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PROGRAM GENERAL DE CONTABILITATE SINTETIC{ ~I ANALITIC{

MANUAL

DE

UTILIZARE

Permite eviden\a simultan[ a maxim 999 societ[\i comerciale sau unit[\i
bugetare pl[titoare sau nu de T.V.A. (comer\, produc\ie, etc.). Documentele
primare sunt grupate pe note contabile.
@nc[rcarea acestora este u`oar[, informa\iile penetrând în: notele
sintetice, centralizatoarele notelor, balan\ele de verificare, balan\ele analitice
(pentru conturile urm[rire pe parteneri sau pe gestiuni), jurnalele de T.V.A.
(vânz[ri, cump[r[ri pentru firm[, cump[r[ri de m[rfuri), registrul jurnal
general, registrele de cas[, extrasele de cont, fi`ele de cont: `ah, sintetice,
analitice (lunare / anuale), decontul de T.V.A. , declara\ia de impozit pe
profit, declara\ii de buget, bilan\ s.a.
Toate acestea se pot vizualiza / lista, pe luna curent[ sau orice perioad[
anterioar[ (arhiv[ cu ultimii 5 ani).
Decontul de T.V.A., declara\iile de buget bilan\ul pot fi listrate la
imprimant[ `i salvare pe dischet[ (transmitere electronic[ la Administa\iile
financiare).
Sunt generate automat notele contabile de:
a) sc[dere din gestiune-m[rfuri;
b) închidere conturi de T.V.A.;
c) închidere venituri si cheltuieli;
d) înregistrare impozit pe profit.
Se pot înc[rca documente pe luna curent[ `i simultan, pe lunile
anterioare sau pe luna urm[toare celei curente. Corela\iile multiple, care
permit
eliminarea erorilor, precum `i diverse
set[ri completeaz[
performan\ele programului EVCONT.
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1.

GENERALIT{|I

1.1

Introducere

C

a instrument principal de cunoa`tere, gestiune `i control al patrimoniului `i al rezultatelor
ob\inute, contabilitatea trebuie s[ asigure ^nregistrarea cronologic[ `i sistematic[,
prelucrarea, publicarea `i p[strarea informa\iilor cu privire la situa\ia patrimonial[ `i
rezultatele ob\inute, at]t pentru necesit[\ile proprii ale societ[\ilor comerciale, c]t `i ^n rela\iile cu
clien\ii, furnizorii, b[ncile `i alte persoane fizice `i juridice.
Aceste complexe deziderate sunt realizate ^n condi\ii optime, din punct de vedere al calit[\ii `i
operativit[\ii, prin utilizarea sistemelor de prelucrare automat[ a datelor. @n acest context se ^nscrie `i
pachetul de programe EVCONT, destinat eviden\ei contabile sintetice `i analitice. Singure sau ^n
cuplaj cu pachetele de programe complementare EVGECO, EVPERS, EVIMOB, programele
EVCONT reprezint[ un instrument performant, u`or de folosit, fiabil, care ofer[ satisfac\ii deosebite
numero`ilor utilizatori, mai noi sau mai vechi. Printre ace`tia se pot enumera:
I) - sute de societ[\i comerciale cum ar fi: Alpex S.A. Pite`ti, Argecom S.A. Pite`ti, Avia\ia
Utilitar[ S.A. Pite`ti, Bella Conf S.R.L. Pite`ti, Bilbobest S.R.L. Pite`ti, Buzatu Company S.R.L.
Pite`ti, Cap`a S.R.L. Bucure`ti, Carmen S.R.L. Pite`ti, Comesad Depozit S.A. Pite`ti, Company Tely
S.R.L. Pite`ti, Conarg S.A. Pite`ti, Foresta S.A. Curtea de Arges (Foresta), Deck Birotica Group
S.R.L. Pite`ti, Domus Construct Invest S.R.L. Pite`ti, Drim Daniel S.R.L. Pite`ti, Emco S.A. Pite`ti,
Expres 95 Comimpex S.R.L. Buzoie`ti, Haditon S.R.L. B]rla, INCDBH ~tef[ne`ti, Intens Prest S.R.L
Pite`ti, Lira Star S.R.L. Topoloveni, Modec Center Luc S.R.L.Pite`ti, Muscelul S.A. C]mpulung,
Pentarom S.R.L. C]mpulung, Rofi Covi S.R.L. Pite`ti, San System S.R.L.Pite`ti, Send 92
S.R.L.Pite`ti, Vasicos Center S.R.L. Pite`ti;
II) - Cooperative de consum: Coliba`i, M[r[cineni, Mor[re`ti, Poiana Lacului;
III) –zeci de licee: Art[, Br[tianu, Chimie, Dacia, Economic, Ind.Lemnului, Ind. CFR,
Ind.Petrol, Odobescu, Sanitar, Zinca din Pite`ti, respectiv:Emil Racovi\[, George Enescu, Tonitza `.a.
din Bucure`ti;
IV) –alte unit[\i bugetare: ADP Mioveni, Centrele de gradini\e nr. 1 si 2 Pite`ti, Centrul de
transfuzii sanguine Pite`ti, Corpul Gardienilor Publici Pite`ti, Spitalul T.B.C. `.a.;
V) - nu mero`i utilizatori individuali: contabili, contabili autoriza\i sau exper\i contabili.

1.2

Compatibilit[\i legislative
EVCONT

respect[ legea contabilit[\ii nr. 82/1991, (publicat[ ^n Monitorul Oficial nr.
265/27.12.1991), Anexa la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea
Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene regulamentul privind aplicarea Legii
contabilit[\ii, principiile contabilit[\ii, planul de conturi general, criteriile minimale privind programele
informatice utilizate ^n activitatea financiar[ `i contabil[ (a`a cum sunt ele detaliate ^n Anexa1 la
OMEF nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile). Astfel:
• se asigur[ cuprinderea ^n procedurile de prelucrare a prevederilor reglement[rilor ^n vigoare
precum `i posibilitatea actualiz[rii acestora ^n func\ie de modific[rile intevenite ^n legisla\ie;
• se asigur[ protec\ia pachetelor de produse – program ^mpotriva accesului neautorizat,
realiz]ndu-se confiden\ialitatea datelor ^n sistemul informatic prin parole;
• datele de intrare, intermediare sau de ie`ire sunt p[strate pe harddisc, ^n format normal sau
arhivat, precum `i pe dischete, memorii stick (pen-drive), CD, ^n format arhivat;
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• se asigur[ prin diverse forme de colaborare cu firma produc[toare, interven\ie operativ[ pentru
solu\ionarea eventualelor erori care pot s[ apar[ ^n func\ionarea sistemului (prin telefon / Internet /
deplasare la sediul Infostar sau la sediul clientului);
• se asigur[ posibilitatea unui control extern eficient cu privire la modul de func\ionare al
procedurilor de prelucrare `i al opera\iunilor economico – financiare ^nregistrate ^n contabilitate;
• se precizeaz[ clar sursa, con\inutul `i apartenen\a fiec[rei date, aceasta reg[sindu-se ^n
con\inutul unui document scris, accesibil la dorin\[;
• opera\iunile efectuate sunt bazate pe documente justificative numerotate ^n ordine cronologic[;
• se asigur[ reluarea automat[ ^n calcul a soldurilor conturilor ob\inute anterior;
• se asigur[ conservarea datelor pe o perioad[ de timp care respect[ articolul 25 din Legea
Contabilit[\ii nr. 82/1991;
• datele sunt arhivate pe harddisc pentru anul curent `i anteriorii 4 ani (precum `i pe perioade
oric]t de vechi, prin crearea de periodic[ de duplicate) , cu posibilitate de acces imediat la acestea,
precum `i pe dischete de 1,44MB sau pe dischete ZIP de 100/250 MB sau unit[\i „pen-drive” de
diverse capacit[\i, grupate pe ani, cu posibilitate de reintegrare ^n sistem, la dorin\[;
• se asigur[ preluarea elementelor constitutive ale ^nregistr[rilor contabile: data efectu[rii
^nregistr[rii, jurnalul (nota contabil[) de origine ^n care se reg[sesc ^nregistr[rile contabile, num[rul
curent al ^nregistr[rii ^n jurnalele de origine, num[rul documentului justificativ sau contabil;
• se asigur[ list[ri clare, inteligibile `i complete, care s[ con\in[ urm[toarele elemente de
identificare, ^n antet sau pe fiecare pagin[, dup[ caz: tipul documentului, denumirea unit[\ii, perioada la
care se refer[ informa\ia, datarea list[rilor, paginarea cronologic[, precizarea programului informatic `i
a versiunii utilizate;
• se asigur[ respectarea con\inutului de informa\ii prev[zute ^n machetele formulalelor aprobate
de Ministerul Finan\elor;
• nu se permite suprimarea unui cont sau modificarea simbolului unui cont, dac[ acesta con\ine
^nregistr[ri sau sold;
• sistemul de prelucrare poate fi de tip monopost sau multipost, monosocietate sau multisocietate,
eventual ^n re\ea de calculatoare;
• tipul de organizare pentru culegerea datelor este pe loturi, cu control ulterior;
• se permite culegerea unui numar nelimitat de ^nregistr[ri pentru opera\iile contabile;
• la livrare se ofer[ posibilit[\i de colaborare, inclusiv prin „Contract de mentenan\[„ pentru
^ntre\inerea, adaptarea legislativ[, dezvoltarea produsului program. Procedurile de prelucrare a datelor
nu pot fi modificate de c[tre utilizatori.

1.3. Idei directoare
EVCONT permite eviden\a simultan[ a maxim 999 societ[\i comerciale sau unit[\i bugetare eventual pl[titoare de T.V.A, pe baza principiilor contabilit[\ii, utiliz]nd ini\ial planul de conturi
standard, conform cu normele în vigoare. Conturile pot fi ulterior dezvoltate arborescent în analitice
statice `i dinamice.
1. Metoda de eviden\[ contabil[ este “Maestru - ~ah”, documentele primare fiind grupate pe
note contabile. Ini\ial, se propun `ase note contabile predefinite:
Nota 1 - Încas[ri/ Pl[\i prin cas[;
Nota 2 - Încas[ri/ Pl[\i prin banc[;
Nota 3 – Recep\ii diverse;
Nota 4 – V]nz[ri diverse;
Nota 5 – State de plat[;
Nota 6 – @nregistr[ri diverse (ultima not[)
În condi\iile respect[rii acestei scheme, urm[toarele patru note sunt generate automat, la dorin\[:
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Nota ultim[ +1 (7) – Sc[derea din gestiune a m[rfurilor;
Nota ultim[ +2 (8) – Închiderea conturilor de T.V.A.;
Nota ultim[ +3 (9) – Închiderea veniturilor `i cheltuielilor;
Nota ultim[ +4 (10) – Impozitul pe profit / venit.

OBSERVA|IE: num[rul `i numele notelor utilizate pot fi definite particular de c[tre
utilizator.
2. Fiecare not[ este format[ dintr-o mul\ime de documente primare. Fiecare document primar
con\ine una sau mai multe înregistr[ri contabile compuse;
3. Orice cont poate fi definit cu o dezvoltare analitic[ dinamic[ , pe parteneri (exemplu: clien\i,
furnizori, debitori, creditori) sau pe gestiuni (exemplu: conturile de mijloace fixe, stocuri, cheltuieli,
venituri). Într-un asemenea caz se dispune de vizualiz[ri / list[ri, de balan\e analitice ale acestor
conturi, precum `i de fi`e de cont grupate pe parteneri / gestiuni, pentru orice perioad[ din ultimii 5 ani;
4. Înc[rcarea datelor din documente primare fiind opera\ia de durat[ a unei eviden\e contabile
lunare, s-au identificat structurile de formule contabile compuse asem[n[toare. Ele au fost denumite
cont[ri automate `i reprezint[ elementul de mare productivitate din secven\a de înc[rcare a
documentelor primare;
5. Ideea central[ a întregii proiect[ri a constituit-o accesibilitatea `i u`urin\a în exploatare.
EVCONT are o structur[ arborescent[ a diverselor ramuri. P[trunderea în ramurile secundare se face
prin selec\ia denumirii ramurii în trei moduri:
• deplasarea cu tastele direc\ionale verticale p]n[ la pozi\ia selectat[, apoi ap[sarea tastei
<Enter> ;
• ac\ionarea direct a literei de comand[ a acelei op\iuni, care apare eviden\iat[ în alt[
culoare;
• plasarea ‘cursorului “ MOUSE –ului pe linia ce corespunde comenzii dorite, apoi “clic” pe
tasta st]ng[ a MOUSE – ului.
În continuare se va eviden\ia calea de a lansa o comand[ prin sugerarea arborescent[ a
succesiunii comenzilor p]n[ la ac\iunea dorit[. De exemplu pentru a vizualiza planul de conturi se
alege calea:
VIZUALIZ{RI + COREC|II
ALTE VIZUALIZ{RI
PLANUL DE CONTURI
Toate c[ile de selec\ie a unei comenzi se vor reprezenta plec]nd din fereastra principal[ a
programului. Revenirea c[tre aceasta se face tast]nd, eventual repetat, litera “T” ,select]nd (prin
celelalte trei moduri sugerate) op\iunea: “ Terminare” sau ap[s]nd tasta <ESC>
Putem de asemenea <ABANDONA> orice execu\ie ^n curs (^nc[rcare, prelucrare, vizualizare,
listare) ap[s]nd, eventual de mai multe ori, tasta <ESC>.
ATEN|IE :
- Utilizarea tastei <ESC> permite ie`irea rapid[ dintr-o secven\[ ^n care am intrat (chiar
din gre`eal[), DAR, dac[ suntem ^ntr-o secven\[ de ^nc[rcare date, acel document ^nc[ nefinalizat NU
VA FI SALVAT.
- Ap[sarea succesiv[ a tastei <ESC> permite ie`irea succesiv[ (piramidal[) din orice
,,cotlon” al programului, p]n[ la ie`irea final[ (^n sistemul de operare:MS-DOS, WINDOWS);
6. În punctele (fierbin\i) ale programului, în care utilizatorul trebuie s[ ia o decizie, s[
introduc[ ni`te date de la tastatur[ sau s[ selecteze între ni`te op\iuni, ajutorul este oferit sub forma
mesajului din partea inferioar[ a ecranului;
7. Validarea corectitudinii datelor introduse se face imediat dup[ momentul tast[rii.
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@n toate secven\ele de ^nc[rcare date (documente primare, note sintetice, solduri ini\iale balan\[,
conturi analitice, conturi pe gestiuni, plan conturi, list[ note folosite, set[ri diverse, date personale) s-au
examinat posibilit[\ile de a introduce date eronate, bloc]ndu-se accesul unor asemenea date, blocare
^nso\it[ de mesaje explicative.
O parte din corela\ii (condi\ii obigatorii de ^ndeplinit) sunt la îndem]na utilizatorului, care le
poate verifica pe secven\a:

VIZUALIZ{RI + COREC|II
ALTE VIZUALIZ{RI
CORELA|II DIVERSE
8. Op\iunile au fost grupate pe criteriul efectului. Astfel, toate înc[rc[rile se fac pe ramura
“Date diverse de înc[rcat” , toate prelucr[rile periodice pe ramura “Prelucr[ri” majoritatea
vizualiz[rilor fiind grupate pe ramura Vizualiz[ri + Corec\ii. Forma `i con\inutul vizualiz[rilor de pe
aceast[ ramur[ difer[ de op\iunile similare de pe ramura List[ri, fiecare ramur[ \in]nd cont de
caracteristicile specifice ale dispozitivului periferic c[ruia îi sunt adresate:
monitor (pentru
vizualiz[ri), respectiv imprimant[ (pentru list[ri).
9. Toate list[rile pot fi realizate:
- la imprimant[ , cu diverse versiuni, dependente `i de imprimanta utilizat[;
- pe ecran ( se previzualizeaz[ raportul foarte aproape de modul ^n care se va lista la imprimant[, cu
men\iunea c[ formatul de listare pe ecran corespunde utiliz[rii unei imprimante de format A3 ;
- ^n « fi`ier text » (pe unitatea + calea dorit[ de utilizator, sub un nume ales de acesta, se salveaz[
raportul ^ntr-un format « text » care permite apoi vizualizare / listare cu alte editoare de texte (cum ar fi
Word/WordPad etc.), eventual de pe alte calculatoare pe care nu sunt instalate programele
INFOSTAR ;
- ^n « Windows » ^ntr-un format « text » editat direct ^n WordPad, de unde poate fi salvat, listat sau
transportat c[tre alte calculatoare, pe care nu sunt instalate programele INFOSTAR.
10. Facilitatea înv[\[rii rapide a programului a determinat “colorarea” ramurilor de egal[
dep[rtare fa\[ de fereastra principal[ cu acelea`i palete de culori, ceea ce creaz[ dup[ un timp un
automatism legat de cunoa`terea zonei de arborescen\[ în care se afl[ operatorul. În plus, în orice
secven\[ de program se precizeaz[, pe linia a doua din partea superioar[ a ecranului, denumirea
secven\ei `i a subsecven\ei curente. Alte informa\ii utile cu privire la ac\iunile desf[`urate de operator
`i preluate de program sunt afi`ate în diverse segmente ale programului, inclusiv prin contori grafici,
care vor sugera durata opera\iunilor în curs.
11. Datele pot fi arhivate pentru o perioad[ de 5 ani . Deci la ^nchiderea lunii decembrie, nu se
pierd datele anului anterior. Ve\i lucra ^n permanen\[, la fiecare firm[ a c[rei contabilitate o realiza\i, pe
anul curent iar ^n arhiv[ vor fi p[stra\i anteriorii 4 ani. Pute\i accesa cu scop de vizualizare/listare datele
acestor 5 ani `i chiar cu scop de corec\ie date pe arhivele din anii: curent, respectiv anterior. Se poate
de asemenea duplica o firm[, creind o firm[-copie a unei firme existente (sub un cod diferit), dac[ se
dore`te p[strarea arhivei ^n forma veche sau dac[ utilizatorul reorganizeaz[ contabilitatea masiv.

1.4. Prezentarea sumar[ a utilit[\ii `i a performan\elor programului
1. EVCONT poate fi utilizat pentru eviden\a contabil[ a unei singure societ[\i comerciale /
regii autonome / unit[\i bugetare mari , sau pentru contabilitatea simultan[ a maxim 999 firme cu
caracter divers, indiferent de dimensiune.
2. Se propune organizarea contabilit[\ii prin gruparea tuturor documentelor primare pe note
contabile (jurnale), fiecare not[ (jurnal), av[nd o caracteristic[ specific[, documentele astfel reunite
av]nd o semnifica\ie comun[. Fiecare document prime`te în cadrul fiec[rei note un num[r curent
(pozi\ie document), fiind asigurat[ astfel o cheie de reg[sire u`oar[ pentru orice înregistrare contabil[.
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Documentele care nu se încadreaz[ în nici una din notele “specializate”, sau care reprezint[
`torn[ri, regl[ri, corec\ii se vor include ^n ultima not[, denumit[ de exemplu Înregistr[ri diverse.
Simbolul numeric `i numele acestor note poate fi diferit, în special pentru unit[\ile mari, dep[`ind
cadrul celor `ase note predefinite pentru opera\iile standard de : cas[, banc[, cump[r[ri, v]nz[ri,
salarii, diverse. Nimic nu este “b[tut în cuie”. Unii utilizatori prefer[ ca nota nr. 1 s[ reprezinte
opera\ii de CAS{, al\ii, de BANC{, al\ii aloc[ note distincte pentru opera\ii cu CASE distincte sau cu
B{NCI distincte, al\ii aloc[ notei 1 o cu totul alt[ semnifica\ie. Chiar `i lista acestor note poate fi
variabil[, put]ndu-se ad[uga sau elimina în list[ diverse note, dar numai la începutul lunii curente.
Nici generarea notelor automate nu este obligatorie. Dac[ nu se dore`te acest lucru, înregistr[rile cu
aceea`i semnifica\ie cu a notelor automate vor fi incluse, îns[, obligatoriu în nota de Înregistr[ri
diverse (de obicei ultima not[ definit[ de utilizator). În felul acesta, num[rul `i numele notelor folosite
pot fi complet diferite pentru firme diferite, caz în care se sugereaz[ un plus de aten\ie la înc[rcare,
astfel înc]t fiecare document s[ ajung[ în dosarul s[u (adic[ în nota contabil[ alocat[). În timpul
înc[rc[rii documentelor primare, numele notei apare mereu pe ecran, pentru a pre^nt]mpina trimiterea
unei înregistr[ri într-o alt[ not[ contabil[.
3. La înc[rcarea documentelor primare se solicit[ un num[r maximal de informa\ii generale
despre document `i apoi formulele contabile compuse asociate acestuia. Se vor completa, doar at]tea
informa\ii c]te se vor considera suficiente în scopul ob\inerii unor rapoarte finale clare `i u`or de
analizat. Prin maniera de ^nc[rcare se urm[re`te reg[sirea u`oar[ a oric[rei ^nregistr[ri ^n documentele
ce rezult[ ca rapoarte finale, precum `i posibilitatea dezvolt[rii de situa\ii de sintez[ sau analitice
specifice. Pentru opera\iile cu T.V.A. programul de înc[rcare con\ine ramuri automate de mare
productivitate.
4. Datele înc[rcate pot fi vizualizate `i corectate în form[ “brut[“ sau se pot vizualiza pentru
control diverse situa\ii de sintez[ (registru de cas[, extrase de cont, fi`e de cont, note sintetice, balan\a
de verificare, balan\e analitice, corela\ii diverse).
5. Imediat dup[ înc[rcare sau în urma unor prelucr[ri specifice se pot vizualiza / lista
urm[toarele documente:
• balan\a de verificare a conturilor, cu cinci egalit[\i, cu totaluri pe clase de conturi, cu
sinteza arborescent[ a conturilor;
• notele sintetice rezultate;
• centralizatoarele aferente notelor (gruparea la nivel de înregistrare primar[ a tuturor
înc[rc[rilor, pe conturi principale `i conturi corespondente). Nota sintetic[ `i centralizatorul acesteia
constituie oglinda fidel[ a introducerii ini\iale a datelor;
• registrul jurnal general (acesta este organizat ca o enumerare a înregistr[rilor contabile
compuse generate în notele sintetice, totalul registrului fiind egal cu totalul rulajelor lunare debitoare `i
creditoare din balan\a de verificare);
• jurnalele pentru cump[r[ri de m[rfuri, respectiv cump[r[ri pentru nevoile firmei cu
detaliere pe cote de T.V.A.;
• jurnalul pentru v]nz[ri, cu detalierea pe cote deT.V.A.;
• balan\ele analitice, pentru conturile urm[rite analitic pe parteneri sau pe gestiuni (în
balan\a de verificare apare totalul acestor conturi);
• fi`ele de cont analitice multilunare, în mai multe variante: pentru conturi oarecare, pentru
conturi dezvoltate analitic `i urm[rite pe parteneri, pentru conturi dezvoltate analitic `i urm[rite pe
gestiuni. Pentru conturile dezvoltate analitic pe parteneri / gestiuni, sunt disponibile vizualiz[ri / list[ri
selective, pentru un anumit partener (sau o anumit[ gestiune), în variantele multilunare;
• fi`ele sintetice lunare / anuale (acestea grupeaz[ sinteza unui anumit cont ordonat[ pe
note + conturi corespondente);
• fi`ele `ah lunare / anuale, inclusiv CARTEA MARE;
• registrul de cas[ pe zile / lun[, pentru una sau mai multe casierii;
• extrasele de cont, grupate pe conturi `i pe b[nci;
• formularul “Decont T.V.A.” (declara\ia 300);
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• formularul “Declara\ie de obliga\ii la bugetul de stat” (declara\ia 100);
• formularul “Declara\ie anual[ pentru impozitul pe profit” , cu calculele complete ale
tuturor rubricilor, inclusiv pentru cheltuieli nedeductibile, credite fiscale;
• formularele de “Bilan\”(F10), “Contul de profit `i pierderi” (F20), ”Date informative”
(F30), „Active imobilizate” (F40) .
• alte vizualiz[ri / list[ri (planul de conturi, listele de codificare parteneri, formulele
utilizate la sc[derea din gestiune a m[rfurilor).
Toate vizualiz[rile `i list[rile sunt adaptate continuu la modific[rile legislative `i pot fi
furnizate beneficiarilor programelor.
6. La terminarea eviden\ei contabile a lunii curente, dup[ “închiderea lunii” datele se arhiveaz[.
Se poate reveni la datele arhivate pentru consultarea acestora, sau chiar pentru modific[ri, dac[ nu au
fost generate `i declarate ^ntre timp rapoarte cu caracter ireversibil. Arhiva anului curent `i a celor
anterior se realizeaz[ pe harddisc. Se pot face salv[ri de siguran\[ ale datelor pe dischete, pe ZIP, pe
memorii stick (pen-drive-uri), în format arhivat. La sf]r`itul fiec[rui an, copiile de pe dischetele anului
respectiv se depoziteaz[ în condi\ii de siguran\[. Pe unit[\i pen-drive sau pe dischete ZIP se pot salva
arhivele succesive ale mai multor ani. Datele acestea pot fi ulterior reactivate în scop de consultare,
pentru orice perioad[ anterioar[ anului curent, utiliz]nd op\iunea „Restaurare” a programului
EVCONT (cu prealabil[ salvare a datelor curente) .
7. Ramific[rile de conturi :
Ave\i un mecanism eficient de : dezvoltare, restr]ngere dezvolt[ri ale unor conturi
(creare/eliminare de analitice ^n balan\a de verificare). Citi\i detalii la capitolul legat de
dezvolt[ri/restr]ngeri ale planului de conturi.
8. EVCONT poate fi utilizat “în timp real” , pentru a înc[rca datele “la zi”, chiar dac[ se
definitiveaz[ înc[ contabilitatea lunii anterioare. Op\iunea se genereaz[ pe ramifica\ia:

