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ანოტაცია: ნაშრომში განხილულია ბუღალტრული
აღრიცხვის კომპიუტერიზაციის მიზანი და ამოცანები.
ნაშრომში მოცემულია საზღვარგარეთული და ქართული
წარმოების ბუღალტრული აღრიცხვის საინფორმაციო
სისტემების დახასიათება და მათი მუშაობის ძირითადი
პრინციპები. ნაშრომში ასევე განხილულია თანამედროვე
ეტაპზე ბუღალტრული აღრიცხვის საინფორმაციო
სისტემების დანერგვის პრობლემები და მათი გადაჭრის
გზები.

საკვანძო სიტყვები; ბუღალტრული  აღრიცხვა,
ბუღალტრული აღრიცხვის კომპიუტერიზაცია,
ბუღალტრული აღრიცხვის საინფორმაციო სისტემები.

I. შესავალი

თანამედროვე საბაზარო ურთიერთობები
უყენებენ მაღალ მოთხოვნებს ინფორმაციის
სიზუსტეზე, სისრულესა და ხარისხზე. ამის გარეშე
შეუძლებელია ეფექტური მარკეტინგული,

ფინანსური, საკრედიტო და საინვესტიციო
საქმიანობის წარმართვა.

ამ მიზნების მიიღწევა შესაძლებელია მართვის
თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით,
რომლებიც ეფუძნება საინფორმაციო სისტემებს.

განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება
ბუღალტრული აღრიცხვის კომპიუტერიზაციას,

სადაც ცირკულირებენ ეკონომიკური ინფორმაციის
უზარმაზარი ნაკადები, რომლებიც გამოიყენებიან
მართვის ოპტიმიზაციის საკითხების
გადაწყვეტისათვის.

ბუღალტრული აღრიცხვის კომპიუტერიზაციის
ამოცანებია:
• ბუღალტრული აღრიცხვის დაგეგმვის და
საფინანსო – სამეურნეო საქმიანობის ანალიზის
ამოცანების მთელი კომპლექსის
ავტომატიზირებული გადაწყვეტის უზრუნველყოფა

• კომპანიაში არსებული მდგომარეობის შესახებ
საიმედო ოპერატიული ინფორმაციის მიღება და მის
საფუძველზე აუცილებელი მმართველობითი
გადაწყვეტილებების მიღება
• ერთიანი პირველადი ინფორმაციის საფუძველზე
ოპერატიული, ბუღალტრული და სტატისტიკური
აღრიცხვის  ინტეგრაცია
• უკუ კავშირებისთვის საიმედო ინფორმაციის
მოპოვება, რომელიც გამოიყენება
მმართველობითი გადაწყვეტილებების მისაღებად
• პირველადი აღრიცხვის სტადიიდან დაწყებული
მთელი ტექნოლოგიური პროცესის დამუშავების
ავტომატიზაცია [1 ]

ბუღალტრული აღრიცხვა საქართველოში
თანთადანობით პასუხობს საერთაშორისო
სტანდარტების მოთხოვნებს, რაც თავის მხრივ
განაპირობებს ბუღალტრის ახალი უნარ–ჩვევების
ჩამოყალიბებას და განვითარებას. ბუღალტერი
უკვე არ არის ვიწრო სპეციალისტი, ხოლო მისი
საქმიანობის სფერო მნიშვნელოვნად
ფართოვდება.

ეკონომიკური განვითარების თანამედროვე
ეტაპზე ბუღალტერი უნდა ფლობდეს  ოპერატიულ,
საბუღალტრო აღრიცხვის და საფინანსო ანალიზის
თანამედროვე მეთოდებს. ახალ რეალობაში  მას
შეიძლება ეწოდოს "ფინანსური მენეჯერი",
"ბუღალტერი–ანალიტიკოსი". მუშაობის ახალი
მეთოდების დაუფლება შეუძლებელია
კომპიუტერული ტექნიკის ფართო გამოყენების
გარეშე, ბუღალტერი უშუალოდ მონაწილეობს
გამოთვლით პროცესებში და ღებულობს მათზე
მთლიან პასუხისმგებელობას. საბუღალტრო
აღრიცხვის კომპიუტერიზაცია გულისხმობს
კომპიტერზე სპეციალური პროგრამული
უზრუნველყოფის განთავსებას და შემდგომში
მთელი ბუღალტერიის კომპიუტერზე გადაყვანას.



ბუღალტრული აღრიცხვის საინფორმაციო
სისტემები ამაღლებენ ბუღალტრის შრომის
მწარმოებლობას, ამცირებენ "ადამიანური
ფაქტორის" გავლენას, ანგარიშგების შედგენის და
დოკუმენტაციის წარმოების ხანგრძლივობას.

