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منبع :  

نویسنده : گروه تحریریه آرین سیستم

موضوع : نرم افزار اموال و دارایی ثابت

برای تحقق اهداف کسب و کار خود مطالب خواندنی در زمینه مالی و اداری را در سایت آرین سیستم بخوانید ! با ثبت    

نام در سایت ، شما را از آخرین مقاالت و تخفیفات نرم افزارهای آرین سیستم با خبر خواهیم کرد.

--------------------------------------------------------

www.ariansystem.net

سیستم حسابداری اموال و دارایی ثابت در مدیریت کنترل اموال

سیستم حسابداری اموال برای مدیران واحد تولیدی و صنعتی در جهت آگاهی و نظارت بر اموال و دارایی 
ثابت بسیار ضروری است. می دانید چرا؟ چون برای برنامه ریزی صحیح در جهت سرمایه گذاری های 
سازمان ، اطالع دقیق از اموال و تجهیزات به عنوان دارایی و سرمایه شرکاء و همچنین اطالع از وضعیت 

خسارت ، نقل و انتقال و حفاظت و نگهداری ضروری و الزم است.

نویسان  برنامه  که  است  ثابت  داراییهای  و  اموال  افزار  نرم   ، سیستم  آرین  یکپارچه  سیستم  از  بخشی 
متخصص ما برنامه ریزی حسابداری اموال و دارایی ثابت را بر مبنای نظارت و سهولت مدیریت اموال در 
سازمان طرح ریزی کردند. و برای کاربران ویژگی و امکانات متنوعی را فراهم شده است. با توجه به اینکه 
برنامه مدیریت اموال با سرعت و امکانات ویژه به مدیران و مسئولین اداری این امکان را می دهد که از هر 
طریق و از هر جا در مورد اموال خود در سیستم حسابداری اموال ، گزارشی را تهیه و تصمیم بگیرند و 
این امکان فقط به دلیل تحت وب بودن نرم افزار اموال و دارایی ثابت آرین سیستم است. در ادامه ضمن 

بیان مزایای سیستم حسابداری اموال ، خواهیم گفت  حسابداری اموال چیست.
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مدیریت اموال چیست

یکی از ارکان اصلی مدیریت در هر سازمان و کسب و کاری ، نظارت و کنترل بر روی اموال سازمان است. 
با توجه به اینکه در هر سازمانی نسبت به وسعت و فعالیت آن ، امکان نگهداری اطالعات اموال دشوار است 
و در زمان اموال گردانی مغایرت های بی شماری به چشم می خورد ، به کارگیری سیستم حسابداری اموال 
اهمیت دارد. چرا که باید انتقال اطالعات از دفتر اموال به نرم افزار اموال و دارایی ثابت بسیار دقیق انجام 
شود تا مدیران بتوانند در جهت پیشبرد اهداف کاری کسب و کار خود به درستی تصمیم بگیرند. بنابراین 
مسئولین سازمان برای انتخاب یک سیستم مدیریت اموال حساسیت های زیادی قائل هستند و ترجیح می 

دهند نحوه ثبت اموال در حسابداری برایشان به سهولت صورت بگبرد.

مزایای کلیدی سیستم مدیریت اموال

اینکه اموال منقول چیست و یا اینکه دارائی ثابت به عنوان جزئی از سرمایه مولد تولید است از مواردی است 
که در آموزش حسابداری اموال توضیح داده می شود. اما اینکه نظارت صحیح بر وضعیت دارایی های منقول 
و غیر منقول تا چه اندازه بر هزینه غیر نقدی و کاهنده مالیات تاثیر می گذارد ، جزء مواردی است که وجو 
سیستمی برای محاسبه و پوشش دهی این اطالعات ضروری به نظر می رسد. به طور کلی مزایای مهم و 

کلیدی سیستم حسابداری اموال به شرح زیر است :

• بهره وری : داده های اموال با تمام جزئیات جمع اوری می شود	

• انطباق : اطالعات مالی با تمام جزئیات قابل گزارش گیری است	

• پاسخگویی : تمام مدیران و کارمندان در خصوص اموال شرکت موظف به مسئولیت فردی و پاسخگویی 	
هستند

• دقت : خطاهای انسانی در ثبت و محاسبه به حداقل می رسد	

امکانات سیستم اموال و داراییهای ثابت آرین سیستم

• امکان تعریف قوانین استهالک و نرخ های استهالک دارائی ها و تعیین روش استهالک برای هر گروه 	
دارایی

• امکان معرفی جمع دار اموال	

• صدور سند استقرار سیستم اموال و دارایی ثابت	
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• صدور سند مستهلک نمودن ، فروش ، اسقاط نقل و انتقال تعمیرات اساسی و تغییر وضعیت اموال و 	
دارایی های ثابت

• و 	 نزولی  مختلف  های  روش  به  اموال  گروه   ، پالک  اساس شماره  بر  ها  دارایی  استهالک  محاسبه 
مستقیم برای ارائه به سازمان اموال و امالک ستاد

• صدور سند خرید ، تولید ، دریافت از انبار	

• گزارشات مرور دارایی ها بر اساس گروه دارایی ها ، طبقه دارایی ها ، محل استقرار و مرکز هزینه	

• گزارشات فروش ، اسقاط ، تجزیه ، تلفیق دارایی ثابت بر اساس مراکز هزینه گروه دارایی	

• صدور سند حسابداری اموال و داراییهای ثابت و ...	

طبقه بندی اموال

اموال و دارایی در هر سازمان و شرکتی مختلف است و بر اساس آن ارگان ، طبقه بندی اموال با هم فرق 
دارد. به طور مثال طبقه بندی اموال شرکت ، طبقه بندی اموال اداری و طبقه بندی اموال دولتی هر کدام 
متفاوت است. اما به طور کلی این طبقه بندی به دو گروه منقول مانند اموال قابل لمس و انتقال ، و غیر 

منقول مانند زمین تقسیم می شود.

درپایان باید گفت ، در هر شرکت صدها دارایی به طور روزانه مورد استفاده قرار می گیرد. اگر می خواهید 
ردیابی دقیق و تاثیر گذاری بر روی هر یک از اموال شرکت داشته باشید نیاز به یک راهکار مدیریت اموال 
یکپارچه است. این راهکار فقط به کارگیری یک سیستم حسابداری اموال برای ردیابی منظم اموال است.
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