VIZUALIZ{RI+COREC|II
ALTE VIZUALIZ{RI
SET{RI

DATE-LUNA URM{TOARE

Ea determin[ posibilitatea înc[rc[rii “pe luna urm[toare”, adic[ în avans fa\[ de luna curent[ a
eviden\ei contabile. Performan\a aduce dou[ avantaje:
• se încarc[ datele “la zi”;
• dac[ se dore`te situa\ia unor conturi (evenual chiar urm[rite pe parteneri) “la zi” sau listarea
în timp real a registrelor de cas[, extraselor de cont, jurnalelor de T.V.A., fi`e analitice, acest lucru
devine posibil.
9. EVCONT prezint[ unele dezvolt[ri particulare, neincluse ^n oferta standard, cum ar fi:
• Dubla urm[rire a conturilor pe parteneri + facturi, cu scaden\e de plat[ monitorizate;
• Posibilitatea de asociere de penalit[\i la neplata la scaden\[;
• Posibilitatea de a urm[ri v]nz[rile desf[`urate ^n rate;
• Posibilitatea de a subdiviza clien\ii dublu urm[ri\i pe agen\i de distribu\ie;
• Casa/banca ^n valut[;
• Centralizare firme ^ntr-o balan\[ de verificare unic[;
• Parolarea accesului + monitorizarea ^nc[rc[rilor/modific[rilor de documente primare.
Citi\i informa\ii suplimentare despre aceste op\iuni ^n cadrul Anexei III, la finalul acestei
documenta\ii.
10. Pentru unităţi bugetare, se poate ţine evidenţa execuţiei bugetare prin fişa de execuţie
bugetară şi Anexa 7. De asemenea, se pot obţine formularele Cod 01 şi Cod 02 de Bilanţ.
11. EVCONT este un program extrem de accesibil, u`or de utilizat de c[tre oricine, f[r[ vreo
preg[tire anterioar[ în domeniul utiliz[rii calculatoarelor. @ncerca\i, persevera\i `i îl ve\i îndr[gi.
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1.5. Posibile interconexiuni cu alte aplica\ii informatice ale firmei
Infostar Comprod S.R.L. - Pite`ti
Acolo unde se dore`te, eviden\a contabil[ sintetic[ `i analitic[ furnizat[ de pachetul de
programe EVCONT poate fi completat[, alc[tuindu-se un sistem integrat, cu urm[toarele programe:
1. EVGECO – EViden\[ `i GEstiune stocuri `i COmercial
Pachetul de programe permite evidenţa cantitativ-valorică a gestiunilor de materii prime,
materiale, obiecte de inventar, produse finite, mărfuri (la preţ de achiziţie sau la preţ cu amănutul).
Intrările şi iesirile în / din gestiuni pot fi efectuate pe diverse căi: NIR, factură fiscală,
bon de consum, raport de producţie, aviz de însoţire, proces verbal de modificare preţ, bonuri (note)
de transfer, proces verbal de casare, ş.a. Se pot vizualiza sau lista următoarele documente: recepţii,
note de transfer, facturi fiscale, avize de însoţire, bonuri de consum, centralizatoare de intrari / ieşiri,
fişe de magazie (pe orice interval din ultimii 5 ani, pe unul sau mai multe produse), balanţa analitică a
produselor, situaţii stocuri, oferte, liste de inventar, numeroase rapoarte statistice ş.a.
Cuplajul cu EVCONT determin[ administrarea comun[ a codific[rilor de parteneri (pentru
conturile urm[rite pe parteneri), a codurilor de gestiuni, a planului de conturi. Modulul poate func\iona
“în timp real”, ceea ce poate determina un decalaj al lunii curente de lucru fa\[ de programul de
contabilitate. @nregistr[rile contabile aferente opera\iunilor de v]nz[ri – cump[r[ri, altor opera\iuni
implicate în eviden\a cantitativ – valoric[ a stocurilor sunt “importate” în EVCONT din modulul
EVGECO la dorin\[, originea importului fiind în datele lunii curente (dac[ programele sunt în
sincronism) sau în arhiva programelor EVGECO.
2. EVPERS – EViden\[ PERSonal `i salarizare.
Pachetul de programe permite evidenţa personalului salariat cu carte de muncă sau cu
convenţie civilă. Se generează : statele de plată (de avans sau lichidare), centralizatoarele
statelor, borderourile reţinerilor, fluturaşii de salarii, nota contabilă de salarii ş.a., grupate pe
oricâte subunităţi . Se calculează automat diverse elemente salariale: vechimea şi sporul de
vechime, indemnizaţiile CO si CM, impozitul, diverse reţineri şi sporuri, se pot face indexări.
Programul este actualizat cu prevederile ordonanţei 7/2002 privind impozitul pe venitul global,
preluând şi afişând, la dorinţă , informaţiile cu privire la fişele fiscale, cu posibilitatea depunerii la
sfârşit de an a rezultatului înregistrărilor (în format electronic) la organele fiscale, cu prevederile Legii
19/2000 cu privire la modul de calcul, evidenţiere, declarare (format electronic) a CAS, precum şi cu
prevederile legale privind modul de calcul şi raportare a fondului de şomaj : 1 şi 2,5% (în format
electronic) şi cu prevederile Ord.158/17.11.2005 privind indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.
Se poate utiliza pentru maxim 999 societăţi, indiferent de dimensiune, autonom sau în cuplaj cu
EVCONT (caz in care exportă nota contabilă). Arhiva conţine ultimii 5 ani.
Cuplajul cu EVCONT determin[ administrarea comun[ a codific[rii persoanelor retribuite
(dac[ în EVCONT exist[ conturi urm[rite analitic pe o list[ de persoane fizice), a codurilor de
subunit[\i (pentru defalcarea cheltuielilor aferente), a planului de conturi. ~i acest modul func\ioneaz[
“în timp real”, ceea ce poate determina un decalaj al lunii curente fa\[ de programul de contabilitate.
Înregistr[rile contabile aferente statelor de plat[ sunt defalcate analitic pe persoane dac[ anumite
conturi implicate sunt urm[rite pe persoane, respectiv pe subunit[\i, dac[ conturile de cheltuieli sunt
urm[rite pe subunit[\i, fiind generate sub form[ de înregistr[ri specifice documentelor primare.
Totodat[ se genereaz[ nota contabil[ sintetic[, ceea ce permite eviden\ierea obliga\iilor unit[\ii în
leg[tur[ cu salariile personalului. Aceste înregistr[ri, la nivel de document primar `i de not[ sintetic[,
sunt “importate” la dorin\[, în EVCONT, din modulul EVPERS. Importul are ca origine datele lunii
curente sau arhiva programelor EVPERS. Aceast[ arhiv[ poate fi consultat[ pentru luni anterioare (se
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3. EVIMOB – EViden\a IMOBiliz[rilor corporale `i necorporale.
Pachetul de programe realizează evidenţa multigestiune a imobilizărilor corporale şi
necorporale. Actualizările se fac prin secvenţe de intrare / ieşire automate (NIR, donaţie,producţie
proprie,casare, vanzare, dezasamblare), simultan în baza de date a imobilizărilor şi în nota
contabilă aferentă (dacă este efectuată cuplarea cu EVCONT).
Se calculează lunar amortismentele aferente, cu înregistrarea în nota contabilă . Programul
permite asamblari/dezasamblari, urmărirea mijloacelor fixe prin trei modalităţi de amortizare: liniară,
degresivă, accelerată.
Se pot vizualiza sau lista: fişa mijlocului fix, intrările - ieşirile lunare/anuale, balanţa analitică,
balanţa sintetică, totaluri pe grupe şi pe gestiuni, situaţia amortismentelor, listele de inventar,
situaţia reevaluarilor. Arhiva pe 5 ani.
@nregistr[rile contabile, la nivel de document primar `i de not[ sintetic[, sunt „importate” la
dorin\[, ^n EVCONT, din modulul EVIMOB.
Modulul dorit este selectat la intrarea ^n program, imediat dup[ alegerea firmei a c[rei
eviden\[ dorim s[ o efectu[m (fig.1):

4. ALOP – Alocare, Lichidare, Ordonan\are şi Plată
Pachetul de programme permite gestionarea bugetului instituţiilor publice, realizând
documentele necesare efectuării plaţilor (propunere, angajament, ordonanţare). Bugetele, activitaţile,
subactivitaţile, articolele bugetare sunt comune cu cele din EVCONT. Coloana 4 a Anexei 7 din
modulul EVCONT este egală cu angajamentele efectuate in modulul ALOP.
Modulul dorit este selectat la intrarea ^n program, imediat dup[ alegerea firmei a c[rei
eviden\[ dorim s[ o efectu[m (fig.1 bis):

Fig. 1
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Fig.1bis

1.6.

EVCONT - sistem deschis

EVCONT a fost proiectat pentru a r[spunde cerin\elor unei c]t mai eficiente eviden\e
contabile în cazul uneia sau mai multor firme. Exploatarea de c[tre un num[r considerabil de utilizatori
a relevat cerin\e noi, posibilitatea ridic[rii unor criterii de performan\[, dezvoltarea unor noi op\iuni. Cu
siguran\[ vor exista mereu posibilit[\i de îmbun[t[\ire, de extindere, de concepere de noi facilit[\i.
Totodat[ în cazul marilor utilizatori, pot ap[rea cerin\e particulare, care vor determina adapt[ri
specifice.
De aceea EVCONT r[m]ne un sistem deschis. Important este faptul c[ o facilitate nou[ , creat[
ca urmare a cererii exprese a unui beneficiar, dac[ se dovede`te de utilitate general[, va fi introdus[ la
to\i ceilal\i beneficiari cu care exist[ vreo form[ de colaborare ulterioar[ instal[rii.

1.7.

Cerin\e impuse la instalare

1. Resurse hardware necesare pentru func\ionarea programelor EVCONT sunt:
a) calculator de performantele Pentium III sau mai bun cu:
- harddisc cu capacitate liber[ de cel pu\in 1 GB;
- memorie intern[ (RAM) de cel pu\in 256 MB - pentru Sistemul de operare Windows
98,Windows XP) sau cel pu\in 512 MB (preferabil 1 GB)-pentru Windows Vista;
- unitate floppydisc;
- preferabil port USB, pentru salv[rile pe PEN-DRIVE.
b) imprimant[ matriciala A3 / A4 (preferabil A3 cu factor de compresie de 20 cpi in sistemul de
operare MS-DOS); dac[ se folosesc imprimante A4/A3 cu jet de cerneal[ cu cablu paralel, se
impune ca acestea s[ aib[ drivere pentru a func\iona ^n sistemul de operare DOS, preferabil s[
aib[ `i posibilitatea de „Landscape” ^n S.O. MS-DOS, lucru ^nt]lnit mai ales la imprimantele
de tip HP, cum ar fi HP 920, 3820, 5550, 5652, 1210 etc.); pentru imprimantele cu port
U.S.B. (jet de cerneala sau laser) se va impune achizi\ionarea suplimentar[ a unei licen\e a
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programului DOS-PRN, care permite utilizarea ^n MS-DOS a imprimantelor care ^n mod
normal nu mai au aceast[ facilitate. Consulta\i firma Infostar ^nainte de achizi\ionarea unei
imprimante cu destina\ia de a lista rapoarte ale programului EVCONT.
c)

Un suport de memorie externa de tip memorie-stick, denumit si PEN-DRIVE.

2. Cerin\e software:
a) Sistem de operare: Windows 98, 2000, XP, 2003, Vista etc.
b) Alte elemente soft : programul DOS-PRN, dac[ este utilizat[ o imprimant[ f[r[ facilit[\i
implicite de listare ^n S.O. MS-DOS.
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2.

ELEMENTE DE @NCEPUT?

2.1

Cu ce începem ? Lansare program.

P

rogramele EVCONT sunt lansate din fereastra de baz[ a sistemului de operare (cea care
con\ine “butonul” de START) prin pozi\ionarea MOUSE – ului pe “icoana” sub care
scrie “Eviden\[ contabil[“ `i realizarea unui “dublu clic” pe butonul st]nga al MOUSE –ului sau
prin realizarea unui “ clic” simplu pe butonul st]nga al MOUSE, urmat de ap[sarea tastei <Enter>.
În momentul lans[rii, apare un prim ecran de prezentare a programului EVCONT, cuprinz]nd
numele acestuia, numele firmei produc[toare, versiunea de program etc.. În continuare se ajunge la
prima decizie: fixarea sau alegerea numelui pentru “operator calculator”. Fereastra de selec\ie con\ine
la prima intrare în program imaginea:

Fig.2
Se tasteaz[ <Enter> `i se înlocuiesc punctele cu numele (eventual `i func\ia) celui care va
înc[rca datele. Acest nume va ap[rea ulterior la rubrica “@ntocmit” din subsolul listelor cu
centralizatoarele documentelor primare, respectiv al listelor cu notele sintetice. Un nou <Enter> va
declan`a trecerea la secven\a urm[toare a programului.

OBSERVA|II:
1. Aceast[ prim[ fereastr[ înt]lnit[ este o fereastr[ de selec\ie dintr-o list[ de “obiecte
codificate”. În aceea`i manier[ vor fi înt]lnite pretutindeni în program liste de selec\ie (sau numai de
vizualizare). Parcurgerea listei, în m[sura în care o parte a acesteia este ascuns[ (fiind mai mare
dec]t dimensiunea ferestrei deschise) se face cu tastele direc\ionale sau chiar utiliz]nd tastele
<Page Up> (pentru întoarcere c[tre începutul listei cu o pagin[), respectiv <Page Down> (pentru
avans în list[ c[tre sf]r`itul ei cu c]te o pagin[). O pagin[ este egal[ cu suprafa\a ferestrei în care apare
lista. Selec\ia uneia dintre op\iunile din list[ (dac[ este o list[ de selec\ie) se face pozi\ion]nd linia
mobil[ a ferestrei, av]nd culoare deosebit[ de a celorlalte linii din list[, pe op\iunea dorit[, apoi
ap[s]nd tasta <Enter>. Dac[ fereastra apare doar informativ ca o simpl[ vizualizare a unei liste sau a
unui raport, se abandoneaz[ vizualizarea ap[s]nd <Enter> sau <Esc> f[r[ vreo pozi\ionare
prealabil[.
2. Ferestrele de selec\ie con\in de obicei o ultim[ linie, a c[rei selectare determin[ introducerea
unui element nou în list[. Se ajunge la aceast[ linie parcurg]nd lista p]n[ la sf]r`itul ei, ap[s]nd tasta <
\ > sau tasta <END>.
3. În ferestrele de selec\ie, elementele componente ale listei sunt codificate, dar utilizatorul nu
trebuie s[ re\in[ codul, pentru c[ reg[sirea unei pozi\ii se face simplu pe criteriul selec\iei alfabetice.
Ordonarea alfabetic[ a listelor permite ca printr-o simpl[ ap[sare pe tasta reprezent]nd prima liter[ a
denumirii, linia mobil[ s[ ajung[ la acea parte a listei în care prima liter[ este cea tastat[. Apoi, dac[
mai este cazul, se continu[ deplasarea cu tastele direc\ionale.
4. Nu uita\i! De c]te ori v[ afla\i în interiorul programului `i trebuie s[ lua\i o decizie sau s[
tasta\i ceva (undeva pe ecran, o linioar[ sau un mic dreptunghi clipesc “nervos”, a`tept]ndu-v[), citi\i
mesajul de pe ultima linie (partea de jos a ecranului).
5. Cum trata\i op\iunile ferestrei ini\iale “OPERATOR CALCULATOR”, la urm[toarele intr[ri
în program?
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a. Dac[ numele operatorului este în list[, îl select[m (pozi\ionare pe acel nume `i <Enter>).
Numele apare repetat într-o fereastr[ “de scriere”. Aceast[ fereastr[ v[ permite s[ corecta\i numele
dac[ a fost scris eronat în list[. Dac[ dori\i s[ elimina\i numele selectat din list[, ap[sa\i tasta <Del>
p]n[ c]nd numele dispare. În acest caz se revine înapoi în list[ pentru a selecta un alt nume de operator
sau pentru a înc[rca un nume nou. Dac[ numele este scris corect, confirma\i alegerea cu un nou
<Enter> .
b. Dac[ numele operatorului care dore`te s[ încarce date nu este în list[ se apas[ < \ > `i
<Enter>, apoi în fereastra de scriere ap[rut[ se completeaz[ noul nume.
6. Cum se completeaz[ o “fereastr[ de scriere” (în care programul solicit[ introducerea de c[tre
operator a unor date)? Este de fapt o simpl[ dactilografiere a unuia sau mai multor caractere (litere,
cifre, semne diverse: >,/,+). În zonele unde sunt permise numai introduceri de cifre, apar avertiz[ri
sonore (dac[ nu se respect[ aceast[ restric\ie). Pentru o mai rapid[ introducere a informa\iilor se
recomand[:
• folosirea cifrelor de pe tastele numerice grupate în partea dreapt[ a tastaturii, inclusiv a tastei
<Enter> de l]ng[ acestea, dac[ se introduc cu preponderen\[ informa\ii numerice;
• deplasarea “peste” un text scris se va face utiliz]nd s[ge\ile direc\ionale orizontale (pas cu
pas); ajungem mai repede la începutul unui r]nd scris (dac[ nu suntem deja acolo) ap[s]nd tasta
<Home>, iar la sf]r`itul r]ndului ap[s]nd tasta <End>;
• utiliza\i în mod adecvat tasta <Insert>. Aceasta are o func\ie de comutator. Prin ap[sarea ei
succesiv[, “cursorul” care clipe`te “nervos” pe ecran a`tept]nd s[ introduce\i datele apare sub forma
unei linii orizontale sau a unui mic dreptunghi. În forma de “linie” cursorul se afl[ în modul
“inserare”. Un caracter lips[ va fi “inserat” în textul deja introdus prin simpla pozi\ionare a cursorului
pe caracterul înaintea c[ruia se dore`te „inserarea” (strecurarea) elementelor lips[. În formatul
“dreptunghi” , cursorul permite “scriere peste” caracterul pe care se pozi\ioneaz[;
• `tergerea caracterelor se poate face prin pozi\ionarea cursorului: a) pe caracterul de `ters cu
ac\ionarea tastei <Del>; b) dup[ caracterul de `ters, cu ac\ionarea tastei <Backspace>, uneori
simbolizat[
;
• dac[ se dore`te `tergerea întregului r]nd mai rapid, ne pozi\ion[m la începutul r]ndului (cu
<Home>), apoi ap[s[m simultan <Shift> `i <End> (r]ndul astfel va fi “marcat”). Prin ap[sarea tastei
<Del> dispare informa\ia de pe întreaga zon[ marcat[;
• ATEN|IE:
Dup[ completarea informa\iilor dintr-o fereastr[ de “scriere” (dimensiunea normal[ a acesteia
este de cel mult un r]nd), se trece mai departe, tast]nd <Enter>. NU ÎNS{ `i dac[ informa\ia scris[ a
“umplut “ complet zona de scriere. În acest caz , trecerea este automat[, fiind înso\it[ de o avertizare
sonor[. Ap[sarea ^n acest caz a tastei <Enter> este nu numai inutil[, ci chiar d[un[toare pentru c[ se
avanseaz[ cu înc[ un pas în program, poate chiar într-o direc\ie nedorit[. ~i, apropo, nu uita\i prea mult
degetele pe o tast[. Calculatorul va interpreta aceasta ca o ap[sare repetat[ `i va ac\iona în consecin\[.
Deci tastarea va fi scurt[ `i suficient de ferm[!;
• dac[ totu`i a\i ap[sat eronat, nu dispera\i. “Merge\i” înainte (nu oriunde se poate merge
“înapoi”), p]n[ c]nd înt]lni\i un mesaj de ie`ire (cu sau f[r[ “salvarea” deciziei anterioare).

2.2

Dorim s[ “\inem” contabilitatea unei firme. Cum o ad[ug[m în lista
de firme ? Cum îi corect[m sau complet[m datele de identificare ?
Cum o elimin[m din calculatorul nostru ?

2.2.1. În momentul dep[`irii etapei de selec\ie a operatorului, programul intr[ în prima fereastr[ de
op\iuni, cu patru ramuri :
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Fig.3
În toate ferestrele de acest fel, alegerea c[ii dorite se face în cele trei moduri:
• se deplaseaz[ linia mobil[ de selec\ie (cu ajutorul tastelor direc\ionale verticale
, )
p]n[ la op\iunea dorit[ `i se tasteaz[ <Enter> sau,
• se tasteaz[ direct litera de lansare a comenzii sau,
• se pozi\ioneaz[ MOUSE –ul pe linia comenzii `i se tasteaz[ “clic” pe butonul st]nga al
MOUSE – ului.
2.2.2. Dac[ dorim s[ \inem contabilitatea unei firme noi, evident vom alege op\iunea: “FIRM{
NOU{“. Aceast[ selec\ie ne introduce într-o fereastr[ de scriere cu mai multe linii orizontale în care se
completeaz[ datele esen\iale de identificare a firmei noi, pe care în acest moment o ad[uga\i în lista de
firme.

Fig.4
C]teva observa\ii cu privire la modul de completare a elementelor de identificare a firmei
respective vor fi utile `i în alte secven\e asem[n]toare ale programului:
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* Cod firm[: ese un simbol numeric de la 1 la 999. Odat[ ales, define`te numele subdirectorului
în care se vor reg[si datele de contabilitate ale firmei nou create. Cu observa\ia c[ EVC1R este
numele directorului “r[d[cin[“ al programului EVCONT, orice firm[ cu codul i (alocat în momentul
cre[rii acesteia pe ramura FIRM{ NOU{) se va reg[si pe subdirectorul EVCi al directorului
principal. Apare astfel în organigrama intern[ a programului arborescen\a:
EVC1R

EVC1 - firma cu cod 1
EVC2 - firma cu cod 2
…
EVCi - firma cu cod i
EVC999 - firma cu cod 999

Codul poate fi alocat la înt]mplare, dup[ o logic[ fixat[ de utilizator. Programul nu permite
îns[ repetarea unui cod deja alocat unei firme existente;
* Numele firmei: identificarea u`oar[ a unei firme, în special în listele de selec\ie în care
aceasta apare ordonat[ alfabetic, a determinat subdivizarea denumirii acesteia în trei elemente distincte:
a) tip firm[, este de fapt prefixul a`ezat înaintea denumirii propriu-zise. Acest prefix poate fi
selectat f[r[ dactilografierea efectiv[ a numelui s[u (vezi mesajul ajut[tor de pe ultima linie a
ecranului), prin coduri numerice înlocuitoare. Astfel, prefixele uzual înt]lnite au fost identificate prin 0
= “SOC.COM.”, 1 = “AS. FAM”. Separarea prefixului din denumire determin[ ca, într-o ordonare
alfabetic[ dup[ denumiri, firmele s[ nu apar[ în majoritatea lor la litera S (cele mai multe fiind
societ[\i comerciale), ci fiecare la litera cu care începe denumirea propriu-zis[;
b) numele firmei se introduce c]t mai complet, pentru a preveni confuziile în cazul existen\ei
a dou[ firme cu nume asem[n[toare;
c)
localitatea firmei se completeaz[ în aceea`i manier[, codificat[ ca `i tipul firmei
(exemplu: 0 = Pite`ti, 1 = Bucure`ti, 2 = C]mpulung, `.a.).