ამგვარად ბუღალტრული აღრიცხვა
თანამედროვე ეტაპზე არის:

 საინფორმაციო სისტემა, რომელიც თავს
უყრის ფინანსურ ინფორმაციას
სამეურნეო სუბიექტის შესახებ

 ეკონომიკური მონაცემების შეგროვების,
შეფასების, განზოგადოების და
გაფორმების სისტემა

 მისი მონაცემები აუცილებელია
შეზღუდული რესურსების ეფექტური
გამოყენებისათვის [2]

II. ბუღალტრული აღრიცხვის საინფორმაციო
სისტემები

ბუღალტრული აღრიცხვა მოიცავს დიდი
მოცულობის საანგარიშო სამუშაოს, რაც მონაცემთა
დამუშავებასთან არის დაკავშირებული. ასეთი
სამუშაოს შესრულებისათვის ძალზე მომგებიანია
თანამედროვე საინფორმაციო გამოთვლითი
სისტემების გამოყენება. [3]

პირველი ფირმა, რომელსაც ეკუთვნის
აღნიშნული იდეის პრაქტიკული ხორცშესხმა იყო
Peachtree. ეს ფირმა 1976 წელს დაარსდა
ატლანტაში (აშშ) რონ რობერტსის, სტივ მანის, მიკ
ჯონსისა და ბენ დიერის მიერ და დაკავებული იყო
პროგრამული პროდუქტების წარმოებით. 1981
წლის 12 აგვისტოს აღნიშნულ ფირმასა და IBM-ს
შორის მოხდა  შეთანხმება საბუღალტრო
პროგრამების წარმოების შესახებ. 1991 წელს
Peachtree-მ წარადგინა პირველი საბუღალტრო
პროგრამა Windows-ისათვის. საინფორმაციო
სისტემების განვითარებასთან ერთად მან განიცადა
მრავალი ცვლილება და დღეისათვის
წარმოადგენს ერთერთ ყველაზე ძლიერ და
სრულყოფილ საბუღალტრო სისტემას
(http://www.peachtree.com).

უახლესი ვერსია Saga Peachtree 2010 სრულ
საბუღალტრო აღრიცხვასთან ერთად შეიცავს
სხვადასხვა სახის სააღრიცხვო ფუნქციების ფართო
სპექტრს: ღირებულებებთან მუშაობა, დრო და
ბილინგი, ინვენტარიზაცია და სიღრმისეული
ანალიზი. პროგრამის მრავალმომხმარებლიანი
ოფციები საგრძნობლად ზრდის მწარმოებლობას

მონაცემთა კონტროლის მაღალი დონის
უზრუნველყოფით. Saga Peachtree 2010
ახორციელებს 125 სახის ანგარიშების წარმოებას
ბიზნესისა და სხვადასხვა სახის ფინანსური
ანგარიშგებების წარმოებისათვის.

აქვე უნდა ითქვას, რომ მსოფლიოში
მრავალი ფირმა ახორციელებს ანალოგიურ
სამუშაოს, რომელთაგან შეიძლება დავასახელოთ:
- კომპანია EXACT - დაარსებულია 1984 წელს ქ.
დელფტში (ნიდერლანდები). დღეისათვის
კომპანიას გააჩნია ფილიალები 40-ზე მეტ ქვეყანაში
და ჰყავს 2400 - ზე მეტი თანამშრომელი. კომპანიის
საბუღალტრო პროდუქტია Exact Globe
(http://www.exact.com).
- საყოველთაოდ ცნობილი ფირმა Microsoft - მისი

ძირითადი საბუღალტრო პროგრამებია:
Microsoft Office Accounting, Microsoft Dynamics
და Microsoft Small Bussines 2007
(http://www.microsoft.com).

- კომპანია ИНФИН - დაარსებულია 1990 წელს.
საბუღალტრო პროგრამაა Инфин-Бухалтерия,
რომელიც შედის პროგრამა Инфин-
Управление-ს შემადგენლობაში
(http://www.win.infin.ru).

- ფირმა 1C: - დაარსდა 1991 წელს და დღეისათვის
ჰყავს 700-ზე მეტი თანამშრომელი. მისი
საბოლოო პროდუქტია 1С:Бухалтерия-8,
რომელიც შედის პროგრამა 1С:Предприятие-8
შემადგენლობაში (http://www.1c.ru).

