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 .شود صادر نمی  سند حسابداری  سند موجودی ابتدای دوره  سند سند حسابداری موجودی ابتدا برای  ی دوره در 

 صادر می شود.در  سیستم حسابداری  و پایان دوره در سند اختتامیه  افتتاحیه

در موجودی امردای دوره ا بار ثبا می  نند ما    آ در ستتند  در زمان استترارار ستت بتترر مبتت ار مهر استتا  آ  ارمران    آ

شود صادر می  بامداری  شماره  افرراح آ ح برند  ض حات تکم لی م شد.)تو سی  مایند تا مرامر ما مغایرت گ ری م ن  -3را مرر

 حبامداری و ا بار(

 انبار موجودی امردای دوره گردش طی دوره موجودی پایان دوره

 حسابداری سند افرراح آ صدور سند حبامداری طی سال حبامداریسند اخررام آ در 
سند پایان  صدور  برن ریالی ا بار جها  سند افرراح آ و اخررام آ در عمل ات م صدور  برال از عمل ات  دوره و امردای دوره م

 حبامداری اسا.

 

 

 نند : مرخی از  ارمران فکر می  منرال شودحبامداری صادر شده ماشد و مآ س برر  ا باری از زیر س برر حبامدار چنا  آ سند

برا ک سا و موجودی  االی م سب ما  ن وارده ا سند ا بار مرنا سب ماموجودی  اال مدهکار یعنی  سند مرنا صاد ار یعنی  ره  ن 

 اسا. در حالی  آ اصالح مها یا تعدیل مها همآ این فرض ات را مر هر می ز د.

 

 سند حسابداری بابت خرید

 بستانکار بدهکار معین موجودی

  Xx موجودی کاال

 Xx  حساب پرداختنی

 چنا  آ مر روی سند فوق اصالح مها  اهنده صادر شود

 مبلغ خریدکاهنده سند حسابداری بابت اصالح 

 بستانکار بدهکار معین موجودی

  Xx حساب پرداختنی

 Xx  موجودی کاال

 

 اسا. همان طور  آ در مثال فوق م ان شد، سند خرید وارده

 

 

 

  شندعمل ات ثبا تعدادی سراالل عمل ات وظ فآ مدیریا موجودی  اال را مر عهده ا باردار و ریالی از یکدیگر مجزا می ما . این ا

حبامداری ا بار می گذارد. عالوه مر این تبلبل اقدامات   ز وجود دارد. یعنی امردا و ارزش گذاری ریال موجودی ها را مر عهده 

سپس شد  ثبا تعدادی،  شرآ ما صالح مادار وجود دا شود. چنا  آ   از مآ ا سند حبامداری ا جام می  ثبا ریالی و در  خر ثبا 

 ماید گام های فوق مآ ترت ب از  خر مآ اول حذف گرد د.

 ثبت سند حسابداری <ثبت ریالی== <==ی ثبت تعداد
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 اصالح ریال  مود.ان مرای اقالم  ن سند ز هر می تومعداز   کآ مرای سند ا بار سند حبامداری صادر شد، ما 

 

مرخی از  ارمران تصور می  نند مرای اصالح ریال ماید سند 

ند مای حذف   مداری مرموطآ را  حالی  آ مرای حبتتتا . در 

سا  ارمران می توا ند  شده ا بامداری  سنادی  آ ثبا ح ا

سطح  صالح مها هر می توا د در  صالح  نند. این ا مبلغ را ا

 در سطح سند  ماشد.قلر ماشد و هر 

 نحوه اجرا

  به صالالورت ما ا  مبلغ،اگر اصالالالح را برای هر آیتمی 

بخواهیم اعمال کنیم باید بر روی مبلغ کلیک کنیم، در 

کاربر آیتم مورد ن ر را  باز می شالالود،  که  لوک آپی 

 انتخاب می کند.

  اگر اصالح  مبلغ در سطح سند باشد کاربر در تب

تب اقالم( بر  مل )کنار  روی عنوان کلیک می عوا

 کند و عامل مورد ن ر را انتخاب می کند.

  مل)سالالطح سالالند( در تب عوا بت اطالعات در  ث

صدستون  سطح و در لوک آپ عوامل  نرخ/در (

 در ستون عملکرد اناام می شود.قلم سند(

 
 
 

 

 

  از همان س برر ا جام می شود.اساحذف سند حبامداری اسنادی  آ از س برر ا بار صادر شده ، 

 

تمامی اسناد صادر شده از زیر س برر ها ماید الزاما از 

همان ستت بتترر حذف شتتو د. چنا  آ در ستت بتترر 

سند مرموطآ را  بر د و تمایل مآ حذف  بامداری ه ح

ا سند مبنا ر دارید، ماید در فرم سند حبامداری،  یکون

ا رخاب  مای د. در صتتورتی  آ مآ ستتند مبنای مرموطآ 

دسررسی داشرآ ماش د، س برر سند )وارده یا صادره 

مرموطآ( را  مایش می دهد.  ارمر مر روی سند مرموطآ 

گزینآ ستتند حبتتامداری را ا رخاب می  ند. در فرم ماز 

(گزینآ حذف را ا رخاب می سند حبامداری )فرم شده 

 . ند

 

