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Exact - ახალი ორგანიზაციის შექმნა: 
file-new company გამოვა დიალოგური ფანჯარა: ჩაწერთ ჯერ კომპანიის მონაცემების ბაზის 

კოდს; შემდგომ დასახელებას და მიუთითებთ ლიცენზიას. გამოვა შემდეგი დიალოგური 

ფანჯარა- ქართულ ინტერფეის ექნება შემდეგი 

სახე:

 
 

exact შედგება შემდეგი მოდულებისგან : 

1.ფინანსები-Finance 

2.ფულის მოძრაობა-cash 

3.ძირითადი საშუალებები-Assets 

5.გაყიდვები-Sales 

6,მარაგები-Inventory 

შესყიდვები-Purchases 

8.პროექტები- 

9.წარმოება 

10.სერვისი 

11,მომხარებლები-CRM 

12,რესურსები 

13.სისტემური-System 

14.XML 

15.POP 

16.Managment 

17.ხელფასები. 
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1.        მენიუ და მისი მოხმარება (Role bar და Search) 
 

     პროგრამის მოხმარების დროს, მუშაობის გასაადვილებლად შეგვიძლია გამოვიყენოთ 

შემდეგი ღილაკები: Role bar და Search, რომლებიც განთავსებულია პროგრამის ზედა 

მარცხენა მხარეს. 

 

 
 

     თითოეული ღილაკი განვიხილოთ ცალ-ცალკე: 

 

1. Role bar 

     პირველ რიგში განვიხილოთ ღილაკი   

 

     მენიუს მოხმარების დროს,  ღილაკ -ზე დაჭერისას ფანჯრის მარცხენა მხარეს, 

მენიუსთან ერთად გამოჩნდება შემდეგი სახის ცარიელა სვეტი 
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     მენიუს მოხმარების გასამარტივებლად, ჩვენთვის სასურველ ღილაკს მოვნიშნავთ 

მაუსის მარცხენა ღილაკით და თითის აუღებლად გადავათრიოთ მენიუს მარცხენა 

ცარიელ სვეტში, რაც გაგვიადვილებს მომავალში პროგრამის მოხმარებას.  

 

 
 

 

    განვიხილოთ ღილაკი  . 
 

    ჩვენთვის სასურველი ინფორმაციის სწრაფი და ეფექტური მიღებისათვის დავაჭიროთ 

ღილაკს , დაჭერისას ფანჯრის მარცხენა მხარეს, მენიუსთან ერთად გამოჩნდება 

შემდეგი სახის სვეტი 
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სვეტში ჩამოთვლილი იქნება ინფორმაციის მოსაძებნი ველები, მაგალითად დებიტორები 

  
 

დებიტორის მოსაძებნად ცარიელ ველში ჩავწეროთ  ჩვენთვის სასურველი დებიტორის 

ნებისმიერი მონაცემი, ან მონაცემის ნაწილი, მაგალითად:  

 

 
 

მოძებნის შემდეგ გამოჩნდება ყველა ის დებიტორი რომლის მონაცემებიც შეიცავს ველში 

ჩაწერილ ინფორმაციას. 

 

 
 

 

 

1.1 ანგარიშის დამატება 
 

ანგარიშის გეგმის შესაქმნელად და ანგარიშების დასამატებლად  შესაქმნელად 

საჭიროა შევასრულოთ შემდეგი ოპერაციები: 

 ფინანსები/  მთავარი წიგნი/  ანგარიშთა გეგმა 
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 მთავარი წიგნი/ ანგარიშთა გეგმა  

 
 

 

ახალი ანგარიშის  შესაქმნელად დავაჭიროთ ღილაკს  ახალი  ან ცვლილებების 

შესატანად  ჩამონათვალში მოვნიშნოთ საჭირო   ანგარიში და დავაჭიროთ  

ღილაკს გახსენი . 

 

 

ვთქვათ ვამატებ დებიტორს : გამოვა შემდეგი    დ.ფ.  სადაც: 
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აუცილებელია შევავსოთ ძირითადი ველები როგორიცაა: 

ინფორმაციული 

ველი 

შესატანი ინფორმაცია 

ანგარიშის ნომერი ანგარიშის ნომერი 

შინაარსი დასახელება 

ქვეადმინისტრაცია ტიპი 

სალდო ნაშთი 

 

დაწვირილებით ავღწეროთ თითოეული ველის მნიშვნელობა: 

ანგარიშის ნომერი  -  ვწერთ ანგარიშის ნომერს. 

აღწერა - ვწერეთ ანგარიშის დასახელებას. 

ქვეადმინისტრაცია - ჩამონათვალში ვარჩევთ ანგარიშის ტიპს. 

სალდო - ვუთითებთ  ანგარიშის ნაშთი დებეტია თუ კრედიტი. 
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შესაბამისად ეთითება:  შესაბამისი ჯგუფი და ქვეჯგუფი.  

 

   
 

 საბალანსო ანგარიშისათვის 

 

 
 

 ნეიტრალური ანგარიში  (Neutral account) -   ანგარიში, რომელზეც არც 

ვალდებულება და არც მოთხოვნა არ არის, მაგ. მარაგების ანგარიში; ძირითადი 

საშუალებების ანგარიში.  

 დებიტორული ანგარიში  (Customer account)  -  ანაგარიში, რომლისთვისაც  

სავალდებულოა დებიტორის მითითება მაგ. სავაჭრო მოთხოვნები, მიღებული 

ავანსები.  

 კრედიტორული ანგარიში  (Vendor account)  -  ანგარიში, რომელისთვისაც    

სავალდებულოა  კრედიტორის  მითითება მაგ. სავაჭრო ვალდებულებები, 

მომწოდებელზე  გადახდილი ავანსები, მოთხოვნები პერსონალის წინაშე, 

გადახდილი  დღგ.  

 

მოგება - ზარალის ანგარიშისათვის 

 
 

 ნეიტრალური ანგარიში. 

 შემოსავლის ანგარიში. 

 ხარჯის ანგარიში.  

პროცესის  დასასრულებლად დავაჭიროთ  ღილაკს     .  

შეიქმნა ახალი ანგარიში. 
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1.2 დანახარჯთა  ცენტრი (Cost Centers) 

 
Exact - ში არსებობს ისეთი ცნებები, როგორიცაა ხარჯის ცენტრი (Cost Centers) და 

ხარჯის ერთეული (Cost Units). ესენია განზომილებები, რომლთა გატარებებში 

გამოყენებაც  გვაძლევს ინფორმაციის უკეთ გაფილტვრის  და დაჯგუფების 

შესაძლებლობას.   
 

ხარჯის ცენტრის შესაქმნელად საჭიროა შევასრულოთ შემდეგი ოპერაციები: 
 

შევიდეთ ძირითადი მენიუდან  

System/Finance/ Cost centers/units, Cost centers 

 

    
 

გავხსნათ ცნობარი 
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ახალი ინფორმაციის შესაქმნელად დავაჭიროთ ღილაკს  , ან 

ცვლილებების შესატანად ჩამონათვალში მოვნიშნოთ  საჭირო სტრიქონი და 

დავაჭიროთ  ღილაკს . 

 
 

კადრები 

 
სიიდან დავამატოთ  ის თანამშრომლები, რომლებიც ეკუთვნიან მოცემულ ხარჯის 

ცენტრს.  

როდესაც ამ სიაში დავამატებთ თანამშრომელს, მაშინვე  მის ცნობარში განახლდება 

ხარჯის ცენტრის ველი და დაფიქსირდება ეს ხარჯის ცენტრი.  

ერთი თანამშრომელი არ შეიძლება ეკუთვნოდეს  ორ ხარჯის ცენტრს 

ერთდროულად. 
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ანგარიშები 

 
 
ჩამონათვალიდან  დავამატოთ  ის ანგარიშები, რომლებიც დაკავშირებულია მოცემულ 

ხარჯის ცენტრთან.შესაძლებელია ერთი ხარჯის ცენტრი დაკავშირებული იყოს რამოდენიმე 

ხარჯის ცენტრთან. 
 
 

ხარჯების განაწილება: 
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ინფორინფომაციული ველები ივსება შემდეგნაირად: 
 

ხარჯის ცენტრი  - ვწერთ ჩვენს მიერ  მინიჭებულ კოდს. 

                 აღწერა - ვწერთ ხარჯის ცენტრის სახელწოდებას. 

 

    ხარჯების განაწილება 

        განაწილების დონე - მივუთითოთ განაწილების დონე. 

        განაწილების ხარჯის ანგარიში  -   F5-ის საშუალებით ანგარიშთა გეგმიდან ვირჩევთ 

ხარჯის ანგარიშს რომელიც შეესაბამება მოცემულ შრეზე მყოფ ხარჯებს.  

        დაფარვის ანგარიში - მივუთითოთ სპეციალურად შექმნილი ტრანზიტული ანგარიში 

გასანაწილებელი ხარჯის დაგროვებისათვის, ქვედა შრეების ხარჯის ანგარიშზე 

ავტომატურად გადასანაწილებლად. 

 

პროცესის  დასასრულებლად დავაჭიროთ  ღილაკს     .  

 

 

 

ინფორმაციული 

ველი 

შესატანი ინფორმაცია 

ხარჯის ცენტრი  ხარჯის ცენტრის კოდი 

აღწერა დასახელება 

განაწილების დონე განლაგების დონე 

განაწილების ხარჯის 

ანგარიში 

ხარჯის ანგარიში 

დაფარვის ანგარიში გადაფარვის ტრანზიტული ანგარიში 
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1.3 ხარჯის ერთეულების შექმნა (Cost Unit) 

 
Exact - ში არსებობს ისეთი ცნებები, როგორიცაა ხარჯის ცენტრი (Cost Centers) და 

ხარჯის ერთეული (Cost Units). ესენია განზომილებები, რომლთა გატარებებში 

გამოყენებაც  გვაძლევს ინფორმაციის უკეთ გაფილტვრის  და დაჯგუფების 

შესაძლებლობას.   
 