- კომპანია “Петербургский Капитал” - დაარსდა
1993 წელს და მისი საბუღალტრო -
ეკონომიკური პროგრამებია: Турбо-бухалтер
(Эконом, Базовая, Проф, Сетевая), ТБ
КОРПОРАЦИЯ (http://www.pcapital.ru).

- კომპანია “ИНФО”- მუშაობს 1995 წლიდან. მისი
პროგრამებია: Инфо-Бухалтер და Инфо –
Предприниматель (http://www.ib.ru).

შეიძლება ითქვას რომ აქ ჩამოთვლილი
კომპანიები და შესაბამისი პროგრამები
წარმოადგენენ ამ საქმის ლიდერებს, მაგრამ
მოყვანილი სია არის მსოფლიოში არსებული
მსგავსი ორიენტაციის ფირმების და წარმოებული
პროგრამული პროდუქტების მხოლოდ
უმნიშვნელო ნაწილი.

დღეისათვის ჩვენ გაგვაჩნია საკმაოდ
მაღალი დონის ქართული საბუღალტრო
პროგრამები: აღნიშნულ საქმეში ერთერთი
პირველთაგანი არის კომპანია "ორისი", რომელიც
დაარსდა 1992 წელს და წარმოებული



პროდუქტების მრავალფეროვნებით ლიდერთა
რიცხვში შედის. კომპანია უზრუნველყოფს
სხვადასხვა ტიპის ორგანიზაციებისთვის საფინანსო
და სამეურნეო საქმიანობის პროგრამული
უზრუნველყოფის დამუშავებასა და კომპლექსურ
მომსახურებას.

კომპანიის სპეციალისტების მიერ
შექმნილი იქნა შემდეგი პროგრამული სისტემები :
- უნივერსალური საბუღალტრო და სამეურნეო

საქმიანობის აღრიცხვის სისტემა - "ორის
ბუღალტერია"

- საფინანსო და ორგანიზაციული მართვის
ინსტრუმენტალური სისტემა -"ორის მენეჯერი"

- საცალო და საბითუმო ვაჭრობის სისტემა -
Universe

- საბირჟო ვაჭრობის სპეციალიზებული მართვის
სისტემა - კავკასიის ბირჟა"

კომპანიის მიერ შექმნილი პროდუქტები
გამოირჩევა მოქნილობით, რაც საშუალებას
აძლევს მომხმარებელს ერთის მხრივ, მარტივად
გადაწყვიტონ მათთვის კარგად ცნობილი
სტანდარტული ამოცანები და მეორეს მხრივ
დღევანდელ სწრაფად ცვალებად გარემოში
ადვილად შექმნან არატიპიური ამოცანები
პროგრამირების პროფესიონალური ცოდნის
გარეშე. [4]

დღეისათვის საქართველოში პროგრამული
სისტემების შექმნაში ლიდერია ფირმა "Georgian
Software Systems", რომელიც დაარსდა 1996 წელს.
მის მიერ ბაზარზე გამოტანილია ორი პროგრამული
პროდუქტი:
1. "SuperFin"- საბუღალტრო აღრიცხვის სრული
ავტომატიზაცია, რომლითაც სრულად და
მარტივად ეწყობა ნებისმიერი ფირმის ან საწარმოს
საბუღალტრო საქმიანობა.
2. "GSS კოდექსი"- ელექტრონული ბიბლიოთეკა,
რომელიც მოიცავს საქართველოს
კანონმდებლობის მარეგულირებელ დოკუმენტებს.
[5]

დღეისათვის საბუღალტრო აღრიცხვის
კომპიუტერული პროგრამების ბაზარზე არსებობს
მრავალი პროგრამა, რომლებიც ერთმანეთისაგან
განსხვავდებიან სხვადასხვა მახასიათებლებით.
პრაქტიკულად თითოეული მათგანი სთავაზობს
მომხმარებელს ხელსაწყოების სტანდარტულ
ნაკრებს ბუღალტრის შრომის გამარტივებისა და
ბუღალტრული აღრიცხვის უკეთ
ორგანიზებისათვის. პროგრამები ბუღალტრული

აღრიცხვის შემდეგი მონაკვეთების
ავტომატიზირების საშუალებას იძლევიან:

 ბანკი, სალარო
 ძირითადი საშუალებები და

არამატერიალური აქტივები
 სასაქონლო, მატერიალური

ფასეულობების აღრიცხვა.
 სავალუტო აღრიცხვა
 წარმოებული პროდუქციისა და გაწეული

მომსახურების აღრიცხვა
 ორგანიზაციებთან ანგარიშსწორება
 ანგარიშვალდებულ პირებთან

ანგარიშსწორება
 შრომის ანაზღაურების ანგარიშგება.
 ბიუჯეტთან და არასაბიუჯეტო ფონდებთან