OBSERVA|IE:
Prin aceast[ divizare a denumirii firmei se asigur[, în situa\ia unei complet[ri a celor trei
elemente, identificarea f[r[ erori a firmei dorite. Se pot distinge firme cu nume identice dac[ este
completat[ `i localitatea. Exempu: Soc. Com. Europa Pite`ti, A.S. FAM. Europa Pite`ti, Soc. Com.
Europa T]rgovi`te, vor fi corect identificate, în timp ce completarea par\ial[ doar a numelui propriu-zis
ar crea evident confuzii;
* Celelalte elemente de identificare a firmei se vor completa în concordan\[ cu mesajele
ajut[toare aferente. Ele pot fi completate `i ulterior, dac[ nu se cunosc în momentul înfiin\[rii firmei
noi.
2.2.3. Completarea / corectarea datelor de identificare a firmei se face în dou[ moduri:
a) Parcurg]nd secven\a (cu punct de plecare din fereastra ini\ial[ a programului):

MODIFIC{RI / ~TERGERI FIRM{
MODIFIC{RI
b) Parcurg]nd secven\a (cu punct de plecare în ecranul principal “EVCONT”):

VIZUALIZ{RI + COREC|II
ALTE VIZUALIZ{RI
DATE PERSONALE FIRM{
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Ambele metode plaseaz[ utilizatorul în aceea`i fereastr[ de scriere a datelor de identificare a
firmei (v. fig.4) cu posibilitatea efectu[rii unor corec\ii / complet[ri, acolo unde este cazul.
OBSERVA|IE: se parcurg succesiv liniile de scriere a datelor de identificare a firmei
utiliz]nd tastele <Enter>, `i chiar (pentru a reveni la o linie superioar[ deja parcurs[).
2.2.4. Luna, anul începerii eviden\ei contabile pentru noua firm[.
ATEN|IE: este elementul cel mai important , care trebuie corect completat. Este vorba de
luna c]nd eviden\a contabil[ a firmei începe s[ fie realizat[ prima oar[ cu programele EVCONT (deci
nu se refer[ `i nu are leg[tur[ cu luna de înfiin\are a firmei) . Dac[ totu`i acest element este introdus
eronat `i se trece `i de întrebarea de confirmare de corectitudine a datelor introduse, se revine în prima
fereastr[ de selec\ie a programului `i se `terge firma din eviden\[ .
2.2.5. Eliminarea firmei din eviden\[ se realizeaz[ pe secven\a:

MODIFIC{RI / ~TERGERI FIRM{
~TERGERI
Apoi se revine pe ramura “FIRM{ NOU{“ `i se recreeaz[ structura ini\ial[ a acestei firme,
re^nc[rc]ndu-i toate elementele de identificare. Aceea`i secven\[ se va utiliza ori de c]te ori se dore`te
`tergerea complet[ din eviden\[ a unei firme (un patron c[ruia i-am \inut p]n[ acum eviden\a este “r[u
platnic” sau este vorba de o eviden\[ ocazional[ efectuat[ doar la nivel de balan\[, în beneficiul unui
coleg `.a.). ~tergerea fiind în general un element dintre cele mai distructive, programul cere în mai
multe etape confirmarea corectitudinii op\iunii de `tergere. Datele acelei firme pot fi, în prealabil,
salvate pe dischet[ sau pe un alt suport. În acest caz confirmarea restaur[rii datelor salvate se poate face
numai dac[ codul alocat firmei `terse este rezervat (nu este ulterior alocat altei firme). În acest caz
restaurarea se face astfel: se creaz[ din nou firma ca “Firm[ nou[“, aloc]ndu-i acela`i cod firm[ `i
stabilind ca lun[ `i an curent pentru firma nou[ chiar luna `i anul din momentul `tergerii firmei.
Apoi se introduce discheta sau un alt suport pe care s-a efectuat salvarea `i se parcurge secven\a:

SET{RI / SALVARI + RESTAUR{RI
RESTAUR{RI
2.3. Cum trecem de la o eviden\[ contabil[ a unei firme la alta ?
Dup[ crearea firmei noi `i confirmarea corectitudinii datelor de identificare ale acesteia,
programul trece în fereastra principal[ de selec\ie a modulului dorit (fig.1). Aleg]nd op\iunea
EVIDEN|{ CONTABIL{, se intr[ in meniul principal al modulului EVCONT (fig. 6).
De aici se porne`te în oricare din direc\iile prioritare (înc[rcare date, prelucr[ri, vizualiz[ri,
list[ri, eviden\e anterioare) `i aici se revine de pe oricare din ramurile secundare ale arborescen\ei
programului, atunci c]nd se dore`te schimbarea ramurii (vezi schema bloc a EVCONT ).
Alegerea op\iunii TERMINARE din fereastra principal[ de selec\ie a modulelor (fig.1), determin[
posibilitatea ie`irii c[tre sistemul de operare Windows (p[r[sire efectiv[ a aplica\iei EVCONT ) sau
trecerea la o ALT{ FIRM{ , pentru a efectua opera\iuni într-o alt[ eviden\[ contabil[. Pe varianta
ALT{ FIRM{ se revine la selec\ia OPERATOR CALCULATOR – v.fig.2 (dac[ sunt mai mul\i) sau
direct la fereastra ini\ial[ de selec\ie (fig. 3), cu op\iunile : firm[ existent[, firm[ nou[, modific[ri /
`tergeri, set[ri/salv[ri+restaur[ri.
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Select]nd op\iunea FIRM{ EXISTENT{, apare o fereastr[ de selec\ie a firmelor deja create,
pentru care se pot realiza eviden\e contabile distincte. Fereastra ofer[ informa\ii sumare despre
modulele ^n func\iune `i situa\ia lunii curente, respectiv a arhivelor:

Fig.5
Se alege firma dorit[. Apoi tast]nd <Enter> se p[trunde în ecranul principal al EVCONT:

MODALITATI DE SELECTIE

Fig.6
În partea superioar[, pe prima linie a ecranului apare scris, în orice secven\[ a programului numele
firmei pentru care se realizeaz[ eviden\a contabil[ `i luna, anul curent (acesta difer[ în general, de la
o firm[ la alta).
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2.4. Firma MODEL ? Ce o mai fi `i asta ? Pe asta nu am creat-o eu !
A`a este, aceast[ firm[ nu este opera Dvs. Ea exist[ deja la instalarea programului, fiind
introdus[ cu scop didactic, pentru a înv[\a pe datele “model” facilit[\ile programului, f[r[ teama de a
distruge ceva dintr-o nepricepere de început. Firma Model cuprinde date fictive ale unei firme ipotetice
mari, cu conturi dezvoltate în analitice pe parteneri / pe gestiuni. Arhiva firmei cuprinde datele pe trei
luni consecutive. Firma « Model » se poate selecta din lista de firme ori de c]te ori nu st[p]nim
suficient o etap[ a programului `i dorim s[ o experiment[m. Totodat[ se pot utiliza op\iuni particulare,
cu titlu experimental, înaintea utiliz[rii efective în eviden\e contabile reale, ale propriilor firme. Se pot
face în special vizualiz[ri / list[ri de “prob[“, pentru a în\elege mai exact con\inutul rapoartelor de care
ve\i beneficia în urma utiliz[rii programului.

2.5

Cazul cel mai simplu, banal, dar frecvent: firm[ nou înfiin\at[, f[r[
necesit[\i de contabilitate analitic[ sau multigestiune.

Dac[ urmeaz[ s[ realiza\i eviden\a contabil[ a unei firme, utiliz]nd din prima lun[ de înfiin\are
programele EVCONT, ave\i de clarificat (dup[ parcurgerea etapei “Firm[ nou[“) doar un singur
element: ce list[ de note contabile ve\i utiliza? Reamintim c[ la înfiin\area unei firme noi, EVCONT
creaz[ automat o list[ de 6 note contabile:
Nota 1 - Încas[ri / Pl[\i prin CAS{;
Nota 2 - Încas[ri / Pl[\i prin BANC{;
Nota 3 - Cump[r[ri (recep\ii) diverse;
Nota 4 - V]nz[ri diverse;
Nota 5 - State de plat[;
Nota 6 - Înregistr[ri diverse
Dac[ dori\i modificarea acestei liste se parcurge secven\a:

VIZUALIZ{RI + COREC|II
ALTE VIZUALIZ{RI
NUME NOTE FOLOSITE
Exist[ o list[ cuprinz]nd 6 elemente. Dup[ alegerea num[rului notei dorite, apare afi`at[ o
fereastra central[ con\in]nd num[rul `i numele notei contabile, iar ^n partea lateral[ dreapta se g[se`te
un meniu cuprinz]nd mai multe op\iuni: Modificare / Ad[ugare / ~tergere / Inaintare / Revenire /
Terminare (fig.7). Iat[ `i semnifica\ia acestor op\iuni:
• Modificare: este op\iunea care trebuie selectat[ (una din metodele de selec\ie descrise la
2.2.1 ) dac[ suntem pozi\iona\i pe o not[ c[reia dorim s[-i aducem schimb[ri (ale
num[rului sau ale numelui). Corec\ia de nume este posibil[ oric]nd,

Fig. 7
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^n timp ce num[rul poate fi corectat doar la un ^nceput de lun[.
• @naintare: este op\iunea pe care ne pozi\ion[m pentru a parcurge pe direc\ia ^nainte lista
afi`at[ ^n partea central[ a ecranului. <Enter> ac\ionat succesiv determin[ avansul
efectiv ^n lista de note contabile.
• Revenire: este op\iunea pe care ne pozi\ion[m pentru a parcurge pe direc\ia ^napoi lista
afi`at[ ^n partea central[ a ecranului. <Enter> ac\ionat succesiv determin[ avansul
efectiv c[tre ^nceputul listei de note contabile.
• Ad[ugare: este op\iunea care trebuie selectat[ dac[ dorim s[ ad[ug[m note contabile noi
^n lista de note contabile. Este posibil[ ad[ugarea de note c^t timp nu au fost generate
notele contabile automate.
• ~tergere: este op\iunea care trebuie selectat[ dac[ suntem pozi\iona\i pe o not[ pe care
dorim s[ o elimin[m din lista de note contabile (posibil[ dac[ nu exist[ documente
^nc[rcate ^n acea not[ `i dac[ nu au fost generate notele automate).
Dup[ acceptarea / modificarea listei notelor contabile, înc[rcarea documentelor contabile poate
începe. (vezi 3.2 sau 3.3).

2.6. Firma e nou[ doar în calculatorul nostru. Deci prelu[m datele unei
firme dintr-o eviden\[ contabil[ anterioar[, în EVCONT. Cel mai
simplu caz: suntem în luna Ianuarie.
2.6.1. Elemente comune pentru societ[\i comerciale `i unit[\i bugetare.
Se parcurge mai înt]i etapa de definire a notelor contabile (v.cap.2.5)
• Se preia activitatea contabil[ anterioar[. Fiind în luna Ianuarie, este suficient s[ fie preluate
soldurile finale ale conturilor din balan\a anterioar[ (luna decembrie). Aceste solduri devin solduri de
început de an în EVCONT `i se încarc[ pe secven\a:

DATE DIVERSE DE ÎNC{RCAT
BALAN|{ - SOLDURI INI|IALE
Apare o fereastr[ de înc[rcare a simbolului contului `i a elementelor sale ini\iale:

Fig.8
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Se introduce simbolul de cont, apoi soldul de început de an, debitor sau creditor. Pentru a
parcurge celelalte linii se tasteaz[ <Enter> sau chiar <Page Down>.
• Se intr[ în continuare într-o bucl[ de înc[rcare succesiv[ a tuturor conturilor din balan\[.
Construc\ia ferestrei de ^nc[rcare a conturilor `i a soldurilor de ^nceput de an ale acestora este similar[
cu aceea de la lista de note contabile. Ea permite Ad[ugare (op\iune implicit[ aici) de conturi,
Modificare (dac[ ^n procesul de ^nc[rcare s-au strecurat erori), ~tergere (dac[ un cont a fost introdus
din gre`eal[). Lista de conturi ^nc[rcat[ poate fi vizualizat[ succesiv prin ac\ionarea repetat[ a tastei
<Enter> fiind pozi\iona\i ^n cadrul meniului lateral dreapta pe op\iunile @naintare sau Revenire.
@naint]nd p]n[ la finalul listei de conturi se poate vizualiza totalul sumelor înc[rcate. Se verific[ dac[
totalul sumelor de pe Debit `i Credit coincid, cerin\[ obligatorie. Dac[ totalul soldurilor debitoare `i
creditoare nu coincid se reverific[ conturile `i sumele ^nc[rcate, intervenind cu opera\ii de Adaugare /
Modificare / ~tergere, p]n[ se realizeaz[ egalitatea.
Verificarea sumelor ^nc[rcate precum `i opera\iile de corec\ie se pot realiza `i pe secven\a:

VIZUALIZ{RI + COREC|II
BALAN|E DIVERSE
BALAN|A DE VERIFICARE
SIMBOL CONT
OBSERVA|II:
1. Înainte de a înc[rca conturile `i soldurile ini\iale, este necesar[ analiza atent[ a simbolurilor
acestor conturi. Este bine s[ se ac\ioneze cu pruden\[, în spirit de previziune. Dac[ se consider[ c[ vor
ap[rea necesit[\i de a folosi anumite analitice statice (care apar în balan\a de verificare), conturile vor
fi de la început înc[rcate cu aceste simboluri, pentru a evita necesitatea unor dezvolt[ri ulterioare pe
analitice.
2. ATEN|IE: Conturile se încarc[ în ultima lor detaliere (deci nu se încarc[ `i contul 213,
dac[ s-au utilizat conturile analitice 2131, 2132, etc.);
3. Este util ca anumite conturi s[ fie introduse astfel înc] s[ poat[ fi folosite toate facilit[\ile
programului. Astfel:
a) se va înc[rca un singur cont de profit `i pierdere , cu simbolul 121 (detalieri ale elementelor
de profit `i pierderi apar în generarea întregului formular: “Declara\ie anual[ cu privire la impozitul pe
profit”, vezi cap.6.14). Înc[rcarea simbolului 121 permite utilizarea gener[rii automate a notei de
închidere venituri `i cheltuieli. Dac[ se folosesc analitice ale acestui cont, este posibil ca nota automat[
s[ nu mai poat[ fi generat[.
b) se vor folosi pe c]t posibil simboluri de conturi dezvoltate analitic cel pu\in la nivelul de
detaliere folosit în formularele de bilan\ , dac[ se dore`te utilizarea op\iunii de generare automat[ a
acestor formulare. De exemplu se vor folosi: 2131 – 2143 `i nu 213, 4111 `i nu 411.
c) dac[ se dore`te utilizarea gener[rii de c[tre program a notei automate de sc[dere din
gestiune a m[rfurilor, este util[ separarea prin analitice distincte a T.V.A. colectat din v]nz[rile
m[rfurilor (aloc]ndu-i de exemplu simbolul 44271) de T.V.A. colectat din alte v]nz[ri (c[ruia i s-ar
putea aloca simbolul 44272 sau chiar 44279).
4. Dac[ exist[ conturi utilizate ce nu se reg[sesc în planul de conturi standard (înc[rcat în setul
de date al firmei în momentul în care a fost creat[ de c[tre EVCONT), ele vor fi ad[ugate la planul de
conturi.
Secven\a de adaptare a planului de conturi la cerin\ele concrete ale firmei respective este
urm[toarea:
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VIZUALIZ{RI + COREC|II
ALTE VIZUALIZ{RI
PLANUL DE CONTURI
Se verific[ prin vizualizare, pentru clarificare, eventualele conturi, în cadrul ferestrei:

Fig.9
Conturile pot fi ^nc[rcate ini\ial+corectate prin: Ad[ugare / Modificare / ~tergere, respectiv pot
fi vizualizate prin pozi\ionarea pe op\iunile @naintare / Revenire `i ac\ionarea repetat[ a tastei
<Enter>. Op\iunile Dezvoltare / Compresie / Translaţie / Deblocare sunt analizate ^n detaliu ^n
cadrul cap. 13.
La înc[rcarea unui cont în planul de conturi se vor defini:
- simbolul contului (simbolul con\ine minim 3 cifre pentru conturile absolut noi `i minim 4
cifre pentru analiticele unor conturi existente deja ^n planul de conturi;
- numele noului cont (aten\ie, numele s[ fie explicit `i succint, mai ales pentru cazul utiliz[rii
imprimantelor A4;
- contul p[rinte (simbolul acestuia este inclus ca `i r[d[cin[ ^n simbolul contul nou introdus);
Nivelul contului este completat automat de c[tre program. Acesta va fi 1, 2, 3, 4, 5 dup[ nivelul
de arborescen\[ pe care se situeaz[ contul. Iat[ un exemplu de arborescen\[ `i nivelele conturilor
implicate:
Nivelul 1
Nivelul 2
5121
5124
51211
51212
51241…. Nivelul 3
etc.
(maxim 5 nivele)
Deci nivelul reflect[ etajul pe care se situeaz[ contul, în procesul de detaliere, încep]nd de la
contul sintetic din planul de conturi `i cobor]nd spre contul analitic efectiv utilizat.
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Alt exemplu:

371

37101…….37115

Nivel 1
Nivel 2 (deci un cont cu 5 cifre poate fi pe nivelul 2)

Situa\ia contului poate fi:
- cont NEUTILIZAT (^nc[);
- cont UTILIZAT efectiv;
- cont BLOCAT pentru utilizare (deoarece este utilizat un sintetic (cont parinte), sau un
analitic (fiu) al acestuia. Este completat automat de c[tre program.
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5. Situa\ia frecvent[: pentru firma nou[, unele conturi dezvoltate analitic în raport cu planul de
conturi pre^nc[rcat nu au fost ad[ugate la planul de conturi înainte de înc[rcarea de solduri ini\iale ale
balan\ei. În momentul înc[rc[rii acestor solduri, programul detecteaz[ inexisten\a contului în planul de
conturi semnaleaz[ acest lucru printr-un mesaj de eroare. Se intr[ pe ramura de program pentru
ad[ugarea contului ^n list[, apoi se revine pe tronsonul de ^nc[rcare solduri ini\iale.
2.6.2. Planul de conturi pentru unit[\i bugetare
Pentru unit[\i bugetare, apare necesitatea detalierii conturilor care încep cu 6 sau 7 pe bugete,
activit[\i,subactivit[\i, articol bugetar. De asemenea, pentru fi`a de executie bugetară este necesar ca si
contul de disponibilitate (similar 5121 la societăţi) sa fie detaliat in acelasi mod.
De exemplu contul 641 (cont de baza denumit in continuare cont de executie), va aparea sub
forma 641xyyzzvvvvvv unde x=cod buget (o cifr[), yy=cod activitate (dou[ cifre), zz=cod subactivitate
(dou[ cifre), vvvvvv=articol bugetar (6 cifre).
In func\ie de specificul activi[\ii unit[\ii bugetare, activitatea `i / sau subactivitatea pot lipsi.
Totu`i nu se poate defini o subactivitate f[r[ a defini o activitate.
ATENŢIE ! Nu se vor inc[rca nici solduri ini\iale, nici alte documete dec]t dup[ generarea
planului de conturi, ^n func\ie de specificul unit[\ii bugetare.
Pasii necesari gener[rii corecte a planului de conturi pentru unit[\i bugetare sunt urm[torii:
1) Se definesc bugetele (sursele de finanţare) pe ramura:

DATE DIVERSE DE @NC{RCAT
EXECU|II (CONT+CAPITOLE)
BUGETE (SURSE DE FINAN|ARE)
AD{UGARE

Fig. 10
În continuare se introduc succesiv bugetele. Aferent fiecarui buget se introduce contul prin care
se realizeaza închiderea conturilor de venituri si cheltuieli.

Fig. 11
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Rezultatul definirii bugetelor se poate vizualiza oricand.

Fig. 12

2) Se definesc activit[\ile si subactivit[\ile pe ramura:

DATE DIVERSE DE @NC{RCAT
EXECU|II (CONT+CAPITOLE)
ACTIVIT{|I + SUBACTIVIT{|I
AD{UGARE
@n contiuare se definesc activit{\ile si subactivit[\ile in func\ie de specificul unit[\ii bugetare.
3) Articolele bugetare sunt deja definite. Pe ramura:

DATE DIVERSE DE @NC{RCAT
EXECU|II (CONT+CAPITOLE)
CAPITOLE EXECU|II
AD{UGARE
se pot eventual adauga alte articole bugetare.
4) Se vor asocia articolelor bugetare conturile corespunz[toare. De exemplu, pentru
articolul 10.03.01 contul 6451 şi 770, pentru articolul, 10.03.02 contul 6452 şi 770 `.a.m.d..
Asocierea se va face pe ramura:

DATE DIVERSE DE @NC{RCAT
EXECU|II (CONT+CAPITOLE)
CAPITOLE EXECU|II
CONT / CAP.EX.

Fig.13
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5) Se definesc conturile care încep cu 6 `i 7, precum `i contul de disponibilitate, ca fiind
urm[rite pe execu\tii pe ramura:

DATE DIVERSE DE @NC{RCAT
EXECU|II (CONT+CAPITOLE)
LISTA CONTURI EXECU|II
6) Se genereaz{ planul de conturi pentru conturile care încep cu 6 `i 7 asociate
articolelor bugetare, pe ramura:

DATE DIVERSE DE @NC{RCAT
EXECU|II (CONT+CAPITOLE)
GENERARE DETALIERE CONT
Aceste conturi pot fi preluate automat din cele asociate articolelor bugetare, asociere
efectuata la pct.4 (fig.13 )
7) Se incarc[ bugetul, detaliat pe sursa de finan\are, activitate, subactivitate, articol
bugetar pe ramura:

DATE DIVERSE DE @NC{RCAT
EXECU|II (CONT+CAPITOLE)
PLANIFICAT / SURSA FINAN|ARE
2.7. Iat[ `i o firm[ complex[ (are de toate), nu este nou[, nu suntem în
luna Ianuarie. Ce avem de f[cut pentru a prelua activitatea în
EVCONT ?
În sintez[, preluarea activit[\ii firmei complexe presupune 3 etape (ulterioare cre[rii firmei):
• definirea listei notelor utilizate;
• înc[rcarea datelor din ultima balan\[ de verificare (luna anterioar[ celei curente);
• definirea conturilor ca analitice urm[rite pe parteneri sau pe gestiuni `i preluarea soldurilor
ini\iale ale acestor conturi.
2.7.1. Definirea listei notelor se face respect]nd considerentele de la cap.2.5.
2.7.2. Înc[rcarea datelor din ultima balan\[ de verificare:
a) Dac[ prima lun[ este Ianuarie, se respect[ integral cap.2.6;
b) Dac[ prima lun[ nu este Ianuarie, se parcurg acelea`i etape de la cap.2.6, cu unele
modific[ri. Astfel, la înc[rcarea pe ramura “BALAN|A – SOLDURI INI|IALE”, a conturilor din
balan\a de verificare, se alege una din cele 2 op\iuni preliminare:
• RULAJE TOTALE PRECEDENTE (^n cadrul op\iunii se ^ncarc[ soldurile de ^nceput
de an ale conturilor, preluate din balan\a de verificare a lunii Ianuarie, precum `i rulajele
cumulate debitoare sau creditoare (de la începutul anului p]n[ la sf]r`itul lunii
anterioare). Ca o cheie de control, dup[ înc[rc[rile fiec[rui cont se afi`eaz[ soldul final
al lunii anterioare (sold ini\ial al lunii curente).
NOT{: Dac[ anterioara balan\[ nu con\inea rulaje totale, acestea vor fi deduse
ca diferen\[ ^ntre „total sume DB (CR) din luna anterioar[ celei curente – sold ^nceput
de an DB (CR) din balan\a lunii Ianuarie.
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•

TOTAL SUME PRECEDENTE (^n cadrul op\iunii se ^ncarc[ soldurile de ^nceput de
an ale conturilor, preluate din balan\a de verificare a lunii Ianuarie, precum `i total
sume precedente debitoare `i creditoare (preluate din balan\a de verificare precedent[,
dac[ este disponibil[ aceast[ form[ de balan\[). Ca o cheie de control, dup[ înc[rc[rile
fiec[rui cont se afi`eaz[ soldul final al lunii anterioare (sold ini\ial al lunii curente).

2.7.3. Definirea conturilor ca analitic dinamic urm[rit pe parteneri
Dac[ se dore`te ca anumite conturi s[ fie urm[rite pe parteneri, acest lucru se poate face la
începutul oric[rei luni, înainte de înc[rcarea vreunui document primar al acelei luni, astfel:
2.7.3.1. Se intr[ pe secven\a:

DATE DIVERSE DE ÎNC{RCAT
ANALITICE – CONTURI ~I CODURI
LISTA CONTURI ANALITICE
AD{UGAREE

Fig.14
În continuare se introduc succesiv simbolurile conturilor care vor fi urm[rite pe parteneri.
Asociat fiec[rui simbol de cont se introduce `i num[rul listei de parteneri corespunz[toare:

Fig.15
Rezultatul definirii de conturi ca urm[rite pe parteneri poate fi oric]nd vizualizat:
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Fig.16

OBSERVA|II: Mai multor conturi li se poate asocia o aceea`i list[ de parteneri. De

exemplu, conturilor 401, 411, 404 li se poate asocia lista nr.1 (list[ de societ[\i comerciale partenere),
iar grupului de conturi: 461, 462, 542, 427, 428 i se poate asocia lista num[rul 2 (list[ de persoane
fizice). Se pot imagina `i alte asocieri între unul sau mai multe conturi `i coduri de liste
corespondente, mai ales dac[ conturile sunt în prealabil dezvoltate pe analitice statice în balan\a de
verificare. De exemplu, pentru o firm[ cu activit[\i în trei ora`e diferite se pot grupa conturile
corespunz[toare fiec[rui ora`, apoi se pot asocia subgrupelor liste diferite de parteneri. Programul
accept[ oric]te conturi pentru a fi urm[rite pe parteneri `i maximum 99 liste de parteneri distincte.
Prin definirea conturilor cu analitice dinamice, urm[rite pe parteneri, se ob\in urm[toarele
avantaje:
• ^n balan\a de verificare contul apare nedezvoltat, cu sumele globale, ceea ce reduce dimensiunea
balan\ei (altfel aceasta ar dob]ndi o lungime considerabil[, pentru parteneri din ce în ce mai
mul\i);
• în urma unei prelucr[ri specifice se ob\ine c]te o balan\[ analitic[ pentru fiecare cont urm[rit pe
parteneri. Aceasta va cuprinde soldurile de început `i sf]r`it de lun[, precum `i rulajele lunii
curente, separat pentru fiecare partener. Dac[ se doresc detalii cu privire la componen\a soldului
final al unui partener, ele se pot ob\ine din vizualizarea sau listarea fi`ei de cont analitice
corespunz[toare acelui cont sau chiar din fi`a lunar[ / anual[ numai a acelui partener.
• dup[ definirea conturilor analitice dinamice, nu se mai pot înc[rca formulele contabile (asociate
unor documente primare sau note sintetice), dac[ con\in aceste conturi, dec]t pe secven\a
“DOCUMENTE PRIMARE”. În plus, pe aceast[ secven\[ va fi obligatoriu ca fiec[rui
asemenea cont din formulele contabile s[ i se asocieze c]te un partener (ales dintr-o list[ de
parteneri). C]nd acest lucru nu este efectuat, programul analizeaz[ `i solicit[ expres ata`area
partenerului.
2.7.3.2 Dac[ conturile definite pe parteneri prezint[ la sf]r`itul lunii anterioare solduri diferite de zero,
aceste solduri vor fi obligatoriu desp[r\ite pe parteneri. Suma soldurilor detaliate pe parteneri va trebui
s[ coincid[ cu soldul din balan\a de verificare.
Secven\a de dezvoltare a soldurilor pe parteneri este:

DATE DIVERSE DE ÎNC{RCAT
ANALITICE - CONTURI ~I CODURI
SOLD INI|IAL – CONT ANALITIC
(vezi fig.14)
În continuare se parcurg succesiv conturile care au fost definite pe parteneri. Pentru fiecare
se încarc[
partenerii asocia\i. Partenerii sunt ale`i dintr-o list[. Ini\ial lista este goal[. Ea se
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completeaz[ prin selec\ia liniei “PARTENER NOU” (< \ > `i apoi <Enter>). Modul de completare
a datelor de identificare a fiec[rui partener este foarte asem[n[toare cu modul în care au fost introduse
datele de identificare ale firmei nou (vezi cap.2.2)
La sf]r`itul înc[rc[rii soldurilor ini\iale ale unui cont, sunt afi`ate rezultatele de sintez[ care
permit corelarea soldului desf[`urat pe partener cu soldul din balan\a de verificare. Egalitatea celor
dou[ sume este obligatorie.