ხარჯის ერთეულის შესაქმნელად საჭიროა შევასრულოთ შემდეგი 

ოპერაციები: 
 

შევიდეთ ძირითადი მენიუდან  

[System,/Finance,/Cost centers/units,/Cost units]. 

 

    
 

გავხსნათ ცნობარი 
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ახალი ინფორმაციის შესაქმნელად დავაჭიროთ ღილაკს  , ან 

ცვლილებების შესატანად ჩამონათვალში მოვნიშნოთ  საჭირო სტრიქონი და 

დავაჭიროთ  ღილაკს . 

 

 

 

                            
 

შევავსოთ შემდეგი ველები: 

 

ინფორმაციული 

ველი 

შესატანი ინფორმაცია 

კოდი (Code) ხარჯის ერთეულის კოდი 

შინაარსი (Description) დასახელება 

 

კოდი (Code) - ვწერთ ხარჯის ცენტრის კოდეს. 

შინაარსი (Description) - ვწერთ ხარჯის ერთეულის სახელს.  

 

  

 

 

1.4            საგადასახადო კოდების შექმნა 
           

იმისათვის რომ სისტემამ ავტომატურად დაითვალოს გადასახადები და 

შემდეგ შეტანილი ინფორმაცია ადვილად ამოღებადი იყოს საჭიროა შევქმნათ  

შემდეგი დღგ-ს  კოდები. 

100.დღგ (განუსაზღვრელი)  

` 101. დღგ (არგადამხდელი) 

102. დღგ (განთავისუფლებული) 

103. დღგ (რომელიც ჩათვლას არ ექვემდებარება) 
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104.  დღგ (საწარმოს მიწოდება (მ.225;226)) 

 

110.  დღგ (18% შესყიდვები) 

111.  დღგ (0% შესყიდვები) 

120. დღგ (18% იმპორტი) 

121. დღგ (0% იმპორტი) 

 

130. დღგ (უკუდაბეგვრა) 

 

210. დღგ (18% კომპენსაციით) 

211. დღგ (18% კომპენსაციის გარეშე) 

212. დღგ (18% არაეკონომიკური საქმიანობიდან)  

213. დღგ (18% დანაკლისი) 

219. დღგ (18% სხვა) 

220. დღგ  (0%  232 მუხლი) 

221. დღგ ( 0% ელ. ენერგიის გადაცემა) 

222. დღგ (0% საერთაშორისო გადაზიდვა/გადაყვანა) 

223. დღგ (0% საერთაშორისო მიწოდება) 

229. სხვა (0% სხვა) 

 

 

510. საშ. (20% ხელფასი) 

515. საშ ( 20% სარგებელი) 

530. საშ (20% ფიზ. პირი) 

540. საშ. (12% სტიპენდია) 

550. საშ.(12% სათამაშო ბიზნესი) 

560. საშ. (5% დივიდენდი) 

565. საშ. (10% პროცენტები) 

570. საშ. (10% არარეზიდენტი ფიზ.პირი) 

575. საშ. (4% არარეზიდენტი ფიზ.პირი) 

580. საშ. (10% არარეზიდენტი იურიდიული პირი) 

585. საშ. (4% არარეზიდენტი იურიდიული პირი) 

590. საშ. (0% არ ექვემდებარება დაბეგვრას) 

 

 

 

 

 

შევიდეთ ძირითადი მენიუდან  

 [ ზოგადი/ზოგადი/ ქვეყნები/ გადასახადის კოდები]   



Exact Globe 2003 Enterprise – მოკლე აღწერა                                საგნის ხელმძღვანელი   
თ.მუნჯიშვილი 

Page 15 of 92 

 
 

ან [ბუღალტერია, ძირიტადი მონაცემები, გადასახადის კოდები]. 

 

 
 

გავხსნათ ცნობარი 
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ახალი ინფორმაციის  შესაქმნელად დავაჭიროთ ღილაკს  .  

დღგ ( კოდები 100 – 104. ტიპის)  
 

 
 

 
 

ინფორმაციული ველები შევავსოთ შემდეგნაირად: 
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დღგ-ს კოდი - ვუთითებთ კოდს.  

გადასახადის ტიპი - ჩამონათვალიდან ვირჩევთ ტიპს დღგ . 

შინაარსი - ვუწერთ  სახელს. 

   გარიგების სახეობა - ჩამონათვალიდან ვირჩევთ  თუ რა ტიპის ოპერაციაში 

უნდა იქნას გამოყენებული კოდი.     

  პროცენტი  - ვუთითებთ ნულ  პროცენტს.  

 

დღგ-ს სახეობა  -  ჩამონათვალში ვირჩევთ   N/A-ს. 

გადასახდელი დღგს ანგარიში   - F5 - ით ვირჩევთ ანგარიშთა გეგმიდან  

გადასახდელი დღგ-ს ანგარიშს.  

გადახდილი დღგ-ს ანგარიში  -  ვუთითებთ  გადახდილი დღგ-ს ანგარიშს. 

კრედიტორი – ვუთითებთ საგადასახადო კრედიტორს. 

გადახდა  - ჩამონათვალში ვირჩევთ გადახდის პერიოდს. 

 

დღგ ( კოდები 110; 120. ტიპის) 18% შესყიდვებისათვის 
 

 
 

დღგ ( კოდები 111; 121. ტიპის)  0% შესყიდვებისათვის 
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 ინფორმაციული ველები ივსება შემდეგნაირად: 
 

დღგ-ს კოდი  - ვუთითებთ კოდს.  

გადასახადის ტიპი - ჩამონათვალიდან ვირჩევთ ტიპს დღგ . 

   აღწერა - ვუწერთ  სახელს. 

   გარიგების სახეობა - ჩამონათვალიდან ვირჩევთ  თუ რა ტიპის ოპერაციაში 

უნდა იქნას გამოყენებული კოდი, კერძოდ შესყიდვები.     
  პროცენტი  - ვუთითებთ გადასახადის პროცენტს, (18%, 0%) 

  

 გადახდილი დღგ-ს ანგარიში  -  ვუთითებთ  გადახდილი დღგ-ს ანგარიშს. 

კრედიტორი - ვუთითებთ საგადასახადო კრედიტორს. 

გადახდა  - ჩამონათვალში ვირჩევთ გადახდის პერიოდს. 

 

დღგ ( კოდი 130.) უკუდაბეგვრა 
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დღგ-ს კოდი  - ვუთითებთ კოდს.  

გადასახადის ტიპი - ჩამონათვალიდან ვირჩევთ ტიპს დღგ . 

   აღწერა - ვუწერთ  სახელს. 

   გარიგების სახეობა - ჩამონათვალიდან ვირჩევთ  თუ რა ტიპის ოპერაციაში 

უნდა იქნას გამოყენებული კოდი.     

  პროცენტი  - ვუთითებთ გადასახადის პროცენტს, (18%) 

დღგ დარიცხულია - მოვნიშნოთ თოლია  

 გადასახდელი დღგ-ს ანგარიში - ვუთითებთ სპეციალურად შექმნილ 

არარეზიდენტზე გადახდილი დღგ- ს ანგარიშს. 

 გადახდილი დღგ-ს ანგარიში  -  ვუთითებთ სპეციალურად შექმნილ 

არარეზიდენტზე გადახდილი დღგ- ს ანგარიშს. 

კრედიტორი - ვუთითებთ საგადასახადო კრედიტორს. 

გადახდა  - ჩამონათვალში ვირჩევთ გადახდის პერიოდს. 
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დღგ ( კოდები 210 - 219. ტიპის)  18% გაყიდვებისათვის 
 

 
დღგ ( კოდები 220 - 229. ტიპის)  0% გაყიდვებისათვის 
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 ინფორმაციული ველები ივსება შემდეგნაირად: 
 

დღგ-ს კოდი  - ვუთითებთ კოდს.  

გადასახადის ტიპი - ჩამონათვალიდან ვირჩევთ ტიპს დღგ . 

   აღწერა - ვუწერთ  სახელს. 

   გარიგების სახეობა - ჩამონათვალიდან ვირჩევთ  თუ რა ტიპის ოპერაციაში 

უნდა იქნას გამოყენებული კოდი, კერძოდ გაყიდვები.     
  პროცენტი  - ვუთითებთ გადასახადის პროცენტს, (18%, 0%) 

  

 გადახდილი დღგ-ს ანგარიში  -  ვუთითებთ  გადასახდილი დღგ-ს ანგარიშს. 

კრედიტორი - ვუთითებთ საგადასახადო კრედიტორს. 

გადახდა  - ჩამონათვალში ვირჩევთ გადახდის პერიოდს. 

 

 

საშ. ( კოდები 510- 590. ტიპის)   
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ინფორმაციული ველები ივსება შემდეგნაირად: 
 

დღგ-ს კოდი  - ვუთითებთ კოდს.  

გადასახადის ტიპი - ჩამონათვალიდან ვირჩევთ ტიპს Withholding . 

   აღწერა - ვუწერთ  სახელს. 

   გარიგების სახეობა - ჩამონათვალიდან ვირჩევთ  თუ რა ტიპის ოპერაციაში 

უნდა იქნას გამოყენებული კოდი, კერძოდ შესყიდვები.     
  პროცენტი  - ვუთითებთ გადასახადის პროცენტს, (20%) 

გამოთვლის ბაზისი - ჩამონათვალიდან ვუთითებთ ტიპს -  თანხა: NET. 
 გადასახდელი გადასახადის ანგარიში  -  ვუთითებთ  გადასახდილი 

საშემოსავლოს ანგარიშს. 

კრედიტორი - ვუთითებთ საგადასახადო კრედიტორს. 

