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بسمه تعالي 
 

شرايط و مراحل صدور سند اختتاميه و انتقال اطالعات  به دوره مالي جديد در نرم افزارحسابگر 
  به بعد UCyber Account 8Uنسخه  

 
الف- شرايط جهت صدور سند اختتاميه 

 
-كنترل موارد اصالح مقدماتي  1
 

 اصالح مقدماتي، براي تمام موارد (حسابها,كنترل > اصالح اطالعات ----->در منوي (پرونده-----
اقالم,اسنادو...) كنترل گردد. 

 
 

-مانده حساب اشخاص ,بانكها وهزينه ها بعد از صدور آخرين فاكتور وثبت آخرين سند دريافتها وپرداختها وهزينه 2
ها از لحاظ صحت مانده كنترل گردد. 

 
3-Uكنترل اقالم موجودي U  

از لحاظ كنترل موجودي منفي وكنترل مانده اقالم با انبار 
توجه :در صورت وجود مغايرت مي توانيد گزارش موجودي انبار را از انبار دار گرفته (تمام عمليات انبار خريد ، 

فروش ، برگشت از فروش و خريد ، حواله و انتفال) در روز انبار گرداني مي بايست متوقف گردد. 
در سيستم يك حساب به نام هزينه تعديل انبار در سر فصل هزينه ها ايجادگردد.  -

ورود موارد مغايرت رفته ودكمه جديد را زده  و > انبارگرداني پايان دوره -----> به  منوي عمليات روزانه  -----
انبار مورد نظر را انتخاب كرده ودكمه ايجاد فايل مغايرت رامي زنيم . 

پس از ورود موارد شمارش شده انبار درستون (شمارش شده ) وآگاهي واطمينان ازموارد مغايرت وارد شده  
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هزينه Uدكمه صدور فاكتور تعديل رامي زنيم كه پنجره ليست حسابها باز مي گردد.در اين زمان مي بايست حساب 
 را انتخاب كرده وتائيد نمائيم.سيستم خود موارد مغايرت را اصالح        مي نمايد. Uتعديل انبار

 
توجه : براي مغايرت هر انبار كافي است از قسمت فيلتر بر اساس كد آن انبار تاكد همان انبار را انتخاب كرده ودكمه 

شروع رابزنيم . 

 
 
 

4-Uصدور سند اختتاميهU  
-مطابق شكل زير به چارت حسابها رفته وحسابهاي سود وزيان سنواتي وسود و زيان عملكرد و ترازاختتاميه را 1

ايجــاد كرده . 
توجه : حساب سود وزيان سنواتي به نام سال مالي ايجاد گردد. 

 95مثال : سود و زيان سنواتي 
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 هر كدام از اين حسابها درسربرگ اطالعات كلي معرفي چارت حسابها مطابق با نام خود حسابها Uنوع حسابUتوجه:
مي بايست انتـخـاب شود.مطابق شكل زير 

 
 

نوع حساب سود و زيان سنواتي:ترازد-حقوق صاحبان سرمايه-سنواتي و نوع حساب سود وزيان عملكرد:تراز د-
عملكرد و نوع حساب تراز اختتاميه:تراز د- حسابهاي واسط مي باشد. ñحقوق صاحبان سرمايه 

عمليات بستن حسابها رفته حساب سود وزيان  عملـكرد و حساب >بعدبه قسمت عمليات پايان دوره مالي -----
سود وزيان سنواتي و حساب اختتاميه رامطابق شكل زير انتخاب كرده ودكمه شروع را مي زنيم . 

 
 

 به باال امكان بستن تمامي 9 فقط حسابهاي موقت بسته ميشود ولي درنسخه حسابگر8توجه: درنسخه حسابگر
حسابها (موقت و دائم )مطابق شكل زير وجود دارد. 
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 انتقال اطالعات به دوره مالي جديدU(ب)
انتقال به دوره مالي >عمليات پايان دوره مالي -----> -----Uعمليات روزانهUپس از صدور سند اختتاميه به منوي 

جديد رفته ومطابق شكل زير تاريخ دوره جديد وشماره دوره جديد را انتخاب كرده ودكـمـه تائيد را  
وارد مي نمائيم . 

 

 
 

در صورتيكه بخواهيد حسابها با مانده انتقال يابد:تيك انتقال كليه حسابها مشتريان-فروشندگان (با مانده  -
حسابها را بزنيد.) 

در صورتيكه بخواهيد حسابها بدون مانده انتقال يابد:تيك انتقال كليه حسابها مشتريان-فروشندگان (بدون  -
مانده حسابها را بزنيد.) 

در صورتيكه بخواهيد اقالم موجودي بدون مانده انتقال يابد:تيك بدون مانده اقالم موجودي را  بزنيد.  -
در صورتيكه بخواهيد اقالم موجودي با مانده انتقال يابد:تيك با مانده اقالم موجودي را  بزنيد.  -
درصورتيكه مركزهزينه كار ميكنيد در قسمت تنظيمات انتقال حسابها تيك براساس مركزرا بزنيد.  -
در صورتيكه ارزي كار ميكنيد در قسمت تنظيمات انتقال حسابها تيك براساس ارز را بزيند.  -
درصورتيكه بخواهيد  تاريخچه چكهاي برگشتي انتقال يابد در قسمت تنظيمات انتقال حسابها تيك  -

تاريخچه چكهاي برگشتي و خرج شده را بزنيد. 
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بعد از وارد كردن دكمه تاييدپيغام آيا موارد اصالح مقدماتي چك شده است ؟ مطابق شكل زير ظاهر مي گردد, 

 

 
 

كه با تائيد كردن آن در صورتيـكه تمام موارد قسمت الف )كنترل شده باشد سيستم به صورت خودكار اطالعات را به 
دوره مالي جديد انتقال داده وسند دوره جديد را به صورت اتوماتيك صادر مي نمايد، وپيغام انتقال به دوره مالي 

جديد با موفقيت انجام شد ، مطابق شكل زير را ميدهد. 
 

 
 

)دوره جديد را انتخاب كرده وشروع به كار نمائيد. ALT+Mشما مي توانيد بااستفاده از كليد تركيبي (
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 توجه:براي صحت انتقال، هميشه قبل از هرگونه عمليات مالي در دوره جديد، ترازنامه دوره قبل را با تراز مالي دوره 
جديد مقايسه فرماييد و سيستم را از لحاظ مانده كاالها و حسابها و چكها ،كنترل كنيد. 

 

 


