به نام حضرت حقّ
آموزش بستن سال مالی  5931و ایجاد سال مالی جدید()5931

تذکر :این آموزش مربوط به آن دسته از مشتریانی می باشد که دارای نرم افزار حسابداری جامع ایده می باشند .مشتریانی که
دارای این نرم افزار هستند ،در منوی مربوط به مالی و حسابداری زیر منوی زیر را مشاهده می نمایند:

برای بستن سال مالی  5931و ایجاد سال مالی جدید ( )5931از طریق نرم افزار جامع حسابداری ایده ،مراحل زیر را با دقت طی
نمایید.
از آنجایی که پس از بستن سال مالی به هیچ عنوان امکان بازگرداندن آن وجود ندارد پیشنهاد می شود ،قبل از شروع عملیات
بستن حسابها در سال مالی  5931و ایجاد سال مالی جدید ( ،)5931اقدام به تهیه کپی از بک آپ نرم افزار خود نمایید .برای این
منظور به محلی که نرم افزار فروش کتاب ایده نصب شده است بروید .پس از ورود به پوشه  IGFبرروی پوشه  Backupکلیک
نمایید .در این قست وارد پوشه  Dailyشده و آخرین فایل بک آپ تان را برروی سی دی کپی کنید و آن را نزد خود نگاه دارید.

بستن سال مالی  5931و ایجاد سال مالی جدید :برای این منظور مراحل زیر را طی نمایید.
برای بستن سال مالی  5931و ایجاد سال مالی جدید ( ،)5931برروی منوی سال مالی و عملیات بستن حساب کلیک
نمایید تا زیر منوی زیر نمایش داده شود .سپس برروی ایجاد سال مالی جدید کلیک نمایید.

پس از کلیک برروی ایجاد سال مالی جدید ،پنجره زیر باز می شود .در این قسمت مانند نمونه ای که مشاهده می نمایید ،عنوان
دوره را وارد نموده و تاریخ شروع دوره و پایان دوره در سال مالی جدید را وارد نمایید .در این قسمت و هنگام وارد نمودن تاریخ
شروع دوره در نظر داشته باشید که این تاریخ حتما باید بعد از تاریخ پایان دوره ،سال مالی قبل باشد .تاکید می گردد درصورتی که
تاریخ شروع دوره سال مالی جدید با تاریخ پایان دوره سال مالی قبلی یکسان باشد ،امکان ایجاد دوره مالی جدید وجود نخواهد
داشت.
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پس از وارد کردن تاریخ شروع دوره و پایان دوره(مانند نمونه) برروی دکمه تایید کلیک نمایید.

پس از آنکه برروی دکمه تایید کلیک نمودید ،از طریق منوی سال مالی و عملیات بستن حساب به زیرمنوی سالهای مالی بروید
تا از ایجاد شدن سال مالی جدید اطمینان حاصل نمایید .پس از آن با زدن دکمه تایید ،این فرم را ببندید.

تا اینجای کار ما سال مالی جدید را ایجاد کردیم.
الزم به ذکر است:
 -5با این کار (ایجاد سال مالی جدید) و درست تا این مرحله از کار سندهای خودکار حاصل از فروش و خرید و  ...در سال مالی جدید
ثبت خواهد شد .اما از آنجایی که هنوز سال مالی قبلی خود را نبستهاید میتوانید سندهای حسابداری خود را ویرایش نمایید.
 -2در حال حاضر که سال مالی جدید ایجاد گردیده است نیز میتوانید از سیستم فروش و مالی /حسابداری خود استفاده نمایید و
لزوما نیازی به بستن حسابهایتان نیست .بنابراین در صورتی که هنوز در سال مالی  5931خود نیاز به ویرایش و یا ثبت اسناد
حسابداری دارید میتوانید ،در همین مرحله کار بستن سال مالی خود را موقتا کناز بگذارید و پس از اتمام عملیات مالی دوباره به
این بخش مراجعه نمایید.
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حال باید به ترتیب حساب های موقت(سود و زیانی) را در سال مالی قبل ( )5931بسته ،عملیات انتقال به حساب های سود و
زیان انباشته را انجام داده و در پایان حساب های دائم را نیز ببندیم .برای این منظور از طریق منوی سال مالی و عملیات بستن
حساب برروی گزینه عملیات بستن حساب های موقت (سودی و زیانی) کلیک می نماییم.

پس از کلیک برروی عملیات بستن حساب های موقت (سود و زیانی) ،پنجره زیر پیامی را نشان می دهد که از شما می خواهد
مطمئن باشید به جز سیستم شما ،نرم افزار برروی هیچ سیستم دیگری باز نباشد .این مورد بسیار جدی بوده و حتما از بسته

بودن نرم افزار در سایر سیستم ها مطمئن باشید .سپس برروی دکمه بلی کلیک نموده تا پنجره مربوطه باز شود.

پس از کلیک برروی دکمه بلی پنجره زیر باز می شود .در این قسمت با کلیک برروی دکمه مشخص شده (تایید و ثبت سند
بستن حساب های موقت) اقدام به بستن حساب های موقت خود در سال مالی  5931نمایید.
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با کلیک برروی دکمه مورد نظر ،پیام زیر نمایش داده می شود .در صورت اطمینان برروی دکمه بلی کلیک نمایید.