გადახდა  - ჩამონათვალში ვირჩევთ გადახდის პერიოდს. 
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1.5 დებიტორები 

           
ნებისმიერი კომპანიის საქმიანობა დაკავშირებულია  დებიტორებთან, რომელთა 

მიმართაც გააჩნია რაიმე სახის მოთხოვნა (ფულადი ან მომსახურება), და 

კრედიტორებთან , რომელთა წინაშეც თვითონ გააჩნია  ფულადი ან სხვა სახის  

ვალდებულება. 
 

დებიტორის შექმნისათვის საჭიროა შევასრულოთ შემდეგი ოპერაციები. 

 

 

 [ფინანსები/დებიტორები/ ცნობარი] 
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ახალი ინფორმაციის შესაქმნელად დავაჭიროთ ღილაკს  ახალი  ან 

ცვლილებების შესატანად  ჩამონათვალში მოვნიშნოთ საჭირო სტრიქონი  და 

დავაჭიროთ  ღილაკს გახსენი. 

 
 
 

შევავსოთ შემდეგი ინფორმაციული ველები: 
 

ინფორმაციული 

ველი 

შესატანი ინფორმაცია 

დასახელება სახელი 

კოდი კოდი 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

საიდენტიფიკაციო კოდი. 

 

ინფორმაციული ველები ივსება შემდეგნაირად: 
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ძირითადი: 

                    დასახელება -  ვწერთ დებიტორის სახელს.                                                   

            კოდი – 

ვუთითე ბთ ჩვენს 

მიერ მინიჭებულ კოდს.   
            
 

      ფინანსური/დღგ 

                            საიდენთიფიკაციო კოდი  - ვწერთ დებიტორის  საიდენტიფიკაციო კოდს.                                                                  

                                                                                                                                                             

 
1.6 კრედიტორები 

 
კრედიტორის შესაქმნელად საჭიროა შევასრულოთ შემდეგი ოპერაციები: 

[ ფინანსები/ კრედიტორები/ ცნობარი] 
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გავხსნათ ცნობარი 

 

 
 

ახალი ინფორმაციის შესაქმნელად დავაჭიროთ ღილაკს   ან 

ცვლილებების შესატანად ჩამონათვალში მოვნიშნოთ საჭირო   

        სტრიქონი და დავაჭიროთ  ღილაკს . 
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შევავსოთ შემდეგი ინფორმაციული ველები 

 

ინფორმაციული 

ველი 

შესატანი ინფორმაცია 

დასახელება სახელი 

კრედიტორი კრედიტორი 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

 

ინფორმაციული ველები ივსება შემდეგნაირად 

 

ძირითადი/ზოგადი 

                      დასახელება  -  ვწერთ კრედიტორის  სახელს. 

                      კრედიტორი - ვწერთ ჩვენს მიერ მინიჭებულ კოდს. 
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ფინანსური/ დღგ 

                     საიდენტიფიკაციო კოდი - ვწერთ კრედიტორის საიდენტიფიკაციო კოდს.                                                                  

                                                                                        

 .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7  ვალუტის არჩევა 
] 



Exact Globe 2003 Enterprise – მოკლე აღწერა                                საგნის ხელმძღვანელი   
თ.მუნჯიშვილი 

Page 29 of 92 

[სისტემური/ ზოგადი/ ქვეყნები/ 

ვალუტები]

 
 

 

გავხსნათ 

ცნობარი  
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ახალი ინფორმაციის შესაქმნელად დავაჭიროთ ღილაკს   ან 

ცვლილებების შესატანად ჩამონათვალში მოვნიშნოთ საჭირო  სტრიქონი  და 

დავაჭიროთ  ღილაკს . 

  
 

 

 

შევავსოთ შემდეგი ინფორმაციული ველები: 
 

ინფორმაციული ველი შესატანი ინფორმაცია 

ISO-ს ვალუტის კოდი ვალუტის კოდი 

შინაარსი დასახელება 

ვალუტა SWIFT  SWIFT   კოდი 

სიზუსტე სავალუტე 

კურსისთვის 

სიზუსტე ვალუტის კურსისათვის 

სიზუსტე 

თანხებისთვის  

სიზუსტე თანხებისთვის 

სიზუსტე ფასებისთვის სიზუსტე ფასებისთვის 

ზარალის ანგარიში 

სავალუტო 

შესყიდვიდან. 

ზარალის ანგარიში სავალუტო 

შესყიდვებისათვის 

სავალუტო 

შესყიდვების 

შემოსავლის ანგარიში სავალუტო 

შესყიდვებისათვის 
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შემოსავლის ანგარიში 

ზარალის ანგარიში 

სავალუტო გაყიდვიდან 

ზარალის ანგარიში სავალუტო 

გაყიდვებისათვის 

სავალუტო გაყიდვების 

შმოსავლის ანგარიში 

შემოსავლის ანგარიში სავალუტო 

გაყიდვებისათვის 

ზარალი 

გადაფასებიდან 

ზარალი გადაფასებიდან 

მოგება გადაფასებიდან მოგება გადაფასებიდან 

ტექსტი 1-4 ვალუტის სიტყვიერი დასახელება 

 

 ინფორმაციული ველები ივსება შემდეგნაირად: 

 
 

     ISO-ს ვალუტის კოდი  - ვწერთ ვალუტის კოდს, მაგ. „EUR’’. 

     შინაარში   -  ვწერთ ვალუტის სახელწოდებას. 

    ვალუტა SWIFT  -  ვუთითებთ ვალუტის SWIFT  კოდს, მაგ. ევროს შემთხვევაში  „EUR’’. 

მოვნიშნოთ ველი  - ცვალებადი სავალუტი კურსი, რომ შესაძლებელი გახდეს ამ ვალუტის 

ოპერაციების გატარების მომენტში კურსის ცვლილება. 

 

   სიზუსტე სავალუტო კურსისათვის  - ვუთითებთ ვალუტის გაცვლის კურსის სიზუსტეს. 

    სიზუსტე თანხებისთვის -  ვუთითებთ  თანხის დამრგვალების სიზუსტეს. 

    სიზუსტე ფასებისთვის -  ვუთითებთ ფასის დამრგვალების სიზუსტეს. 
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        ზარალის ანგარიში სავალუტო შესყიდვიდან - ანგარიშთა გეგმიდან მივუთითო 

კურსთაშორის სხვაობის ანგარიში, კერძოდ ზარალის ანგარიში. 

        სავალუტო სესყიდვის შემოსავლის ანგარიში  - ანგარიშთა გეგმიდან მივუთითო 

კურსთაშორის სხვაობის ანგარიში, კერძოდ მოგების ანგარიში.     

ზარალის ანგარიში სავალუტო გაყიდვებიდან - ანგარიშთა გეგმიდან მივუთითო 

კურსთაშორის სხვაობის ანგარიში, კერძოდ ზარალის ანგარიში.     

    სავალუტო გაყიდვების შემოსავლის ანგარიში  - ანგარიშთა გეგმიდან მივუთითო 

კურსთაშორის სხვაობის ანგარიში, კერძოდ ზარალის ანგარიში. 

        ზარალი გადაფასებიდან - ანგარიშთა გეგმიდან მივუთითო კურსთაშორის სხვაობის 

ანგარიში, კერძოდ ზარალის ანგარიში. 

        მოგება გადაფასებიდან -  ანგარიშთა გეგმიდან მივუთითო კურსთაშორის სხვაობის 

ანგარიში, კერძოდ ზარალის ანგარიში. 

 

იმისათვის რომ საბეჭდ ფორმაზე სიტყვიერად ამოვიდეს ვალუტის დასახელება საჭიროა ასევე 
შეივსოს შემდეგი ველები 
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ტექსტი 1 – ვუთითებთ ვალუტის დასახელებას ინგლისურად. 

ტექსტი 2 – ვუთითებთ ხურდის დასახელებას ინგლისურად. 

ტექსტი 3 - ვუთითებთ ვალუტის დასახელებას ქართულად. 

ტექსტი 4 - ვუთითებთ ხურდის დასახელებას ქართულად. 

 

 

 
შექმნილი ვალუტის გასააქტიურებლად მოვნიშნოთ ველი  - აქტიური.       
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2. ჟურნალების შექმნა 
 

 

სისტემური/ფინანსები/ჟურნალები 

 

   
 

 

 

General Journal -ანუ ვქმნით  ახალ ჟურნალს რომელიც ოპერაციების შინაარსს   შეესაბამება. 

 

General Journal -ვაკლილებთ ორჯერ გამოდის დიალოგური ფანჯარა და უთითებთ : New 

ვითვალისწინებთ exact თავისებურებას ანუ  კოდის მინიჭების შესახებ, რომელიც 

აუცილებლად უნდა იყოს რიცხვითი. 

journal number-001 

description-ჟურნალის დასახელება  

journal type-უნდა ავირჩიოთ შემდეგი ჟურნალის ტიპი შემდეგი ჩამონათვალიდან:  Bank ; 

Cash; Purchises, Sales, General Jurnal. 

ჟურნალის  შექმნის შემდეგ შესაძლებელია მასში ცვილებების შეტანა, როგორიცაა: აღწერა, 

აბრევიატურა, ანგარიშის ნომრები, ვალუტის კურსი და ა.შ. 

ჟურნალი მიბმული უნდა იყოს ანგარიშთან.  ანგარიში უნდა ავირჩიოთ  Accounts. /Save/ 

Close. 

 

 

გავხსნათ ცნობარი 
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ახალი ინფორმაციის შესაქმნელად დავაჭიროთ ღილაკს   ან 

ცვლილებების  შესატანად  ჩამონათვალში  მოვნიშნოთ  საჭირო სტრიქონი  და 

დავაჭიროთ  ღილაკს 
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1. შევავსოთ შემდეგი ინფორმაციული ველები: 

 

ინფორმაციული 

ველი 

შესატანი ინფორმაცია 

ჟურნალის ნომერი ჟურნალის ნომერი 

შინაარსი დასახელება 

აბრევიატურა აბრევიატურა 

ჟურნალის სახეობა სახეობა 

ანგარიშის ნომერი ანგარიშის ნომერი 

ვალუტის კოდი ვალუტა 
 

2. ინფორმაციული ველები ივსება შემდეგნაირად: 

 

               ჟურნალის ნომერი  – ვწერთ ჟურნალის ნომერს. 

