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نمايش با قيمت خريد:
از منوي گزارشات  -گزارش کاال  -گزارش عملکرد کاالها -نمايش با قيمت خريد -ميتوان گزارش مربوطه را تهيه
نمود .در تصوير زير گزارش مربوطه را نمايش مي دهد.

اول دوره:
اطالعات مربوط به اول دوره کاال را نمايش مي دهد که شامل تعداد و في ميباشد و از گزارش کاردکس ريالي
کاال و يا گردش کاال قابل مشاهده مي باشد.

وارده با کسر مرجوعي :
از فرمول (مجموع مبالغ خرید -مجموع مبالغ برگشت از خرید+مبالغ وارده انبار به انبار+مبالغ وارده از تولید
+مبالغ وارده از تجزیه) محاسبه مي شود که از گزارش گردش کاال ميتوان مبالغ را محاسبه نمود.که در تصوير
زير ( )7154.98 + 12828.64+5000+ 16000 – 63000عدد بدست آمده  71983.62ميباشد که در گزارش نمايش
با قيمت خريد برابر مبلغ کل در ستون وارده با کسر مرجوعي و تخفيفات ميباشد.

کلیه امتیازات و حقوق مادی و معنوی این راهنما متعلق به شرکت مهندسی نرم افزار هلو بوده و اجازه نشر و چاپ آن توسط سایر افراد وجود ندارد
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جمع اول دوره+وارده :
نحوه محاسبه آن به اين صورت ميباشد که براي تعداد ستون مربوط به اول دوره را با ستون وارده با کسر
مرجوعي و تخفيفات جمع کرده و ستون مبلغ کل آن نيز از جمع مبلغ کل دو ستون ذکر شده محاسبه ميگردد
برای مثال براي تصوير زير تعداد  40از مجموع تعداد اول دوره ( )20و تعداد وارده با کسر مرجوعي ( )20به
دست مي آيد و ستون مبلغ کل (  )131983.62نيز از جمع مبلغ کل اول دوره ( )60000و مبلغ کل ستون وارده
با کسر مرجوعي ( )71983.62بدست مي آيد.
اگر در تنظیمات نرم افزار قسمت گزارشات حسابداری گزینه محاسبه سود با احتساب فاکتور امانی فعال باشد
در فرمول باال تعداد امانی دریافتی منهای تعداد تسویه و عودت امانی دریافتی می گردد و عدد بدست آمده
در تعداد وارده اضافه می گردد.

صادره با کسر مرجوعي :
تعداد آن از محاسبه مجموع تعداد فروش رفته منهای تعداد برگشت از فروش رفته +تعداد صادره انبار به
انبار+تعداد صادره برای تولید +تعداد ضایعات +تعداد تجز یه شونده ( +تعداد امانی ارسالی منهای تعداد
تسویه و عودت امانی ارسالی) در بازه تعیین شده می باشد.
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و في آن نيز از گزارش گردش کاال از فرمول فی کل صادره مساوی مجموع مبلغ فروش رفته منهای مبلغ
برگشت از فروش رفته +مبلغ صادره انبار به انبار+مبلغ صادره برای تولید+مبلغ ضایعات+مبلغ تجز یه
شونده+مبلغ امانی ارسالی منهای مبلغ تسویه و عودت امانی ارسالی تقسیم برتعداد کل صادره در بازه تعیین
شده می باشد.
به صورت مثال براي کاال با نام  30گزارش گردش کاالي آن به صورت تصوير زير ميباشد که با توجه به فرمول
محاسبه اعالم شده في آن ( ) 6777.79 + 6556.21 + 42521.09 + 6485.92 + 6391.03 – 44196.19که جمع
آن عدد  100146.16مي شود که با عدد مشاهده شده در گزارش عملکرد کاال با قيمت خريد ستون صادره با
کسر مرجوعي برابري مي کند.

موجودي فعلي کاال:
تعداد موجودی فعلی مساوی مجموع تعداد ستون کل صادره منهای تعداد اول دوره و وارده می باشد.
ستون مبلغ کل از محاسبه
(مبلغ اول دوره +مجموع مبالغ خرید-مجموع مبالغ برگشت از خرید(با قیمت میانگین لحظه ای)+مبالغ وارده
انبار به انبار+مبالغ وارده از تولید +مبالغ وارده از تجزیه ) منهای (مجموع مبلغ فروش رفته  -مبلغ برگشت از
فروش رفته +مبلغ صادره انبار به انبار+مبلغ صادره برای تولید+مبلغ ضایعات+مبلغ تجز یه شونده) بدست می
آید
به صورت مثال براي تصوير زير تعداد  10و مبلغ  37457ميباشد.
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نکته :مبالغ ستون هاي ذکر شده را ميتوان از گزارش گردش کاال مشاهده نمود و در خصوص برگشت از خريد با
قيمت ميانگين لحظه اي از کاردکس ريالي با قيمت خريد قابل مشاهده ميباشد.

در صورتي که گزارش مربوطه در بازه زماني گرفته شود محاسبات آن به صورتي که در قبل اعالم شده است در
همان بازه زماني انجام مي شود.
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