بعد از آنکه برروی دکمه بلی در پنجره باال کلیک نمایید ،پجره ی زیر (مربوط به تاریخ سند) نمایش داده می شود .در این قسمت
تاریخی را که قصد دارید سند مربوط به بستن حساب های موقت شما بسته شود را وارد نمایید .بدیهی است باید تاریخ وارد شده

بعد از تاریخ آخرین سند خورده شده از سوی شما باشد ،در غیر این صورت امکان تایید وجود نخواهد داشت و نرم افزار طی
پیامی از شما میخواهد تا تاریخ را تغییر دهید .به عنوان مثال با توجه به تاریخی که در نمونه زیر وارد شده است در می یابیم،
هیچگونه سندی را بعد از تاریخ ثبت شده در پایین ،در سال مالی قبل ثبت نکرده ایم.
پس از ورود تاریخ برروی دکمه تایید کلیک نمایید.
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در صورت اطمینان برروی دکمه بلی کلیک نمایید

پس از آنکه برروی دکمه بلی کلیک نمودید حساب های سود و زیانی شما در سال مالی قبل بسته می شود .به منظور اطمینان
از اینکه به درستی این اتفاق افتاده است پیشنهاد می شود به بخش سند حسابداری و سپس بایگانی اسناد بروید و پس از انتخاب
تاریخ مناسب (تاریخ که در مرحله قبل وارد نمودید) مانند نمونه زیر ،از ثبت سند بستن حساب های موقت و سود و زیانی سال
 5931اطمینان حاصل نمایید.
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حال یکبار دیگر به منوی سال مالی و عملیات بستن حساب رفته و اینبار برروی دکمه عملیات انتقال به حساب های سود وزیان
انباشته کلیک نمایید .سایر مراحل مانند آنچه در پیشتر توضیح داده شد می باشد .شکل های زیر را می توانید پیگیری نمایید.

گام اول:

گام دوم:

گام سوم :اطمینان از ثبت سند انتقال به سود و زیانی
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حال به بستن حساب های دایم می پردازیم.
مانند آنچه دیدیم ،بار دیگر از منوی سال مالی و عملیات بستن حساب برروی زیر منوی عملیات بستن حساب های دایم ،کلیک
می نماییم.

در این مرحله با کلیک برروی دکمه تایید و ثبت سند بستن حسابهای موقت اقدام به این کار می نماییم.
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در صورت اطمینان از آنچه از شما پرسیده می شود ،برروی دکمه بلی کلیک می نماییم.

حال با رعایت به آنچه پیشتر به آن اشاره شد ،تاریخ را وارد نمایید.

با کلیک برروی دکمه تایید به این عملیات پایان دهید.
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حال باردیگر در قسمت بایگانی اسناد خود از ایجاد سند بستن حساب های دایم در سال مالی قبل اطمینان حاصل نمایید.

حال سال مالی قبلی شده با موفقیت بسته و از این پس می توانید اسناد خود را در سال مالی جدید ثبت نمایید.

مشکالتی که ممکن است در حین بستن سال مالی قبل با آنها مواجه شوید

 -5قبل از هرچی ز باید توجه داشته باشید که در صورتی که کاربران دیگری از نرم افزار (نرم افزار حسابداری جامع و نرم
افزار فروش) استفاده می نمایند ،حتما باید نرم افزار را بسته باشند و تنها برروی سیستم شما(که در حال انجام این
عملیات هستید) نرم افزار در حال اجرا باشد.
 -2برای انجام این عملیات باید تمامی اسناد شما در مرحله تایید باشند و هیچگونه سند غیرباالنسی نداشته باشید .در
صورتی که اسناد غیرمرحله تایید و یا غیر باالنسی دارید حتما آنها را باالنس نموده و در مرحله تایید قرار دهید بعد
اقدام به انجام عملیات بستن حساب نمایید.
 -9در صورتی که با این پیام مواجه شدید:
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علت آن است که پایان سال مالی قبلی تان قبل از (یا مساوی است) با تاریخ شروع سال مالی جدید که قصد در ایجاد آن را دارید.
برای این منظور از طریق منوی سال مالی و عملیات بستن حساب به بخش سال های مالی رفته و مشاهده نمایید که تاریخ پایان
سال مالی ای که قصد بستن آن را دارید چه زمانی است؟ سال مال جدیدتان حداقل باید یک روز بعد از تاریخ پایان سال مالی
قبلی تان باشد.
 -4درصورتی که با این پیام روبرو شدید:

ممکن است هنگامی که می خواهید سند بسته شدن حساب های خود را تایید نماید ،با این پیام مواجه شوید .همانگونه که در
بخش آموزش برای شما آورده شده است ،علت این امر آن است که شما برای بسته شدن سند حساب خود در سال مالی قبل،
تاریخی را انتخاب نموده اید که بعد از آن تاریخ سندی را ثبت نموده اید .با مراجعه به قسمت بایگانی اسناد ،تاریخ آخرین سند
خود را پیدا نموده و سندتان را بعد از تاریخ آن سند ،وارد نمایید.
با تشکر از همراهی شما
سال خوبی را برای شما آرزومندیم
واحد آموزش شرکت ایده گستران
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