               შინაარსი   - ვწერთ ჟურნალის სახელწოდებას. 

               აბრევიატურა  -  მივუთითოთ  ჟურნალის სახელის აბრევიატურა, ან                          

ჩავწეროთ ჟურნალისათვის მინიჭებული ნომერი. 
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            ჟურნალის სახეობა  – ჩამონათვალიდან შევარჩიოთ   სხვა ჟურნალები. 
 

 
 

           ანგარიშის ნომერი   - ანგარიშთა გეგმიდან სპეციალურად შექმნილი ტრანზიტული 

ანგარიში. 

 

 
 

ვალუტის კოდი - F5-ის საშუალებით ჩამონათვალიდან მივუთითოთ ვალუტა. 

 

ავტომატური გამოსვლა  -  ავტომატურად იხურება  გატარება, როდესაც საწყის და 

საბოლოო ნაშთებს  შორის სხვაობა ემთხვევა გატარების სტრიქონების ჯამს. 

 

 

ნომერი: 
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თუ გვსურს კონკრეტული წლისთვის მოცემულ ჟურნალში გატარების ნუმერაციის ათვლა 

დაიწყოს ჩვენთვის სასურველი რიცხვიდან, მოვნიშნოთ საჭირო წელი დავაჭიროთ 

ღილაკს  შეცვალე  და მონიშნულ ველში ჩავწეროთ სასურველი რიცხვი. 

 

    _ როდესაც მონიშნულია ეს ველი, მაშინ 

გატარების მომენტში გატარების ნომრის შეცვლა შეუძლებელია.  

 

იმისათვის რომ შესაძლებელი იყოს სხვადასხვა ვალუტაში შესრულებული  

ოპერაციის ამავე  ჟურნალში გატარება და შესაძლებლობა გვქონდეს გატარების მომენტში 

შევცვალოთ ვალუტის კურსი, საჭიროა მოვნიშნოთ ველები: ცვალებადი ვალუტა; 
ცვალებადი სავალუტო კურსი, 
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2.1 ბანკის ჟურნალი 

           
Exact - ში ბანკის ოპერაციების გასატარებლად საჭიროა შევქმნათ ბანკის ტიპის 

ჟურნალი.  
ამისათვის საჭიროა შევასრულოთ შემდეგი ოპერაციები: 

 

 
შევიდეთ ძირითადი მენიუდან  [სისტემური/ფინანსები/ჟურნალები] 

 

   
 

 

 
 
 

ახალი ინფორმაციის შესაქმნელად დავაჭიროთ ღილაკს   ან 

ცვლილებების  შესატანად  ჩამონათვალში  მოვნიშნოთ  საჭირო სტრიქონი  და 

დავაჭიროთ  ღილაკს  . 
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შევავსოთ შემდეგი ინფორმაციული ველები: 

 

ინფორმაციული 

ველი 

შესატანი ინფორმაცია 

ჟურნალის ნომერი ჟურნალის ნომერი 

შინაარსი დასახელება 

აბრევიატურა აბრევიატურა 

ჟურნალის სახეობა სახეობა 

ანგარიშის ნომერი ანგარიშის ნომერი 

 გაუნაწილებელი ტრანზიტული ანგარიში 

ვალუტის კოდი ვალუტა 
 

ინფორმაციული ველები ივსება შემდეგნაირად: 

 

               ჟურნალის ნომერი  – ვწერთ ჟურნალის ნომერს. 

               შინაარსი   - ვწერთ ჟურნალის სახელწოდებას. 

               აბრევიატურა  -  მივუთითოთ  ჟურნალის სახელის აბრევიატურა, ან                          

ჩავწეროთ ჟურნალისათვის მინიჭებული ნომერი. 
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            ჟურნალის სახეობა  – ჩამონათვალიდან შევარჩიოთ ბანკი. 
 

 
 

           ანგარიშის ნომერი   - ანგარიშთა გეგმიდან მივუთითოთ  ფულის ის ანგარიში, 

რომელზეც  გვსურს აისახოს, მოცემული ჟურნალიდან გატარებული ოპერაციის შედეგი. 

           გაუნაწილებელი   - მივუთითოთ სპეციალურად ბანკისა და სალაროს 

ჟურნალისათვის შექმნილი ტრანზიტული ანგარიში, რომელიც იქნება ნეიტრალური.  

 

 
 

ვალუტის კოდი - F5-ის საშუალებით ჩამონათვალიდან ვუთითებთ  

შესაბამის ვალუტას. 

 

ავტომატური გამოსვლა  -  ავტომატურად იხურება  გატარება, როდესაც საწყის და 

საბოლოო ნაშთებს  შორის სხვაობა ემთხვევა გატარების  

სტრიქონების ჯამს 

 

 

ნომერი: 
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თუ გვსურს კონკრეტული წლისთვის მოცემულ ჟურნალში გატარების ნუმერაციის ათვლა 

დაიწყოს ჩვენთვის სასურველი რიცხვიდან, მოვნიშნოთ საჭირო წელი დავაჭიროთ 

ღილაკს  შეცვალე  და მონიშნულ ველში ჩავწეროთ სასურველი რიცხვი. 

 

    _ როდესაც მონიშნულია ეს ველი, მაშინ 

გატარების მომენტში გატარების ნომრის შეცვლა შეუძლებელია. 

 

 

უფლებები: 

 

 
 

მომხმარებლების სიიდან რედაქტირება/ ცნობარის  მხარეს გადავიტანოთ მხოლოდ ის 

მომხმარებლები, რომელთაც უფლება აქთ ამ ჟურნალზე. 
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 მომხმარებელს, რომელსაც არ აქვს უფლება ჟურნალზე შეუძლია არსებული გატარებების 

ნახვა, მაგრამ არ აქვს რედაქტირების და ახალი გატარების შექმნის უფლება.  

 
.  
 

თუ ჟურნალს მითითებული აქვს უცხოური ვალუტა, შესაძლებელი რომ იყოს გატარების 

მომენტში კურშის მითითება, საჭიროა  მოინიშნოს ველი -  ცვალებადი სავალუტო კურსი. 

 
 

 ასევე თუ  გვსურს რომ ჟურნალი იყოს მულტისავალუტო, უნდა მოვნიშნოთ ველი - 

ცვალებადი ვალუტა. 

 

 

  

2.2 სალაროს ჟურნალი 

           
Exact - ში სალაროს ოპერაციების გასატარებლად საჭიროა შევქმნათ სალაროს ტიპის 

ჟურნალი.  
ამისათვის საჭიროა შევასრულოთ შემდეგი ოპერაციები: 

 

შევიდეთ ძირითადი მენიუდან  [სისტემური/ფინანსები/ჟურნალები] 
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ახალი ინფორმაციის  შესაქმნელად დავაჭიროთ ღილაკს   ან ცვლილებების  

შესატანად  ჩამონათვალში  მოვნიშნოთ  საჭირო სტრიქონი  და დავაჭიროთ  ღილაკს 

. 
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შევავსოთ შემდეგი ინფორმაციული ველები: 

 

ზოგადი: 
 

ინფორმაციული 

ველი 

შესატანი ინფორმაცია 

ჟურნალის ნომერი ჟურნალის ნომერი 

შინაარსი დასახელება 

აბრევიატურა აბრევიატურა 

ჟურნალის სახეობა სახეობა 

ანგარიშის ნომერი ანგარიშის ნომერი 

 გაუნაწილებელი ტრანზიტული ანგარიში 

ვალუტის კოდი ვალუტა 
 

ინფორმაციული ველები ივსება შემდეგნაირად: 

 

               ჟურნალის ნომერი  – ვწერთ ჟურნალის ნომერს. 

               შინაარსი   - ვწერთ ჟურნალის სახელწოდებას. 
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               აბრევიატურა  -  მივუთითოთ  ჟურნალის სახელის აბრევიატურა, ან                          

ჩავწეროთ ჟურნალისათვის მინიჭებული ნომერი. 

 

   
            ჟურნალის სახეობა  – ჩამონათვალიდან შევარჩიოთ   სალაროს ანგარიში. 
 

 
 

           ანგარიშის ნომერი   - ანგარიშთა გეგმიდან მივუთითოთ  ფულის ის ანგარიში, 

რომელზეც  გვსურს აისახოს, მოცემული ჟურნალიდან გატარებული ოპერაციის შედეგი. 

           გაუნაწილებელი   - მივუთითოთ სპეციალურად ბანკისა და სალაროს 

ჟურნალისათვის შექმნილი ტრანზიტული ანგარიში, რომელიც იქნება ნეიტრალური. 

 

  
 

ვალუტის კოდი - F5-ის საშუალებით ჩამონათვალიდან ვუთითებთ ვალუტას. 

 

 

ნომერი: 
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თუ გვსურს კონკრეტული წლისთვის მოცემულ ჟურნალში გატარების ნუმერაციის ათვლა 

დაიწყოს ჩვენთვის სასურველი რიცხვიდან, მოვნიშნოთ საჭირო წელი დავაჭიროთ 

ღილაკს  შეცვალე  და მონიშნულ ველში ჩავწეროთ სასურველი რიცხვი. 

 

    _ როდესაც მონიშნულია ეს ველი, მაშინ 

გატარების მომენტში გატარების ნომრის შეცვლა შეუძლებელია. 

 

უფლებები: 

 

 
 

მომხმარებლების სიიდან რედაქტირება/ ცნობარის  მხარეს გადავიტანოთ მხოლოდ ის 

მომხმარებლები, რომელთაც უფლება აქთ ამ ჟურნალზე. 

 მომხმარებელს, რომელსაც არ აქვს უფლება ჟურნალზე შეუძლია არსებული გატარებების 

ნახვა, მაგრამ არ აქვს რედაქტირების და ახალი გატარების შექმნის უფლება. 

