


شماره                 1:سندشماره رضا روزنامهشرکت دفتر :صفحه

ضمائم:تاریخ تعداد حسابداری برگ:سند یک
تستانکار تدهکار مثلغ مثلغ جزء مثلغ شرح حساب کد ردیف 

450/000/000 نقد بانک-موجودی 1

450/000/000 سزمایه 2

450/000/000 450/000/000 ریال:جمع میلیون وپنجاه چهارصد
سند اولیه:شرح گذاری سزمایه

کننده :تصویة :کنندهتائید کننده :تنظیم

وتحلیل قاعده تشخیص  تجزیه

نقد:بدهکار 450/000/000بانک-موجودی بدهکار دارایی نقد)دارایی افسایش افسایش(بانک–موجودی

450/000/000سرمایه:بستانکار سرمایه بستانکارافسایش افسایش(سرمایه)سرمایه



شماره                 2:سندشماره رضا روزنامهشرکت دفتر :صفحه

ضمائم:تاریخ تعداد حسابداری برگ:سند یک
تستانکار تدهکار مثلغ مثلغ جزء مثلغ شرح حساب کد ردیف 

390/000/000 ساختمان 1

390/000/000 نقد            موجودی 2

390/000/000 390/000/000 ریال :جمع میلیون سیصدونود
سند ساختمان:شرح نقدی خزید

کننده :تصویة :کنندهتائید کننده :تنظیم

وتحلیل قاعده تشخیص  تجزیه

390/000/000ساختمان:بدهکار بدهکار دارایی افسایش(ساختمان)دارایی افسایش

نقد:بستانکار 390/000/000موجودی دارایی بستانکارکاهش نقد)دارایی کاهش(موجودی



شماره                  3:سندشماره رضا روزنامهشرکت دفتر :صفحه

ضمائم:تاریخ تعداد حسابداری برگ:سند یک
تستانکار تدهکار مثلغ مثلغ جزء مثلغ شرح حساب کد ردیف 

38/500/000 اداری  اثاثه 1

38/500/000 پزداختنی حساب 2

38/500/000 38/500/000 هشارریال:جمع وپانصد میلیون وهشت سی

سند نسیه:شرح بطور اثاثه خزید
کننده :تصویة :کنندهتائید کننده :تنظیم

وتحلیل قاعده تشخیص  تجزیه

38/500/000اداریاثاثه:بدهکار دارایی بدهکارافسایش اداری)دارایی  افسایش(اثاثه

پرداختنی:بستانکار 38/500/000حساب بستانکار بدهی افسایش پرداختنی)بدهی افسایش(حساب



شماره                  4:سندشماره رضا روزنامهشرکت دفتر :صفحه

ضمائم:تاریخ تعداد حسابداری برگ:سند یک
تستانکار تدهکار مثلغ مثلغ جزء مثلغ شرح حساب کد ردیف 

38/500/000 پزداختنی  حساب 1

38/500/000 پزداختنی   اسناد 2

38/500/000 38/500/000 هشارریال:جمع وپانصد میلیون وهشت سی
سند سفته:شرح صدور با بدهی روسه30تسویه

کننده :تصویة :کنندهتائید کننده :تنظیم

وتحلیل قاعده تشخیص  تجزیه

پرداختنی:بدهکار 38/500/000حساب بدهکار بدهی پرداختنی)بدهی کاهش کاهش(حساب

38/500/000پرداختنیاسناد:بستانکار بستانکار بدهی افسایش پرداختنی)بدهی افسایش(اسناد



شماره                  5:سندشماره رضا روزنامهشرکت دفتر :صفحه

ضمائم:تاریخ تعداد حسابداری برگ:سند یک
تستانکار تدهکار مثلغ مثلغ جزء مثلغ شرح حساب کد ردیف 

38/500/000 پزداختنی اسناد 1

38/500/000 نقد بانک-موجودی 2

38/500/000 38/500/000 هشارریال:جمع وپانصد میلیون وهشت سی

سند سفته :شرح وجه پزداخت
کننده :تصویة :کنندهتائید کننده :تنظیم

وتحلیل قاعده تشخیص  تجزیه

پرداختنی:بدهکار 38/500/000اسناد بدهکار بدهی کاهش(پرداختنیاسناد)بدهی کاهش
بانک:بستانکار نقد 38/500/000موجودی دارایی بستانکارکاهش نقد)دارایی کاهش(بانک–موجودی


