
ბალანსგარეშე ანგარიშებზე პასუხისმგებელი პირების თანხლება 

სისტემაში შესაძლებელია მცირეფასიანი საგნების გადატანა ბალანსგარეშე 

ანგარიშზე ორი მეთოდით:  

1) როდესაც ბალანსგარეშე ანგარიშებზე მცირეფასიანი საგნების გადატანასთან 

ერთად გსურთ აღრიცხოთ პასუხისმგებლები. (გაეცანით ამ დოკუმენტაციას) 

2) როდესაც გესაჭიროებათ ბალანსგარეშე ანგარიშებზე მხოლოდ  მცირეფასიანი 

საგნების გადატანა და არ გსურთ პასუხისმგებლების განსაზღვრა. ასეთ შემთხვევაში 

გამოიყენეთ ოპერაცია „ბალანსგარეშე ანგარიშებზე მცირეფასიანი საგნების გადატანა“ 

სისტემაში არსებობს ბალანსგარეშე ანგარიშებზე პასუხისმგებელი პირების 

თანხლების ოპერაციები: 

1. ჩამოწერილი საგნებისთვის პასუხისმგებელი  პირების მინიჭება. 

2. ბალანსგარეშე  ანგარიშზე არსებული პასუხისმგებლის ცვლილება . 

3. პასუხისმგებელზე არსებული მარაგების ჩამოწერა. 

განვიხილოთ ბალანსგარეშე ანგარიშებზე პასუხისმგებელი პირების თანხლების 

თითოეული ოპერაცია დეტალურად. 

 

ჩამოწერილი საგნებისთვის პასუხისმგებელი პირების მინიჭება 

განვიხილოთ პირველი მეთოდი- ჩამოწერილი საგნების ბალანსგარეშე ანგარიშზე 

გადატანა და პასუხისმგებლის განსაზღვრა.  პასუხისმგებლის მინიჭებამდე აუცილებელია 

ბალანსგარეშე ანგარიშზე გადასატანი საგნები ჩამოიწეროს ხარჯებში [მენეჯერული 

აღრიცხვა/ჩამოწერის ოპერაცია].  ხოლო შემდგომ ჩამოწერის ოპერაციაში არსებული 

საგნები,  გადავიტანოთ ბალანსგარეშე ანგარიშებზე და მივანიჭოთ პასუხისმგებელი 

პირები. თავის მხრივ ბალანსგარეშე ანგარიშებზე გადატანა და პასუხისმგებლის 

განსაზღვრა შესაძლებელია  2 მეთოდით: 

1 მეთოდი 

ჩამოწერის ოპერაციაში არსებული საგნები  ავტომატურად ყოველგვარი 

ცვლილების გარეშე (უცვლელს ვტოვებთ რაოდენობას) გადავიტანოთ 

ბალანსგარეშე ანგარიშზე და მივანიჭოთ პასუხისმგებელი პირები. 

2 მეთოდი 

ჩამოწერის ოპერაციაში არსებულ ჩამოწერილ საგნებს შევუცვალოთ 

რაოდენობები.  ბალანსგარეშეზე გადატანის ოპერაციაში დავამატოთ 

ერთიდაიგივე დასახელების საგანი სხვადასხვა საინვენტარო ნომრით და 

მივანიჭოთ პასუხისმგებელი. 

განვიხილოთ ჩამოწერილი საგნებისთვის პასუხისმგებლის მინიჭების ოპერაციის 

თითოეული მეთოდი.  

1 მეთოდი 



ჩამოწერის ოპერაციაში არსებული ჩამოწერილი მარაგები რაოდენობით და 

საგნების ჩამონათვალით უცვლელად   გადავიტანოთ ბალანსგარეშე ანგარიშზე. 

ამისათვის ეკრანის მარცხენა მხარეს განთავსებული მენიუდან აირჩიეთ:  

„ბუღალტერია/მაკრო ოპერაციები/ოპერაციები ბალანსგარეშე ანგარიშებზე“ . გამოსულ 

ეკრანში  დააჭირეთ  „ბალანსგარეშე ანგარიშებზე პასუხისმგებელი პირების თანხლების“ 

წინ არსებულ „+“ ნიშანს. 