Note:
* Nu este obligatorie înc[rcarea la începutul lunii curente a soldurilor defalcate pe parteneri. Se
pot înc[rca documentele primare, se pot face prelucr[ri sau vizualiz[ri, dar nu se poate finaliza
eviden\a f[r[ a avea definitivate elementele care conduc la o corect[ contabilitate analitic[.
* Se poate crea un partener cu numele “PARTENERI NEIDENTIFICA|I” pentru acele sume
aferente contului urm[rit analitic înc[ neelucidate. Ulterior, dup[ clarificarea sumelor (în luna curent[
sau urm[toare), se poate reveni cu not[ contabil[ care s[ dirijeze suma c[tre adev[ratul partener.
* Dac[ se dore`te vizualizarea sumelor înc[rcate drept solduri ale unui cont urm[rit pe
parteneri, se intr[ pe aceea`i secven\[ pe care aceste solduri au fost înc[rcate `i se parcurg partenerii
dori\i, care vor fi selecta\i din list[.
* O ramur[ a secven\ei a r[mas neidentificat[:

DATE DIVERSE DE ÎNC{RCAT
ANALITICE – CONTURI ~I CODURI
PARTENERI PE CONT ANALITIC
Aceast[ ramur[ poate fi utilizat[ dac[ se dore`te AD{UGARE de parteneri, mai înt]i în
listele care îi codific[ pe ace`tia, MODIFICARE (completarea / corectarea) unor date cu referire la
parteneri deja crea\i sau ~TERGERE a unor parteneri din una din listele de parteneri. ~tergerea poate
fi efectuat[ f[r[ probleme dac[ partenerul de abia a fost creat, dar devine dificil[ sau (momentan) chiar
imposibil[, dac[ exist[ rulaje ale unor conturi în rela\ie cu acel partener. Cum putem în acest caz s[
`tergem un partener dintr-o list[? Mecanismul se bazeaz[ pe faptul c[ nu poate fi desfin\at un
partener care prezint[ sold sau rulaje în luna curent[ în rela\ie cu unul din conturile asociate listei
c[reia îi apar\ine partenerul. A`adar, dac[ contul nu respect[ aceste condi\ii

Fig.17
(la `tergere se parcurg toate conturile asociate partenerului), el nu va putea fi `ters. În consecin\[, dac[
soldul final este diferit de zero datorit[ unor rulaje ale lunii curente, acestea se desfiin\eaz[, sau se
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schimb[ codul partenerului. Dac[ soldul ini\ial era diferit, se stinge acest sold printr-o reglare de
corec\ie care va determina un sold final egal cu zero. Apoi, în luna urm[toare, la începutul acesteia,
partenerul va putea fi `ters din list[.
Dac[ un partener din list[ este acela`i cu un altul (denumirile lor fiind u`or diferite), ^n
locul `tergerii se poate alege o op\iune mai evoluat[: COMPRESIE.

Fig.18
Aceasta const[ ^n selectarea din list[ a partenerilor care urmeaz[ a fi „comprima\i” `i
precizarea destina\iei compresiei (care din parteneri va r[m]ne ^n list[).
Urmeaz[, dup[ solicit[ri repetate de confirmare a opera\iunii, compresia propriu zis[, care
afecteaz[ nu numai documentele lunii curente ci toate documentele, inclusiv din ultimii 5 ani, precum
`i documentele `i situa\iile din toate celelalte module asociate modulului EVCONT.
Aceea`i ramur[ permite o VIZUALIZARE a partenerilor dintr-o list[ (util, de exemplu,
pentru a prelua codul partenerului), sau chiar o LISTARE a codific[rii partenerilor pentru o mai
u`oar[ depistare a unor repet[ri de parteneri crea\i în mod eronat sau pentru alte scopuri.
2.7.4. Definirea conturilor ca analitic dinamic urm[rit pe gestiuni.
Acest lucru se poate face al începutul oric[rei luni, înainte de înc[rcarea vreunui document
primar aferent acelei luni, asem[n[tor modului de definire a conturilor urm[rite pe parteneri, astfel:
2.7.4.1. Se alege calea:

DATE DIVERSE DE ÎNC{RCAT
GESTIUNI - CONTURI ~I CODURI
CONTURI URM{RITE PE GESTIUNI
AD{UGARE
Se introduc succesiv conturile care vor fi urm[rite pe gestiuni.

OBSERVA|II:
* Este util[ urm[rirea pe gestiuni a unor conturi atunci c]nd exist[ mai multe gestiuni
(preferabil mai mult de 2 –3), pentru un num[r mai mic de gestiuni conturile put]ndu-se dezvolta direct
în balan\a de verificare, sub forma unor analitice statice. Se pot urm[ri pe gestiuni conturile de:
mijloace fixe (c]nd nu sunt urm[rite distinct printr-un program specializat pentru imobiliz[ri, ca de
exemplu EVIMOB ), diverse conturi de stocuri (301, 302, 345, 371), chiar conturile de venituri `i
cheltuieli (dac[ se pot asimila gestiunile cu subunit[\ile firmei `i se dore`te eviden\ierea veniturilor `i
cheltuielilor defalcate pe subunit[\i).
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* Prin definirea conturilor cu analitice dinamice, urm[rite pe gestiuni, se ob\in acelea`i
avantaje cu cele specificate la conturile pe parteneri, cu referire la balan\a de verificare mai simpl[ `i cu
posibilitatea de a dispune de balan\e analitice `i fi`e de cont analitice pe fiecare gestiune aferent[
contului respectiv. În plus sc[derea din gestiune a m[rfurilor nu va mai necesita crearea de analitice
statice în balan\a de verificare, separate pentru fiecare din conturile setului implicat în aceast[ sc[dere.
Deci, nu mai este nevoie în cazul a “n” gestiuni s[ detaliem în balan\a de verificare: 3711,…371n,
3781,… 378n, 44281,… 4428n, 7071,… 707n, 44271,.. 4427n, 6071,…670n, ci este suficient s[
lucr[m cu setul unic 371, 378, 4428, 707, 44271, (TVA colectat din v]nzare m[rfuri va fi totu`i separat
de TVA colectat din alte v]nz[ri), 607, toate aceste `ase conturi fiind definite ca urm[rite pe gestiuni.
* Analog conturilor urm[rite pe parteneri, conturile urm[rite pe gestiuni vor putea fi înc[rcate
^n formule contabile asociate documentelor primare (nu direct ca note sintetice), iar fiecare utilizare a
unui asemenea cont va necesita ata`area gestiunii corespunz[toare, lucru care va fi semnalat de
program.
2.7.4.2. Dac[ conturile definite pe gestiuni prezint[ la sf]r`itul lunii anterioare solduri diferite de
zero, acestea vor fi obligatoriu desp[r\ite pe gestiuni. Suma soldurilor predefinite pe gestiuni va trebui
s[ coincid[ cu soldul ini\ial din balan\a de verificare. Secven\a de dezvoltare a soldurilor pe gestiuni
este:

DATE DIVERSE DE ÎNC{RCAT
GESTIUNI (CONTURI + CONTURI)
SOLD INI|IAL - CONT PE GESTIUNI
În continuare se parcurg succesiv conturile care au fost definite pe gestiuni. Pentru fiecare se
încarc[ soldurile gestiunii asociate. Gestiunile sunt alese dintr-o list[. Ini\ial lista este goal[. Ea se
completeaz[ prin selec\ia liniei GESTIUNE NOU{ (tast]nd < \ > apoi <Enter>.
Modul de
completare a datelor de identificare a oric[rei gestiuni presupune alocarea unui cod de gestiune înc[
neutilizat `i a denumirii c]t mai clare a gestiunii (sectorului).
La sf[r`itul înc[rc[rii soldurilor ini\iale ale unui cont sunt afi`ate rezultatele de sintez[.
Egalitatea ultimelor dou[ solduri afi`ate este obligatorie (totalul soldurilor pentru componente trebuie
s[ fie egal cu soldul final al contului respectiv din ultima balan\[ de verificare).

OBSERVA|IE:

Considera\iile cuprinse în “Nota” de la cap. 2.7.3.2. sunt valabile `i
pentru conturile urm[rite pe gestiuni, inclusiv utilizarea ramurii:

DATE DIVERSE DE ÎNC{RCAT
GESTIUNI (CONTURI + CODURI)
GESTIUNI (CODIFICARE + NUME)
care are aceea`i func\ionare cu cea a secven\ei similare de la conturile urm[rite pe parteneri.
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2.8. S[ rezum[m: firma poate fi nou[ sau “veche” , cu contabilitatea
dezvoltat[ sau nedezvoltat[ analitic, preluat[ în luna ianuarie sau în
orice alt[ lun[
Recapitularea aceasta este impus[ de amploarea descrierilor de la capitolele anterioare. Pentru a
nu ne r[t[ci în at]tea am[nunte, putem rezuma:
1. Dac[ firma este nou înfiin\at[, se clarific[ lista de note contabile (vezi 2.5) `i se definesc
urm[toarele conturi urm[rite analitic (vezi 2.7.3, 2.7.3.1), sau pe gestiuni (vezi 2.7.4.1.), f[r[ a avea de
defalcat solduri ale acestora.
2. Dac[ firma este înfiin\at[ anterior prelu[rii EVCONT :
- se clarific[ lista notelor utilizate (conform cap. 2.5);
- se încarc[ soldurile ini\iale ale balan\ei `i, în plus, dac[ prima lun[ nu este Ianuarie, se încarc[
`i rulajele cumulate anterioare (vezi cap.2.6. `i cap.2.7.2.b);
- se definesc conturile urm[rite analitic (pe parteneri, vezi cap.2.7.3.1), înc[rc]nd `i soldurile
acestor conturi, defalcate pe parteneri (vezi cap. 2.7.3.2);
- se definesc eventuale conturi urm[rite pe gestiuni (vezi cap. 2.7.4.1), ^nc[rc^nd, unde este
cazul, `i codurile acestor conturi, defalcate pe gestiuni (vezi cap. 2.7.4.2).
Dac[ definirea acestor elemente de început, specifice primei luni în care contabilitatea
respectivei firme este efectu[ cu ajutorul EVCONT, se trece la înc[rcarea propriu-zis[ a datelor (vezi
cap.3).
Reamintim c[ nu vor fi înc[rcate dec]t pe ramura de documente primare acele conturi care au
fost definite ca urm[rite pe parteneri/gestiuni.
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3.

FIRMA ESTE CREAT{, DAR MUNCA DE ABIA ÎNCEPE. CU
CE ANUME ? CU ÎNC{RCAREA DOCUMENTELOR LUNII
CURENTE.

3.1. Documente primare sau note sintetice?
n organizarea contabilit[\ii unei firme, unele etape pot fi efectuate “manual”, sintetiz]nd, mai
ales în situa\ii extrem de simple, toate formulele contabile în c]teva note sintetice. Num[rul `i
denumirea acestora nu au importan\[. Ele pot fi înc[rcate în aceast[ etap[ în calculator, dar rezultatul
ajutorului furnizat de acesta se rezum[ doar la generarea balan\ei de verificare. Se pot vizualiza / lista
notele înc[rcate, balan\a de verificare `i fi`ele sintetice. AT}T. În schimb înc[rcarea la nivel de
document primar a tuturor opera\iunilor permite accesul la toate vizualiz[rile / list[rile detaliate în cap.
5 `i 6.
Ambele op\iuni se ob\in select]nd DATE DIVERSE DE ÎNC{RCAT `i p[trunz]nd în
urm[toarea fereastr[, aflat[ pe nivelul 2 de arborescen\[:

Î

Fig.19

3.2. Vreau s[-mi scap colegul economist de co`marul gener[rii manuale
a unei balan\e de verificare? Încarc numai NOTE SINTETICE.
Dac[ acesta este motivul, mai exist[ o scuz[ pentru o eventual[ preferin\[ de a înc[rca numai
note sintetice. Cum proced[m?
a. La pornirea programului, în fereastra ini\ial[ OPERATOR CALCULATOR , se selecteaz[,
tast]nd <\>, linia OPERATOR NOU, apoi <Enter> . Se completeaz[ numele celui c[ruia îi apar\ine de
drept eviden\a contabil[ (acest nume va ap[rea în subsolul notelor contabile listate, la rubrica
“@ntocmit”).
Ulterior, acest nume r[m]ne ^n lista de operatori `i poate fi selectat la dorin\[. Pentru eliminarea
din list[ a unui operator, se selecteaz[ acesta `i i se `terge numele (prin ap[sarea repetat[ a tastei <Del>.
b. Se creeaz[ firma nou[ a celuilalt economist, cu toate datele utile. Aten\ie la completarea
corect[ a lunii `i anului de început al eviden\ei contabile cu EVCONT. Eventuala eroare se
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corecteaz[ imediat sau se `terge firma `i se recreeaz[ ca firm[ nou[ (vezi cap.2.2). Dac[ firma exist[
deja, se selecteaz[ din lista de firme.
c. În continuare se parcurge secven\a:

DATE DIVERSE DE ÎNC{RCAT
SINTETICE NOTE
Se încarc[ succesiv notele contabile. Dac[ num[rul `i denumirea acestora nu coincid cu cele
predefinite de program (vezi cap. 2.5), se define`te prin modificare, ad[ugare / `tergere lista de note
contabile, pe secven\a:

VIZUALIZ{RI + COREC|II
ALTE VIZUALIZ{RI
NUME NOTE FOLOSITE
Apoi se tasteaz[ <T> sau <Esc> p]n[ la revenirea în ecranul principal al programului.
Înc[rcarea unei note contabile presupune parcurgerea unui ciclu al programului, în cadrul fiec[rei
etape a ciclului realiz]ndu-se urm[toarele secven\e.:
* introducere num[r de not[ dorit (posibil[ selec\ie din list[, posibil[ creare „din mers” de note
noi);
* introducere explica\ie asociat[ cont[rii;
* selec\ie tip contare: debitoare (contul principal este pe debit) sau creditoare (contul principal
este pe credit);
* înc[rcare formul[ contabil[ compus[.

Fig.20
Se accept[ p]n[ la 100 de conturi corespondente ale unui cont de baz[. Sumele se introduc
numai pentru conturile corespondente, dup[ care totalul efectuat de calculator este alocat contului
principal `i el constituie o cheie de control;
* meniul lateral permite Adaugare ^n continuare a datelor, Modificare sau ~tergere a unor
^nregistr[ri eronate, Vizualizare ^nregisr[ri efectuate prin @naintare sau Revenire ^n cadrul succesiunii
de ^nregistr[ri sintetice deja ^nc[rcate.
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OBSERVA|II:
1. Imediat ce au fost ^nc[rcate, conturile sunt supuse diverselor teste. Mesajele de eroare sau
de avertizare pot fi de forma:
MESAJUL DE EROARE / AVERTIZARE – 1

Fig.21
Mesajul semnaleaz[ o posibil[ eroare. Dac[ nu este o eroare, se valideaz[ contul.
MESAJUL DE EROARE / AVERTIZARE – 2

Fig.22
Dac[ este vorba de o eroare, alegem Reluare contare document, iar dac[ contul este nou, se
aleg]nd @nc[rcare cont ^n planul de conturi, programul aduc]nd pe ecran fereastra specific[ ^nc[rc[rii
unui cont nou ^n planul de conturi (v. fig. 9), dup[ care revine ^n fereastra de ^nc[rcare ini\ial[.
MESAJUL DE EROARE – 3

Fig.23
Mesajul semnaleaz[ o eroare de alegere a contului, acesta av]nd un cont p[rinte sau un cont fiu
UTILIZAT. Practic contul ales este BLOCAT. El nu poate fi utilizat `i de aceea trebuie ales un alt cont
(p[rinte sau fiu, validate anterior ca UTILIZATE.
2. Programul NU accept[ ^nc[rcarea de note sintetice, dac[ au fost deja ^nc[rcate documente
primare, sau dac[ unele conturi au fost definite ca urm[rite pe parteneri sau pe gestiuni.
De asemenea nici ^nc[rcarea de documente primare detaliate nu mai este posibil[, dac[ s-au ^nc[rcat
note sintetice.
3. Documentele ^nc[rcate sintetic pot fi vizualizate, ^n cadrul unui ecran similar cu cel din
fig.20, aleg]nd secven\a:
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VIZUALIZ{RI + COREC|II
SINTETIC NOTE
3. Dac[ notele au fost înc[rcate direct sintetic, dar unele formule contabile au fost repetate în
cadrul aceleia`i note, se poate face o “compresie” a acestor formule într-o singur[ formul[ “mai
sintetic[“. Secven\a de parcurs va fi urm[toarea:

PRELUCR{RI DIVERSE
CUMULARE NOTE SINTETICE
4. Dup[ înc[rcarea datelor numai sub form[ de note sintetice, se impune efectuarea unei
singure prelucr[ri, ceea care genereaz[ “BALAN|A PRELUCRAT{ DIN NOTE”. Se pot apoi
genera notele automate, bine^n\eles dac[ con\inutul acestora nu a fost DEJA cuprins în notele
înc[rcate.
EXCEP|IE: NU se poate genera în acest caz nota de sc[dere din gestiune a m[rfurilor

3.3. DOCUMENTELE PRIMARE, calea
contabil[. Înc[rcarea acestora.

c[tre

adev[rata

eviden\[

Documentele primare înc[rcate pot fi: acte de cas[, de banc[, facturi, recep\ii, avize, bonuri
de transfer sau de consum, procese verbale, `.a. Func\ie de corectitudinea `i completitudinea datelor
astfel înc[rcate, vor fi disponibile notele sintetice, balan\a de verificare, dar `i celelalte raport[ri utile,
detaliate la cap.5 `i 6.
Secven\a este urm[toarea:

DATE DIVERSE DE ÎNC{RCAT
DOCUMENTE PRIMARE
`i presupune precizarea ini\ial[ a num[rului notei contabile, în care se fac înc[rc[rile. Documentele se
pot înc[rca în orice ordine, dar este evident c[ înc[rcarea normal[, grupat[ pe note, iar în cadrul
acestora numerotate cresc[tor dup[ criteriul cel mai potrivit (de obicei data opera\iunii) este solu\ia
cea mai eficient[. Cheia de reg[sire a documentului ^n cadrul notei contabile va fi Pozi\ie document,
precizat imediat dup[ selectarea num[rului notei contabile. Pozi\ia se completeaz[ automat ca pozi\ie
maxim[ existent[ deja ^n aceea`i not[+1

OBSERVA|IE:
Este esen\ial[ scrierea pe ecran `i pe documentul în cauz[ a aceleia`i pozi\ii, aceasta fiind
cheia de reg[sire esen\ial[ în toate raport[rile vizualizate / listate ulterior înc[rc[rii. Dac[ un document
nu poate fi “de moment” înc[rcat, a`tept]ndu-se ni`te clarific[ri asupra lui, i se va rezerva o pozi\ie. În
acest caz, la ulterioara înc[rcare a documentului omis, se înscrie “pozi\ie document” corect, ceea ce va
determina “ordonarea” ulterioar[ a documentului în succesiunea normal[ a tuturor documentelor din
acea not[.
Principial, documentul primar va cuprinde:
* un antet document , care permite identificarea ulterioar[ a acestuia, stabilind rela\ia cu
partenerul care a generat sau c[ruia îi este destinat acest document;
* una sau mai multe înregistr[ri contabile, simple sau compuse (fig. 24)
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Fig.24
3.3.1. @nc[rcare antet
3.3.1.1. Sec\iunea PARTENER permite introducerea datelor personale ale furnizorului, clientului,
persoanei debitoare sau creditoare, etc. Varianta maximal[ presupune completarea tuturor elementelor
din fereastr[. Codul se completeaz[ numai dac[ în formulele contabile asociate documentului apare
vreun cont definit ca urm[rit pe parteneri. În acest caz se introduce codul (dac[ se cunoa`te) `i se
tasteaz[ <Enter>.
Deoarece conturile urm[rite analitic pot avea asociate liste diferite de parteneri (v.cap.
2.7.3.1.), programul solicit[ introducerea simbolului de cont analitic la care acel partener este utilizat,
eventual put]nd alege acest cont din lista de conturi afi`at[ (dac[ la simbol cont se tasteaz[ <Enter>.
Apoi, dac[ codul partenerului `i simbolul de cont sunt corecte, se completeaz[ automat urm[toarele
elemente de identificare a partenerului.

Fig. 25
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Dac[ codul nu se cunoa`te, partenerul poate fi selectat din lista de parteneri asociat[ contului
introduc]nd cod = 0, apoi tast]nd <Enter>. Apare cerin\a preciz[rii simbolului contului implicat.
Tast]nd <Enter>, este posibil[ selec\ia acestui cont din lista de conturi definite ca urm[rite pe parteneri.
Se poate alege contul dorit sau orice alt cont care are lista de parteneri comun[ cu a contului implicat ^n
document. Din lista de parteneri care apare afi`at[ ^ntr-o fereastr[ de selec\ie ,,defilant[“, se alege
partenerul dorit (metoda de selec\ie este descris[ la cap.2.1.). Dac[ partenerul nu exist[ ^n list[, se
tasteaz[ < \ > `i <Enter> sau direct <End>. Apoi se completeaz[ elementele de identificare ale noului
partener: tip, nume, localitate, telefon, cod fiscal, adres[ (nu neap[rat toate). Maniera de completare
este similar[ celei descrise la cap 2.2. (a se vedea `i mesajele din partea inferioar[ a ecranului). Noul
partener va fi ^ncorporat în lista de parteneri utilizat[, reg[sindu-se ulterior într-o ordonare alfabetic[.
În toate situa\iile, dac[ partenerul a fost ales din list[ sau dac[ a fost ob\inut pe baza codului
asociat, datele sale de identificare pot fi corectate imediat, prin r[spuns afirmativ
(D= DA), la
întrebarea: „Corect[m?” ap[rut[ dup[ “adresa” partenerului. Se pot face astfel corec\ii de nume sau
complet[ri ale unor elemente (localitate, cod fiscal), de care nu s-a dispus la prima creare a partenerului
în list[.
* alt[ metod[ prin care un partener deja înc[rcat într-o list[ poate fi modificat (corectat) sau
chiar `ters este selec\ia c[ii:

DATE DIVERSE DE ÎNC{RCAT
ANALITICE (CONTURI ~I CODURI)
PARTENERI / CONT ANALITIC
MODIFICARE (~TERGERE)
(Pentru detalii vezi cap. 2.7.3.2)

Dac[ nu au fost definite conturi urm[rite analitic (pe parteneri) sau dac[ în formulele
contabile asociate documentului nu apar asemenea conturi, codul nu se completeaz[ (nici direct, nici
prin selec\ie din vreo list[). În acest caz, celelalte elemente de identificare a partenerului (tip, nume,
localitate, telefon, cod fiscal, adres[) se pot completa la dorin\[ respect]nd mesajele ajut[toare
inferioare.

OBSERVA|II:
1. Chiar dac[ nu sunt implicate conturi urm[rite pe parteneri, completarea este util[ `i necesar[
(cel pu\in elementele obligatorii, nume, localitate, cod fiscal), dac[ acel document se va reg[si într-un
jurnal de T.V.A. (v]nz[ri / cump[r[ri). În absen\a unei asemenea complet[ri, rubricile respective ale
jurnalelor vor prelua “Explica\iile” din partea a doua a antetului documentului primar.
2. Dac[ partenerul implicit în documentul primar curent este acela`i cu partenerul implicat în
documentul primar anterior înc[rcat, o cale mai simpl[ de selec\ie este “repetarea “ acestuia prin
completarea doar a unei cifre <1> în c[su\a corespunz[toare numelui partenerului. Efectul repet[rii se
extinde în acest caz `i asupra elementelor din subdiviziunea DOCUMENT.
3. Dac[ nu se dore`te completarea vreunei rubrici din secven\a partener, se tasteaz[ <Page
Down>.
4. <Esc> , în orice etap[ determin[ ABANDONAREA ÎNC{RC{RII.
3.3.1.1. Sec\iunea DOCUMENT permite introducerea elementelor de identificare ale documentui:
a) “Doc1” , “Doc2”. Aici se completeaz[ felul `i num[rul documentului `i eventual al
documentelor asociate . C]teva exemple vor fi edificatoare:
* pentru acte de cas[, se poate scrie, de exemplu, la “Doc1” : <Chit.175>, <DP 117>
(dispozi\ie de plat[) , <F-7042115> (factur[) , <FV 1425> (foaie de v[rs[m]nt), <Stat de plat[> `.a., iar
la “Doc2” se poate completa eventual nr. Registrului de cas[ implicat;
* pentru actele de cup[rare cu NIR, se completeaz[, de exemplu, la “Doc1” :
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<F- 1234567>, (acest num[r va ajunge în jurnalul de T.V.A. ) iar la “Doc 2” :<NIR 125> de ex.;
* pentru o v]nzare cu factur[ se poate completa de exemplu la “Doc1” : <F-1235048>, iar la
“Doc2” eventual se poate trece nr. documentului cu care s-a efectuat plata sau nr. Avizului de
expedi\ie.
Completarea celor dou[ c]mpuri nu este evident obligatorie, dar este foarte util[. Dac[ se
grupeaz[ mai multe documente justificative, se folosesc prescurt[ri pentru ca ele s[ fie cuprinse în zona
alocat[ prin “Doc1”, “Doc2”. C]nd acest lucru nu este posibil, se continu[ completarea pe pozi\ia
“Explica\ii”.
OBSERVA|IE: @ntr-o introducere consecutiv[ a unor documente cu caracter asem[n[tor
poate fi util[ facilitatea programului de a repeta pe cele dou[ pozi\ii “Doc1”, “Doc2” numerele
documentelor de la anterioara înregistrare. Ele vor fi modificate conform noului document sau vor fi
complet `terse `i re^nc[rcate, dup[ caz.
b) Data: este cea a emiterii documentului (deci nu este data oper[rii în EVCONT).
Programul ajut[ `i aici, repet]nd data anteriorului document, iar în lipsa acestuia reproduce luna `i anul
curent, fiind necesar[ doar completarea zilei.