 
مآ  ارمر  مایش داده می  ا بار )رستتت د یا حوالآ(ما ا رخاب فرم فوق گزینآ ستتتند 

 شود.
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 .در س برر ا بار یک عامل تعریف شده اسا ولی  ارمران  ن را در سند  می م  ند 

  ن عامل مآ سند مرموطآ مرصل شود.هر عاملی  آ در س ربر ا بار تعریف می شود ماید در فرم ا واع سند، 

 

 

 شود برال از عمل ات ریالی ا بار ا جام می  برن تعدادی ا بار م سال، عمل ات م ان . از این رو  ارمردر هنگام ا جام عمل ات پایان 

 ا بار می توا ند امردا ا بار را مآ صورت تعدادی مبند د و سپس در زمان مناسب ریال ا بار را مبند د.

بترن ستال، در ست بترر موجودی پایان دوره مر استا  روش ق ما گذاری مبترآ می شتود. یعنی اگر در تن  مات در زمان م

س برر مشخص شده ماشد، روش ق ما گذاری در سطح سازمان اسا  االهای هر طباآ را همزمان مآ تفک ک ا بارها می مندد. 

سال مر  برن  شد، عمل ات م سا  ا بار ما شود.اگر روش ق ما گذاری مر ا صورت مجزا ا جام می  سا  هر ا بار مآ  اگر روش  ا

 ق ما گذاری مر اسا  شعبآ  ماشد، عمل ات مبرن سال مر اسا  هر شعبآ مآ صورت مجزا ا جام می شود.

 

شد در فرم ق ما  سازمان ما سطح  چنا  آ روش ق ما گذاری در 

گذاری دوره ای هر  اال تنها یکبار  مایش داده می شتتتود. عالوه مر 

سرون  طباآ در فرم ق ما گذاری دوره ای  د و عنوان این  مایش 

 مهر ترین شاخص می ماشد.
ماشتتد در فرم ق ما  طباآ چنا  آ روش ق ما گذاری در ستتطح 

 مایش داده ماما گردش در هر ا بار  یکبار ای هر  اال گذاری دوره

 در فرم ق ما  د و عنوان ا بارمی شود. عالوه مر این  مایش سرون 

 گذاری دوره ای مهر ترین شاخص می ماشد.
ماشتتد در فرم ق ما  شتتعبآ چنا  آ روش ق ما گذاری در ستتطح 

شعبآ یکبار گذاری دوره ای هر  اال ه اد مایش دماما گردش در هر 

 در فرم ق ما  د و عنوان ا بارمی شود. عالوه مر این  مایش سرون 

 گذاری دوره ای مهر ترین شاخص می ماشد.
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 .چگو آ می توان اطم نان حاصل  مود مرای سند معطوف صادر شده اسا  

زما ی  آ مرای تمامی اقالم سندی معطوف 

سند مآ  ارمر  شود در پای ن فرم  صادر می 

 عبارت معطوف دارد  مایش داده می شود. 

عالوه مر این ما  ل ک راسا مر روی سند و 

دریافا تاریخ آ   ز می توان این موضتتوع 

 را مررسی  مود.

سناد  با ا برر ل  س  ما ا رخاب تاریخ آ 

را مآ  ارمر  مایش پس و پ ش ستتند جاری 

 می دهد.

 
 

 

 

 

 

  در زمان مبرن سال س برر ا بار، توسط س برر  نررل می شود حوالآ ا راال ماز رس د  شده ای وجود  داشرآ ماشد. یعنی تا

شو د س د  شده  .پایان دوره مالی ماید همآ حوالآ ا راال ها ر صادر   س د ا راال مرای حوالآ های ا راال  سال ر از این رو اگر طی 

سال  برن  شد، مشکل مرای  ارمر پ ش  می  ید. اما در زمان م س د  مایند. در غ ر این صورت ما ماید  ارمران الزاما حوالآ ها را ر

 س برر ا بار سند اخررام آ مرای ا بار دریافا  ننده صادر  می  ند.

 

 

 

  سا. چنا  آ  ارمر دسررسی  یا می شا تغ  ر داد. پاسخ مثبا ا توان  د یا عنوان یا گروه  اال را معد از   کآ در ا بار گردش دا

 را داشرآ ماشد می توا د  د یا عنوان یا گروه  اال را تغ  ر داد. ما این تغ  ر  ل گردش اسناد همآ س برر ویرایش اطالعات  اال

شد ها   ز تغ  ر می  ند. اما    شود این می ما شد و اطالعات  ن  آ ماید مآ  ن دقا  شده ما س دی مایگا ی  چنا  آ حوالآ یا ر

 اهم ا داشرآ ماشد ماید مجداد رو ش های مرموطآ را دریافا  مود.
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