  

     .  
 

შენიშვნა 
თუ ჟურნალს მითითებული აქვს უცხოური ვალუტა, შესაძლებელი რომ იყოს გატარების 

მომენტში კურშის მითითება, საჭიროა  მოინიშნოს ველი -  ცვალებადი სავალუტო კურსი. 

 
 

 ასევე თუ  გვსურს რომ ჟურნალი იყოს მულტისავალუტო, უნდა მოვნიშნოთ ველი - 

ცვალებადი ვალუტა. 
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2.3 შესყიდვის  ჟურნალი 

           
Exact - ში შესყიდვის ოპერაციების გასატარებლად საჭიროა შევქმნათ შესყიდვის 

ტიპის ჟურნალი.  
ამისათვის საჭიროა შევასრულოთ შემდეგი ოპერაციები: 

 

1. შევიდეთ ძირითადი მენიუდან  [სისტემური/ფინანსები/ჟურნალები] 
 

   
 

 

2. გავხსნათ ცნობარი 
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3. ახალი ინფორმაციის შესაქმნელად დავაჭიროთ ღილაკს   ან 

ცვლილებების  შესატანად  ჩამონათვალში  მოვნიშნოთ  საჭირო სტრიქონი  და 

დავაჭიროთ  ღილაკს . 

 

 
4. შევავსოთ შემდეგი ინფორმაციული ველები: 

 

ინფორმაციული 

ველი 

შესატანი ინფორმაცია 

ჟურნალის ნომერი ჟურნალის ნომერი 

შინაარსი დასახელება 

აბრევიატურა აბრევიატურა 

ჟურნალის სახეობა სახეობა 

ანგარიშის ნომერი ანგარიშის ნომერი 

ვალუტის კოდი ვალუტა 
 

5. ინფორმაციული ველები ივსება შემდეგნაირად: 

 

               ჟურნალის ნომერი  – ვწერთ ჟურნალის ნომერს. 

               შინაარსი   - ვწერთ ჟურნალის სახელწოდებას. 
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               აბრევიატურა  -  მივუთითოთ  ჟურნალის სახელის აბრევიატურა, ან                          

ჩავწეროთ ჟურნალისათვის მინიჭებული ნომერი. 

 

   
            ჟურნალის სახეობა  – ჩამონათვალიდან შევარჩიოთ   შესყიდვები. 
 

 
 

           ანგარიშის ნომერი   - ანგარიშთა გეგმიდან მივუთითოთ  ვალდებულების  ის 

ანგარიში, რომელზეც  გვსურს აისახოს, მოცემული ჟურნალიდან გატარებული ოპერაციის 

შედეგი. 

 

 
 

ვალუტის კოდი - F5-ის საშუალებით ჩამონათვალიდან მივუთითოთ ვალუტა. 

 მოვნიშნოთ ველები: ცვალებადი ვალუტა; ცვალებადი სავალუტო კურსი,  

იმისათვის რომ შესაძლებელი გახდეს სხვადასხვა ვალუტაში შესრულებული ოპერაციის 

ამავე  ჟურნალში გატარება და შესაძლებლობა გვქონდეს გატარების მომენტში კურშის 

ცვლილების. 

 

ნომერი: 
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თუ გვსურს კონკრეტული წლისთვის მოცემულ ჟურნალში გატარების ნუმერაციის ათვლა 

დაიწყოს ჩვენთვის სასურველი რიცხვიდან, მოვნიშნოთ საჭირო წელი დავაჭიროთ 

ღილაკს  შეცვალე  და მონიშნულ ველში ჩავწეროთ სასურველი რიცხვი. 

 

    _ როდესაც მონიშნულია ეს ველი, მაშინ 

გატარების მომენტში გატარების ნომრის შეცვლა შეუძლებელია. 

 

 

6. პროცესის  დასასრულებლად დავაჭიროთ  ღილაკს     .  

 

შენიშვნა 
 

იმისათვის რომ შესაძლებელი იყოს სხვადასხვა ვალუტაში შესრულებული 

შესყიდვის ოპერაციის ამავე  ჟურნალში გატარება და შესაძლებლობა გვქონდეს გატარების 

მომენტში შევცვალოთ ვალუტის კურსი, საჭიროა მოვნიშნოთ ველები: ცვალებადი 
ვალუტა; ცვალებადი სავალუტო კურსი, 
 

 
 

 
2.4 გაყიდვის  ჟურნალი 

           
Exact - ში გაყიდვის ოპერაციების გასატარებლად საჭიროა შევქმნათ გაყიდვის 

ტიპის ჟურნალი.  
ამისათვის საჭიროა შევასრულოთ შემდეგი ოპერაციები: 

 

პროცესი 
1. შევიდეთ ძირითადი მენიუდან  [სისტემური/ფინანსები/ჟურნალები] 
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2. ახალი ინფორმაციის შესაქმნელად დავაჭიროთ ღილაკს   ან 

ცვლილებების  შესატანად  ჩამონათვალში  მოვნიშნოთ  საჭირო სტრიქონი  და 

დავაჭიროთ  ღილაკს 
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3. შევავსოთ შემდეგი ინფორმაციული ველები: 

 

ინფორმაციული 

ველი 

შესატანი ინფორმაცია 

ჟურნალის ნომერი ჟურნალის ნომერი 

შინაარსი დასახელება 

აბრევიატურა აბრევიატურა 

ჟურნალის სახეობა სახეობა 

ანგარიშის ნომერი ანგარიშის ნომერი 

ვალუტის კოდი ვალუტა 
 

4. ინფორმაციული ველები ივსება შემდეგნაირად: 

 

               ჟურნალის ნომერი  – ვწერთ ჟურნალის ნომერს. 

               შინაარსი   - ვწერთ ჟურნალის სახელწოდებას. 

               აბრევიატურა  -  მივუთითოთ  ჟურნალის სახელის აბრევიატურა, ან                          

ჩავწეროთ ჟურნალისათვის მინიჭებული ნომერი. 
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            ჟურნალის სახეობა  – ჩამონათვალიდან შევარჩიოთ   გაყიდვები. 
 

 
 

           ანგარიშის ნომერი  - ანგარიშთა გეგმიდან მივუთითოთ  მოთხოვნის  ის ანგარიში, 

რომელზეც  გვსურს აისახოს, მოცემული ჟურნალიდან გატარებული ოპერაციის შედეგი. 

 

 
 

ვალუტის კოდი - F5-ის საშუალებით ჩამონათვალიდან მივუთითოთ ვალუტა. 

 

ავტომატური გამოსვლა  -  ავტომატურად იხურება  გატარება, როდესაც საწყის და 

საბოლოო ნაშთებს  შორის სხვაობა ემთხვევა გატარების სტრიქონების ჯამს. 

 

 

 

 

 

 

 
 

ნომერი: 
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თუ გვსურს კონკრეტული წლისთვის მოცემულ ჟურნალში გატარების ნუმერაციის ათვლა 

დაიწყოს ჩვენთვის სასურველი რიცხვიდან, მოვნიშნოთ საჭირო წელი დავაჭიროთ 

ღილაკს  შეცვალე  და მონიშნულ ველში ჩავწეროთ სასურველი რიცხვი. 

 

    _ როდესაც მონიშნულია ეს ველი, მაშინ 

გატარების მომენტში გატარების ნომრის შეცვლა შეუძლებელია. 

 

 

5. პროცესის  დასასრულებლად დავაჭიროთ  ღილაკს     .  

 

 

იმისათვის რომ შესაძლებელი იყოს სხვადასხვა ვალუტაში შესრულებული 

გაყიდვის ოპერაციის ამავე  ჟურნალში გატარება და შესაძლებლობა გვქონდეს გატარების 

მომენტში შევცვალოთ ვალუტის კურსი, საჭიროა მოვნიშნოთ ველები: ცვალებადი 
ვალუტა; ცვალებადი სავალუტო კურსი, 
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2.6 შესყიდვის გატარება ფინანსური მოდულიდან 
 
1. შევიდეთ ძირითადი მენიუდან : 

  [ფინანსები/ გატარებები/ შესყიდვები] 

 
 

 
 

 

2. გავხსნათ ცნობარი (შესყიდვები) 

 

 
 

 

ახალი შესყიდვის გასატარებლად მოვნიშნოთ საჭირო ჟურნალი და დავაჭიროთ ღილაკს 

, რის შემდეგაც გაიხსნება შემდეგი სახის ფანჯარა: 
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3. შევავსოთ შემდეგი ინფორმაციული ველები 

 

ინფორმაციული 

ველი 

შესატანი ინფორმაცია 

მიტანის თარიღი მიტანის თარიღი 

თარიღი გატარების თარიღი 

გატარების ნომერი გატარების ნომერი 

კრედიტორი კრედიტორი 

საბუთის N საბუთის  ნომერი 

თანხა ვწერთ ჯამურ თანხას 

შინაარსი შესყიდვის ობიექტის შინაარსი 

ანგარიში ბუღალტღული ანგარიში 

საგადასახადო კოდი დღგ 

თანხა თანხა 

შინაარსი ოპერაციის აღწერა 
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4.      ინფორმაციული ველები ივსება შემდეგნაირად: 

მიტანის თარიღი -  ვუთითებთ საქონლის მიტანის თარიღს. 
 

თარიღი - ვუთითებთ გატარების თარიღს. 
 

გატარების ნომერი- სისტემა იღებს ავტომატურად. 
 

კრედიტორი - ჩამონათვალიდან ვირჩევთ კრედიტორს. 
 

 საბუთის ნომერი-  მივუთითოთ ანგარიშფაქტურის ნომერი, შემდეგი ფორმატით : 

სერია/ნომერი. მაგ. ბბ-05/1030358  
 

თანხა - მივუთითოთ ანგარიშფაქტურის ჯამური თანხა. 
 

შინაარსი  -  მივცეთ აღწერა. 
 

ანგარიში  - ვუთითებთ შესაბამის ანგარიშს. 
 

