانه و سفره و چاي و قندو استكان و ....  - 1
 ريال (جهت دفتر،از صندوق سازي نمونه ) 75.000.000گاو صندوق   - 2

 ريال 1.600.000روزنامه،تقويم و منگنه و زونكن و ...  - 3

 ريال 9.500.000گوشتي،اره،پيچ و مهره و .... شيشه پنجره،انبردست،چكش،پيچ  - 4

 ريال 900.000نقشه تهران با قاب و چوب لباسي  - 5

 ريال 2.000.000عدد چهارپايه  3ريال  5.200.000نردبان فلزي بزرگ  - 6

 ريال (جهت دفتر) 500.000ريال هزينه نصب آن  8.700.000پرده كركره  - 7

  
14/12/1397   

  .بانككارخانه فلزساز از خريد كاال توسط داده شده بابت چك مبلغ  برداشت   :37رويداد 
  
15/12/1397   

  ريال. 24.859.520از حساب بانكي به مبلغ پرداخت بيمه بهمن ماه :  38رويداد 
  

18/12/1397   
ريال به شركت جهان بطور علي الحساب طي چك نقدي (پرداخت بدهي  700.000.000پرداخت مبلغ  :39رويداد  

  .فروشگاه)
  ريال.  2,861,250,000مبلغ  به) 15/11به حساب چك دريافتي از آقاي اشرفي (تاريخ واگذار   :40رويداد 
  .)19/12 (در روز بعدفوق نقد شدن چك   :41رويداد 

  
20/12/1397  

ريال از شركت سامسونگ  125.000.000هر يك به مبلغ  )1(مدل  دستگاه يخچال سايد باي سايد 20خريد  : 42رويداد 
  نسيه ميباشد. نقدا پرداخت شد و باقي مبلغ كه نصف بهاي آن 

  .فروشگاهبه بابت حمل كاال  از صندوق ريال 2.000.000پرداخت هزينه حمل به مبلغ   :43رويداد
 ريال. 655.400.000به حساب بانكي به مبلغ  شركت هپكوكامل بدهي  واريز:   44رويداد 

  
23/12/1397   

ارزش + ريال به فروشگاه خانه كاال  3.500.000هر يك به مبلغ  )2(مدل  سيستم صوتي خانگيعدد  75فروش   :45رويداد 
  ماهه از خريدار. 2و دريافت چك افزوده 

  
24/12/ 1397   
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ريال )  3.500.000عدد (هر يك به مبلغ  8فروخته شده به خانه كاال  ) 2(مدل از سيستم هاي صوتي خانگي  :46رويداد 
  برگشت شد و از حساب خانه كاال كسر گرديد.

  
25/12/1397   

و فروشگاه محمدي  به+ارزش افزوده ريال 6.500.000هر يك به مبلغ ) 3عدد جاروبرقي(مدل  300 فروش  :47رويداد 
  .چك يك ماهه دريافت
در اين معامله  به شركت هپكو كه+ ارزش افزوده ريال  4.000.000عدد آبميوه گيري هريك به مبلغ  50 فروش  :48رويداد 

   ريال نقدا و مابقي به حساب شركت هپكو گذاشته شد. 100.000.000
  

27/12/1397    
ريال  55.000.000بنزين و  850.000برق و  20.000.000ريال هزينه آب  15.000.000پرداخت مبلغ   :49رويداد 
  فروشگاه. هزينه هاي از صندوق شركت بابتتلفن 

  شركت.بانكي ريال توسط كبيري بابت قسمتي از بدهي خودش به حساب  1.200.000.000اطالع از واريز مبلغ   :50رويداد 
  ريال. 1.974.500.000مبلغ به (تسويه حساب) بدهي فروشگاه به شركت جهان از حساب بانكيكل رداخت پ  :51رويداد 
  ريال . 20.000.000به مبلغ  از حساب بانكيو واريز مانده حساب  ايرانتسويه حساب با شركت تكنو  : 52رويداد 

  
28/12/1397   

  محاسبه حقوق كارمندان فروشگاه و دفتر ، براي ماه اسفند به شرح زير است :  :53رويداد 
  

اضافه   حقوق پايه  محل اشتغال  نام كارگر  رديف
  )كاري(ساعت

  بن و خواروبار  حق مسكن  حق اوالد

 

        اسفند        
  1.100.000  400.000  فرزند 2  100  11.112.690  فروشگاه  داريوش رضوي  1

 400.000 1.100.000  فرزند 2  120  11.112.690  دفتر  آرش جاويد  2

 400.000 1.100.000  فرزند 2  90  11.112.690  دفتر  كيانوش پارسا  3

 400.000 1.100.000  فرزند 2  58  11.112.690  فروشگاه  رضا نيكجو  4

 400.000 1.100.000  فرزند 1  87  11.112.690  فروشگاه  آينده نگر بابك  5

بهرام   6
  دورانديش

 400.000 1.100.000  فرزند 1  80  11.112.690  فروشگاه

 400.000 1.100.000  -  100  11.112.690  دفتر  مهرنوش متين  7
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 به شرح زير پرداخت خواهد شد:  كمك هزينه خواروباردر ضمن   :54رويداد 

( به عنوان  از صندوق شركت ريال براي كاركنان 100.000.000مايحتاج ( آجيل ، شيريني ، ...) به مبلغ خريد مقداري 
همين و شارژ تنخواه به  تنخواه دار كه توسطريال مرغ و گوشت  140.000.000كمك مخارج عيدي ) و خريد معادل 

  . از حساب بانكي مبلغ

   .نمودپرداخت از حساب بانكي آقاي رضوي حقوق تمامي كاركنان را اسفند  29در   :55رويداد 

ريال از فروشگاه خارج نمود  10.000.000آقاي رضوي يكي از اثاثيه فروشگاه را براي مصرف شخصي به مبلغ   :56رويداد 
  كه به حساب بدهكاري ايشان منظور شد.

  كه مانده ي حساب تنخواه به حساب صندوق شركت واريز گرديد. (رضا نيكجو)تنخواه داربا تسويه حساب   :57رويداد 
به دستور مديرعامل كسري  ).فروشگاه انبارگرداني( ي موجود در انبار و ارزيابي موجودي آنهابرداري از كاالصورت: 85رويداد 

به حساب هزينه  مي باشد، ) هر كدام يك دستگاه2مدل (سيستم صوتي خانگي) و 1مدل (تلويزيونانبار كه شامل دو كاالي 
  منظور گرديد.

 

29/12/1397  

  .دردست مي باشد به شرح زير است: 1397ساير اطالعاتي كه در پايان سال 
 اسفند ماه به صورت زير مي باشد: 29پس از صورت برداري مشخص شد كه موجودي كاال در   :59رويداد 

  ، دستگاه 149 )1(مدل تلويزيون
  دستگاه،  75) 2تلويزيون (مدل
  دستگاه،  110) 3تلويزيون (مدل

  ، دستگاه 212 )2(مدل سيستم صوتي خانگي 
  ، دستگاه 50 )1(مدل جاروبرقي

  دستگاه،  40) 2جاروبرقي (مدل
  دستگاه،  40 )1(مدل يخچال سايد باي سايد

  دستگاه 2)2يخچال سايد باي سايد (مدل
  دستگاه250 و آبميوه گيري 

  .محاسبه و ثبت گرديدريالي انبار  حسابداري كنترل تعدادي، سندپس از تاييد موجودي و 

  انجام عمليات بستن حساب هاي موقت  :60رويداد 

 بستن حساب هاي دائمي  :61رويداد 