OBSERVA|II:
* într-o înc[rcare pe “luna curent[“, nu se permite ca data documentului s[ apar\in[ lunilor
ulterioare;
* completarea datei este obligatorie la actele de cas[ `i banc[ pentru c[ programul va genera
registrele de cas[, extrasele de cont grupate pe zile, conform cu data introdus[ (lipsa datei va fi
semnalat[ ca eroare, iar introducerea eronat[ a datei va determina reg[sirea documentului respectiv în
alt registru / extras, ceea ce va denatura evident situa\ia acelor registre / extrase de cont).

Fig. 26
c) Gestiunea: acest element se completeaz[ numai în situa\ia în care exist[ conturi urm[rite pe
gestiuni (vezi cap. 2.7.4.) în cadrul formulelor asociate documentului primar curent înc[rcat. În acest
caz, completarea unui cod de gestiune eronat sau tastarea < 0>+<Enter> determin[ selec\ia gestiunii
dorite dintr-o list[ (vezi fig. 26). Lista odat[ apelat[, permite crearea de gestiuni noi prin tastarea <\> `i
<Enter>.
Gestiunile pot fi supuse opera\iilor de corec\ie (modificare) sau chiar `tergere prin selec\ia
c[ii:
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DATE DIVERSE DE ÎNC{RCAT
GESTIUNI (CONTURI ~I CODURI)
GESTIUNI - CODIFICARE
MODIFICARE (~TERGERE)
(detalii în cap. 2.7.4.2.)

OBSERVA|IE:
Completarea codului gestiunii este util[ numai la cont[rile “automate”. În acest caz
necompletarea determin[ , ^n timpul înc[rcarii formulelor contabile, solicitarea codului pentru fiecare
din conturile implicate.
d) Explica\ii: aici se impune scrierea unor comentarii justificative, necesare pentru o analiz[
ulterioar[ a opera\iilor contabile efectuate.
Programul încearc[ s[ ajute în costruirea explica\iei , prin prelucrarea unor fragmente din
numele `i localitatea “partenerului”, dac[ acestea sunt completate. Operatorul va “aranja “ aceste
prelucr[ri `i le va completa (tas]nd <Enter>), dup[ dorin\[ sau le va desfiin\a complet (tast]nd repetat
<Del>) `i î`i va construi propria explica\ie. De men\ionat c[ aceste explica\ii pot fi comune pentru
toate formulele contabile asociate documentului, dar se pot `i particulariza dup[ dorin\[ la fiecare din
aceste formule (vezi cap. 3.3.2)
Dup[ parcurgerea secven\ei de antet document, apare urm[toarea fereastr[ de selec\ie:

Fig.27
3.3.2. Contare AUTOMAT{? Ce în\elege EVCONT prin asta? Particularit[\ile diverselor
cont[ri.
Unui document primar i se pot asocia una sau mai multe formule contabile, simple sau
compuse. Cele compuse pot fi Debitoare (dac[ contul principal este debitor) sau Creditoare (dac[
contul principal este creditor). O parte din aceste conturi au o structur[ care apare cu cea mai mare
frecven\[, încadr]ndu-se în “`abloane” bine definite. Acestea au fost denumite cont[ri AUTOMATE .
Cele care nu se încadreaz[ în tiparele respective vor fi cont[ri MANUALE.
Au fost identificate urm[toarele 12 cont[ri AUTOMATE (VEZI Anexa – 1).
Cont[ri automate de cas[ / banc[
3.3.2.1.1. Încas[ri f[r[ T.V.A.
Structura general[ a cont[rii este: C1 % = V1
C2 = V2
C3 = V3
…..

“

“ = pozi\ii introduse AUTOMAT
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Fig.28
Dup[ o prim[ înc[rcare a unei asemenea cont[ri, simbolurile conturilor C1 `i C2 r[m]n
memorate. Dac[ urm[toarea contare de cas[ / banc[ lucreaz[ cu acelea`i simboluri de conturi C1 (ceea
ce se înt]mpl[ aproape de-a lungul unei ^ntregi note), respectiv C2, (ceea ce poate s[ se înt]mple
pentru mai multe cont[ri succesive), este suficient s[ se tasteze <Enter> pentru a confirma simbolul
afi`at la C1, eventual <Enter> pentru C2 `i apoi s[ se introduc[ doar valoarea V2. Dac[ contarea este
compus[, se introduc în continuare C3, V3,…C11, V11 (dimensiunea maxim[). Valoarea V1 se
completeaz[ de c[tre program dup[ rela\ia: V1 = V2+V3+…

OBSERVA|II:
1. De`i contarea este intitulat[ f[r[ “T.V.A.”, se poate înc[rca, bine^n\eles, `i pe aceast[
secven\[ o formul[ contabil[ compus[ implic]nd T.V.A. La introducerea simbolului contului de
T.V.A. “colectat”, programul solicit[ date suplimentare, necesare pentru jurnalul de T.V.A. c]t `i
pentru decontul de T.V.A.

Fig.29
2. Dac[ calculul efectuat pe baza cotei de T.V.A. introduse nu coincide în totalitate cu
valoarea încasat[ ca T.V.A., se poate modifica valoarea T.V.A. calculat[ automat. Dar, în acest caz,
programul solicit[ date suplimentare cu privire la cotele de T.V.A., printr-o fereastr[ de dialog
specific[ (v.fig.29, dreapta)
Cauza neconcordan\ei poate fi o eroare de calcul a celui care a întocmit documentul contabil
primar sau existen\ei mai multor cote de T.V.A. În cadrul sumei sintetizate în dreptul contului 4427.
3. Dac[ se folosesc conturi de T.V.A., la rubrica “Tip jurnal” se vor completa (dac[ nu este
deja realizat acest lucru):
CM = cump[r[turi de m[rfuri,
CF = cump[rare firm[,
VI = v]nzare intern[,
VE = v]nzare extern[,
VS = v]nzare scutit[ f[r[ drept de deducere (poate apare la o v]nzare cu T.V.A. = 0)
3.3.2.1.2. Pl[\i f[r[ T.V.A.
Structura general[ a cont[rii este :

%

C1 = V1
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C2
= V2
C3
= V3
Cu excep\ia diferen\ei reprezentate de caracterul de contare “creditoare”, aceast[ contare
automat[ este absolut asem[n[toare cu cea de la “încas[ri f[r[ T.V.A.”. De aceea toate comentariile `i
observa\iile la cele dou[ cont[ri automate sunt similare.
3.3.2.1.3. Încas[ri cu T.V.A.
Structura general[ a acestei cont[ri accept[ strict trei conturi:
C1 % = V1
C2 = V2
C3 = V3
Toate cele trei simboluri de cont[ri sunt memorate conform ultimei cont[ri automate similare.
Dac[ ele corespund la înregistrarea curent[, c]nd cursorul ajunge pe pozi\iile fiec[rui cont se va tasta
<Enter>. Dac[ la careva dintre pozi\ii se dore`te schimbarea simbolului, acest lucru este posibil.
Operatorul introduce doar valoarea V1 corespunz[toare contului C1. Ini\ial, la apari\ia cont[rii pe
ecran, în dreptul contului C3 (care va fi 4427 sau un analitic al acestuia), se solicit[ cota de T.V.A. Se
va introduce una din cotele: 0, 9,19 %, ultima fiind valoarea implicit[ (este deja pe ecran,
confirmarea necesit]nd tastare <Enter>). Prin program se determin[ apoi V3 `i V2 =V1 – V3, unde V3
= V1 x T.V.A. / (100 + T.V.A.).
3.3.2.1.4. Pl[\i cu T.V.A.
Structura general[ a cont[rii este:
% C1 = V1
C2
= V2
C3
= V3
Se introduce de obicei valoarea V1, se schimb[ eventual simbolul C2, tast]nd <Enter> peste
celelalte pozi\ii. Comentariile de la încas[rile cu T.V.A. r[m]n valabile (C3 fiind aici 4426 sau un
analitic al acestuia).

OBSERVA|IE:
În cazul ambelor cont[ri cu T.V.A., dac[ valoarea V3 nu coincide cu valoarea documentului, se
poate modifica valoarea calculat[ automat, caz în care se intr[ în fereastra de dialog cu privire la
T.V.A. (fig.29). “Tip jurnal” poate fi VI (valoare implicit[), VE sau VS pentru ^ncas[rile cu T.V.A.,
respectiv CF (valoare implicit[) sau CM pentru pl[\ile cu T.V.A.
3.3.2.2. Cont[rile automate pentru recep\ii
3.3.2.2.1.

Recep\ii de m[rfuri

Structura celor 3 cont[ri maximal generat[ automat este deci urm[toarea:
C1 (371) %
= V1
C2 (401) = V2
C5 (4426) = C6 (401) = V5
C3 (378) = V3
C4 (4428)= V4
C7 (635) = C8 (447) = V6
Toate simbolurile conturilor (C1, C2, … C8) sunt memorate, repet]ndu-se dup[ o prim[
utilizare, cu posibilitatea modific[rii la dorin\[ (dac[ se folosesc analitice).
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Fig.30
Utilizatorul încarc[ doar valoarea V1 (total NIR) asociat[ contului C1 (371 sau un analitic al
acestuia), valoarea V2 (total factur[ f[r[ T.V.A.), eventual `i valoare cot[ T.V.A (dac[ este alta dec]t
19%). Se deduc automat: V4 = V1 x T.V.A. / (100 + T.V.A.);
V3 = V1-V2-V4
V5 = V2 x (T.V.A. /100)
Dac[ factura con\ine produse din alcool – tutun, se mai genereaz[ C7 = C8 = V6, cu V6=2% X
V3 (valoare cont 378)

OBSERVA|IE:
A) Cazurile recep\iilor de m[rfuri prezint[ diverse situa\ii particulare. S[ le analiz[m pe cele
mai importante:
• NIR cuprinz]nd mai multe produse cu aceea`i cot[ de T.V.A. Se genereaz[ cont[rile
automate (se vor trata în exemple conturile sintetice, utilizarea de analitice afect]nd doar simbolurile
conturilor, nu `i metodologia utilizat[).
Exemplu:
Valoarea
total[ a produselor în NIR =1.000.000, valoarea total[ a produselor în
factur[=600.000, cotele de T.V.A. fiind 19% at]t pentru produse c]t `i pentru ambalaje. Se vor genera
cele 2 cont[ri automate urm[toare:
(cota de T.V.A. =19%, TIP JURNAL = CM).
371 % 1.000.000
4426 = 401 = 114.000 , eventual `i 635 = 447 = 4.807
401 600.000
378 240.336
4428 159.664
Generarea a fost simpl[, tast]nd <Enter> de 8 ori pentru prima contare `i introduc]nd doar
valorile de 1.000.000 `i 600.000.
Generarea celei de-a doua cont[ri a determinat succesiunea: <Enter> (de 3 ori), iar a pentru
eventual `i a treia contare: <D> („DA”) `i de 4 ori <Enter>.
Dup[ dep[`irea etapei de exersare, intr[ în “reflex” înc[rcarea rapid[ a unei asemenea
succesiuni complexe de cont[ri.
• mai multe NIR-uri pot fi întocmite pe baza unei facturi. Acestea pot fi înc[rcate separat,
gener]ndu-se succesiv perechile de cont[ri anterioare sau se poate realiza o sintez[, valoarea de la 371
cumul]nd valorile din toate NIR-urile. Dac[ se ^ncarc[ separat, se recomand[ utilizarea aceleia`i
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pozi\ii de document, pentru ca ^n jurnalul de T.V.A., precum `i ^n fi`a analitic[ (varianta comprimat[) a
contului 401 s[ se efectueze cumularea tuturor ^nregistr[rilor ^ntr-o valoare unic[ a datoriei c[tre
furnizor;
• analog, mai multe facturi de la acela`i furnizor pot fi cuplate cu un singur NIR.
Înregistr[rile pot fi separate pe facturi, caz în care sumele din NIR trebuie s[ fie defalcate sau se
efectueaz[ o singur[ grup[ de cont[ri de sintez[, ^nsumand valorile f[r[ T.V.A. din facturi;
•

produse cu T.V.A diferit (contrar prevederilor legale) sau un NIR completeaz[ produse cu

T.V.A. diferit (din una sau mai multe facturi). Cazul se rezolv[ astfel: se încarc[ succesiv în 2 – 3
etape acel document folosind contarea AUTOMAT{ de recep\ie m[rfuri. La reluarea documentului a
2-a sau chiar a 3-a oar[, se introduce doar cifra 1 la Nume partener (pentru a repeta toate datele
partenerului `i documentului) `i se intervine doar la pozi\ie document (cifra afi`at[ se mic`oreaz[ cu
o unitate , pentru ca toate cont[rile s[ apar[ la aceea`i pozi\ie, documentul fiind unic).
• Dac[ cota de T.V.A. = 0 at]t la cump[rare c]t `i la v]nzare, prin introducerea
procentului 0 în loc de 19%, în dreptul contului C4, se ob\ine o singur[ contare automat[ (acela`i
exemplu) (la a doua contare, care apare cu valoare=0, se va l[sa aceasta valoare):
%
1.000.000
371
600.000
401
400.000
378
În jurnalul de cump[rare m[rfuri va apare în acest caz caracterul cump[r[rii (scutite) .
• Dac[ firma NU este pl[titoare de T.V.A., se ob\ine o singur[ contare automat[ (acela`i ca ^n
exemplul de mai sus dar nu mai apare a 2-a contare `i nu mai ajunge vreo informa\ie ^n jurnalul de
T.V.A.
• Dac[ produsul are T.V.A. = 0 la cump[rare `i T.V.A # 0 la v]nzare (cump[rare de la
persoane particulare sau de la nepl[titori de T.V.A.) se completeaz[ cota cu T.V.A. = 0 în dreptul
contului C4, apoi se modific[ valoare V5 (înlocuindu-se cu 0). Efectul este ob\inerea unei singure
cont[ri, care va avea ata`at[ `i informa\ia util[ jurnalului de T.V.A.
• Cazul unui produs cu T.V.A. # 0 la cump[rare `i T.V.A. = 0 la v]nzare se trateaz[
astfel: se completeaz[ datele pentru prima contare (V1, V2, cota T.V.A. = 0) . În acest moment a 2-a
contare 4426 =401 nu mai are valoarea generat[ automat. Ea se va completa manual pe baz[ de
factur[ a furnizorului.
• Dac[ recep\ia are la baz[ un aviz de expedi\ie (nu o factur[) `i deci nu se dore`te
generarea celei de-a doua cont[ri 4426 = 401 `i nici eviden\a în jurnalul de T.V.A., se procedeaz[
astfel: se completeaz[ datele pentru prima contare (V1, V2, cota de T.V.A. la v]nzare – în dreptul lui
C4), se `terge tip jurnal (înlocuire “CM” cu “dou[ blancuri”) A doua contare nu mai apare. Uzual se
înlocuie`te simbolul contului C2 cu 408.
B) Alte observa\ii la contarea automat[ de recep\ii m[rfuri:
* Se poate utiliza pentru orice opera\ii aritmetice `i minicalculatorul declan`abil ^n orice zon[ de
program, prin ap[sarea tastei <F12> (fig. 31). Acesta poate fi utilizat prin tastarea cifrelor `i a
simbolurilor (<+> , <-> , <*> (pentru ^nmul\ire), </> (pentru ^mp[r\ire)), direct de pe tastatur[ sau chiar
utiliz]nd <Mouse-ul> ;
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Fig. 31
* cele 1 …3 cont[ri automate se salveaz[ simultan în memoria calculatorului;
* dac[ valoarea T.V.A. deductibil calculat automat nu corespunde cu valoarea din factur[, se
poate modifica aceast[ valoare, programul solicit]nd în acest caz detalierea pe cote, într-o fereastr[ de
dialog (vezi fig.29);
* simbolurile conturilor se pot ob\ine `i printr-o consultare „din mers” a PLANULUI DE
CONTURI utiliz]nd, ^n momentul ^n care trebuie s[ introducem un simbol de cont, tasta <F10>. Dac[
^n c[su\a simbol de cont nu este scris nimic `i se ac\ioneaz[ <F10>, apare posibilitatea de consultare a
^ntregului plan de conturi (cu preluare automat[ ^n formula contabil[ a contului pe care suntem
pozi\iona\i, dac[ se tasteaz[ <Enter> . Dac[ ^n c[su\[ se scriu primele cifre din simbolul unui cont, cu
<F10> apare o filtrare a planului de conturi corespunz[toare acelor cifre.
3.3.2.2.2. Recep\ia (cump[rarea) pentru nevoile firmei
Structura cont[rii este similar[ cu a pl[\ilor cu T.V.A.:
% C1 = V1
C2
= V2
C3
= V3
Cele trei cont[ri se repet[ conform ultimei utiliz[ri a acestei variante de CONTARE
AUTOMAT{ put]nd fi modificate, c]nd acest lucru este necesar. C1 este de obicei 401, 404 sau
analitice ale acestora (pune în eviden\[ furnizorul) iar C3 este 4426 (sau un analitic).
Contul C2 poate avea diverse simboluri. Exemplu: 212, 301, 3022, 3028, 303, 371 (dac[ nu se
utilizeaz[ eviden\ierea m[rfii prin înc[rcarea T.V.A. neexigibil sau dac[ se face eviden\a marfii la pre\
de furnizor), diverse conturi de cheltuieli.
Contarea permite înregistrarea mai rapid[ a cump[r[rilor prin utilizarea tastei <Enter> pentru
confirmarea conturilor C1, C3 `i a procentului de T.V.A. Se introduce doar valoarea V1, valorile V2
,V3, rezult]nd din calculele: V3 = V1 x T.V.A. / (100 + T.V.A.), V2 = V1 – V3. Dac[ valoarea
T.V.A. nu coincide cu valoarea de pe document, se poate modifica aceast[ valoare, utiliz]ndu-se mai
departe fereastra de detaliere a cotelor de T.V.A. (fig.29)
3.3.2.2.3. Recep\ie la transferul din produc\ie în comer\
Structura este asem[n[toare cu prima contare automat[ generat[ la recep\ia m[rfurilor:
C1
% = V1
C2 = V2
C3 = V3
C4 = V4
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Toate simbolurile conturilor sunt memorate, put]nd fi modificate la dorin\[. Se introduc valorile
V1 (total NIR) `i V2 (total aviz), confirm]ndu-se sau modific]nd procentul de T.V.A. asociat contului
C4.
Conturile C1, C3, C4 sunt 371, 378, 4428, sau analitice ale acestora, iar C2 este de obicei 345
(eventual 341) sau analitice ale acestora. V4 = V1 x T.V.A. /100 + T.V.A.), V3 = V1 - V2 – V4.
3.3.2.2.3. Recep\ie cu TAXARE INVERS{
Reprezint[ cump[r[ri ^n care nici v]nz[torul `i nici cump[r[torul nu deduc / respectiv nu
colecteaz[ T.V.A. ^n urma unei inform[ri reciproce (valabil pentru unele clase de produse).
Pentru ca EVCONT `i EVGECO s[ efectueze cont[ri automate aferente produselor c[rora li se
aplic[ TAXAREA INVERS{, este necesar[ precizarea acestei op\iuni pe secven\a de la intrarea ^n
program (plecare din meniul ini\ial-fig.3):

SET{RI / SALV{RI / RESTAUR{RI
ALTE SET{RI
Aleg firma pentru care setez op\iunea
TAXARE INVERS{

Fig. 33
Structura celor 3 cont[ri generate automat pentru recep\iile de m[rfuri supuse tax[rii inverse
este urm[toarea:
C1 (371) %
= V1
C2 (401) = V2 + { C4 (4426) = C5 (581) = V4 }+ { C6 (581) = C7 (4427) = V4 }
C3 (378) = V3
unde V4 = V2 * T.V.A. / 100, iar C6=C5 (acela`i simbol)
Pentru cump[r[rile pentru nevoile firmei structura este:
C1 (3…) = C2 (401) = V1 + { C3 (4426) = C4 (581) = V2 }+ { C5 (581) = C6 (4427) = V2 }
unde V2 = V1 * T.V.A. / 100 , iar C5=C4 (acela`i simbol)
3.3.2.3.

Cont[rile automate pentru v]nz[rile cu factur[

3.3.2.2.3. V]nz[rile cu factur[ f[r[ TAXARE INVERS{
Structura este asem[n[toare cu cea a ^ncas[rilor cu T.V.A.:
C1 % = V1
C2 = V2
C3 = V3
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unde C1, C3 sunt 411, 4427 (sau analitice ale acestora), iar C2 este un cont de venituri. Dac[
contul de venituri este 701, 702, (sau analitice ale acestora) programul ofer[ `i o a doua contare
automat[ asociat[:
C4 = C5 = V4, unde C4 este 711 iar C5 unul din conturile
341, 345 (sau analitice ale acestora), iar V4=V2
Valoarea care se introduce de c[tre operator este V1 (valoarea total[ a facturii) Se deduc V3 =
V1 x T.V.A. / (100 + T.V.A.) `i V2 = V1 - V3. Dac[ valoarea V3 nu coincide cu cea din document, se
poate modifica valoarea cu parcurgerea ferestrei de dialog asupra cotelor de T.V.A. (fig. 29). Tipul
jurnalului are valoarea implicit[ VI (v]nzare intern[), put]nd fi schimbat cu VE (export)
3.3.2.2.3. V]nz[rile cu factur[ cu TAXARE INVERS{
Pentru v]nz[rile de produse cu factur[ supuse tax[rii inverse, structura este:
C1 (411) = C2 (7….) = V1 + { C3 (581) = C4 (4427) = V2 }+ { C5 (4426) = C6 (581) = V2 }
unde V2 = V1 * T.V.A. / 100 , iar C6=C3 (acela`i simbol)
3.3.3. Contarea MANUAL{
Orice formul[ contabil[ care nu se ^ncadreaz[ ^n “tiparele” uneia din cont[rile AUTOMATE,
va fi ^nc[rcat[ ca o contare MANUAL{.
Se selecteaz[ tipul cont[rii (debitoare / creditoare). O contare care are doar un cont DB `i unul
CR poate fi ^nc[rcat[ pe oricare din cele dou[ op\iuni. Fereastra de ^nc[rcare propriu-zis[ difer[, dup[
cum exist[ sau nu conturi dezvoltate ^n analitice dinamice pe parteneri / gestiuni. Dac[ aceast[
dezvoltare exist[, fereastra are urm[toarea form[:

Fig.33

Particularit[\i:
* se pot ^nc[rca p]n[ la zece conturi corespondente. Dac[ o formul[ contabil[ are mai multe
conturi, ea va fi “spart[“ ^n dou[ sau mai multe cont[ri;
* se completeaz[ toate simbolurile conturilor `i toate valorile aferente conturilor corespondente.
Valoarea contului de baz[ (C1) este completat[ de program ca suma valorilor conturilor
corespondente;
* PARTENER = COD CONT ANALITIC. Aici se completeaz[ codul partenerului, dac[ contul
corespunz[tor este dezvoltat ca analitic dinamic urm[rit pe parteneri. Dup[ completare, se afi`eaz[
numele partenerului (este cheie de control). Dac[ contul este dezvoltat `i nu s-a completat CODCAN,
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programul solicit[ acest lucru prin afi`area listei de selec\ie (alfabetic[) a partenerilor ata`at[ acestui
cont;
* GESTIUNE = COD GESTIUNE. Aici se completeaz[ codul gestiunii, dac[ contul
corespunz[tor este dezvoltat pe gestiuni (analitic dinamic). Se afi`eaz[ numele gestiunii sau se solicit[
alegerea acestuia din lista gestiunilor definite;
* dac[ pe debit se introduce contul 4426 sau un analitic, programul solicit[ detalii (tip jurnal,
procentul de T.V.A., baza de impozitare) ^ntr-o fereastr[ de dialog (vezi fig.29). Corectarea valorii
calculate pentru T.V.A. determin[ solicitarea solicitarea detalierii pe cote de T.V.A. Acelea`i
considerente sunt valabile dac[ pe credit se introduce contul 4427 sau un analitic al acestuia;
* dup[ completarea ^ntregii cont[ri `i confirmarea corectitudinii, programul testeaz[
corectitudinea simbolurilor conturilor ^n raport cu modul de definire al acestora ^n planul de conturi.
Mesajele de eroare sunt cele din figurile 21, 22, 23, semnifica\ia lor fiind descris[ la cap. 3.2;
* selec\ia partenerului `i a gestiunii ^n fereastra de antet a documentului NU determin[
completarea automat[ a pozi\iilor PARTENER `i GESTIUNE;
* dac[ nu au fost dezvoltate conturi urm[rite ca analitice dinamice, fereastra de ^nc[rcare a
cont[rilor manuale este mai sumar[ (nu mai con\ine coloanele PARTENER, GESTIUNE ca `i spa\ii
care trebuie parcurse cu <Enter>);
* se pot ^nc[rca succesiv oric]te cont[ri “manuale” asociate unui document. Aceasta impune ca
la reluarea opera\iunii de Ad[ugare s[ se pastreze aceea`i pozi\ie a documentului `i s[ se parcurg[
succesiv c[su\ele p]n[ la Nume partener, unde se va tasta cifra <1>, ceea ce determin[ repetarea
contextului anterior pentru fereastra de „Antet”;
* orice structur[ “automat[“ poate fi evident ^nc[rcat[ `i sub form[ de contare “manual[“, cu
cre`terea duratei ^nc[rc[rii.
3.3.4. Cheile de control, verificare `i corec\ie a datelor ^nc[rcate
3.3.4.1. Cu privire la ^nc[rcarea documentelor primare se pot face urm[toarele observa\ii
generale:
* dup[ fiecare ^nc[rcare de contare se pot utiliza bucle de corec\ie declan`ate de ^ntrebarea
final[: “CORECT ?” cu <Enter> pe Da. Memorerea datelor completate pe ecran devine efectiv[ numai
dup[ “confirmarea corectitudinii”. Antetul nu se salveaz[ separat ^n memorie, el fiind distribuit la
fiecare din cont[rile asociate documentului `i salv]ndu-se odat[ cu acesta. Acela`i lucru se poate
spune despre salvarea informa\iilor utile pentru completarea jurnalelor de T.V.A. ;
* chiar dac[ numele cont[rilor “automate” seam[n[ cu numele notelor contabile, ^ntre cele
dou[ elemente nu avem o coinciden\[. Se pot face cont[ri “automate” de <Recep\ii – cump[r[ri pentru
firm[>, pe notele automate “Cas[“ sau “@nregistr[ri diverse”, cont[ri de <V]nz[ri cu factur[> ^n orice
alt[ not[ dec]t cea specializat[. Numele cont[rii “automate” sugereaz[ structura acestei cont[ri, NU
^ns[ `i nota ^n care se va genera aceast[ contare. Un exemplu `i mai sugestiv: pe contarea automat[ de
banc[ se pot face cont[ri automate de “cas[“ `i invers, structura cont[rilor fiind asem[n[toare (este
suficient s[ se schimbe simbolul contului C1) . Acelea`i asem[n[ri se pot face ^ntre conturile automate
de recep\ii pentru nevoile firmei sau de v]nz[ri pe de o parte `i cont[rile automate de cas[ / banc[ (cu
T.V.A.);
* pentru a se putea genera registrele de cas[, respectiv pentru o vizualizare a extraselor de cont
se recomand[ ca toate opera\iile care se refer[ la o anumit[ cas[ / banc[ s[ se fac[ ^n aceea`i not[.
Excep\ie: se pot face regl[ri care implic[ simbolurile conturilor de cas[ / banc[ `i pe alte
note (mai ales “^nregistr[rile diverse” dac[ valoarea asociat[ acestor conturi este 0);
* dac[ exist[ conturi definite ca analitice dinamice `i dac[ ^n timpul valid[rii conturilor
introduse apare mesajul “Cont neutilizat ^nc[, dori\i validarea lui pentru a fi utilizat de acum ^nainte?”,
vor urma ^n continuare ^ntreb[rile “Dori\i ad[ugarea contului ^n lista de conturi pe gestiuni?”).