გადასახადის კოდი – საჭიროების შემთხვევაში მივუთითოთ საჭირო დღგს-ს კოდი. 
 

თანხა - ვწერთ გადასახადის საბაზისო თანხას.  

 

     .  
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2.7 გაყიდვების გატარება ფინანსური მოდულიდან 
შევიდეთ ძირითადი მენიუდან : 

  [ფინანსები/ გატარებები/ გაყიდვები] 
 

 
გავხსნათ ცნობარი (გაყიდვები) 

 

 
ახალი გაყიდვის  გასატარებლად მოვნიშნოთ საჭირო ჟურნალი და დავაჭიროთ ღილაკს 

, რის შემდეგაც გაიხსნება შემდეგი სახის ფანჯარა: 
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შევავსოთ შემდეგი ინფორმაციული ველები 

 

ინფორმაციული 

ველი 

შესატანი ინფორმაცია 

მიტანის თარიღი გადახდის თარიღი 

თარიღი გატარების თარიღი 

გატარების ნომერი გატარების ნომერი 

დებიტორი დებიტორი 

საბუთის N საბუთის  ნომერი 

თანხა ვწერთ ჯამურ თანხას 

შინაარსი შესყიდვის ობიექტის შინაარსი 

ანგარიში ბუღალტღული ანგარიში 

საგადასახადო კოდი დღგ-ს კოდი 

თანხა თანხა 

შინაარსი ოპერაციის აღწერა 
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     ინფორმაციული ველები ივსება შემდეგნაირად: 

მიტანის თარიღი -  ვუთითებთ გადახდის თარიღს. 

თარიღი - ვუთითებთ გატარების თარიღს. 

გატარების ნომერი- სისტემა იღებს ავტომატურად. 

დებიტორი - ჩამონათვალიდან ვირჩევთ დებიტორს. 

 საბუთის ნომერი-  მივუთითოთ ანგარიშფაქტურის ნომერი, შემდეგი ფორმატით : 

სერია/ნომერი. მაგ. ბბ-05/5555.  

თანხა - მივუთითოთ ანგარიშფაქტურის ჯამური თანხა. 

შინაარსი  -  მივცეთ აღწერა. 

ანგარიში  - ვუთითებთ შესაბამის ანგარიშს. 

გადასახადის კოდი – საჭიროების შემთხვევაში მივუთითოთ საჭირო დღგს-ს კოდი. 

თანხა - ვწერთ გადასახადის საბაზისო თანხას.  

 

2.8კონვერტაცია 
    .  

 

იმისთვის რომ სისტემაში ავსახოთ კონვერტაციის პროცესი საჭიროა შეიქმნას შემდეგი 

ძირითადი მონაცემები: 

საბალნსო ანგარიში „კონვერტაციის ტრანზიტი“. ანგარიში უნდა იყოს კრედიტორული 

კრედიტორი - გამცემი ბანკი/სალარო 

გატარებამდე ვამოწმებთ არის თუ არა სისტემაში შეყვანილი  შესაბამისი ვალუტის იმ 

დღის კურსი. (კურსი უნდა იყოს ეროვნული). 

პროცესი 

ეტაპი I 

შევდივართ ბანკი/სალაროს ტიპის იმ ჟურნალში საიდანაც გავეცით თანხა 

კონვერტაციისთვის. 

{ფინანსები, გატარებები, ბანკი/სალარო}. 
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სისტემაში გატარებისას ვავსებთ შემდეგ ინფორმაციულ ველებს: 

შინაარსი - გარიგების აღწერა 

კომპანია - გამცემი ბანკი 

ანგარიში - ანგარიშთა გეგმიდან ვირჩევთ ანგარიშსს „კონვერტაციის ტრანზიტი“. 

 

ანგარიში - ანგარიშთა გეგმიდან ვირჩევთ ანგარიშსს „კონვერტაციის ტრანზიტი“. 

 
ეტაპი II 

შევდივართ ბანკი/სალაროს ტიპის იმ ჟურნალში რომელშიც მოხდება კონვერტირებული 

თანხის ასახვა. 

სისტემაში გატარებისას ვავსებთ შემდეგ ინფორმაციულ ველებს: 

შინაარსი - გარიგების აღწერა 

კომპანია - გამცემი ბანკი 

ვალუტა - შესაბამისი ვალუტა 

ანგარიში - ანგარიშთა გეგმიდან ვირჩევთ ანგარიშსს „კონვერტაციის ტრანზიტი“. 
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ეტაპი III 
საკურსო სხობის გამოსაყვანათ შევდივართ იმ გამცემი ბანკი/სალაროს ბარათზე 

რომელზეც მოხდა კონვერტაცია და ვაკეთებთ მის შეთავსება/დამუშავებას. 

 
ფილტრაციას ვახდენთ თარიღით 
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2.9ანგარიშვალდებულ პირეზე თანხის გაცემა 

 

იმისთვის რომ სისტემაში ავსახოთ ანგარიშვალდებულ პირეზე გაცემული თანხის 

მოძრაობის პროცესი საჭიროა შეიქმნას შემდეგი ძირითადი მონაცემები: 

ჟურნალი  - სალაროს ტიპის ჟურნალი რომელსაც მიმბული აქვს ანგარიში „მოთხოვნები 

საწარმოს პერსონალის მიმართ“. 

საბალნსო ანგარიში „ანგარიშვალდებულ პირის  ტრანზიტი“. ანგარიში უნდა იყოს 

კრედიტორული 

კრედიტორი - თანამშრომელი 

პროცესი 

ეტაპი I 

შევდივართ ბანკი/სალაროს ტიპის იმ ჟურნალში საიდანაც გავეცით თანხა 

ანგარიშვალდებულ პირზე. 
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{ფინანსები, გატარებები, ბანკი/სალარო}. 

 
სისტემაში გატარებისას ვავსებთ შემდეგ ინფორმაციულ ველებს: 

შინაარსი - აღწერა 

კომპანია - თანაშრომელი რომელიც სისტემაში არის შექმნილი კრედიტორის სტატუსით. 

ვალუტა - შესაბამისი ვალუტა 

გადახდილი თანხა - ანგარიშვალდებულ პირზე გაცემული თანხა 

თანამშრომელი - თანამშრომელი 

ანგარიში - ვირჩევთ ანგარიშსს „ანგარიშვალდებულ პირის  ტრანზიტი“. 

 
ეტაპი II 

შევდივართ სალაროს ტიპის ავპ -ს ჟურნალში, რომელშიც მოხდება თანამშრომელზე  

საქვეანგარიშოთ გაცემული თანხის შეტანა. 
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სისტემაში გატარებისას ვავსებთ შემდეგ ინფორმაციულ ველებს: 

შინაარსი - აღწერა 

კომპანია - თანაშრომელი რომელიც სისტემაში არის შექმნილი კრედიტორის სტატუსით. 

ვალუტა - შესაბამისი ვალუტა 

გადახდილი თანხა - ანგარიშვალდებულ პირზე გაცემული თანხა 

თანამშრომელი - თანამშრომელი 

ანგარიში - ვირჩევთ ანგარიშსს „ანგარიშვალდებულ პირის  ტრანზიტი“. 

 
 

ეტაპი III 
თავდაპირველად ხდება ავპ-ს მიერ მიღებული თანხის გახარჯვის დამადასტურებელი 

საბუთის საფუძველზე შესყიდვის ტიპის ჟურნალში დარიცხვა. 

 
შენიშვნა: საბუთში მითითებული კრედიტორი და თანამშრომელი კრედიტორი სხვდასხვა 

კრედიტორებია.  

შემდეგ ავპ-ს სალაროს ჟურნალიდან შესაბამისი თანამშრომელი ასახავს მიღებული 

თანხის ხარჯვას. ხდება კრედიტორული დავალიანების ჩაქრობა ავპზე გაცემული 

თანხიდან. 

სისტემაში გატარებისას ვავსებთ შემდეგ ინფორმაციულ ველებს 

შინაარსი - აღწერა 

კომპანია - თანამშრომლის მიერ მოტანილ საბუთში მითითებული კრედიტორი 
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ვალუტა - შესაბამისი ვალუტა 

გადახდილი თანხა - კრედიტორზე გადახდილი თანხა 

თანამშრომელი - თანამშრომელი 

ანგარიში - შესაბამისი ანგარიში (ვალდებულების ან ხარჯის ანგარიში). 

 

 
შენიშვნა:  

სავალდებულოა რომ ანგარიშვალდებულ პირზე თანხის გაცემა და დახურვა ერთი 

ოპერაციის ფარგლებში მოხდეს მხოლოდ ერთ ვალუტაში. 

ავპ-ს ნაშთის გასაკონტროლებლად უნდა შევიდეთ „მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის 

მიმართ“ ანგარიშის ბარათზე და დავაჯგუფოთ კრედიტორით 

. 

 
 

 

 

 



Exact Globe 2003 Enterprise – მოკლე აღწერა                                საგნის ხელმძღვანელი   
თ.მუნჯიშვილი 

Page 68 of 92 

 

 
 

 

 

 

2.10 ანგარიშიდან ანგარიშზე თანხის გადატანა 

ამ პროცესის ოთხი ვარიანტი არის შესაძლებელი: 

1. თანხის გადატანა „ბანკი/ბანკი“ 

2. თანხის გადატანა „ბანკი/სალარო“ 

3. თანხის გადატანა „სალარო/ბანკი“ 

4. თანხის გადატანა „სალარო/სალარო“ 

იმისთვის რომ სისტემაში ავსახოთ პროცესი უნდა შეიქმნას შემდეი ძირითადი მონაცემები 

ანგარიში - ბანკზე/სალაროზე გაცემული ფულის ტრანზიტი 

კრედიტორი - გამცემი ბანკი/სალარო 

პროცესი 

ეტაპი I 

შევდივართ ბანკი/სალაროს ტიპის იმ ჟურნალში საიდანაც გავცემთ თანხას.  