 

აირჩიეთ ოპერაცია „ჩამოწერილი საგნებისთვის პასუხისმგებელი პირების 

მინიჭება“. იხილავთ ეკრანს: 

 

როგორც უკვე აღვნიშნეთ საგნების ბალანსგარეშე ანგარიშებზე გადასატანად და 

პასუხისმგებელი პირების მისანიჭებლად მარაგები ჩამოწერილი უნდა იყოს ხარჯებში. ანუ 

სისტემაში უკვე უნდა არსებობდეს ჩამოწერის ოპერაცია და გამოსულ ეკაში უნდა 

ავირჩიოთ ის ჩამოწერის ოპერაცია, რომლის შესაბამისი საგნებიც გადადის 

ბალანსგარეშე ანგარიშებზე. ამისათვის ეკრანის ზედა ნაწილში დააჭირეთ ღილაკს 

„აირჩიეთ ჩამოწერის ოპერაცია“.  



 

ეკრანზე იხილავთ ჩამოწერილი ოპერაციების სიას. ჩვენს შემთხვევაში აირჩიეთ 

პირველი ოპერაცია თარიღით: 10.01.2021 და დააჭირეთ ღილაკს „ავირჩიოთ“.  

 

როგორც ხედავთ  „ჩამოწერილი საგნებისთვის პასუხისმგებელი პირების 

მინიჭების“ ოპერაციაში ველები: თარიღი, დოკუმენტის ნომერი და ღირებულების ცენტრი 

ავტომატურად შეივსო ჩამოწერის ოპერაციიდან. სურვილის შემთხვევაში შეგიძლიათ 

შეცვალოთ აღნიშნული ველები  და მიუთითოთ თქვენთვის სასურველი კომენტარი. ჩვენს 

შემთხვევაში დავტოვოთ უცვლელი და ოპერაციის გასაგრძელებლად დააჭირეთ ღილაკს 

„შემდეგი“ 



 

ეკრანზე გამოჩნდება ჩამოწერის ოპერაციაში არსებული საგნების ჩამონათვალი 

ოპერაციაში არსებული რაოდენობებით და თვითღირებულებით. ველში „“საინვენტარო 

ნომერი“ შეგიძლიათ თითოეულ საგანს მიუთითოთ საინვენტარო ნომერი. ოპერაციის 

დასრულების შემდეგ საგნების სიაში დაემატება ახალი საგან(ებ)ი იგივე დასახელებით 

და საინვენტარო ნომრ(ებ)ით (თუ მიუთითებთ).  ველში ბალანსგარეშე ანგარიში უნდა 

მიუთითოთ ის ანგარიში, სადაც უნდა გადავიდეს ჩამოწერილი საგან(ებ)ი. ვნახოთ 

როგორ ხდება თითოეულ ჩანაწერზე ან მონიშნულ ჩანაწერებზე ბალანსგარეშე 

ანგარიშების მითითება. ამისათვის სვეტში „ბალანსგარეშე ანგარიში“ მოვნიშნოთ 

ჩანაწერები (ერთი ან რამდენიმე.  ჩვენს შემთხვევაში მონიშნეთ ყველა ჩანაწერი.) 

კლავიატურაზე ctr ღილაკისა და ჩანაწერებზე მაუსის დაჭერით და ავირჩიოთ 

კორექტირების ღილაკი ან დავაჭიროთ F2-ს.  გააქტიურებულ ველში დააჭირეთ ღილაკს 

. 

 

ეკრანზე იხილავთ ანგარიშთა გეგმას, რომელიც გაფილტრულია ბალანსგარეშე 

ანგარიშებით. ჩვენს შემთხვევაში აირჩიეთ B1 და დააჭირეთ ღილაკს „ავირჩიოთ“. 

თქვენს მიერ არჩეული ანგარიში მიეთითება მონიშნულ საგნებს. 

 



 

 იგივე პრინციპით შეგიძლიათ მიუთითოთ პასუხისმგებელი პირები მონიშნულ 

ჩანაწერებს. მაგალითისთვის პირველ და მეორე ჩანაწერს მივანიჭოთ ერთი და იგივე 

პასუხისმგებელი, ხოლო მესამე ჩანაწერს სხვა პასუხისმგებელი.  ამისათვის მონიშნეთ 

პირველი და მეორე ჩანაწერი, სვეტში „პასუხისმგებელი პირი პ/ნ“ დააჭირეთ 

კორექტირების ღილაკს, გააქტიურებულ ველში წერტილებიან ღილაკზე დაჭერით 

ეკრანზე იხილავთ თანამშრომლების სიას. 

