
ძირითადი საშუალების დაშლა 

ორგანიზაციებში ხშირად საჭირო ხდება ძირითადი საშუალების დაშლა სხვადასხვა 

რაოდენობებად. განვიხილოთ მაგალითი. დავუშვათ, რომ ჩვენს მიერ შეძენილი 5 

ერთეული კომპიუტერიდან 2 ერთეული უნდა ჩამოიწეროს. თავდაპირველად ძირითადი 

საშუალება უნდა დავშალოთ 2 და 3 ერთეულად და შემდეგ ჩამოვწეროთ.  ძირითადი 

საშუალების დაშლის ოპერაციის შესასრულებლად გამოიძახეთ ძირითადი საშუალებების 

სია - „ამოცანები/ ძირითადი საშუალებები/ძირითადი საშუალებები სია“. 

 

დადექით დასაშლელ ძირითად საშუალებაზე. ჩვენს შემთხვევაში მონიშნეთ 5 ერთეული 

კომპიუტერი და ღილაკების სისტემიდან დააჭირეთ ღილაკს -   

 

ეკრანის ზედა ნაწილში ნაჩვენებია დასაშლელი ძირითადი საშუალების მონაცემები: 

დასახელება, კოდი, რაოდენობა საბალანსო ღირებულება და ა.შ. მიუთითეთ ოპერაციის 

თარიღი, დოკუმენტის ნომერი. კომენტარის ველი ოპერაციის შინაარსიდან გამომდინარე 

სისტემამ ავტომატურად შეავსო. თუმცა შეგიძლიათ შეცვალოთ. მიუთითეთ სასურველი 

მემორიალი ან დატოვეთ სისტემის მიერ დაფორმირებული მემორიალის ნომერი და 

ღილაკზე „შემდეგი“ დაჭერით  გადადით მომდევნო გვერდზე. 



 

მოცემულ ეკრანში უნდა დავამატოთ დაშლის შედეგად მიღებული ძირითადი საშუალებების 

ჩამონათვალი. ამისათვის დააჭირეთ ღილაკს . 

 

სისტემამ ავტომატურად შეავსო დამატებული ჩანაწერი პირველ გვერდზე არსებული 

ძირითადი საშუალების მონაცემებით. ვინაიდან ჩვენ უნდა დავშალოთ ძირითადი 

საშუალება 2 და 3 ერთეულად შესაბამისად  ველში „რაოდენობა“ მიუთითეთ 2.   

საინვენტარო ნომერში პირობითად მიუთითეთ 0001/1. დაამატეთ კიდევ ერთი ჩანაწერი. 

სისტემა რაოდენობის ველს ავტომატურად შეავსებს ძირითადი საშუალების დარჩენილი 

რაოდენობის (3) მიხედვით. საინვენტარო ნომერში მიუთითეთ 0001/2. საბოლოოდ ეკრანს 

ექნება შემდეგი სახე 

 



ყურადღება მიაქციეთ, რომ  საბალანსო ღირებულება, ნარჩენი ღირებულება, ცვეთის 

დასარიცხი თანხა და ჯამური ცვეთა სისტემამ ავტომატურად გადაითვალა  მითითებული 

რაოდენობების პროპორციულად. თუმცა თითოეული ძირითადი საშუალების გასწვრივ 

შეგიძლიათ შეცვალოთ ნებისმიერი მნიშვნელობა. გაითვალისწინეთ რომ 

თანხების(საბალანსო ღირებულება, ნარჩენი ღირებულება და ა.შ) შეცვლის შემთხვევაში 

სიაში არსებული ძირითადის საშუალებების ჯამური თანხები არ უნდა განსხვავდებოდეს 

დასაშლელი ძირითადი საშუალების (პირველ გვერდზე არსებული) თანხებისგან. 

წინააღმდეგ შემთხვევაში იხილავთ შესაბამის შეტყობინებას. მაგალითად მეორე ჩანაწერს 

თუ შევუცვლი საბალანსო ღირებულებას, მივუთითებ 6000 და შევეცდები ოპერაციის 

დასრულებას გამოვა შეტყობინება 

 

დახურეთ შეტყობინება და მიუთითეთ მე-2 ჩანაწერს საწყისი მნიშვნელობა. ამავე ეკრანში 

შეგიძლიათ შეცვალოთ საბალანსო ღირებულებისა და ჯამური ცვეთის ანგარიშები. 

აღნიშნულ ველ(ებ)ზე მაუსის ორჯერ დაჭერით იხილავთ ანგარიშთა გეგმას, საიდანაც 

შეგიძლიათ აირჩიოთ სასურველი ანგარიში. ჩვენს შემთხვევაში დავტოვოთ უცვლელი. 

ოპერაციის დასასრულებლად დააჭირეთ ღილაკს „დასასრული“ 

 

როგორც ხედავთ ძირითადი საშუალებების სიაში დაშლილი ძირითადი საშუალება 

მიიღებს წითელ შეფერილობას,  ველში „დახურვის თარიღი“ მიეთითება ოპერაციის 

თარიღი და მოენიშნება ველი „დახურულია დაშლის შედეგად“. ამავდროულად შეიქმნება 

დაშლის ოპერაციის შესრულების დროს დამატებული  2 ახალი ძირითადი საშუალება 

შესაბამისი რაოდენობებით და თანხებით. 

იმისათვის რომ ნახოთ თქვენს მიერ შესრულებული დაშლის ოპერაციის შესაბამისი 

საბუღალტრო გატარებები, გამოიძახეთ მენიუ ბუღალტერია/გატარებები  



 

მოძებნეთ გატარებები, რომელთაც ოპერაციის ტიპში მითითებული აქვთ „ძირითადი 

საშუალების დაშლა“ და გააკორექტირეთ. 

 

საბუღალტრო ოპერაციის ნახვა ასევე შეგიძლიათ ძირითადი საშუალების ეკრანიდან. 

მონიშნეთ დაშლილი ძირითადი საშუალება და დააჭირეთ ღილაკის  გვერდით მდებარე 

შავ ისარს. ჩამოიშლება ჩამონათვალი:  

 

აირჩიეთ ჩამონათვალიდან „გატარებები“  

 