{ფინანსები, გატარებები, ბანკი/სალარო}. 
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ეტაპი I I 

შევდივართ ბანკი/სალაროს ტიპის იმ ჟურნალში სადაც შეგვაქვს გაცემული თანხა.  

{ფინანსები, გატარებები, ბანკი/სალარო}. 

 
სისტემაში გატარებისას ვავსებთ შემდეგ ინფორმაციულ ველებს: 

შინაარსი - აღწერა 

კომპანია - გამცემი ბანკი/სალარო 

ვალუტა - შესაბამისი ვალუტა 

ანგარიში - ბანკზე/სალაროზე გაცემული ფულის ტრანზიტი 
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2.1საბაჟო ოპერაციებზე გადახდილი დღგ -ს დეკლარირება 
 

იმისთვის რომ სისტემაში ავსახოთ საბაჟოსთან დაკავშირებული ოპერაციები 
საჭიროა შეიქმნას შემდეგი 

 ძირითადი მონაცემები: 

 კრედიტორი საბაჟო 

 საბალანსო ანგარიში რაზეც ავსახავ საბაჟოზე გადახდილ თანხებს 

 საგადასახადო კოდები შესაბამისი გადასახადი დღგ-ს განაკვეთით 

საბაჟოსთან დაკავშირებული ეპერაციების სისტემაში ასახვის პროცესი 

შედგება ორი ეტაპისგან 

 I ეტაპი:  

შესყიდვის ტიპის ჟურნალში ვატარებ ინვოისს იმპორტირებული 

საქონელზე 
Fulfillment date - ვუთითებ ინვოისის თარიღს 

Date - ვუთითებ ინვოისის თარიღს 
Creditor - ჩამონათვალიდან ვირჩევ შესაბამისს მომწოდებელს 

Your reference - ვუთითებ ინვოისის ნომერს 

Currency - ვირჩევ ინვოისში მითითებულ ვალუტას 
Description - შემაქვს მოკლე აღწერა 

G/L - ვირჩევ შესაბამის ანგარიშსს ანგარიშთა გეგმიდან 
Tax code - ჩამონათვალიდან ვირჩევ საგადასახადო კოდს 

„განუსაზღვრელი“ 

Amount – ვწერთ ინვოისის თანხას 
გატარებას აქვს შემდეგი სახე 

 

 
 

 II ეტაპი 
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იმავე ჟურნალში ვატარებ საბაჟო დეკლარაციას  
გატარებისას ვავსევ შემდეგ ველებს 
Fulfillment Date - საბაჟო დეკლარაციაში მითითებული თარიღი 
Date - საბაჟო დეკლარაციაში მითითებული თარიღი 

Creditor - საბაჟო 

Your reference - საბაჟო დეკლარაციის ნომერი 
Currency - ეროვნული ვალუტა 

Description - ვწერ აღწერას 
პირველ გატარებაში ვავსებთ შემდეგ ველებს 
G/L - ანგარიშთა გეგმიდან ვირჩევთ ანგარიშსს რომელზეც ავსახავ 
საბაჟოზე გადახდილ თანხებს 

Tax code - ჩამონათვალიდან ვირჩევთ შესაბამისს განაკვეთის იმპრტის 

საგადასახადო კოდს 
Amount - ვწერთ საბაჟო დეკლარაციაში მითითებულ დასაბეგრ ბაზისს 

(სტატისტიკური ღირებულება + საბაჟოზე გადახდილი გადასახადები 
მეორე გატარებაში ვავსებთ შემდეგ ველებს 
G/L - ანგარიშთა გეგმიდან ვირჩევთ ანგარიშსს რომელზეც ავსახავთ 

საბაჟოზე გადახდილ თანხებს 
Tax code - ჩამონათვალიდან ვირჩევ პირობით საგადასახადო კოდს 

Amount - ვწერთ სტატისტიკურ ღირებულებას მინუს ნიშნით 
გატარებას აქვს შემდეგი სახე 
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3. გამომუშავებული ანაზღაურების დარიცხვა 
ფიქსირებული/გამომუშავებული ხელფასის დარიცხვისთვის საჭიროა შეიქმნას შემდეგი 

ძირითადი მონაცემები: 

შესყიდვის ტიპის ჟურნალი; 

სხვადასხვა სახეობის ანაზღაურების დარიცხვისათვის სასურველია შექმნას შესაბამისი 

შესყიდვის ტიპის ჟურნალები. მაგ. კვება, სტიპენდია, ფიქს. ხელფასი, გამომუშავებული 

ხელფასი და ა.შ. 

 

პროცესი: {სისტემური, ფინანსები, ჟურნალები, ახალი} 

 
 
ანგარიშის ნომერი  - ვუთითებთ შესაბამისს გადასახდელი ხელფასისის ვალდებულების 

ანგარიშს. 

ამის შემდეგ ვქმით საგადასახადო კოდს საშემოსავლოსთვის. 

თუ ჟურნალს მითითებული აქვს უცხოური ვალუტა, შესაძლებელი რომ იყოს გატარების 

მომენტში კურშის მითითება, საჭიროა  მოინიშნოს ველი -  ცვალებადი სავალუტო კურსი. 

 
 
 

ვქმნით საშემოსავლოსთვის შესაბამისს საგადასახადო კოდს 
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საგადასახადო კოდი - ვუთითებთ კოდს 

გადასახადის სახეობა  - ჩმონათვალიდან ვირჩევთ ტიპს, Withholding 

გარიგების სახეობა  - უნდა იყოს შესყიდვის ტიპის  

პროცენტი  – ვწერთ საშემოსავლო გადასახადის განაკვეთს. 

გამოთვლის ბაზისი - თანხა Net  

VAT to pay account - ვუთითებთ გადასახდელი საშემოსავლოს ანგარიშს. 

კრედიტორი - საგადასახადო ორგანო 

 

შემდეგ ვქმნით ხარჯის ერთეულებს , გამომუშავებული ანაზღაურების კლასიფიკატორს.  

მაგალითად 

ხარჯის ერთეული - ფიქისირებული 

ხარჯის ერთეული - გამომუშავებული 

შევდივართ ფიქსირებული ხელფასისთვის შექმნილ შესყიდვის ტიპის ჟუნალში და 

ვარიცხავთ ხელფასს. 

გატარებისას ვავსებთ შემდეგ ინფორმაციულ ველებს: 

სათაურში: 
თარიღი 

კრედიტორი  - თანამშრომელი 

შინაარსი - არწერა 

ხარჯის ცენტრი - შესაბამისი დეპარტამენტი 

ხარჯის ერთეული - ფიქსირებული ხელფასის ხარჯის ერთეული 

რიგებში: 
ანგარიში - ვირჩევთ შესაბამისს ხარჯის ტიპის ანგარიშსს 

ხარჯის ცენტრი - შესაბამისი დეპარტამენტი 

ხარჯის ერთეული - ფიქსირებული ხელფასის ხარჯის ერთეული 
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თანხაში ვწერთ სრულ, დარიცხულ თანხას. 

 

 

 

 
 

 

3.1 დებიტორული/კრედიტორული დავალიანების მართვა 

 დებიტორული/კრედიტორული დავალიანების მართვისათვის Exact-ს გააჩნია შემდეგი 

ფუნქცია: 

შევდივართ შესაბამისი კრედიტორ/დებიტორის ბარათზე  
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ვააქტიურებთ ღილაკ „Payable“  

ვაწვებით ღილაკ““Match” 
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სურათზე ვააქტიურებთ  ვალუტას, თანხას ვალუტაში, გარიგების „გაცვლის კურსს“. 

თანხას ლარებში. 

შედეგათ ამოდის შემდეგი ფანჯარა 

 
 

 
ვაწვებით ღილაკ „დაამუშავე“. 

როდესაც ვააქტიურებთ ღილაკ „Card“ ვხედავთ შესაბამისი კრედიტორ/დებიტორის 

დავალიანებს, ა.წ. „outstanding“-ს. 
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კრედიტორულ/დებიტორულ დავალიანების გადაფასებამდე  სისტემაში უნდა მოხდეს 

შესაბამისი კრედიტორ/დებიტორის ა.წ. „outstanding“ის გამოყვანა 

„შეტავსება/დამუშავების“ პროცესით. 

შემდეგ უნდა შევამოწმოთ არის თუ არა სისტემაში შეყვანილი იმ თარიღის შესაბამისი 

ვალუტის გაცვლის კურსი. არარსებობის შემთხვევაში უნდა შევიყვანოთ გაცვლის კურსი.  

გადაფასების პროცესი: 

{ფინანსები, მთავარი წიგნი, გადაფასება} 

 
იმის მიხედვით თუ რისი გადაფასება გვსურს ვააქთიურებთ შესაბამისს ღილაკს. ჩვენ 

შემთხვევაში „Invoices by group“. სისტემის ეს ფუნქცია აკეთებს გადაფასებისას მომდევნო 

თარიღით რევერსულ გატარებას. 

ვირჩევთ შესაბამისს ვალუტას, ვაფიქსირებთ გაცვლის კურსს და გადაფასებისს თარიღს. 

 
 

ვაწვებით ღილაკ „გადაფასება“ 

ამოდის შემდეგნაირი ფანჯარა, სადაც ვირჩევ სხვა ტიპს ჟურნალს სადაც გვსურს მოხდეს 

გადაფასების გარიგება. 
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და ვაწვებით ღილაკ „დიახ“. 

ჩვენს მიერ არჩეულ სხვა ტიპის ჟურნალში ხვდება ორი გატარება შემდეგი სახის:  
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 შენიშვნა 

რევერსული გატარების არსი იმაში მდებარეობს რომ თუ კრედიტორის ბარათზე შევედით 

წინა თარიღით „outstanding“-ს გვაჩვენებს საკურსო თანხის გამოკლებით . 

თუ კრედიტორის ბარათზე შევედით მომდევნო თარიღით „outstanding“-ს გვაჩვენებს 

საკურსო თანხის ჩათვლით. 