 

მონიშნეთ პირველივე თანამშრომელი და დააჭირეთ ღილაკს „ავირჩიოთ“.  



 

როგორც ეკრანზე ხედავთ თითოეული საგნის გასწვრივ შეივსო პასუხისმგებელი 

პირი თავისი განყოფილებით და თანამდებობით. მესამე ჩანაწერს იგივენაირად 

მიანიჭეთ სხვა პასუხისმგებელი  პირი თანამშრომლების სიაზე გასვლით და სასურველი 

ჩანაწერის არჩევით ან გააკორექტირეთ აღნიშნული ველი და პირადი ნომრის აკრეფის 

დროს ჩამოიშლება თანამშრომლების სია და აირჩიეთ სასურველი.  

 

ასევე სხვადასხვა ჩანაწერს შეგიძლიათ მიუთითოთ სხვადასხვა ბალანსგარეშე 

ანგარიში.  ოპერაციის დასრულების შემდეგ თქვენს მიერ არჩეული B1 ანგარიშის ქვეშ 

გაიხსნება თანამშრომლის ქვე ანგარიში, ხოლო მის ქვეშ გაიხსნება საგნის ქვე ანგარიში. 

შენიშვნა: გაითვალისწინეთ, რომ მოცემულ ეკრანში აუცილებლად შევსებული 

უნდა იყოს შემდეგი ველები: საგანი, რაოდენობა, თანხა, ბალანსგარეშე ანგარიში და 

პასუხისმგებელი პირი . თუ რომელიმე მათგანი იქნება ცარიელი და შეეცდებით 

ოპერაციის დასრულებას ეკრანზე იხილავთ შესაბამის შეტყობინებას.  



ოპერაციის დასასრულებლად დააჭირეთ ღილაკს „დასასრული“. ეკრანზე 

იხილავთ გასავლის ზედდებულს: 

 

შევსებული დოკუმენტი შეგიძლიათ დაბეჭდოთ ან შეინახოთ სასურველი 

ფორმატით. ჩვენს შემთხვევაში დავხუროთ ეკრანი. სისტემა შეასრულებს 

პასუხისმგებელზე ჩამოწერის ოპერაციას. მაკრო ოპერაციების ქვედა ეკრანში 

შეგიძლიათ ნახოთ თქვენს მიერ შესრულებული ოპერაცია. 

 

ოპერაციაზე მაუსის ორჯერ დაჭერით იხილავთ ოპერაციის კორექტირების ეკრანს: 



 

გაითვალისწინეთ, რომ ოპერაციის კორექტირების ეკრანში თუ წაშლით ან 

დაამატებთ გატარებებს, გასავლის ზედდებულის ბეჭდვას ვეღარ შეძლებთ, რადგან 

პასუხისმგებელზე ჩამოწერის ოპერაციის შესრულების დროს თითოეულ გატარებას 

ენიჭება თანამშრომლის უნიკალური ნომერი, რომელიც მონაწილეობს ზედდებულის 

ბეჭდვაში. იმ შემთხვევაში თუ გინდათ შესრულებულ ოპერაციაში ცვლილებების შეტანა 

წაშალეთ ოპერაცია და თავიდან შეასრულეთ. 

ეხლა ვნახოთ როგორი თანმიმდევრობით გაიხსნა ანგარიშები და როგორ აისახა 

ნაშთებზე ოპერაციის შედეგები: 

 

როგორც ხედავთ პასუხისმგებლის მინიჭების ოპერაციაში არჩეული B1 ანგარიშის 

ქვეშ გაიხსნა თანამშრომლების ქვე ანგარიშები, ხოლო თითოეული თანამშრომლის ქვეშ 

გაიხსნა მასზე ჩამოწერილი საგნების შესაბამისი ანგარიშები. 

 

2 მეთოდი.  

განვიხილოთ მაგალითი, როდესაც ერთი და იგივე დასახელების საგანი უნდა 

გადაეცეს სხვადასხვა პასუხისმგებელ პირს, ან გარკვეული რაოდენობის ერთი საგანი 



უნდა დაიყოს საინვენტარო ნომრებად და ისე გადაეცეს ერთ ან ბევრ პასუხისმგებელ 

პირს. ასეთ შემთხვევაში ჩამოწერის ოპერაციაში საგანი ჩამოიწერება ჯამური 

რაოდენობით და მისი გადანაწილება პასუხისმგებელ პირებზე ან მისი დაშლა 

საინვენტარო ნომრებად ხდება ოპერაციის „ჩამოწერილი საგნებისთვის პასუხისმგებელი 

პირების მინიჭება“ შესრულების დროს. ვნახოთ ასეთი სიტუაცია კონკრეტულ მაგალითზე. 