ანგარიშსწორება. [6]
გარდა ამისა ზოგიერთი პროგრამები

საშუალებას იძლევიან განვახორციელოთ
სასაწყობო აღრიცხვა ბუღალტერიის ჩარჩოებში,
ასევე ზოგიერთი პროგრამული უზრუნველყოფის
შემმუშავებელი ფირმები წავიდნენ წარმოებათა
საქმიანობის კოპლექსური ავტომატიზაციის გზით.
ასეთი პროგრამები უზრუნველყოფენ არა მარტო
ბუღალტრული აღრიცხვის ავტომატიზაციას,
არამედ გეგმიურ-ეკონომიკური საქმიანობის,
ვაჭრობის ან საქმიანობის სხვა სფეროების
ავტომატიზაციასაც.

პროგრამებში აღრიცხვა აგებულია საწყისი
მონაცემების რეგისტრაციის საფუძველზე.
იმისათვის, რომ სამეურნეო საქმიანობა ასახული
იყოს სრულად.

აუცილებელია ყველა გატარებების შეტანა, რაც
შეიძლება განხორციელდეს სხვადასხვა ხერხით:

 ხელით.
 ე.წ. ტიპობრივი ოპერაციების გამოყენებით,

რომლებშიც თითოეულ ოპერაციას
შეესაბამება გატარებების ჯგუფი, თანაც
ზოგიერთი გატარებების თანხები შეიძლება
გაანგარიშდეს ავტომატურად. მათ
მიეკუთვნება. მაგალითად: ხელფასის
დარიცხვა ან ვალუტის შეძენა. ეს საშუალებას
იძლევა გავამარტივოთ მსგავი
სტანდარტული გატარებების დიდი
რაოდენობის შეყვანა.

 პირველადი დოკუმენტების მეშვეობით.

პირველად დოკუმენტებთან მუშაობისათვის
პროგრამებში გათვალისწინებულია ბუღალტრული
აღრიცხვის სტანდარტული პირველადი



დოკუმენტების დიდი ნაკრები (ზედნადებები,
გადახდის ანგარიშები, სალაროს შემოსავლის და
გასავლის ორდერები, საგადასახადო დავალებები
და ა.შ). აგრეთვე გათვალისწინებულია ნებისმიერი
სხვა სახეობების პირველადი დოკუმენტების
შექმნისა და დაყენების შესაძლებლობა.

ბუღალტრული პროგრამების უმეტესობა
საშუალებას იძლევა განვახორციელოთ, როგორც
სინთეზური, ასევე ანალიზური აღრიცხვა (როგორც
რაოდენობრივ, ასევე თანხობრივ
გამოსახულებაში). ანალიზური აღრიცხვის
ორგანიზებისათვის პროგრამები საშუალებას
იძლევიან ანალიზური აღრიცხვის ობიექტების
ცნობარების პრაქტიკულად ნებისმიერი
რაოდენობის გამოყენებას.

გარადა ამისა პროგრამაში
გათვალისწინებულია სავალუტო აღრიცხვის
წარმოება: ამისათვის გამოიყენება ვალუტების
სახეებისა და მათი კურსების ცნობარები. უნდა
აღინიშნოს, რომ არსებულ პროგრამებში
მოქმედებს ყველა შესაძლებლობები რაც
დღეისათვის ოპერაციულ სისტემა windows-ს
გააჩნია: მაუსით ობიექტების მონიშვნა და
გადაადგილება, მიმოცვლის ბუფერთან მუშაობა,
პროგრამის ფანჯრების სტანდარტული ხედი, მათი
სტანდარტული მართვა და ა.შ. [7]

III. ბუღალტრული აღრიცხვის საინფორმაციო
სისტემების დანერგვის პრობლემები

ქართულ საინფორმაციო ბაზარზე
წარმოდგენილია დიდი რაოდენობის
ადგილობრივი და საერთაშორისო ბუღალტრული
აღრიცხვის საინფორმაციო სისტემები.

ბუღალტრული აღრიცხვის საინფორმაციო
სისტემების დანერგვა წარმოებაში არ წარმოადგენს
მარტივ ამოცანას. მისი წარმატებით
განხორციელებისათვის წარმოებაში უნდა
გააჩდეთ     ამ პროცესის პრობლემების მკაფიო
გაგება.