51
ATEN|IE:!!! R[spunde\i corect la ^ntreb[ri pentru c[ ulterior, ^n aceea`i lun[, contul nu va
mai putea fi definit ca analitic dinamic, av]nd deja rulaje ^n luna curent[. Totodat[, ATEN|IE, nu
r[spunde\i DA la aceste ^ntreb[ri dec^t dac[ chiar sunte\i convin`i de aceast[ op\iune.
3.3.4.2. Verificarea corectitudinii datelor ^nc[rcate se poate face prin vizualizarea acestor imediat
dup[ Ad[ugare. Practic ^nregistarea tocmai efectuat[ r[m]ne pe ecran ^n totalitatea ei (antet + contare
aferent[) `i se poate examina pentru a remarca eventuale erori. De asemenea se pot alege din meniul
lateral-dreapta op\iunile de @naintare sau Revenire, <Enter> repetat pe aceste op\iuni permi\]nd
avansarea pas-cu-pas c[tre ^nregistr[ri urm[toare sau precedente ^nregistr[rii curente, cu vizualizarea
^n zona central-st]nga a ^nregistr[rilor astfel parcurse. Sunt disponibile `i facilit[\i de deplasare mai
rapid[, prin Salt ^nainte (+), respectiv ^napoi (-) cu N pozi\ii fa\[ de cea curent[, respectiv prin
deplasare la Prima, respectiv Ultima pozi\ie din nota curent[ sau chiar din ^ntregul pachet de
^nregistr[ri contabile.
Select]nd din meniul lateral (vezi fig. 24) op\iunea Modificare se poate imediat reparcurge
^nregistrarea efectuat[ `i se pot efectua corec\iile dorite, sau se poate alege op\iunea ~tergere. ~tergerea
poate afecta: @nregistrarea curent[ / Toate ^nregistr[rile apar\in]nd pozi\iei curente/ @ntreaga not[.
Oricare din aceste opera\iuni sunt disponibile `i pe tronsonul de vizualiz[ri, aleg]nd secven\a:

VIZUALIZ{RI + COREC|II
DOCUMENTE PRIMARE
(pentru detalii, vezi cap. 5.1.)
3.3.4.3. Prin vizualizarea registrelor de cas[ / extraselor de cont, pe secven\a:

VIZUALIZ{RI + COREC|II
REGISTRE DE CAS{ / EXTRASE
se vor verifica eventualele pozi\ii eronate, apoi se vor corecta conform descrierii de la pct. 3.3.4.2.
3.3.4.4. Prin vizualizarea fi`elor analitice ale unor conturi se ob\in chei de control (se pot vizualiza,
ordonate pe note, rulajele acelui cont, precum `i rulajele totale, soldurile ini\iale `i finale). Secven\a
este:

VIZUALIZ{RI + COREC|II
FI~E DIVERSE
FI~E DE CONT ANALITICE
Pe care se alege ramura de vizualizare dorit[ (detalii ^n capitolul 5.4).
3.3.4.5. Alte chei de control se ob\in dup[ efectuarea unor prelucr[ri specifice (vezi cap. 4) care
vor determina accesul la oricare din vizualiz[rile prezentate la capitolul 5.
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4.

AM ÎNC{RCAT TOTUL. ACUM CE URMEAZ{ ?
PRELUCR{RI DIVERSE

T

oate op\iunile de prelucr[ri importante au fost grupate ^n aceea`i fereastr[, accesat[ prin
selec\ia PRELUCR{RI DIVERSE:

Fig. 34

4.1. Generarea notelor sintetice prin cumul[ri din documentele primare
Pentru a genera balan\a de verificare programul are nevoie ^n prealabil de notele sintetice. Dac[
formulele contabile au fost ^nc[rcate la nivel de documente primare, notele sintetice se ob\in aleg]nd
op\iunea CUMUL{RI NOTE DIN DOCUMENTE. Poate fi ob\inut[ o anumit[ not[ (TOTALIZARE
PE NUM{R NOT{) sau chiar toate notele (prin alegerea op\iunii TOTALIZARE INTEGRAL{).
În timpul prelucr[rii fiec[rei note se poate evalua durata opera\iunii cu ajutorul contorilor
grafici `i numerici afi`a\i. Prelucrarea este “transparent[“, oferindu-se detalii despre etapele parcurse
(comprimare conturi, sortarea conturilor din notele sintetice generate, ^n ordinea cresc[toare a planului
de conturi).
Not[: Orice modificare a unui document primar ^ntr-un proces de corec\ie va fi urmat[

obligatoriu de reprelucrare pentru generarea notei sintetice respective. Aceast[ reprelucrare poate fi

efectuat[ imediat ce se iese din opera\ia de Adaugare sau Modificare/~tergere. Programul identific[
notele afectate de aceste ultime opera\ii `i poate efectua imediat aceste (re)prelucr[ri.

OBSERVA|II:
* Nota generat[ poate fi vizualizat[ / listat[ (vezi cap. 5.2, 6.2), oferind chei de control
suplimentare;
* Dup[ generarea tuturor notelor sunt disponibile chei de control sintetice prin vizualizarea /
listarea fi`elor sintetice (vezi cap.5.5, 6.7)

4.2. Generarea balan\ei de verificare prin prelucrarea notelor sintetice.
Alegerea din fereastra “prelucr[ri” (fig.34) a op\iunii corespunz[toare determin[ preluarea sub
form[ sintetic[ a rulajelor lunare ^n balan\a de verificare a conturilor. La sf]r`itul prelucr[rii se afi`eaz[
coloana totalurilor balan\ei, dispuse pe vertical[. Aceste totaluri ofer[ o cheie de control global[.
Prelucrarea este precedat[ de teste finale de corelare a sumelor din balan\[: se verific[ ^nc[ o dat[
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egalitatea rulajelor DB = CR din toate notele supuse cumul[rii, precum `i egalitatea sumelor totale cu
caracter ini\ial ale balan\ei (sold de ^nceput de an DB total = sold ^nceput de an CR total `i rulaje
anterioare cumulate DB totale = rulaje anterioare cumulate CR totale). Eventuale mesaje de eroare fac
trimitere la rezolvarea acestor necorel[ri. Durata prelucr[rii este sugerat[ prin contor grafic.

Fig.35
În aceast[ etap[ vor fi generate la dorin\[ cele patru note automate.

4.3. Generarea notelor automate
4.3.1. Nota de sc[dere din gestiune a m[rfurilor
comerciale)

(Ultim[ + 1) (numai pentru societăţi

Modul de generare a acestei note, unele indica\ii generale `i avertizarea restric\iilor impuse sunt
detaliate ^n Anexa 2.
Nota se genereaz[ simultan sub forma unei succesiuni de documente primare (se va putea
vizualiza pe ramura specific[ acestor documente (v.cap.5.1) `i sub forma de not[ sintetic[ ( se poate
vizualiza la ie`ire din prelucr[rile de balan\[ - v. cap. 5.2)
Datele din nota sintetic[ sunt preluate automat de balan\a de verificare. Orice reluare a opera\iei
de generare automat[ a notei de sc[dere din gestiune anuleaz[ anterioara versiune a acestei note.
4.3.2. Nota de ^nchidere a conturilor de T.V.A. (Ultima not[ + 2)
Declan`area gener[rii automate a acestei note determin[:
* calcularea `i afi`area situa\iei conturilor de T.V.A. ^nainta de ^nchiderea acestora (4424,
4423, 4426, 4427 sau analitice statice sau dinamice – pe gestiuni ale acestora).
* efectuarea ^nchiderii propriu-zise, gener]ndu-se o succesiune de ^nregistr[ri sub form[ de
documente primare (vor putea fi vizualizate ulterior conform cap.5.1.), comprimate ulterior ^ntr-o not[
sintetic[ (v.cap.5.2) care este ^ncorporat[ ^n datele balan\ei de verificare. Pe ecran se va afi`a rezultatul
final const]nd ^n ^nchiderea conturilor de T.V.A. 4426, 4427 (cheie de control) precum `i situa\ia
final[ a conturilor 4423 sau 4424 .

OBSERVA|IE: Este necesar[ ^n\elegerea mecanismului utilizat ^n ^nchiderea conturilor de
T.V.A., ^n scopul de a interveni evantual cu modific[ri, `tergeri, ad[ug[ri ^n ^nregistr[rile generate prin
vizualizarea ulterioar[ a notei pe “documente primare”.
Mecanismul intern de ^nchidere parcurge patru secven\e, eviden\iate fiecare prin ^nregistr[ri
distincte ^n documentele primare:
* Soldul final creditor al fiec[rui analitic (static sau dinamic) al contului 4427 se ^nchide (de
moment ) prin 4423;
* Soldul final debitor al fiec[rui analitic (static sau dinamic) al contului 4426 se ^nchide (de
moment) prin 4424;
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* Se efectueaz[ suma valorilor conturilor 4423 respectiv 4424 astfel generate. Se “sting”
rulajele celui mai mic (ca valoare) prin contare de “ro`u” : 4424 = 4423, cu valoarea minim[
identificat[ (^n acest fel dispare influen\a unuia dintre aceste conturi asupra balan\ei);
* Dac[ contul 4424 a avut sold ini\ial, iar ^n luna curent[ s-a generat un rulaj al contului 4423,
se realizeaz[ contarea automat[: 4424 = 4423 “de ro`u” cu cea mai mic[ valoare dintre cele dou[ sume.
Situa\iile particulare care pot ap[rea (nu neap[rat normale) se vor analiza distinct (programul
efectueaz[ ^nchiderea ^n luna curent[ a conturilor de T.V.A. care, din eroare, au chiar `i solduri la
^nceputul lunii).
4.3.3. Nota de ^nchidere a conturilor de venituri `i cheltuieli (Ultima+3)
Declan`area gener[rii automate a acestei note, este precedat[ de solicitarea simbolului de cont
utilizat pentru a „^nchide veniturile `i cheltuielile” (simbol implicit:121) `i are ca efect crearea
succesiv[ ca ^nregistr[ri de documente primare a cont[rilor:
* 121 = cont de cheltuieli (separat pentru fiecare cont);
* conturi de venituri = 121 (separat pentru fiecare cont)
Dac[ conturile de venituri / cheltuieli sunt detaliate cu analitice dinamice `i urm[rite pe
gestiuni, ^nchiderea aceluia`i cont se va face repetat parcurg]nd toat[ lista de gestiuni pentru care au
existat rulaje (codul gestiunii apare ata`at contului). Ulterior, ^n mod automat, aceste “documente
primare” se cumuleaz[ ^n nota sintetic[ aferent[ `i se ^ncorporeaz[ ^n balan\a de verificare. Rezultatul
opera\iunii se poate vizualiza pe documente primare (v.cap.5.1), note sintetice (v.cap.5.2), balan\a de
verificare (v.cap.5.3.1).

OBSERVA|II:
* Dac[ conturile de cheltuieli au ^nainte de ^nchidere solduri creditoare, ^nchiderea este
efectuat[ “de ro`u”, ^n acela`i mod ca `i pentru soldurile normale (debitoare), adic[ 121 = cont
cheltuial[, cu valoarea soldului creditor luat[ cu semn schimbat. Analog pentru conturile de venituri
care prezint[ solduri debitoare. Dac[ contul are rulaj `i pe debit `i pe credit, ^nchiderea se va face
pentru diferen\a rulajelor, ^n modul descris mai sus (deci pentru contul 711 ^nchiderea se va face pe
diferen\a rulajelor DB `i CR).
Cele dou[ observa\ii nu determin[ restric\ii cu privire la informa\iile de sintez[ legate de
volumul de cheltuieli / venituri, acestea fiind furnizate prin cele dou[ formulare “Declara\ie cu privire
la impozitul pe profit” (v. cap.5.8), “Contul de profit `i pierderi” (v.cap.5.9)
4.3.4. Determinarea impozitului pe profit / venit `i generarea notei contabile asociate
(Ultima+4) (numai pentru societaţi comerciale)
Dup[ efectuarea ^nchiderii veniturilor (automat sau manual) se poate declan`a generarea
automat[ a notei de impozit pe profit / venit.
• Nota de impozit pe profit
Se afi`eaz[ (^ntr-o fereastr[ defilant[) declara\ia lunare de impozit pe profit. Mesaje
preliminare avertizeaz[ asupra particularit[\ilor interven\iei prin “^nc[rcare manual[“ ^n anumite zone
ale declara\iei, care nu sunt preluate automat (unele cheltuieli deductibile sau nedeductibile `i credite
fiscale). Completarea acestor sume nu este memorat[ de program, la orice vizualizare a formularelor
sumele ^nc[rc]ndu-se din nou.
Dac[ se constat[ c[ formularul corespunde, se iese din vizualizare. Programul afi`eaz[ situa\ia
impozitului pe profit `i solicit[ confirmarea accept[rii cont[rii automate generate.
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Fig.36
Sumele `i simbolurile conturilor pot fi modificate. Dac[ se constat[ anomalii, nota nu va fi
salvat[ (se iese ^n acest caz din prelucrarea balan\ei, `i se fac verific[ri la nivel de balan\[, note,
documente primare, iar dup[ remedierea deficien\ei, opera\ia de generare a notei va fi reluat[. Nota de
impozit pe profit se reg[se`te sub form[ de ^nregistrare de document primar, not[ sintetic[ `i este
^ncorporat[ ^n balan\a de verificare.
• Nota de impozit pe venit
Este specific[ microintreprinderilor. Se solicit[ ^n prealabil simbolul contului de cheltuieli prin
care se eviden\iaz[ impozitul pe venit (691, 698 etc.)
Programul afi`eaz[ situa\ia impozitului pe profit `i solicit[ confirmarea accept[rii cont[rii
automate generate.

Fig.37

OBSERVA|II FINALE:
* la reluarea totaliz[rii balan\ei de verificare nu se mai genereaz[ din nou dec]t acele note
automate ^n care au ap[rut modific[ri (ca urmare a unei corec\ii);
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* eventuala `tergere a unei note automate creat[ eronat se poate face pe secven\a de vizualizare
documente primare (v.cap.5.1). La ie`ire din vizualizare se efectueaz[ stergerea “pe not[“ (rezultatul va
fi `tergerea at]t din documentele primare c]t `i din r]ndul notelor sintetice);
* ^nc[rcarea manual[ a uneia din notele generate automat se va face ^n nota de “^nregistr[ri
diverse”;
* completarea sau modificarea notei generate automat se poate face la nivel de document
primar. În acest caz se reprelucreaz[ “pe note”, aceasta ob\in]nd nota sintetic[ modificat[ `i NU se mai
regenereaz[ automat acea not[ ^n cadrul unei relu[ri a prelucr[rilor de balan\[;
* dac[ nu s-au efectuat toate prelucr[rile determinate de ultime modific[ri ale documentelor
primare ^nc[rcate, programul va semnala acest lucru ca necorela\ie ^ntre conturile din balan\a de
verificare `i fi`ele analitice, cu prilejul tentativei de ÎNCHIDERE DE LUN{. Necorela\ia poate fi
depistat[ `i prin utilizarea secven\ei „CORELA|II – FI~{ ANALITIC{-BAL.VERIFICARE” (v.
cap.5.10)

4.4. Urm[resc unele conturi pe parteneri (analitic) ? Nu voi uita s[ efectuez
o prelucrare a acestor conturi analitice !
Op\iunea „ANALITICE - PRELUCR{RI CONT” se reg[se`te tot ^n fereastra de prelucr[ri
(fig.34). Declan`area are ca urmare generarea balan\elor analitice ale tuturor conturilor definite analitic
dinamic. Se calculeaz[ separat pentru fiecare partener rulajele totale `i soldurile finale. Prelucrarea este
contorizat[ grafic. Se pot vizualiza / lista ulterior balan\ele analitice (v.cap.5.3.2., 6.5) ale fiec[ruia din
conturile implicate.

OBSERVA|IE:
Prelucrarea se realizeaz[ indiferent de efectuarea sau nu a anterioarelor dou[ categorii de
prelucr[ri (note sintetice, balan\e de verificare), ori de c]te ori au fost efectuate modific[ri afect]nd
conturile analitice (pe parteneri), dac[ se dore`te vizualizarea, listarea balan\ei analitice din acel
moment.
Oricum opera\iunea se efectueaz[ cel pu\in o dat[ la final, ^nainte de trecerea la luna urm[toare.
Dac[ dup[ prelucrare au mai intervenit modific[ri afect]nd conturile dezvoltate ca analitic `i
nu a mai fost reluat[ prelucrarea, programul va semnala acest lucru ca necorela\ie ^ntre conturile din
balan\a de verificare `i balan\a analitic[, cu prilejul tentativei de ÎNCHIDERE DE LUN{. Necorela\ia
poate fi depistat[ `i prin utilizarea secven\ei „CORELA|II - CONTURI ANALITICE” (v. cap.5.10)

4.5. Urm[resc unele conturi pe gestiuni ? Nu voi uita s[ efectuez
prelucrarea acestora!
Toate considerentele din cap. 4.4 r[m]n valabile, cu referire la conturile la conturile urm[rite
pe gestiuni `i la balan\ele analitice ale acestora.
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5. CE ELEMENTE SAU DOCUMENTE SE POT VIZUALIZA

A

leg]nd op\iunea
vizualiz[ri.

VIZUALIZ{RI + COREC|II se p[trunde ^n fereastra principal[ de

Fig.38

5.1. Vizualizarea `i corec\ia documentelor primare
Se selecteaz[ op\iunea DOCUMENTE PRIMARE (fig. 38). Programul afi`eaz[ informativ
num[rul de documente primare, respectiv de formule contabile ^nc[rcate `i ofer[ 5 variante de
vizualizare:

Fig.39
a) Preciz]nd pozi\ia documentului din cadrul notei contabile. Este metoda de selec\ie care prin
vizualizarea oferit[ permite Modificare sau ~tergere a unor ^nregistr[ri contabile.
b) Preciz]nd (p[str]nd sintaxa) documentul c[utat (exemplu: Chit.175, F1745421, etc.).Se
poate introduce `i numai o parte din sintaxa documentului, programul c[ut]nd acel num[r `i ^n
interiorul Doc1 sau Doc2. Se solicit[ intervalul de timp (ultimii 5 ani) pe care se caut[ acel document.
Dac[ intervalul apar\ine lunii curente, se permit opera\iuni de Modificare/~tergere asupra documentelor
g[site, iar ^n caz contrar corec\ia este blocat[ ;
c) Preciz]nd valoarea documentelor a c[ror vizualizare se dore`te, programul c[ut]nd valoarea
respectiv[ printre una din valorile asociate unuia din conturile din ^nregistrarea contabil[. Se solicit[
intervalul de timp (ultimii 5 ani) pe care se caut[ acea valoare. Dac[ intervalul apar\ine lunii curente, se
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permit opera\iuni de Modificare/~tergere asupra documentelor g[site, iar ^n caz contrar corec\ia este
blocat[ ;
d) Preciz]nd partenerul ale c[rui documente se doresc a fi vizualizate, programul c[ut]nd
partenerul respectiv printre oricare din conturile legate de lista c[ruia apar\ine acesta. Se solicit[
intervalul de timp (ultimii 5 ani) pe care se caut[ acel partener. Dac[ intervalul apar\ine lunii curente, se
permit opera\iuni de Modificare/~tergere asupra documentelor g[site, iar ^n caz contrar corec\ia este
blocat[;
e) Preciz]nd intervalul de timp pe care se dore`te vizualizarea de documente. Metoda de
vizualizare permite vizualizarea tuturor ^nregistr[rilor dintr-un interval de timp, pentru a depista
posibile ^nregistr[ri ^n alt[ not[ dec]t ^n cea corect[.
Uzual se folose`te prima op\iune.
Vizualizarea se prezint[ sub forma unei ferestre identice cu cea de la ^nc[rcarea de documente
primare (fig.24)

OBSERVA|II
* num[rul notei poate fi modificat. Dac[ documentul a fost introdus eronat la alt[ not[, el nu
va fi necesar s[ fie `ters `i re^nc[rcat ;
* dac[ contarea a fost ^nc[rcat[ pe pl[\i ^n loc de ^ncas[ri (la banc[ sau cas[), respectiv dac[
formula contabil[ a fost declarat[ debitoare ^n loc de creditoare sau invers, este suficient s[ se schimbe
“tipul cont[rii” (din CREDITOARE ^n DEBITOARE sau invers). Tipul cont[rii este determinat de
caracterul primului cont;
* Elemente de jurnal T.V.A. sunt : Tip jurnal (complet[ri posibile, nimic - dac[ formula nu
con\ine conturile de T.V.A. 4426, 4427; VI, VE, VS - dac[ formula con\ine contul 4427 pe
credit; CM, CF – contul 4426 pe debit);
* programul avertizeaz[ asupra utiliz[rii contului 4426 sau analitice ale acestuia numai pe
DEBIT, respectiv asupra utiliz[rii contului 4427 sau analitice ale acestuia numai pe CREDIT (excep\ia
s[ fie doar eventuala ^nc[rcare manual[ a notei de ^nchidere conturi de T.V.A.) @n caz contrar, nu va
mai exista o corela\ie ^ntre Balan\a de verificare - Jurnalele de T.V.A. -Decontul de T.V.A.
* programul avertizeaz[ asupra utiliz[rii conturilor de cheltuieli 6…. sau analitice ale acestuia
numai pe DEBIT, respectiv asupra utiliz[rii conturilor de venituri 7…. sau analitice ale acestuia numai
pe CREDIT (excep\ia s[ fie doar eventuala ^nc[rcare manual[ a notei de ^nchidere conturi de venituri +
cheltuieli). @n caz contrar, nu va mai exista o corela\ie ^ntre totalul rulajelor lunare ale contului 121 `i
totalul claselor 6, respectiv 7 din balan\a de verificare.

5.2. Vizualizarea `i (eventual) corec\ia notelor sintetice
Este a 2-a op\iune a ferestrei de vizualiz[ri (fig.38).
Exist[ 2 moduri de vizualizare:
- utiliz]nd construc\ia specific[ ^nc[rc[rii de note sintetice (fig.20) dac[ notele sintetice sunt
rezultatul ^nc[rc[rii lor directe `i nu rezultatul unor prelucr[ri;
- utiliz]nd o construc\ia specific[ vizualiz[rii de note sintetice ca rezultat al unor prelucr[ri.
Mesajul preliminar, ^n cazul vizualiz[rii de note ob\inute dup[ prelucrarea din documentele
primare, clarific[ modul de completare a “explica\iilor” asociate cont[rilor sintetice. Aceast[
completare se va face c]nd nota este “^n ultima form[“, orice modificare adus[ unui document primar
al unei note impun]nd regenerarea acesteia (pe ramura PRELUCR{RI) `i deci “distrugerea“
explica\iilor anterior completate.
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LUNA:

NOTA SINTETICA nr. : << 1 >>
Incasari / PlatI prIn C A S A

PT. DEPLASARE

PT. I E S I R E

Fig. 40

5.3. Vizualizarea diverselor balan\e
5.3.1. Vizualizarea balan\ei de verificare
Se ob\ine prin parcurgerea secven\ei:

VIZUALIZ{RI + COREC|II
BALAN|E DIVERSE
BALAN|A DE VERIFICARE
Se utilizeaz[ o construc\ie identic[ cu aceea utilizat[ ^n procesul de ^nc[rcare (^n prima lun[) a
soldurilor ini\iale ale balan\ei la firma curent[ (fig. 9). Op\iunile de Ad[ugare / Modificare / ~tergere
sunt blocate, ele fiind active numai ^n prima lun[ (pe eviden\a curent[ sau pe Eviden\e anterioare).
Forma de vizualizare difer[ de aceea specific[ formei listate a balan\ei de verificare, fiind prezentate
numai conturile efectiv utilizate, cu datele c]te unui cont vizualizabile la un moment dat, ca `i cum am
avea o balan\a cu 7 egalit[\i. Sunt disponibile 2 forme de balan\[, una cu solduri de ^nceput de an, alta
cu rulaje totale precedente.
5.3.2. Vizualizare balan\ei unui cont urm[rit analitic, cu eventual salt ^n vizualizarea fi`ei de
cont corespunz[toare
Se poate ob\ine prin parcurgerea secven\ei:

VIZUALIZ{RI + COREC|II
BALAN|E DIVERSE
BALAN|{ CONT ANALITIC
Pot fi selectate numai conturile definite ca analitic dinamic pe parteneri, DAC{ a fost efectuat[
prelucrarea aferent[ (v.cap.4.4). Vizualizarea are 3 avariante: luna curent[, luna urm[toare, anual[.
În lista “defilant[“ generat[ pe ecran apar numai partenerii cu solduri finale diferite de zero,
ordona\i alfabetic. Se poate face o analiz[ a acestor solduri, prin furnizarea de detalii cu privire la
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componen\a soldului, f[r[ a p[r[si vizualizarea de balan\[. În acest scop se pozi\ioneaz[ linia mobil[ pe
acel partener, se tasteaz[ <ENTER> `i se alege din fereastra de op\iuni astfel activat[ vizualizarea
“fi`ei multilunare” a acelui cont, cu precizarea intervalului dorit. Dup[ analiza rulajelor aferente
partenerului `i contului selectat, se tasteaz[ <ENTER> revenindu-se din vizualizarea fi`elor de cont ^n
cea a balan\ei analitice.
5.3.3. Vizualizarea balan\ei unui cont urm[rit pe gestiuni
Se ob\ine prin succesiunea de selec\ii:

VIZUALIZ{RI + COREC|II
BALAN|E DIVERSE
BALAN|{ / GESTIUNI
Pot fi selectate numai conturile definite ca analitic dinamic pe gestiuni, DAC{ a fost
efectuat[ prelucrarea aferent[ (v.cap.4.5)
Metoda de vizualizare este identic[ cu aceea de la 5.3.2.