მენიუდან აირჩიეთ „ბუღალტერია/მაკრო ოპერაციები/ოპერაციები ბალანსგარეშე 

ანგარიშებზე/ბალანსგარეშე ანგარიშებზე პასუხისმგებელი პირების 

თანხლება/ჩამოწერილი საგნებისთვის პასუხისმგებელი პირების მინიჭება.“ გამოსულ 

ეკრანში აირჩიეთ ისეთი ჩამოწერის ოპერაცია, სადაც თითოეული საგანი ჩამოწერილია 

1-ზე მეტი რაოდენობით და გადადით მომდევნო ეკრანზე. ჩვენს შემთხვევაში ავირჩევ 

ჩამოწერის ოპერაციას, სადაც ჩამოწერილია 2 საგანი, თითოეული საგანი რაოდენობით 

2 ცალი. ეკრანს ექნება შემდეგი სახე: 

 

მაგალითისთვის დავუშვათ, რომ თითოეული საგანი 1-1 რაოდენობით გადაეცა 2 

თანამშრომელს. აქედან გამომდინარე ორივე ჩანაწერს უნდა შევუცვალოთ რაოდენობა 

(მიუთითეთ 1) და თანხა. 

 

რადგანაც საგნების გადაცემა ხდება ორ სხვადასხვა პასუხისმგებელ პირზე 

საჭიროა, რომ პასუხისმგებელზე ჩამოწერილი მცირეფასიანი საგნების სიაში თითოეული 

საგანი იყოს დამატებული ორჯერ. ამისათვის სიაში უნდა დაამატოთ იგივე დასახელების 

საგნები და ხელით შეიყვანოთ დასახელება, კოდი, რაოდენობრივი ერთეული და ა.შ.  ან 



მონიშნეთ ორივე ჩანაწერი და და ეკრანის ზედა ნაწილში დააჭიროთ ღილაკს 

„გავადუბლიროთ მონიშნული ჩანაწერები“ 

 

როგორც ხედავთ მონიშნული ჩანაწერები გადუბლირდა სიაში. ოპერაციის 

შესასრულებლად სიაში თითოეულ საგანს უნდა მიუთითოთ საინვენტარო ნომერი, 

ბალანსგარეშე ანგარიში, პასუხისმგებელი პირი. ანგარიშის და პასუხისმგებლის 

მინიჭების ტექნიკა ზემოთ უკვე განვიხილეთ. შევავსოთ მონაცემები შემდეგნაირად: 

 

როგორც ზემოთ უკვე აღვნიშნეთ ოპერაციის დასრულების შემდეგ საგნების სიაში 

დაემატება 4 ახალი საგანი საინვენტარო ნომრებით. 

 

ოპერაციის დასასრულებლად დააჭირეთ ღილაკს „დასასრული“. ეკრანზე 

იხილავთ გასავლის ზედდებულს. 



 

შევსებული დოკუმენტი შეგიძლიათ დაბეჭდოთ ან შეინახოთ სასურველი 

ფორმატით. ჩვენს შემთხვევაში დავხუროთ ეკრანი. 

 

პასუხისმგებლის ცვლილება 

სისტემაში შესაძლებელია ბალანსგარეშე ანგარიშებზე ჩამოწერილ საგნებს 

შეუცვალოთ პასუხისმგებელი პირები. ამისათვის ეკრანის მარცხენა მხარეს არსებული 

მენიუდან აირჩიეთ:  „ბუღალტერია/მაკრო ოპერაციები/ოპერაციები ბალანსგარეშე 

ანგარიშებზე“ . გამოსულ ეკრანში  დააჭირეთ  „ბალანსგარეშე ანგარიშებზე 

პასუხისმგებელი პირების თანხლების“ წინ არსებულ „+“ ნიშანს. 