განვიხილოთ წარმოებაში ბუღალტრული
აღრიცხვის საინფორმაციო სისტემების დანერგვის.
ძირითადი პრობლემები:

წარმოებაში ბუღალტრული აღრიცხვის
საინფორმაციო სისტემების დანერგვას
საგრძნობლად ართულებას  საგადამხდელო,
ანგარიშგების და აღრიცხვის მარეგულირებელი
ნორმატიული აქტების  ხშირი ცვლილებები. ამ
პრობლემის გადასაჭრელად არჩევანი უნდა

გაკეთდეს ისეთ საინფორმაციო სისტემებზე,
რომლებსაც გააჩნიათ მეტი მოქნილობა და
საშუალებას იძლევიან უკეთ ასახონ გარეშე
პირობების ცვლილებები.

კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი - ეს არის
კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა.
ბუღალტრული აღრიცხვის კომპიუტერიზაციის
ორგანიზაციისათვის აუცილებელია, საინფორმაციო
სისტემების მომხმარებელი თანამშრომლებისთვის
სპეციალური ტრენინგების ჩატარება.

აღსანიშნავია ასევე ის პრობლემები,
რომლებიც წარმოიშვება წარმოებაში
ბუღალტრული აღრიცხვის საინფორმაციო
სისტემების დანერგვის შემდეგ. იმ შემთხვევაში თუ
დანეგვა განახორციელდა ამ სფეროში მომუშავე
სპეციალიზირებული გარე  ორგანიზაციის მიერ
დიდი პრობლემა შეიქმნება სისტემის მხარდაჭერის
უზრუნველყოფაში მოწვეული კონსულტანტის
წასვლის შემდეგ. რადგანაც ბუღალტრული
აღრიცხვა წარმოადგენს უწყვეტ პროცესს, ხოლო
საგადამხდელო ორგანოებში ანგარიშგების
წარდგენა აუცილებელი პროცედურაა
მიზანშეწონილია წარმოებაში თანამშრომლის
არსებობა, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება
ბუღალტრული აღრიცხვის საინფორმაციო
სისტემის მომსახურეობაზე და მის შემდგომ
განვითარებაზე.[8]

ყველა ზემოთჩამოთვლილმა პრობლემამ
შეიძლება გამოიწვიოს ბუღალტრული აღრიცხვის
საინფორმაციო სისტემის დანერგვაზე
დანახარჯების გაზრდა, რაც საგრძნობლად
შეამცირებს მისი  დანერგვის ეკონომიკურ
ეფექტურობას. სწორედ ამიტომ არის
მიზანშეწონილი ამ პრობლემების გააზრება
პროექტის მომზადების სტადიაზე  და
შეძლებისდაგვარად მათი გადაწყვეტა
ბუღალტრული აღრიცხვის საინფორმაციო
სისტემის დანერგვის საწყის ეტაპზე.

IV. დასკვნა

ბოლო წლების მანძილზე  საქართველოში
მნიშვნელოვანი დადებითი ცვლილებები მოხდა
ბუღალტრული აღრიცხვის საინფორმაციო
სისტემების ბაზრის სტრუქტურაში. მაგრამ
მიუხედავად იმისა, რომ ბაზარზე არსებობს
მრავალი ბუღალტრული პროგრამები
წარმოებებისათვის მათი არჩევის ამოცანა ძალიან
რთულია.



ბუღალტრული აღრიცხვის საინფორმაციო
სისტემების შეძენას და დანერგვას სჭირდება
მნიშვნელოვანი ფინანსური და მატერიალური
რესურსები. რესურსების დანახარჯებს ასევე
მოითხოვს ბუღალტრული აღრიცხვის
საინფორმაციო სისტემების პრაქტიკული
გამოყენება. ანუ, ერთის მხრივ,  ბუღალტრული
აღრიცხვის კომპიუტერიზაცია წარმოადგენს
წარმოებისათვის ობიექტურ აუცილებლობას,
ხოლო, მეორეს მხრივ, სწორად რომ იქნას
შერჩეული  ბუღალტრული, აღრიცხვის
საინფორმაციო სისტემა აუცილებელია
წარმოებისათვის ბუღალტრული აღრიცხვის
კომპიუტერიზაციის მიზნების და ბაზარზე არსებული
საინფორმაციო სისტემების სიღრმისეული ცოდნა.
ამ ამოცანების ოპტიმალური გადაწყვეტა კი
მნიშვნელოვნად განაპირობებს იმ თანამედროვე
მოთხოვნების   დაკმაყოფილებას,  რომლებიც
წაეყენება წარმოებაში ბუღალტრული აღრიცხვის
კომპიუტერიზაციის ორგანიზაციას.
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