5.4. Vizualizarea fi`elor de cont analitice
Secven\a de activare a op\iunii este:

VIZUALIZARE + COREC|II
FI~E DIVERSE

FI~E DE CONT ANALITICE

Fi`ele de cont analitice prezint[, separat pentru fiecare cont, soldul ini\ial, rulaje lunare
opera\iune cu opera\iune `i sold final, constituind chei de control a situa\iei finale a oric[rui cont.
Sunt posibile 6 modalit[\i de vizualizare:

Fig.41
a) Fi`a lunar[ pentru un cont oarecare ESTE OPERA|IUNEA GENERAL{. Dac[ contul
este definit cu analitice dinamice urm[rite pe parteneri / gestiuni, fi`a grupeaz[ rulajele pe fiecare din
ace`ti parteneri, ^n ordine alfabetic[;
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b) Fi`a multilunar[ pentru un cont “neurm[rit” analitic (pe parteneri sau pe gestiuni)
permite vizualizarea pe perioade mai mari de o lun[ a rulajelor unui cont f[r[ dezvoltare pe analitice
dinamice;
c) Fi`a pe parteneri prezint[ situa\ia multilunar[ detaliat[ a unui singur partener, ^n rela\ie cu
un cont dezvoltat cu analitice dinamice pe parteneri;
d) Fi`a pe gestiuni prezint[ situa\ia multilunar[, detaliat[ a unei singure gestiuni, ^n rela\ie cu
un cont dezvoltat cu analitice dinamice pe gestiuni.
Not[: Vizualizarea fi`elor se face direct pe baza documentelor primare f[r[ a necesita alte
prelucr[ri.

5.5. Vizualizarea fi`elor de cont sintetice
Calea de selec\ie este similar[ cu aceea de la cap.5.4. Fi`a sintetic[ a fiec[rui cont prezint[
sintezele rulajelor lunare/anuale ale contului, grupate pe note `i ^n cadrul fiec[rei note pe conturi
corespondente. Este, deci, cheie de control global[.

LUNA:

FISA SINTETICA A CONTULUI :
Luna:

Fig.42
Fi`ele sintetice necesit[ pentru o corect[ vizualizare, parcurgerea prealabil[ a etapei de
prelucrare a notelor sintetice (v.cap.4.1.).

5.6. Vizualizarea fi`elor de cont `ah
Calea de selec\ie este similar[ cu aceea de la cap.5.4. Fi`a sah a fiec[rui cont prezint[ sintezele
rulajelor lunare/anuale ale contului, grupate pe note `i ^n cadrul fiec[rei note pe conturi corespondente.
Este, deci, cheie de control global[.
Fi`ele `ah necesit[ pentru o corect[ vizualizare, parcurgerea prealabil[ a etapei de prelucrare a
notelor sintetice (v.cap.4.1.).
Fi`ele `ah pot avea trei variante: lunar[, anual[, cartea mare (v. fig. 45)
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Fig.43
Fi`a `ah este construit[ ^n formatul de dispunere orizontal[ a conturilor corespondente contului a c[rui
fi`[ se vizualizeaz[:

Fig.44
Cartea Mare are un format asem[n[tor fi`elor `ah anuale, prezent]nd sinteza rulajelor contului curent ^n
raport cu conturile corespondente, pentru fiecare lun[ a anului curent.

5.7. Vizualizarea registrelor de cas[ sau a extraselor de cont
Plasat[ ^n fereastra principal[ de vizualiz[ri (v.fig.40), op\iunea este cheia de control a
corectitudinii ^nc[rc[rii actelor de cas[ sau de banc[. Documentele primare apar\in]nd aceleia`i case /
b[nci vor fi identificate prin utilizarea unui acela`i simbol de cont (5311, 5121, sau un analitic al
acestora) `i prin ^nc[rcarea ^n aceea`i not[ contabil[.
Vizualizarea poate fi f[cut[ oric]nd, pe baza documentelor primare deja ^nc[rcate, f[r[ a
necesita prelucr[ri specifice, pentru luna curent[ sau chiar „la zi”.
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Fig.45

5.8. Fi`a de execu\ie bugetar[
Poate fi vizualizat[ pe secven\a:

VIZUALIZ{RI + COREC|II
FI~E DIVERSE
EXECU|II – FI~E BUGETARE

Fig.46
Se va realiza filtrare pe un buget sau toate bugetele, o activitate sau toate activita\ile, o
subactivitate sau toate subactivita\ile, un articol bugetar

5.9. Formularul “Decont T.V.A.” (declara\ia 300)
Poate fi vizualizat pe secven\a:
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VIZUALIZ{RI + COREC|II
ALTE VIZUALIZ{RI
FORMULARE DIVERSE
DECONT T.V.A.
Formularul poate fi completat automat pe baza documentelor primare ^nc[rcate p]n[ ^n
momentul vizualiz[rii sau manual (se pot modifica cifrele completate de program). Apoi acest formular
poate fi listat la imprimant[.

5.10. Formularul “Declara\ie anual[ pentru impozit pe profit” (declara\ia
101)
Secven\a este aceea`i (v.cap.5.7.), dar vizualizarea necesit[ efectuarea prealabil[ a prelucr[rii
tuturor notelor sintetice (inclusiv cea automat[ de “^nchidere venituri `i cheltuieli”).
Considera\ii despre modul de implicare ^n aceast[ vizualizare au fost prezentate la cap. 4.3.4.
(partea cu privire la impozitul pe profit).

5.11. Formularele de “Bilan\”
5.11.1 Formularele de „Bilan\” pentru societ[\i
Se vizualizeaz[ pe aceea`i secven\[ `i ^n acelea`i condi\ii ca `i formularul anterior (5.8),
oferind datele de sintez[ care permit aprecierea activit[\ii firmei `i chei de control globale.
Se pot elabora formularele: Bilan\ (F10), Contul de profit `i pierdere (F20), Datele informative
(F30), Activele imobilizate (F40), ^n variantele: semestrial / anual. Formularele se completeaz[
automat, cifrele put]nd fi apoi modificate de catre operator. Se verific[ corela\iile, cu

Fig.47
posibilitatea corect[rii dinamice a necorel[rilor. Apoi formularele se pot lista la imprimant[ `i pot fi
salvate pe dischete ^n formatele cerute de legisla\ie.
5.11.2. Formularele de „Bilan\” pentru unit[\i bugetare
Se vizualizeaz[ pe aceea`i secven\[ `i ^n acelea`i condi\ii ca `i bilan\ul pentru societ[\i,
oferind datele de sintez[ care permit aprecierea activit[\ii unit[\ii bugetare `i chei de control globale.
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Fig.48
Se pot elabora formularele: Bilanţ (Cod 01), Contul de rezultat patrimonial (Cod 02).

5.12. Contul de execuţie al instituţiilor publice – cheltuieli (Anexa 7 - Cod
21)
Se poate vizualiza sau lista pe ramura:

VIZUALIZ{RI + COREC|II
ALTE VIZUALIZ{RI
FORMULARE DIVERSE
ANEXA 7
Datele din Anexa 7 pot fi filtrate pe bugete, activităţi, subactivităţi (fig.49).
Rubrica “CONT – CHELTUIELI” se va completa cu rădacina conturilor de cheltuieli aferentă
selecţiei efectuate (este suficient să fie completată cu 6, adică în coloana 7 – Cheltuieli efective – a
Anexei 7 se vor cumula toate conturile care încep cu 6 si respectă selecţia efectuată).
Rubrica „CONT – VENITURI” se va completa cu rădacina conturilor din care s-au efectuat
plăţile, aferentă selecţiei efectuate (în coloana 5 – Plăţi efectuate – a Anexei 7 se vor cumula toate
conturile care respectă selecţia efectuată).

Fig.49
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5.13. Declaraţia 394
Declara\ia se completeaz[ `i se depune semestrial de c[tre persoanele impozabile ^nregistrate ^n
scopuri de TVA ^n Rom]nia, conform art 153 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modific[rile `i complet[rile ulterioare `i care sunt obligate la plata taxei conform art 150 alin. (1) lit a si
alin. (2) din Codul Fiscal, pentru opera\iunile impozabile ^n Rom]nia conform art.126 alin. (1) `i
taxabile cu cota de 19% sau 9%.
Declara\ia se depune pentru orice opera\iune taxabil[ pentru care este emis[ o factur[, inclusiv
pentru avansuri. Declara\ia trebuie s[ con\in[ toate facturile care au fost emise ^n semestrul de
raportare.
Declara\ia se depune pentru orice achizi\ii de bunuri `i / sau servicii taxabile cu cota de 19% sau
9% pentru care este emis[ o factur[. Declara\ia trebuie s[ con\in[ toate facturile care au fost primite ^n
semestrul de raportare.
Declaratia nu se depune pentru facturile emise pentru autofacturare sau ^n cazul opera\iunilor
pentru care se aplic[ taxarea invers[.
Declara\ia 394 se obtine accesand ramura:

VIZUALIZ{RI + COREC|II
ALTE VIZUALIZ{RI
FORMULARE DIVERSE
DECLARA|IA 394
Aceasta ramur[ poate fi accesat[ ^n luna a-6-a `i ^n luna a-12-a. @n orice alt[ lun[ curent[,
select]nd ramura DECLARATIA 394, va apare urmatorul mesaj:
ATEN|IE!
DECLARA|IA 394
PENTRU LIVR{RI / ACHIZITII
SE RAPORTEAZ{ SEMESTRIAL.
@n cazul primei selec\ii a “DECLARATIEI 394”, generarea acesteia se face automat f[r[ s[ se
afi`eze alte mesaje. La accesarea ulterioar[, se afiseaz[ suplimentar ^ntrebarea:
DORI|I REGENERARE AUTOMAT{
DECLARA|IE INFORMATIV{ 394 ?
R[spunsul <NU> determin[ p[strarea ultimei gener[ri a declara\iei, ^n timp ce pentru <DA> se
regenereaz[ declara\ia conform ultimelor date contabile (eventuale modific[ri);
@n procesul generarii declara\iei, dac[ se identific[ elementele obligatorii legate de firma care face
declara\ia necompletate (cod de ^nregistrare ^n scop de TVA , adresa incomplet[, nume + func\ie `ef
firm[, etc.), se afiseaza mesaj de eroare explicativ `i se ^ntrerupe generarea. Dup[ remedierea erorilor
se reia procesul de generare a declara\iei.
Apare un meniu nou care con\ine urmatoarele selec\ii:
• DECLARA|IA 394
• LIVR{RI DE BUNURI / PREST{RI
• ACHIZI|II DE BUNURI / PREST{RI
• SALVARE DATE PE DISCHET{
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Pe ultima linie a ecranului apare un mesaj care sugereaz[ consultarea prealabil[ a unei liste de
erori, prin ac\ionarea tastei <F10 >. Ac\ion]nd tasta F10, utilizatorul are posibilitatea de a depista acei
parteneri care NU au cod de ^nregistrare ^n scop de T.V.A. sau acesta NU are RO ca prefix. Este
obligatoriu ca to\i pl[titorii de T.V.A. s[ aib[ corect `i complet scrise codul de ^nregistrare ^n scop de
T.V.A. Este cheia dup[ care programul selecteaz[ datele care ajung ^n declara\ie. @n plus se selecteaz[
`i se cuprind ^n declara\ie acele ^nregistr[ri contabile care se reg[sesc `i ^n jurnalele de T.V.A. `i care
au fost ^nc[rcate cu <Tipjurnal>=<CM>, <CF>, <CC> pentru cump[r[ri, respectiv <VI> pentru
v]nz[ri, cu procentele de T.V.A. de 9% `i 19%. Nu vor fi cuprinse ^n Declara\ia 394 cump[r[rile de
benzin[ cu bon fiscal, identificate prin <Cont2> =6022 sau analitic. Lista de erori poate fi tip[rit[ la
imprimant[ `i utilizat[ astfel pentru rectificarea datelor. Pentru a corecta acele ^nregistr[ri care sunt
identificate ca eronate, se poate intra chiar pe ^nregistr[rile contabile aferente, identificate prin dat[,
not[ `i pozi\ie `i se corecteaz[ codul de ^nregistrare ^n scop de T.V.A. O metod[ mai rapid[ ar fi aceea
de a intra pe secven\a:

DATE DIVERSE DE @NC{RCAT
ANALITICE - CODURI
MODIFICARE
Se completeaz[ / corecteaz[ codul de ^nregistrare ^n scop de T.V.A. Prin program se va realiza
propagarea automat[ a codului la toate opera\iile unde partenerul apare, legat de conturile asociate.
ATEN|IE!!! Corec\ia nu va avea efect asupra acelor opera\iuni care nu au fost legate de conturi
de parteneri (401,404,411) definite ca urm[rite analitic, c[rora li s-au asociat informa\ii despre
parteneri dactilografiate `i nu selectate din lista de parteneri.
Pentru acurate\ea sintezelor efectuate automat de c[tre program ^n cadrul documentelor care se
^nso\esc Declaratia 394, se recomand[:
- definirea conturilor aferente clien\ilor/furnizorilor (401,404,409,411,419) ca urm[rite pe
parteneri;
- utilizarea obligatorie a acestor conturi ^n orice opera\ii contabile de cump[rare / v]nzare de la /
c[tre pl[titori interni de T.V.A. (oriunde documentul implicat este o factur[);
- dac[ se utilizeaz[ alte conturi, cel pu\in s[ se utilizeze selec\ia datelor partenerilor din lista
codificat[ a partenerilor, pentru a asigura unicitatea denumirii `i a codului de ^nregistrare ^n scopuri de
T.V.A. Repet[m ^ns[ c[ ^n acest caz nu vor putea fi efectuate corec\ii care s[ se propage la toate
documentele aferente acelui partener.
Select]nd din meniul de la pct.6 op\iunea DECLARA|IA 394, se poate vizualiza/lista ^n 2
exemplare documentul:
DECLARA|IE INFORMATIV{ PRIVIND LIVR{RILE / PREST{RILE ~I ACHIZI|IILE
EFECTUATE PE TERITORIUL NA|IONAL – 394
Documentul are ca dimensiune o pagin[. Se completeaz[ cu semn[tura `i `tampila persoanei
juridice care depune declara\ia. El va ^nso\i discheta care con\ine ^n format electronic declara\ia `i lista
livr[rilor / achizi\iilor. Se ^nainteaz[ c[tre Administra\ia financiar[ teritorial[.
Select]nd din meniul de la pct.6 op\iunea LIVR{RI DE BUNURI / PREST{RI, se poate
vizualiza / lista documentul:
LISTA LIVR{RILOR DE BUNURI/PREST{RILOR DE SERVICII EFECTUATE PE
TERITORIUL NA|IONAL
Acesta con\ine, ordonat alfabetic, lista clien\ilor ^nregistra\i ^n scopuri de TVA ^n Rom]nia,
c[rora li s-au emis facturi ^n semestrul pentru care se face raportarea, con\in]nd produse/servicii cu
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cotele de T.V.A 9%, 19%, cu totalul cumulat al bazei, respectiv T.V.A.-ului aferent tuturor facturilor
emise acelor clien\i ^n acel semestru. Documentul se va lista `i arhiva ca document care detalieaz[
informa\ia sintetizat[ valoric ^n declara\ia 394 cu privire la v]nz[ri.
Select]nd din meniul de la pct.6 op\iunea ACHIZI|II DE BUNURI / PREST{RI, se poate
vizualiza/lista documentul:
LISTA ACHIZI|IILOR DE BUNURI ~I SERVICII EFECTUATE PE TERITORIUL
NA|IONAL
Acesta con\ine, ordonat alfabetic, lista furnizorilor ^nregistra\i ^n scopuri de TVA ^n Rom]nia,
de la care s-au efectuat cump[r[ri de bunuri / servicii cu factur[, ^n semestrul pentru care se face
raportarea, con\in]nd produse/servicii cu cotele de T.V.A 9%, 19%. Documentul se va lista `i arhiva ca
document care detalieaz[ informa\ia sintetizat[ valoric ^n declara\ia 394 cu privire la cump[r[ri.
Select]nd din meniul de la pct.6 op\iunea SALVARE DATE PE DISCHET{, se va genera
formatul electronic al declara\iei, care se transmite organului fiscal competent pe dischet[ de 3 ½ inch,
1.44 MB, astfel:
Pentru sistemul de operare WINDOWS 95/98 se cere calea (ex.A:)
Pentru sistemele de operare WINDOWS 2000, XP sau VISTA se cere calea (ex A:) dup[ care,
pentru salvarea efectiv[ se iese din program, se intr[ ^n MY COMPUTER, unitatea C: `i se lanseaz[
salvarea apeland programul COPIE394.BAT.
Pentru a exista o cheie de control suplimentar[, care s[ detalieze la nivel de opera\iune
elementar[ datele centralizate ^n:
-LISTA LIVR{RILOR DE BUNURI/PREST{RILOR DE SERVICII EFECTUATE PE
TERITORIUL NA|IONAL `i ^n:
-LISTA ACHIZI|IILOR DE BUNURI ~I SERVICII EFECTUATE PE TERITORIUL
NA|IONAL `i supercentralizate ^n
-DECLARA|IE INFORMATIV{ PRIVIND LIVR{RILE/PREST{RILE ~I ACHIZI|IILE
EFECTUATE PE TERITORIUL NA|IONAL – 394
a fost realizat[ o construc\ie suplimentar[ pe secven\a:
LIST{RI – JURNALE DIVERSE - CUMP{R{RI / V}NZ{RI
intitulat[ <SEMESTRUL @N CURS>
Aceasta ramur[ apare `i poate fi accesat[ ^n luna a-6-a `i ^n luna a-12-a. Ea ofer[ posibilitatea
vizualiz[rii / list[rii con\inutului jurnalului de T.V.A. corespunz[tor cu toate opera\iunile efectuate ^n
cele 6 luni aferente semestrului ^n curs. Lista poate fi ordonat[ dup[ dat[ sau dup[ partener. Ordonarea
pe parteneri permite o subselec\ie a tuturor opera\iunilor sau numai a celor a acelora care ^`i au
corespondent ^n Declara\ia 394. Dup[ ce sunt parcurse documentele fiec[rui partener, se efectueaz[ o
totalizare a sumelor aferente acelui partener, ceea ce ofer[ o posibilitate de punctare cu sumele
cuprinse ^n documentele care apar\in Declara\iei 394.
Not[: Se vor verifica eventualele dubl[ri ale unui partener ^n cadrul LISTELOR aferente
declara\iei 394. Acestea pot avea drept cauz[ crearea unui partener ^n mod repetat `i utilizarea unor
coduri de ^nregistrare ^n scop de T.V.A. eronate. Se vor identifica `i remedia problemele, apoi se reia
crearea tuturor documentelor care apar\in Declara\iei 394.
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5.14. Corela\ii diverse (fi`ele analitice - balan\a de verificare / conturi
analitice)
La terminarea ^nc[rc[rii documentelor primare, se efectueaz[ prelucr[rile care au ca scop
generarea notelor sintetice `i a balan\elor de verificare,respectiv analitice. Dac[ ulterior se mai fac
modific[ri (ad[ug[ri/corec\ii documente primare), fi`ele analitice reflect[ ultimele opera\ii efectuate. @n
lipsa repet[rii prelucr[rilor legate de acele ultime modific[ri, sumele din fi`ele analitice, respectiv din
documentele de sintez[ (balan\e) difer[. Verificarea necorel[rilor ^ntre documente se face pe secven\a:

VIZUALIZ{RI + COREC|II
ALTE VIZUALIZ{RI
CORELA|II
5.14.1. Corela\ia: fi`e analitice – balan\[ de verificare
Scoate ^n eviden\[ diferen\a ^ntre rulajele totale pe DB/CR ale fiec[rui cont (vizualizabile ^n fi`a
analitic[ lunar[ a acelui cont) `i valoarea total[ a rulajelor lunare din balan\a de verificare. Cauza
necorel[rii este neefectuarea prelucr[rii ^n ultima form[ a notelor sintetice `i a balan\ei de verificare.
5.14.2. Corela\ia: conturi analitice
Dac[ avem conturi definite cu analitice dinamice (pe parteneri sau pe gestiuni), se pot verifica
corela\iile rezultatelor din balan\ele analitice ale conturilor cu sumele corespunz[toare din balan\a
de verificare, aferente acestor conturi analitice, test care necesit[ ^n prealabil efectuarea tuturor
prelucr[rilor (v.cap. 4.1 –4.5).

5.15. Diverse set[ri ale unor parametri de func\ionare ai programelor
Op\iunea este divizat[ ^n dou[ categorii:
5.15.1. Set[ri generale
Acestea sunt caracteristice tuturor modulelor de program `i de aceea au fost amplasate la
intrarea ^n program:
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Fig.50

5.15.1.1 Imprimant[ utilizat[

EVCONT

dispune de o baz[ de date con\in]nd parametrii de setare a numeroase tipuri de
imprimante. Aceasta nu reprezint[ “drivere” de imprimant[, ci seturi de caractere utile formatelor de
listare, pentru acele imprimante cu port paralel care func\ioneaz[ ^n MS-DOS, precum `i pentru
imprimantele care nu func\ioneaz[ implicit ^n MS-DOS, dar care pot emula aceast[ stare prin
intermediul programului DOS-PRN.
La prima utilizare a programului cu anumit[ imprimant[ se impune “setarea” (alegerea)
imprimantei. Totodat[ se define`te modul de listare : grafic (aspect deosebit al list[rilor , dar
vitez[ mai sc[zut[) sau `ir de caractere = text (vitez[ m[rit[, ^n condi\iile unei diminu[ri a calit[\ii
list[rii-valabil mai ales pentru imprimantele matriciale). Se fixeaz[ tipul de h]rtie utilizat[: continu[
(ac\ionat[ de un mecanism de tractare pe orificii laterale – pentru imprimantele matriciale) sau coli

distincte.

Fig.51
5.15.1.2. Parola utilizat[
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Accesul la datele ^ntregului program poate fi controlat printr-o parol[, reprezent]nd un grup de
1 p]n[ la 8 caractere (litere sau numere). Schimbarea parolei poate fi f[cut[ de un cunosc[tor al acesteia.
Pentru `tergerea parolei existente este suficient[ ^nlocuirea acesteia cu spa\ii goale.
5.15.1.3. Salvare / restaurare / duplicare
Opera\iunile sunt detaliate la cap. 7.
5.15.1.4. ALTE SET{RI: plan conturi, date personale, precizarea datei + orei curente ^n
subsolul listelor, taxarea invers[

5.15.1.4.1. Plan conturi
Poate fi accesat planul de conturi, cu scop de Ad[ugare, Modificare, ~tergere, Vizualizare,
chiar `i ^n absen\a modulului EVCONT.

5.15.1.4.2. Date personale firm[
Pot fi modificate datele de identificare ale unei firme.

5.15.1.4.3. Ziua+ora list[rii
Data `i ora list[rii pot sau nu s[ fie afi`ate la finalul fiec[rei pagini listate, dup[ dorin\a
utilizatorului.

5.15.1.4.4. Taxarea invers[
Setarea `i utilitatea acesteia au fost detaliate la cap. 3.3.2.2.3.
5.15.2. Set[ri particulare EVCONT
Pot fi accesate pe secven\a:

VIZUALIZ{RI + COREC|II
ALTE VIZUALIZ{RI
SET{RI DIVERSE
5.15.2.1. Date – luna urm[toare.
Dac[ utilizatorul dore`te, se pot ^nc[rca prin intermediul acestei set[ri date aferente lunii
urm[toare, ^n condi\iile ^n care luna curent[ ^nc[ nu a fost ^nchis[. Efectul va fi acela c[ se vor putea
vizualiza documentele ^nc[rcate la zi, put]ndu-se totodat[ vizualiza/lista: fi`ele analitice, registrele de
cas[/extrasele de cont, balan\ele analitice,
5.15.2.2. Setarea cotelor de TVA `i a procentului de impozit pe profit / venit
@nainte de a demara contabilitatea unei luni oarecare, este necesar s[ verific[m faptul c[
valoarea cotelor de T.V.A., respectiv valoarea procentului de impozit pe profit (respectiv impozit pe
venit-pentru microintreprinderi) sunt corecte. Ele vor fi actualizate la ^nceputul lunii ^n care aceste
valori se modific[, ^nainte de a ^nc[rca vreun document primar.
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5.15.2.3. Centralizatoare „lungi”
@n listarea centralizatoarelor notelor contabile, pentru imprimantele matriciale este util[ setarea
ca „centralizator lung”, semnific]nd posibilitatea unei list[ri sincronizate a acestor centralizatoare, ^n
a`a fel ^nc]t paginile succesive ale centralizatoarelor cu multe conturi corespondente asociate unui cont
principal s[ poat[ fi al[turate. Ele pot fi lipite `i determin[ ob\inerea unor centralizatoare ^n care
^ntreaga coresponden\[ a unui cont se reg[se`te pe o aceea`i linie.