 



აირჩიეთ ოპერაცია „პასუხისმგებელის ცვლილება“. იხილავთ ეკრანს: 

 

მიუთითეთ ოპერაციის თარიღი. ველში „აირჩიეთ პასუხისმგებელი პირი“ უნდა 

აირჩიოთ ის პასუხისმგებელი პირი, რომლის შეცვლასაც აპირებთ ანუ თანამშრომელი 

რომელზეც მიკუთვნებული საგნები უნდა გადასცეთ სხვა თანამშრომელს. ამისათვის 

აღნიშნულ ველში ხელით აკრიფეთ თანამშრომლის პირადი ნომერი ან დასახელება და 

ჩამოშლადი სიიდან აირჩიეთ სასურველი თანამშრომელი ან დააჭირეთ მაუსით ღილაკს 

. 

 

ეკრანზე იხილავთ თანამშრომლების სიას. აირჩიეთ სასურველი თანამშრომელი. 

ჩვენს შემთხვევაში მოვნიშნოთ პირველივე თანამშრომელი და დააჭირეთ ღილაკს 

„ავირჩიოთ“. 

 



პასუხისმგებლის ცვლილების ოპერაციაში აისახა თანამშრომელი განყოფილებით 

და თანამდებობით. თუ გსურთ მიუთითეთ ოპერაციის დოკუმენტის ნომერი და 

კომენტარი. ოპერაციის გასაგრძელებლად დააჭირეთ ღილაკს „შემდეგი>>“ 

 

გამოსულ ეკრანში მიუთითეთ ღირებულების ცენტრი. თანამშრომელზე შეიძლება 

ჩამოწერილი იყოს ერთი ან რამდენიმე საგანი. იმისათვის რომ ნახოთ თქვენს მიერ 

მითითებულ ღირებულების ცენტრში და ოპერაციის თარიღში (თარიღი მითითებულია 

პირველ ეკრანზე) რა საგნების ნაშთები არსებობს კონკრეტულ თანამშრომელზე (ამ 

შემთხვევაში იგულისხმება თქვენს მიერ არჩეული პასუხისმგებელი პირი) დააჭირეთ 

ღილაკს „აირჩიეთ პასუხისმგებელზე არსებული მცირეფასიანი მარაგების ნაშთები“. 

 

როგორც ხედავთ ნაშთების ეკრანი გაფილტრულია თქვენს მიერ არჩეული 

ღირებულების ცენტრით და ნაჩვენებია კონკრეტულ თანამშრომელზე ჩამოწერილი 

საგნების ფინანსური და რაოდენობრივი ნაშთები. ნაშთების ეკრანში შესაძლებელია 

აირჩიოთ ის საგნები, რომლებსაც ეცვლებათ პასუხისმგებელი პირი. ჩვენს შემთხვევაში 

მონიშნეთ ტელეფონის აპარატი და საკანცელარიო ნაკრები და დააჭირეთ ღილაკს 

„ავირჩიოთ“ 



 

ოპერაციის ეკრანში აისახა საგნების ჩამონათვალი. ამავე ეკრანში დამატების 

ღილაკით შეგიძლიათ დაამატოთ ახალი ჩანაწერი. გააქტიურებულ ველში „ანგარიში“, 

რომელიც გაფილტრულია პასუხისმგებლის შესაბამისი საგნებით აკრიფეთ სასურველი 

საგნის კოდი და ჩამოშლადი სიიდან აირჩიეთ საგანი,  ან წერტილებიან ღილაკზე 

დაჭერით გამოტანილ ანგარიშთა გეგმიდან, რომელიც აგრეთვე გაფილტრულია 

პასუხისმგებლის საგნებით აირჩიეთ სასურველი. 

ღილაკით „მონიშნული ჩანაწერის ნაშთი“ შესაძლებელია ეკრანზე იხლოთ 

მონიშნული (ამ შემთხვევაში მხოლოდ ერთი ჩანაწერის) საგნის ფინანსური და 

რაოდენობრივი ნაშთი მითითებული ღირებულების ცენტრის და თარიღის მიხედვით. 

განვიხილოთ პასუხისმგებლიდან ჩამოწერილი საგნების სია დეტალურად. 

