
 رنرم افسار اسپاد حسابداريآمٌزش انتقال حسابيا د

دس پايان دَسي ماني شما تايذ اقذاو تً اوتقال سشفصم حساتٍا َ صذَس اسىاد افتتاحيً َ 
اختتاميً تشاي دَسي جاسي َصذَس سىذ افتتاحيً تشاي دَسي تعذ وماييذ كً ايه امش مستهضو 

ٌاي مُجُد مي تاشذ. ماوذي تمامي  تسته حساتٍاي مُقت َسفع مغايشت ماوذي اص سشفصم
حساتٍاي دائمي )تشاص وامً اي( تا سشفصهي اص وُع تشاص اختتاميً دس يك سىذ تا عىُان سىذ 

 اختتاميً تستً مي شُد.

گضيىً  عمليات حسابجٍت اوجاو عمهيات اوتقال حساب َ صذَس سىذ اختتاميً اص مىُي 
سا ومايش مي  قال حسابياانت سا اوتخاب وماييذ، تشوامً فشو انتقال حساب

                                     دٌذ

  

 اتتذا تاسيخ سىذ افتتاحيً َ تاسيخ سىذ اختتاميً سا َاسد وماييذ. 
 سپس يكي اص گضيىً ٌاي
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 . سا اوتخاب وماييذ

سىذ افتتاحيً َاختتاميً ويض تً دَسي ماني تعذ ,تا اوتخاب گضيىً اَل غيش اص سشفصم حساتٍا
 مىتقم مي شُد.

 دٌذ.گضيىً دَو سشفصم حساتٍا َتىٍا سىذ اختتاميً سا اوتقال مي 

 گضيىً ٌاي سُو َ چٍاسو تً تشتية فقط سىذ اختتاميً َسشفصم ٌا سا اوتقال مي دٌذ.



َضعيت سىذ سا ويض مشخص كشد. چىاوچً سىذ تً صُست قطعي   الصو تً ركش است كً تايذ
تاشذ امكان َيشايش آن دس دَسي ماني جذيذ َجُد وذاسد اما اگش تً صُست غيش قطعي تاشذ 

 اسد.امكان َيشايش َجُد د

تا اوتخاب ٌش كذاو اص ايه گضيىً ٌا َ ويض تعييه َضعيت سىذ )قطعي، غيش قطعي( تشوامً، يک 
ايجاد مي کىذ َ تً طُس خُدکاس يک دَسي ماني جذيذ تا عىُان "دَسي جاسي" دس   سىذ اختتاميً

 گشدد.  تشوامً ايجاد مي

  

دس ومايش نيستي صذَس سىذ سىذ اختتاميً ايجاد شذي تً شكم صيش مي تاشذ َ ايه اسىاد سا 
 كً دس مىُي حساتذاسي/ صذَس سىذ حساتذاسي مي تاشذ، مي تُاويذ مشاٌذي وماييذ.

  

  

 سىذ اختتاميً: 

  

 ****                              تشاص اختتاميً

 ****                                                مُجُدي وقذ َ تاوك  

 ****                                               حساتٍاي دسيافتىي 

 ****                                                مُجُدي مهضَمات

  ****                                                                صميه                                        

 ****                                                          ساختمان                                        

 ****                                                        اثاثً اداسي                                        

 ****                                      سشمايً گزاسي دس ششكت                                          

 

 ****                      پشداختىي حساتٍاي    

 ****                          اسىاد پشداختىي     

 ****                تسٍيالت دسيافتي اصتاوكٍا    

 ****                      آقاي ايكسسشمايً      

 ****                        تشاص اختتاميً                                               



  

  

تشوامً ٌمچىيه يک سىذ افتتاحيً مطاتق شكم صيش ايجاد مي ومايذ كً اسىاد سا دس ومايش 
حساتذاسي/ صذَس سىذ حساتذاسي مي تاشذ، مي تُاويذ كً دس مىُي   نيستي صذَس سىذ

 مشاٌذي وماييذ:

  

  

 سىذ افتتاحيً : 

  

 ****                                       مُجُدي وقذ َ تاوك

 ****                                      حساتٍاي دسيافتىي

 ****                                         مُجُدي مهضَمات

 ****                                                         صميه

 ****                                                   ساختمان

 ****                                                  اثاثً اداسي

                                            ****                      شكت ايكسسشمايً گزاسي دس ش

 ****                                             تشاص افتتاحيً                                                    

  
 
 

****                                            تشاص افتتاحيً  

 ****                                                پشداختىيحساتٍاي

 ****                                                   اسىاد پشداختىي    

 ****                                        تسٍيالت دسيافتي اصتاوكٍا

 ****                                               ايكسسشمايً آقاي 

  

 

  
 



 

 :   نكات

دس صُستي كً دس تشوامً َضعيت سىذ اختتاميً سا تً صُست غيش قطعي اوتخاب وماييذ سىذ 
 افتتاحيً آن ويض تً صُست غيش قطعي صادس مي شُد.

قطعي اوتخاب كىيذ سىذ افتتاحيً آن دس صُستي كً تشوامً َضعيت سىذ اختتاميً سا تً صُست 
 .ويض تً صُست قطعي صادس مي شُد

دس صُستيكً دس تشوامً يك تاس عمهيات اوتقال حساب ٌا سا اوجاو دادي تاشيذ، )تً صُست قطعي َ 
صذَسسىذ   صذَسسىذ اختتاميً مجذد دس تاوك اطالعاتي جاسي َ امكان  يا غيش قطعي( امكان

تيش اص   عاتي سال تعذ َجُد وذاسد.صيشا دس ٌش دَسي ماني وميتُانافتتاحيً مجذد دس تاوك اطال
 َ اختتاميً داشت.  يك سىذ افتتاحيً

  

  
 


