
 
 شرکت ثبات رایان کارگیل

 اعتبارات َسیىٍ ای  علی الحساببصًرت  صًرت يضعیت پیماوکاری بخشی از پرداخت سىذ ومًوٍ

 درطذ9بیوه هفت و یک نهن هالیات ارزش افسوده . ریال پرداخت گردیذ 300,000,000ریال دریافت گردیذ به دلیل کوبود نقذینگی  900,000,000طورت وضعیت به هبلغ : هثال

 کل هسینهکسورات بابت  (ریال  300,000,000)کسورات هبلغ قابل پرداخت  

 ارزش افسوده 81/000/000=9%*900/000/000

 کل هسینه 981/000/000;81/000/000+900/000/000 کل هسینه  

 هالیات تکلیفی 27/000/000;%3*900/000/000 هالیات تکلیفی 9/000/000;3%*300/000/000 

 بیوه  70/000/000;%7.1/9*900/000/000 بیوه  23/333/333 ; 7.1/9% * 300/000/000 

 سپرده حسن انجام کار 90/000/000;%10*900/000/000 سپرده حسن انجام کار 30/000/000 ; 10% * /300/000/000 

 جوع کسور 187/000/000; 90/000/000+70/000/000+27/000/000 جوع کسور 62/333/333;9/000/000+23/333/333+30/000/000 

 خالض قابل پرداخت 794/000/000;187/000/000-981/000/000 خالض قابل پرداخت 237/666/667;300/000/000-62/333/333 

 794000000-237666667;556333333هبلغ خالض هطالبات پیوانکار پس از کسر علی الحساب پرداختی  

 شمارٌ ثبت حسابکذ  عىًان حساب کل عىًان حساب معیه تفضیلی  بذَکار بستاوکار

  تامین اعتبار از محل تنخواه گردان حسابذاري   

 97001 اعتبار تاهین شذه اعتبار هسینه تاهین شذه نوع،هشخظات،فظل،سال ،برناهه 972,000,000  1

 96001 کنترل اعتبار کنترل اعتبار هسینه هشخظات اعتبار ، برناهه  972,000,000

  علی الحساب پرداخت وجو  جوع 972,000,000 972,000,000
2 

 14001 علی الحساب علی الحساب بابت عولیات جاري نوع،هشخظات،فظل،سال ،برناهه،اشخاص 237,666,667 



 61002 هـسینـه هسینه استفاده از کاال و خذهات نوع هنابع،هشخظات،ریسفظل،هرکس هسینه 743,333,333 

 24001 سایر بذهی هاي جاري بیوه پرداختنی اعتبار،اشخاص،سالنوع هنابع،هشخظات   70,000,000

 24004 سایر بذهی هاي جاري هالیات پرداختنی نوع هنابع،هشخظات اعتبار،اشخاص،سال  27,000,000

 21006 هبادله ايحساب ها و اسناد پرداختنی حاطل از عولیات  سپرده هاي پرداختنی هاهیت سپرده، نوع هنابع،هشخظات اعتبار  90,000,000

 11001 هوجودي نقذ بانک پرداخت هسینه ...حساب شواره   237,666,667

 21001 حساب ها و اسناد پرداختنی حاطل از عولیات هبادله اي حساب ها و اسناد پرداختنی نوع هنابع،هشخظات اعتبار،اشخاص،سال  556,333,333

  پرداخت علی الحسابثبت بودجه اي  جوع 981,000,000 981,000,000

 98001 اعتبار پرداخت هاي غیرقطعی اعتبار هسینه بابت پرداخت هاي غیرقطعی نوع،هشخظات،فظل،سال ،برناهه 237,666,667  3

 97001 اعتبار تاهین شذه اعتبار هسینه تاهین شذه نوع،هشخظات،فظل،سال ،برناهه  237,666,667

  واریس کسورات به حسابهاي هربوطهثبت  جوع 237,666,667 237,666,667
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 24001 سایر بذهی هاي جاري بیوه پرداختنی نوع هنابع،هشخظات اعتبار،اشخاص،سال 23,333,333 

24004 

11007 

 سایر بذهی هاي جاري هالیات پرداختنی نوع هنابع،هشخظات اعتبار،اشخاص،سال 9,000,000 

 هوجودي نقذ وجوه سپردهبانک دریافت  ...حساب شواره  30,000,000 

 11001 هوجودي نقذ بانک پرداخت هسینه ...حساب شواره   62,333,333

  ثبت بودجه اي واریس کسورات جوع 62,333,333 62,333,333

 99001 اعتبار هظرف شذه اعتبار هسینه هظرف شذه نوع،هشخظات،فظل،سال ،برناهه 62,333,333  5

 97001 اعتبار تاهین شذه اعتبار هسینه تاهین شذه نوع،هشخظات،فظل،سال ،برناهه  62,333,333
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