როგორც ხედავთ თითოეული საგნისთვის ავტომატურად შეივსო  ველები: კოდი, 

საინვენტარო ნომერი, რაოდენობა (იგულისხმება რაოდენობრივი ნაშთი), ერთეული და 

ღირებულების ცენტრი. საინვენტარო ნომრისა და კოდის ველი არაკორექტირებადი 

ველებია. რაც შეეხება სვეტს „ახალი საინვენტარო ნომერი“ ავტომატურად შეივსო საგნის 

საინვენტარო ნომრით. თუ საგანს ეცვლება მხოლოდ  პასუხისმგებლი პირი, ხოლო 

საინვენტარო ნომერი იგივე რჩება, მაშინ ახალი პასუხისმგებლის მინიჭებისა და 

ოპერაციის დასრულების  შემდეგ ანგარიშთა გეგმაში გაიხსნება ახალი თანამშრომლის 

შესაბამისი ანგარიში და მის ქვეშ -საგნის ქვე ანგარიში. თუ ამ კომბინაციით ანგარიში 

უკვე არსებობს გატარება შესრულდება არსებულ ანგარიშზე. 

თუ საგანს პასუხისმგებელთან ერთად ეცვლება საინვენტარო ნომერიც, ასეთ 

შემთხვევაში ველში „ახალი საინვენტარო ნომერი“  უნდა მიუთითოთ საინვენტარო 

ნომერი. საგნების სიაში დაემატება ახალი საგანი ახალი საინვენტარო ნომრით. 

შესაბამისად ანგარიშთა გეგმაში გაიხსნება თანამშრომლის ანგარიში და მის ქვეშ ახალი 

საგნის ქვე ანგარიში. იმისათვის რომ ეს ყველაფერი თვალნათლივ დავინახოთ პირველ 

ჩანაწერს შევუცვალოთ საინვენტარო ნომერი მაგალითად 16-003, ხოლო მე-2 ჩანაწერი 

დავტოვოთ უცვლელი.  

ველში „ახალი პასუხისმგებელი პირი პ/ნ“ მივუთითოთ თანამშრომელი. ამისათვის 

მონიშნეთ ჩანაწერები და დააჭირეთ კორექტირების ღილაკს ან კლავიატურაზე F2-ს.  

გააქტიურებულ ველში დააჭირეთ ღილაკს . ეკრანზე გამოვა თანამშრომლების სია და 

აირჩიეთ სასურველი ახალი პასუხისმგებელი პირი. იგივე პრინციპით აირჩიეთ ახალი 



ბალანსგარეშე ანგარიში (შეგიძლიათ აირჩიოთ იგივე ანგარიში) სადაც უნდა გადავიდეს 

საგანი და მიუთითეთ ახალი ღირებულების ცენტრი. საბოლოოდ ეკრანს ექნება შემდეგი 

სახე: 

 

გაითვალისწინეთ, რომ სხვადასხვა საგნებისთვის შეგიძლიათ მიუთითოთ 

სხვადასხვა ახალი პასუხისმგებელი პირი და ახალი ბალანსგარეშე ანგარიში. ანუ არ 

არის აუცილებელი, რომ ყველა საგანი გადაეცეს მხოლოდ ერთ პასუხიმგებელ პირს. 

თითუელ მათგანს შეგიძლიათ განუსაზღვროთ განსხვავებული პასუხისმგებელი და 

ანგარიში. 

ოპერაციის შესასრულებლად დააჭირეთ ღილაკს „დასასრული“.ეკრანზე იხილავთ 

გასავლის ზედდებულს: 

 

შევსებული დოკუმენტი შეგიძლიათ დაბეჭდოთ ან შეინახოთ სასურველი 

ფორმატით. ჩვენს შემთხვევაში დავხუროთ ეკრანი. სისტემა შეასრულებს 

პასუხისმგებლის ცვლილების ოპერაციას. მაკრო ოპერაციების ქვედა ეკრანში 

შეგიძლიათ ნახოთ თქვენს მიერ შესრულებული ოპერაცია. 



 

ოპერაციაზე მაუსის ორჯერ დაჭერით იხილავთ ოპერაციის კორექტირების ეკრანს: 

 

გაითვალისწინეთ, რომ ოპერაციის კორექტირების ეკრანში თუ წაშლით ან 

დაამატებთ გატარებებს, გასავლის ზედდებულის ბეჭდვას ვეღარ შეძლებთ, რადგან 

პასუხისმგებლის ცვლილების ოპერაციის შესრულების დროს თითოეულ გატარებას 

ენიჭება თანამშრომლის უნიკალური ნომერი, რომელიც მონაწილეობს ზედდებულის 

ბეჭდვაში. იმ შემთხვევაში თუ გინდათ შესრულებულ ოპერაციაში ცვლილებების შეტანა 

წაშალეთ ოპერაცია და თავიდან შეასრულეთ. 

