روند بستن حساب ها در پایان سال

مراحل بستن حسابها در پايان سال مالي به ترتيب زير مي باشد :
 - 1ثبت کليه اسناد حسابداري

در مسير  ":اسناد حسابداري← فرم ثبت اسناد"  ،با وارد کردن آخرين شماره سند و تائيد آن  ،اسناد ثبت دائم
خواهند شد .اين ثبت بصورت دائم و غير قابل بازگشت مي باشد پس تنها در صورتي از آن استفاده نماييد که
کليه عمليات حسابداري تمام شده و اسناد هيچ گونه ايجاد  ،تصحيح و حذفي نياز نداشته باشند.
 - 2طبقه بندي کليه حسابها در فرم طبقه بندي سرفصل هاي کل

در مسير ":اطالعات پايه← فرم طبقه بندي حسابهاي کل"  ،بايد کليه رديف هاي اين فرم داراي مشخصه هاي
دسته  ،گروه و ماهيت حساب باشند و در صورتي که حسابي اين تعاريف را ندارد  ،با انتخاب گزينه تصحيح
بايد تکميل شود.
 - 3تعريف سرفصل کل افتتاحيه و اختتاميه و سرفصل معين به تفکيک افتتاحيه و اختتاميه :

بايد در سرفصل حسابها  ،حسابي با عنوان افتتاحيه /اختتاميه وجود داشته باشد که دو حساب معين به نام هاي
 -1افتتاحيه -2اختتاميه در آن وجود داشته باشد .
 - 4تعريف سرفصل کل حساب "سود وزيان جاري" درفرم سرفصل حسابهاي ويژه :

در مسير " :اطالعات پايه← فرم سرفصل حسابهاي ويژه"  ،بايد کد حساب مربوط به سود وزيان جاري در
رديف مربوط به " سود و زيان جاري " وارد شود .به شکل زير ( :ابتدا روي رديف سود و زيان جاري قرار
گرفته← درانتهاي ستون کل کليک بر روي← انتخاب کد کل حساب سود و زيان جاري ← تاييد )
 - 5صدور سند بستن حسابهاي موقت

در مسير  ":اسناد حسابداري ← فرم صدور سند ← نوع  :اسناد ويژه دوره مالي← بستن حسابهاي موقت "
را انتخاب نموده و تاييد نماييد  ،فرم سند باز خواهد شد که حاوي رديفهاي مربوط به بستن حسابهاي موقت
است .در صورتي که مراحل گفته شده در باال به درستي انجام شده باشد مي توان اين سند را ذخيره نمود.در
غير اينصورت خطا داده خواهد شد .
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*نکته  :چنانچه در سرفصل حسابهاي ويژه  ،براي سود و زيان انباشته کد حسابي جدا از سود و زيان جاري
تعريف شده باشد  ،آنگاه دو رديف سند مربوط به "انتقال سود و زيان جاري به انباشته " به سند فوق ( سند بستن
حسابهاي موقت) اضافه خواهد شد .
 - 6ثبت دائم سند بستن حسابهاي موقت :

مجددا در فرم ثبت اسناد حسابداري به شکل گفته شده در بند  1سند بستن حسابهاي موقت را نيز بايد ثبت دائم
نماييد.
 - 7صدور سند اختتاميه

در مسير ":اسناد حسابداري ← فرم صدور سند ← نوع  :اسناد ويژه دوره مالي ← اختتاميه" انتخاب مي شود
و سند ايجاد شده در اين قسمت نيز ذخيره مي شود.
 - 8وارد کردن شماره اسناد افتتاحيه و اختتاميه و بستن حسابهاي موقت :

در مسير " :عمليات کمکي ← فرم تعريف پارامترهاي سيستم"  ،شماره سند هاي مربوط به سند افتتاحيه  ،سند
اختتاميه و سند بستن حسابهاي موقت را در قسمت هاي مربوط به هرکدام وارد نموده و تائيد نماييد.
 - 9صدور سند افتتاحيه :

از مسير  " :عمليات کمکي ← فرم انتخاب دوره هاي مالي"  ،دوره مالي جديد را انتخاب نموده و در سال مالي
جديد در همان مسير اسناد حسابداري  ،فرم صدور سند را باز نموده و پس از قرار دادن \نوع در حالت اسناد
ويژه دوره مالي  ،سند افتتاحيه را انتخاب نموده و سند ايجاد شده را ذخيره نماييد.
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