 

 

 

 

 
 
 



Exact Globe 2003 Enterprise – მოკლე აღწერა                                საგნის ხელმძღვანელი   
თ.მუნჯიშვილი 

Page 80 of 92 

 
 

 
 

 

 
 

 
4.ცვეთის დარიცხვის მეთოდები 

 
ცვეთის დარიცხვის მეთოდების შესაქმნელად საჭიროა შევასრულოთ 

შემდეგი ოპერაციები: 
 

1. შევიდეთ ძირითადი მენიუდან  

  [ძირითადი საშუალებები / ძირითადი საშუალებები/ამორტიზაციის 

მეთოდები] 

 

 
 

2. გავხსნათ ცნობარი 
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3. ახალი ინფორმაციის შესაქმნელად დავაჭიროთ ღილაკს   ან 

ცვლილებების  შესატანად  ჩამონათვალში  მოვნიშნოთ   საჭირო  სტრიქონი  და 

დავაჭიროთ  ღილაკს . 
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4. შევავსოთ შემდეგი ინფორმაციული ველები: 
 

ინფორმაციული 

ველი 

შესატანი ინფორმაცია 

ამორტიზაციის 

მეთოდი 

ცვეთის მეთოდი 

შინაარსი დასახელება 

კატეგორია ტიპი 

პერიოდები პერიოდი 
 

5. ინფორმაციული ველები ივსება შემდეგნაირად: 

ამორტიზაციის მეთოდი-  ვუთითებთ ცვეთის ნორმას.  

შინაარსი  - ვწერთ დასახელებას. 

კატეგორია - ჩამონათვალიდან ვირჩევთ  ცვეთის დარიცხვის მეთოდს. 
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პრიოდები - ვუთითებთ  ძირითადი საშუალების ექსპლუატაცის პერიოდს. 

     .  
 

4.1ცვეთის დარიცხვა 

იმისთვის რომ სისტემამ მოახდინას გარკვეულ ძირითად საშუალებაზე ცვეთის დარიცხვა 

საჭიროა გავხსნათ ის ძირითადი საშუალება რომელზეც უნდა დავარიცხოთ ცვეთა 

 

 

დავაჭიროთ ღილაკ  რის შემდეგაც ამოდის შემდეგნაირი ფანჯარა 
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ამოსულ ფანჯარასი ვავსებთ შემდეგ ინფორმაციულ ველებს 

წელი  - რომელ წელს გვსურს დავარიცხოთ ცვეთა 

პერიოდი - არცეული წლის რამდენ თვეზე ვარიცხავთ ცვეთას . შენიშვნა (პერიოდათ 

მითითებულია თვე).  

ჟურნალი - ვირჩევთ სხვა ტიპს ჟურნალს რომელშიც აისახება დარიცხული ცვეთის 

გარიგება 

ვაწვებით ღილაკ  

 

 

შემდეგ ღილაკ  

ძირითად საშუალების ბარათზე შესვლისას ვხედავთ ამ ძირითად საშუალებაზე ასახულ 

გარიგებებს 
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4.2 ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა 
 

ძირითადი საშუალებების ჯგუფების შესაქმნელად საჭიროა შევასრულოთ შემდეგი 

ოპერაციები: 
 

1. შევიდეთ ძირითადი მენიუდან  

  [ძირითადი საშუალებები/ძირითადი საშუალებები/ძირითადი 

საშუალებების ჯგუფები] 

 
           

 

2. გავხსნათ ცნობარი 
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3. ახალი ინფორმაციის შესაქმნელად დავაჭიროთ ღილაკს   ან 

ცვლილებების  შესატანად  ჩამონათვალში  მოვნიშნოთ   საჭირო  სტრიქონი  და 

დავაჭიროთ  ღილაკს . 
  

 
 

4. შევავსოთ შემდეგი ინფორმაციული ველები: 
 

ინფორმაციული 

ველი 

შესატანი ინფორმაცია 

ძირითადი 

საშუალების ჯგუფი  

ძირითადი საშუალების ჯგუფი 

შინაარსი დასახელება 
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პირველადი ფინანსური ცვეთის მეთოდი 

საბალანსო ანგარიში საბალანსო ანგარიში 

ამორტიზაცია 

საბალანსო 

დაგროვილი ცვეთის ანგარიში (საბალანსო) 

ამორტიზაცია 

მოგება/ზარალი 

ცვეთის  ხარჯის ანგარიში 

(მოგება/ზარალის) 

ჩამოწერა საბალანსო ძ.ს.-ს ჩამიწერის ტრანზიტული ანგარიში 

(საბალანსო) 

ჩამოწერა 

მოგება/ზარალი 

ძ.ს.-ს ჩამიწერის ხარჯის  ანგარიში  

 

5. ინფორმაციული ველები ივსება შემდეგნაირად: 

ძირითადი საშუალების ჯგუფი 

-  ვწერთ ჩვენს მიერ მინიჭებულ  ჯგუფის ნომერს. 

შინაარსი  - ვწერთ დასახელებას. 

პირველადი -  ვუთითებთ ფინანსური ცვეთის მეთოდს 

საბალანსო ანგარიში. - ანგარიშთა გეგმიდან  ვუთითებთ   შესაბამის ძირითადი 

საშუალების საბალანსო ანგარიშს. 

ამორტიზაცია საბალანსო - ანგარიშთა გეგმიდან  ვუთითებთ  შესაბამის დაგროვილი 

ცვეთის ანგარიშს. 

ამორტიზაცია მოგება/ზარალი - ანგარიშთა გეგმიდან ვუთითებთ ცვეთის  

ხარჯის ანგარიშს. 

ჩამოწერა საბალანსო - ვირჩევთ სპეციალურად შექმნილ საბალანსო ტრანზიტულ 

ანგარიშს,რომელიც იქნება ნეიტრალური, ნაშთით დებეტში. 

ჩამოწერა მოგება/ზარალი - ვუთითებთ  ძ.ს.-ის ჩამოწერისათვის საჭირო ხარჯის 

ანგარიშს. 

  .   

 
ძირითადი საშუალებების  რეესტრის  შესატანად   საჭიროა შევასრულოთ შემდეგი 

ოპერაციები: 

1. შევიდეთ ძირითადი მენიუდან  

  [ძირითადი საშუალებები/ ძირითადი საშუალებები/ცნობარი] 

 

 
 

2. გავხსნათ ცნობარი 
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3. ახალი ინფორმაციის შესაქმნელად დავაჭიროთ ღილაკს   ან 

ცვლილებების  შესატანად  ჩამონათვალში  მოვნიშნოთ   საჭირო  სტრიქონი  და 

დავაჭიროთ  ღილაკს  . 
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4. შევავსოთ შემდეგი ინფორმაციული ველები: 
 

ინფორმაციული 

ველი 

შესატანი ინფორმაცია 

სერიული ნომერი სერიული ნომერი 

შინაარსი დასახელება 

საკუთრების სახეობა საკუთრების სახეობა 

ჯგუფი ჯგუფი 

ამორტიზაციის 

მეთოდი   

ცვეთის  მეთოდი 

დაწყების თარიღი ექსპლუატაციაში შესვლის თარიღი 

დასასრულის 

თარიღი 

ექსპლუატაციის პერიოდის დას. თარიღი 

სალიკვიდაციო 

ღირებულება 

სალიკვიდაციო ღირებულება 

მეორადი მეორადი ცვეთის დარიცხვის მეთოდი 
 

5. ინფორმაციული ველები ივსება შემდეგნაირად: 

 

ზოგადი 
 

სერიული ნომერი -  ვუთითებთ ძირითადი საშუალების სერიულ 

(საინვენტარიზაციო) ნომერს. 

შინაარსი  - ვწერთ დასახელებას. 

საკუთრების სახეობა 

- ჩამონათვალიდან ვირჩევთ  საკუთრების  სახეობას.  

ჯგუფი  -  ვუთითებთ ძირ.საშუალების ჯგუფს.( ჯგუფის არჩევის შემდეგ, Exact  

ავტომატურად შეგვივსებს ჯგუფზე მითითებულ საბალანსო  ანგარიშს და ცვეთის ხარჯის 

ანგარიშს. 

ამორტიზაციის ნორმა – Exact ავტომატურად ჩასვამს ჯგუფზე მითითებულ 

ცვეთის დარიცხვის მეთოდს, მაგრამ საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია 

მივუთითოთ ალტერნატიული  ცვეთის  დარიცხვის მეთოდი. 

დაწყების თარიღი - ვუთითებთ ექსპლუატაციაში შესვლის თარიღს. 

დასასრულის თარიღი – ექსპლუატაციის პერიოდის დასრულების  

 

 

სალიკვიდაციო ღირებულება - ვუთითებთ სალიკვიდაციო ღირებულებას. 

 

დამატებითი 

 

მეორადი  -  ვუთითებთ საგადასახადო ცვეთის დარიცხვის მეთოდს. 
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             6.     პროცესის  დასასრულებლად დავაჭიროთ  ღილაკს     .  

ძირითადი საშუალების აქტივაციისთვის ვაჭერთ ღილაკ  

 

აგრეთვე ღილაკ  იმისთვის რომ გამოჩნდეს შესყდვის ტიპის ჟურნალში 

დარიცხვები 

 
 

 

სიიდან ვირჩევთ შესაბამისს დარიცხვას და ვაჭერტ ღილაკს  

რის სემდეგაც ჩნდება ფანჯარა 
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ვაწვებით ღილაკ  

სისტემას ამოქვს შეტყობინება  

 
 

როდესაც გავხსინით გააქტიურებულ ძირითად საშუალებას ვხედავთ რომ აქტივს  აქვს 

აღებული შესაბამისი ღირებულება 

 
 

თარიღის და ცვეტის დარიცხვის გადასათვლელად ვაჭერთ მონიშნულ ღილაკს 

(გამოთვლა) , და ავტომატურად ჩაიწერება  თარიღი. 
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