ეხლა ვნახოთ საგნების სია. ამისათვის ეკრანის მარცხენა მხარეს არსებულ 

მენიუდან აირჩიეთ „ბუღალტერია/დაკავშირებული ცხრილები/საგნები“. 



 

როგორც ხედავთ საგანი -საკანცელარიო ნაკრები სიაში დარჩა უცვლელი, რადგან 

პასუხისმგებლის ცვლილების ოპერაციის შესრულების დროს ახალი საინვენტარო 

ნომერი არ მიგვითითებია. ხოლო საგანი ტელეფონის აპარატი დაემატა სიაში როგორც 

ახალი ჩანაწერი და მიენიჭა პასუხისმგებლის ცვლილების ოპერაციაში მითითებული 

ახალი საინვენტარო ნომერი. დახურეთ ეკრანი. 

ვნახოთ როგორი თანმიმდევრობით გაიხსნა ანგარიშები და როგორ აისახა 

ნაშთებზე ოპერაციის შედეგები. ამისათვის აირჩიეთ მენიუ: 

„ბუღალტერია/შედეგები/ნაშთები“ 

 

როგორც ხედავთ B13 ანგარიშის ქვეშ არსებული საგნების - „ტელეფონის 

აპარატი“ და „საკანცელარიო ნაკრები“ ფინანსური და რაოდენობრივი ნაშთები 

განულდა. ხოლო პასუხისმგებლის ცვლილების ოპერაციაში არჩეული B1 ანგარიშის ქვეშ 

გაიხსნა თანამშრომლის ქვე ანგარიში B21, ხოლო თანამშრომლის ქვეშ გაიხსნა მასზე 

მიკუთვნებული საგნების შესაბამისი ანგარიშები. 

 



პასუხისმგებლიდან ჩამოწერა 

სისტემაში შესაძლებელია ბალანსგარეშე ანგარიშებზე არსებული საგნები 

ჩამოვწეროთ პასუხისმგებელი პირებიდან. ამისათვის ეკრანის მარცხენა მხარეს 

არსებული მენიუდან აირჩიეთ:  „ბუღალტერია/მაკრო ოპერაციები/ოპერაციები 

ბალანსგარეშე ანგარიშებზე“ . გამოსულ ეკრანში  დააჭირეთ  „ბალანსგარეშე 

ანგარიშებზე პასუხისმგებელი პირების თანხლების“ წინ არსებულ „+“ ნიშანს. 

 

აირჩიეთ ოპერაცია „პასუხისმგებელიდან ჩამოწერა“. იხილავთ ეკრანს: 

 

მიუთითეთ ოპერაციის თარიღი. ველში „აირჩიეთ პასუხისმგებელი პირი“ უნდა 

აირჩიოთ ის პასუხისმგებელი პირი, რომელზე მიკუთვნებული საგნებიც უნდა ჩამოწეროთ. 

ამისათვის აღნიშნულ ველში ხელით აკრიფეთ თანამშრომლის პირადი ნომერი ან 

დასახელება და ჩამოშლადი სიიდან აირჩიეთ სასურველი თანამშრომელი ან დააჭირეთ 

მაუსით ღილაკს . 



 

ეკრანზე იხილავთ თანამშრომლების სიას. აირჩიეთ სასურველი თანამშრომელი. 

ჩვენს შემთხვევაში მოვნიშნოთ მეორე (იოსებ ყოჩიაშვილი) თანამშრომელი და 

დააჭირეთ ღილაკს „ავირჩიოთ“. 

 

პასუხისმგებლიდან ჩამოწერის ოპერაციაში აისახა თანამშრომელი 

განყოფილებით და თანამდებობით. თუ გსურთ მიუთითეთ ოპერაციის დოკუმენტის 

ნომერი და კომენტარი. ოპერაციის გასაგრძელებლად დააჭირეთ ღილაკს „შემდეგი>>“ 

 



გამოსულ ეკრანში მიუთითეთ ღირებულების ცენტრი. თანამშრომელზე შეიძლება 

ჩამოწერილი იყოს ერთი ან რამდენიმე საგანი. იმისათვის რომ ნახოთ თქვენს მიერ 

მითითებულ ღირებულების ცენტრში და ოპერაციის თარიღში (თარიღი მითითებულია 

პირველ ეკრანზე) რა საგნების ნაშთები არსებობს კონკრეტულ თანამშრომელზე (ამ 

შემთხვევაში იგულისხმება თქვენს მიერ არჩეული პასუხისმგებელი პირი) დააჭირეთ 

ღილაკს „აირჩიეთ პასუხისმგებელზე არსებული მცირეფასიანი მარაგების ნაშთები“. 

 

როგორც ხედავთ ნაშთების ეკრანი გაფილტრულია თქვენს მიერ არჩეული 

ღირებულების ცენტრით და ნაჩვენებია კონკრეტულ თანამშრომელზე ჩამოწერილი 

საგნების ფინანსური და რაოდენობრივი ნაშთები. ნაშთების ეკრანში შესაძლებელია 

აირჩიოთ ის საგნები, რომლის ჩამოწერასაც აპირებთ. ჩვენს შემთხვევაში მონიშნეთ 

ტელეფონის აპარატი. 

 

ოპერაციის ეკრანში აისახა საგანი. ამავე ეკრანში დამატების ღილაკით შეგიძლიათ 

დაამატოთ ახალი ჩანაწერი. გააქტიურებულ ველში „ანგარიში“, რომელიც 

გაფილტრულია პასუხისმგებლის შესაბამისი საგნებით აკრიფეთ სასურველი საგნის 

კოდი და ჩამოშლადი სიიდან აირჩიეთ საგანი,  ან წერტილებიან ღილაკზე დაჭერით 



გამოტანილ ანგარიშთა გეგმიდან, რომელიც აგრეთვე გაფილტრულია პასუხისმგებლის 

საგნებით აირჩიეთ სასურველი. 

ღილაკით „მონიშნული ჩანაწერის ნაშთი“ შესაძლებელია ეკრანზე იხლოთ 

მონიშნული (ამ შემთხვევაში მხოლოდ ერთი ჩანაწერის) საგნის ფინანსური და 

რაოდენობრივი ნაშთი მითითებული ღირებულების ცენტრის და თარიღის მიხედვით. 

განვიხილოთ პასუხისმგებლიდან ჩამოწერილი საგნების სია დეტალურად. 

როგორც ხედავთ თითოეული საგნისთვის ავტომატურად შეივსო  ველები: კოდი, 

საინვენტარო ნომერი, რაოდენობა (იგულისხმება რაოდენობრივი ნაშთი), ერთეული და 

ღირებულების ცენტრი. საინვენტარო ნომრისა და კოდის ველი არაკორექტირებადი 

ველებია. რაოდენობაში შეგიძლიათ შეცვალოთ ჩამოსაწერი საგნის რაოდენობა თუ 

არსებობს ერთზე მეტი რაოდენობრივი ნაშთი. ოპერაციის შესასრულებლად დააჭირეთ 

ღილაკს „დასასრული“.ეკრანზე იხილავთ გასავლის ზედდებულს: 

 

შევსებული დოკუმენტი შეგიძლიათ დაბეჭდოთ ან შეინახოთ სასურველი 

ფორმატით. ჩვენს შემთხვევაში დავხუროთ ეკრანი. სისტემა შეასრულებს 

პასუხისმგებლიდან ჩამოწერის ოპერაციას. მაკრო ოპერაციების ქვედა ეკრანში 

შეგიძლიათ ნახოთ თქვენს მიერ შესრულებული ოპერაცია. 



 

ოპერაციაზე მაუსის ორჯერ დაჭერით იხილავთ ოპერაციის კორექტირების ეკრანს: 

 

გაითვალისწინეთ, რომ ოპერაციის კორექტირების ეკრანში თუ წაშლით ან 

დაამატებთ გატარებებს, გასავლის ზედდებულის ბეჭდვას ვეღარ შეძლებთ, რადგან 

პასუხისმგებლიდან ჩამოწერის ოპერაციის შესრულების დროს თითოეულ გატარებას 

ენიჭება თანამშრომლის უნიკალური ნომერი, რომელიც მონაწილეობს ზედდებულის 

ბეჭდვაში. იმ შემთხვევაში თუ გინდათ შესრულებულ ოპერაციაში ცვლილებების შეტანა 

წაშალეთ ოპერაცია და თავიდან შეასრულეთ. 