5.16. Alte vizualiz[ri: planul de conturi, numele notelor folosite, datele
personale ale firmei
Grupul acestor vizualiz[ri se afl[, ca `i op\iunile de la cap. 5.8. – 5.13, ^n fereastra accesat[ de
secven\a:

VIZUALIZ{RI + COREC|II
ALTE VIZUALIZ{RI
5.16.1. Planul de conturi
Detalii despre aceast[ vizualizare sunt cuprinse la cap.2.6 (obs.4), precum `i ^n capitolul 13
5.16.2. Numele notelor folosite
Vizualizarea permite corectura num[rului sau numelui notelor utilizate, ad[ugiri sau `tergeri ^n
lista notelor. Detalii au fost furnizate la cap.2.5
5.16.3. Datele personale ale firmei
Se

pot

vizualiza

sau modifica datele principale de identificare ale firmei (v.cap.2.2.3b)
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6. CE SE POATE LISTA LA IMPRIMANT{
6.1. Introducere. Op\iuni de listare. Ce sunt “list[rile integrale” ?

P

rin selec\ia comenzii “list[ri diverse” din fereastra principal[ a EVCONT, se p[trunde ^n
fereastra de list[ri:

Fig.52
care la r]ndul ei permite accesul spre diverse subferestre de listare. O parte din list[ri au fost ^nt]lnite
deja ca denumiri ^n cadrul cap. 5 (vizualiz[ri). Acestea vor fi asem[n[toare, dar list[rile ofer[
informa\ii mai ample ^n raport cu vizualiz[rile.
6.1.1. Listarea integral[
Majoritatea list[rilor ofer[ solu\ii de cre`tere a productivit[\ii prin posibilitatea parcurgerii “^n
bucl[“ a unui grup de list[ri, f[r[ interven\ia operatorului. Acestea au fost denumite “list[ri integrale”.
Avantajul const[ ^n lansarea comenzii, dup[ care operatorul este eliberat de necesitatea interven\iei
pentru urm[toarea comand[, un timp uneori considerabil. Listarea integral[ a centralizatoarelor
notelor sau fi`elor analitice ale conturilor se poate desf[`ura ore ^ntregi f[r[ interven\ii. Este necesar[
doar o corect[ pozi\ionare ini\ial[ a h]rtiei `i asigurarea unei rul[ri corecte, ^n timp, a acesteia (evident
f[r[ a se epuiza).
6.1.2. Variante de listare
Toate list[rile ofer[ op\iunea list[rii:
- la imprimant[ , cu diverse versiuni, dependente `i de imprimanta utilizat[;
- pe ecran ( se previzualizeaz[ raportul foarte aproape de modul ^n care se va lista la imprimant[, cu
men\iunea c[ formatul de listare pe ecran corespunde utiliz[rii unei imprimante de format A3 ;
- ^n « fi`ier text » (pe unitatea + calea dorit[ de utilizator, sub un nume ales de acesta, se salveaz[
raportul ^ntr-un format « text » care permite apoi vizualizare / listare cu alte editoare de texte (cum ar fi
Word/WordPad etc.), eventual de pe alte calculatoare pe care nu sunt instalate programele
INFOSTAR ;
- ^n « Windows » ^ntr-un format « text » editat direct ^n WordPad, de unde poate fi salvat, listat sau
transportat c[tre alte calculatoare, pe care nu sunt instalate programele INFOSTAR.
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6.1.3. Listare integral[ / par\ial[
Pentru listele mai lungi (cu multe pagini), exist[ posibilitatea ca ^n timpul list[rii s[ apar[ un
incident care ^mpiedec[ finalizarea cu succes a list[rii ^ntregului document. Exist[ ^n acest caz
posibilitatea de a apela nu la listarea integral[ (op\iunea implicit[), ci la listarea par\ial[, care permite
reluarea list[rii de la pagina dorit[.
6.1.4. Listare cu densitate normal[ (72 r]nduri), respectiv comprimat[ (92 r]nduri)
Este o op\iune pus[ la dispozi\ie pentru imprimantele matriciale (cu ace).
Varianta 96 de r]nduri permite economie de h]rtie, dar rezolu\ia tip[ririi este diminuat[.
6.1.5. Listare ^n format grafic / `ir de caractere.
Pentru imprimantele matriciale se poate alege un compromis ^ntre viteza de listare `i calitatea
(aspectul) list[rii. List[rile pot fi realizate ^n varianta grafic (aspect deosebit dar vitez[ mai mic[ `i o
uzur[ mai accentuat[ a capului de scriere) sau `ir de caractere (aspect mai modest, dar vitez[ dubl[ ).
Se alege una sau alta din op\iuni prin setare (cap. 5.13.1.1.). O setare odat[ aleas[ se p[streaz[ c]t timp
nu se alege o op\iune opus[.
Pentru imprimantele cu jet de cerneal[ sau pentru cele laser se recomand[ alegerea
op\iunii de listare grafic[, diferen\ele de vitez[ sau de eventuale uzuri neexist]nd la aceste imprimante.

Fig.53
6.1.6. Listare vertical[ / orizontal[
Unele liste de format A4, pe imprimantele cu jet sau laser, au 2 variante de listare:
• A4-portret (vertical);
• A4-Landscape (orizontal).
Construc\iile sunt diferite, cu mai multe informa\ii ^n format Orizontal sau cu spa\ii mai ample
pentru diversele informa\ii din raport, inclusiv un spa\iu mai amplu rezervat pentru marginea de
^ndosariere.
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6.1.7. Pozi\ionare automat[ la pagin[ nou[.
Pentru listele care ^n ni`te contexte sunt mai lungi, dar care pot fi eventual `i mai scurte, exist[
posibilitatea de a anula saltul automat la lagin[ nou[. ^n acest caz, pe aceea`i coal[ vor fi listate 2-3
astfel de documente, efectu]ndu-se o economie de hartie. La imprimantele matriciale, exist[ eventual
posibilitatea ca documentul s[ fie listat chiar `i pe zona de rupere a colilor (la hartia ac\ionat[ cu
„tractorul de hartie”), caz ^n care ruperea (decuparea) documentelor se va executa utiliz]nd o linie
(rigla) pentru a rupe documentele ^n alte zone dec]t cele implicite. La utilizarea colilor distincte
op\iunea nu este extrem de util[.

6.2.

Notele contabile sintetice

Pot fi listate c]te una pe num[r de not[ sau integral (toate). Este util[ completarea acestora cu
“explica\ii” asociate cont[rilor sintetice (pe vizualiz[ri, v.cap.5.2.)
Pentru imprimantele matriciale-format A3, listarea integral[ este o construc\ie care se dore`te
„economic[„. Notele apar listate pe ^ntreaga suprafa\[ a formatolui A3, nu exist[ salt la pagin[ nou[ `i
utilizatorul separ[ notele componente prin metoda ruperii cu rigla.

6.3. Centralizarea notelor
Listarea acestora este declan`at[ de subop\iunea ANALITIC NOT{ a op\iunii NOT{
CONTABIL{ din fereastra principal[ de list[ri (v.fig.52).
Centralizatorul prezint[ ^n mod analitic, rulaj cu rulaj, opera\iunile contabile dintr-o not[,
desf[`ur]nd pe orizontal[ cont[rile aferente fiec[rui document.
Se poate spune c[ centralizatorul este reflectarea ^n detaliu, pe orizontal[, a sintezei oferite pe
vertical[ de nota sintetic[ asociat[.
Datorit[ dimensiunii limitate a h]rtiei de imprimant[ (chiar `i pentru formatul A3), listele
permit ^ntr-o prim[ secven\[ doar un num[r mic de conturi corespondente, asociate contului principal.
Dac[ mai existau conturi corespondente, informa\iile asociate acestora se reg[sesc pe liste de
continuare . Elementul de leg[tur[ ^ntre ^nceputul unei liste `i continu[rile acesteia este nr. curent.
Dac[ se dore`te, se pot ob\ine prin asamblare adev[rate centralizatoare lungi, continu[rile
put]nd fi listate ^ntr-o manier[ care permite al[turarea perfect[ la lista “mam[“.
Cum se procedeaz[?
Pe secven\a set[ri din cadrul ramurii “Alte vizualiz[ri”(v.cap.5.13.2.), aleg]nd setarea 3
(CENTRALIZATOARE “LUNGI”), se confirm[ cu (DA) dorin\a ob\inerii unor asemenea
centralizatoare.
Apoi se revine ^n cadrul list[rilor pe ANALITIC NOTE `i se listeaz[ acele centralizatoare
pentru care se dore`te al[turarea continu[rilor. Se reintr[ pe SET{RI (op\iunea 3) `i se alege varianta ^n
care centralizatoarele NU mai sunt “lungi”, continu]nd ulterior listarea centralizatoarelor r[mase.

OBSERVA|II
1) Op\iunea “Centralizatoare lungi” este de obicei util[ numai pentru notele de cas[ / banc[ `i
numai ^n varianta de listare A3.
2) Centralizatoarele pot fi listate individual, pe num[r de not[ sau integral (toate notele, dac[
forma adoptat[ pentru listare este aceea`i).

6.4. Balan\a de verificare
Din fereastra de list[ri (fig. 52) se alege calea:
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BALAN|E DIVERSE
BALAN|A DE VERIFICARE
Sunt disponibile mai multe op\iuni:

Fig.54
Pot fi listate unul sau mai multe exemplare simultan, ^n varianta normal[ - nesubliniat[ sau
subliniat[ (aspectul deosebit al balan\ei, mai ales dac[ exist[ `i setare grafic[, permite urm[rirea u`oar[
a diverselor elemente de sintez[ oferite de balan\[). Balan\ele au 5 egalit[\i (cu excep\ia variantei A4portret care are 4 egalit[\i). Difer[ doar prima egalitate, care poate con\ine:sold de ^nceput de an, total
sume precedente sau sold de ^nceput de lun[. Celelalte egalit[\i sunt: rulaje luna curent[, rulaje totale,
total sume, sold final. Informa\iile din balan\a cu sold de ^nceput de an sunt cele mai complete,
permi\]nd o privire global[ asupra activit[\ii unei firme din perspectiva dublei periodicit[\i a unei
contabilit[\i: lunar[ `i pe exerci\iu financiar (anual[). Cu informa\iile din aceast[ unic[ balan\[ se pot
completa formularele de bilan\.
Pentru cei care utilizeaz[ `i conturi din clasele 8 (conturi ^n afara bilan\ului), respectiv 9
(contabilitate de gestiune), sunt disponibile mai multe variante de listare: doar clasele 1-7, doar clasele
8-9 sau balan\a cu toate clasele.
Se poate lista o balan\[ cuprinz]nd toate conturile ^n ultima detaliere (include `i conturile de
nivel superior, p]n[ la sinteticele cu 3 cifre), sau balan\e mai sintetice, detaliate la nivele de
arborescen\[ a conturilor mai reduse sau chiar nedetaliate (nivelul 1).

6.5. Balan\ele conturilor urm[rite analitic sau pe gestiuni
Op\iunile se activeaz[ ^n aceea`i fereastr[ cu balan\a de verificare. Balan\ele pot cuprinde doar
partenerii / gestiunile care prezint[ ^n luna curent[ solduri finale diferite de 0 sau to\i partenerii care
prezint[ rulaje sau solduri diferite de 0 . Se pot face list[ri individuale, pentru un cont urm[rit pe
parteneri sau pe gestiuni, respectiv listare integral[, caz ^n care sunt listate balan\ele analitice pentru
^ntregul set de conturi astfel definite.
In situa\ia balan\ei listate, fiecare partener ocup[ o singur[ linie din balan\[, cu soldurile
ini\iale, rulajele lunare, soldurile finale `i chiar o “componen\[ a soldului” (c]nd acesta nu are drept
cauz[ mai multe rulaje). C]nd soldul nu are o componen\[ simpl[, se face trimitere la listarea /
vizualizarea fi`ei analitice a acelui partener sau pe gestiuni.
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Balan\a conturilor urm[rite pe parteneri are ca variante: lunar[/la zi/anual[, respectiv: pentru
un cont/un partener. Balan\a pentru un partener reprezint[ singura posibilitate de a `ti situa\ia global[ a
unui partener, care poate fi implicat simultan ^n mai multe conturi (411/404/401)

6.6. Fi`ele de cont analitice
Secven\a de activare a op\iunii este:

LIST{RI DIVERSE
FI~E DIVERSE
FI~E DE CONT ANALITICE
În varianta listat[, fi`ele de cont analitice cuprind suplimentar: detalii despre num[rul
documentelor implicate, explica\iile aferente fiec[rei ^nregistr[ri, 3 din conturile corespondente, soldul
final dup[ fiecare rulaj. Dintre modalit[\ile de listare, 4 sunt asem[n[toare cu cele trei descrise la cap.
5.4. (vizualiz[ri ale fi`elor analitice), fiind definite la fel `i deci u`or de recunoscut. La listarea fi`elor
apare suplimentar listarea integral[ - conturile lunii curente”. Aceasta parcurge ^n bucl[ toate
conturile care au rulaje ^n luna curent[ `i listeaz[ pentru fiecare, fi`a analitic[ (deci, un cont utilizat,
dar f[r[ rulaje nu va mai fi listat) Este listarea cea mai ampl[ a ^ntregului program (poate dura mai
multe ore), de aceea a fost dotat[ cu o cerin\[ suplimentar[: CONT DE ÎNCEPUT AL LIST{RII.
Dac[, dintr-un motiv oarecare, listarea a fost ^ntrerupt[ ^nainte de a fi terminat[ (pan[ de curent,
probleme cu imprimanta, etc.), se reia listarea ^ncep]nd cu contul a c[rui fi`[ nu a fost finalizat[ .

6.7.

Fi`ele de cont sintetice
Reprezint[ versiunea listat[ a fi`elor sintetice vizualizate (v.cap.5.5)

6.8. Fi`ele “`ah”
Acestea pot fi listate ^n mai multe versiuni, prezent]nd similitudini, din punct de vedere al
informa\iilor oferite, cu fi`ele sintetice, dar modalitatea de prezentare este orizontal[ `i separ[ debitul,
respectiv creditul contului ^n liste distincte. Fereastra din care se lanseaz[ aceast[ listare este aceea`i
cu a celorlalte categorii de fi`e de cont prezentate la cap. 6.6, 6.7. Este prezent[ `i varianta de listare a
tuturor conturilor (integral[).

6.9. Registrul jurnal general
Secven\a de declan`are a list[rii este:

LIST{RI DIVERSE
JURNALE DIFERITE
REGISTRU JURNAL
Acesta este organizat ca o enumerare a înregistr[rilor contabile compuse generate în notele
sintetice, totalul registrului fiind egal cu totalul rulajelor lunare debitoare `i creditoare din balan\a de
verificare.
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6.10. Jurnalul de cump[rare
Listarea aceasta se g[se`te ^n aceea`i fereastr[ ca `i listarea anterioar[ (v.cap.6.9) sub
denumirea: JURNAL DE CUMP{R{RI. Exist[ mai multe variante de jurnale de T.V.A.:
• Jurnal de T.V.A. de cump[r[ri marfuri;
• Jurnal de T.V.A. de cump[r[ri pentru nevoile firmei;
• Jurnal de T.V.A. de cump[r[ri cumulat (cuprinde toate felurile de cump[r[ri).
Op\iunile disponibile sunt:
- luna curent[ / luna urm[toare, ordonare dup[ data documentelor sau dup[ pozi\ie+not[;
- jurnal detaliat (fiecare formul[ contabila con\in]nd contul 4426 determin[ pozi\ie
distinct[ ^n jurnal) sau comprimat (cont[rile care apar\in aceluia`i document, cu aceea`i
pozi\ie+not[+dat[ determina o ^nregistrare sintetic[ ^n jurnal);
- listarea ^n format A4 pentru imprimantele cu jet permite 2 variante de listare: vertical
(portret), respectiv orizontal (landscape).
- listare lunar[ pentru firmele care depun lunar decont de T.V.A., respectiv trimestrial[,
pentru microintreprinderi sau alte firme care au optat pentru plata T.V.A. la 3 luni.
Lista respect[ ^n totalitate formularul tipizat similar, prezent]nd desf[`urarea cump[r[rilor pe
cote de T.V.A. @n plus apare cheia de reg[sire a documentelor din jurnal: pozi\ie+not[.

6.11. Jurnalul de v]nz[ri
Op\iunea se g[se`te ^n aceea`i fereastr[ cu list[rile de la cap.6.9, 6.10,, lista respect]nd ^n
totalitate formularul tipizat. Op\iunile sunt similare cu acelea ale jurnalului de cump[r[ri.
Apare aici `i posibilitatea de a identifica `i lista facturile care lipsesc din succesiunea normal[ a
numerelor acestora.

6.12. Registrele de cas[: unice / pe zile `i extrasele de cont
Raportul se g[se`te ^n fereastra principal[ de list[ri (v.fig.42). Op\iunile de listare sunt:

Fig.55
Se solicit[ num[rul notei ^n care au fost ^nc[rcate documentele de cas[ `i simbolul contului
principal de cas[ (5311 pentru o cas[, respectiv 53111, 53112,… pentru cazul existen\ei mai multor
caserii).
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Modalit[\i de listare sunt:
• registrul de cas[ „unic” . Este o list[ unic[ pentru ^ntreaga lun[, cu rulajele grupate pe
zile, cu solduri de ^nceput / sf]r`it pentru fiecare zi. Poate fi utilizat[ ca list[ de control.
• registrul de cas[ „pe zile” . În acest caz registrele de cas[ sunt complet individualizate
pe zile. Se poate lista o anumit[ zi sau chiar integral (succesiv toate registrele de cas[
ale lunii)

6.13. Formulele utilizate la sc[derea din gestiune a m[rfurilor v]ndute
În cadrul gener[rii automate a notei de sc[dere din gestiune a m[rfurilor, dup[ confirmarea
corectitudinii fiec[rei sc[deri, este util[ listarea formulelor utilizate (v.cap.4.3.1. `i Anexa 2).

6.14. Alte list[ri
Mai pot fi listate la dorin\[, op\iunile aleg]ndu-se din fereastra “Alte list[ri” declan`at[ de
comanda cu acelea`i nume din fereastra principal[ de listare, urm[toarele rapoarte utile:
6.14.1. Planul de conturi
Lista con\ine toate simbolurile,inclusiv titluri de clase `i grupe de conturi,cu starea acestora
6.14.2. Lista notelor utilizate
Lista con\ine toate simbolurile+denumirile notelor contabile utilizate la un moment dat.
6.14.3. Lista unor erori ^n contabilitatea analitic[
Este o list[ ajut[toare care prezint[ posibile erori de alegere a codurilor partenerilor / gestiunilor
^n timpul ^nc[rc[rii documentelor primare, Sunt lista\i (pe conturi) acei parteneri / gestiuni care prezint[
solduri finale debitoare, respectiv creditoare identice. Erorile sunt astfel depistate, sunt analizate `i dac[
se confirm[ se vor efectua ^nregistr[ri contabile de corec\ie, ^n cadrul aceluia`i cont, suma fiind
“mutat[“ de la un partener la altul.
6.14.4. Cheltuieli / venituri pe centre de cont.

Fig.56
Dac[ conturile de cheltuieli `i venituri sunt TOATE definite ca urm[rite
gestiuni/sectoare/centre de cost/activit[\i, exist[ posibilitatea de a ob\ine mai multe rapoarte utile.

pe
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6.14.4.1. Cheltuieli pe destina\ii
Situa\ia permite identificarea cheltuielilor efectuate ^n puncte de lucru/sectoare/penru diverse
lucr[ri sau activit[\i, permi\]nd efectuarea unor analize de minimizare a costurilor. Acele cheltuieli care
nu pot fi precis identificate ca apar\in]nd unui sector concret (cheltuieli directe) vor fi denumite
cheltuieli generale sau indirecte `i vor fi alocate unei gestiuni distincte.

Fig.57
6.14.4.2. Venituri pe surse
Situa\ia permite identificarea veniturilor ob\inute ^n puncte de lucru/sectoare/penru diverse
lucr[ri sau activit[\i.
6.14.4.3. Profit / pierdere pe sectoare de activitate.
Programul solicit[ codul gestiunii ^n care s-au ^nregistra cheltuielile indirecte, pe care le
repartizeaz[ apoi la fiecare din celelalte gestiuni ^n func\ie de ponderea cheltuielilor acelei gestiuni ^n
totalul cheltuielilor directe. Se calculeaz[ astfel totalul cheltuielilor, al veniturilor, respectiv
profitul/pierderea realizate de fiecare gestiune/sector/activitate ^n parte.
6.14.4.4. Raportul de gestiune
Programul solicit[ simbolurile conturilor implcate ^n raportul de gestiune (371,707,4427 sau
analitice), eventual `i codul gestiunii, dac[ acele conturi sunt urm[rite pe gestiuni. Apoi permite listarea
raportului de gestiune pentru luna curent[, pentru una sau mai multe gestiuni.
6.15.

Lista codific[rilor

Diverse codific[ri folosite ^n contabilitatea analitic[ sau lista gestiunilor se poate ob\ine pe
secven\a de administrare a conturilor urm[rite analitic/pe gestiuni (v.`i fig. 14)
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7. SALVAREA / RESTAURAREA DATELOR
7.1. Salvare

E

ste indicat[ salvarea periodic[ a informa\iilor introduse (zilnic, s[pt[m]nal sau lunar ^n
func\ie de volumul de date ^nc[rcate), preferabil pe dou[ dischete utilizate alternativ, sau pe
dischete ZIP sau mai nou pe unit[\i portabile de tip PEN-DRIVE („memorie stick”). Salvarea se poate
face `i pe diverse parti\ii ale HDD (hardiscului), sau chiar pe alte loca\ii din re\ea, „mapate”
corespunz[tor.
Scopuri pentru care se face salvarea datelor:
• Pentru ne a proteja munca. Calculatoarele se pot virusa, hardiscurile se mai `i stric[, au loc
c[deri de tensiune sau alte calamit[\i care determin[ pierderea datelor ^nc[rcate ^n calculator.
Pentru aceste cauze `i nu numai, ESTE OBLIGATORIE SALVAREA PERIODIC{ A
DATELOR. C]t de des merit[ s[ efectu[m salvarea datelor ? De c]te ori ne pare r[u de
munca f[cut[ !!!
• pentru a putea readuce ^n calculator arhive mai vechi de 5 ani;
• pentru a putea transporta datele de la un utilizator al programelor EVCONT c[tre altul. Dac[ se
dore`te acest lucru, se efecueaz[ urm[torii pa`i:
- se salveaz[ datele de pe calculatorul surs[ (de la care dorim s[ ducem datele c[tre
cel[lalt), pe un suport extern: dischet[, unitate Pen-drive, etc.. Dac[ modulele
programului sunt pe ani diferi\i sau dac[ s-au mai efectuat modific[ri pe anii preceden\i,
este obligatorie salvarea at[t a perioadei curente c]t `i a arhivelor.
- Se introduce suportul extern pe care s-a efectuat salvarea ^n calculatorul destina\ie, dup[
care se alege op\iunea de restaurare , select]nd aceea`i firm[ `i restaur]nd at[t perioada
curent[ c]t `i arhivele existente. Codul firmei ^n cele 2 calculatoare: surs[ / destina\ie este
esen\ial s[ fie acela`i !!!
Scopul transportului de date poate fi pentru a le avea `i ^n alt calculator, pentru efectuare
de analize periodice, dar poate fi `i acela de a lucra c]nd pe un calculator, c[nd pe cel[lalt, cu
realizarea succesiv[ de opera\ii de salvare-restaurare pentru transport.

Fig.58
Secven\a de alegere a op\iunilor de salvare / restautare este cuprins[ ^n fereastra din fig. 50, iar detaliile
legate de opera\iunea de salvare sunt vizibile ^n fig. 58.
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Aleg[nd op\iunea „Perioada curent[” se vor salva toate datele anului curent, sub forma unei
arhive. Este vorba despre anul curent al modulului EVCONT. Se realizeaz[ pe aceast[ secven\[
salvarea datelor din toate modulele, chiar dac[ eventual aceste module sunt pe ani diferi\i De exemplu:
EVCONT este cu anul curent ^n 2005, cu EVGECO pe 2006, cu EVPERS `i EVIMOB pe 2005. Se vor
arhiva practic datele anului curent al fiec[rui modul.
Aleg[nd op\iunea „Arhive existente” se vor salva toate datele preceden\ilor 4 ani ai tuturor
modulelor, sub forma unei arhive.
Numele fi`ierului de arhiv[ este atribuit automat de c[tre program `i el nu trebuie cu nici un
chip s[ fie schimbat. Pentru perioada curent[, el are sintaxa: „EVC”+<an salvare>+<Cod firm[> (Ex.
EVC0522.zip, pentru salvarea firmei cu codul 22, aflat[ cu EVCONT pe anul 2005)
Loca\ia ^n care are loc salvarea este la dispozi\ia utilizatorului `i este determinat[ de:
• numele unit[\ii ^n care are loc salvarea: A (pentru dischete), C/D… pentru parti\ii ale
harddiscului, F/G….. pentru unit[\ile PEN-DRIVE;
• numele directorului ^n care se face salvarea. Aici se poate pune orice denumire sugestiv[, care
s[ permit[ u`or recunoa`terea locului ^n care a fost efectuat[ salvarea (exemplu: dac[ dorim s[
avem ultimele 7 zile de salv[ri-pentru protec\ie maxim[, se pot defini, func\ie de ziua ^n care
are loc salvarea, numele directoarelor distincte ca: LUNI, MAR|I,….) Dac[ se d[ <Enter> f[r[
a completa un nume de <cale>, programul aloc[ directorului de salvare o denumire implicit[
sugestiv[: „EVC”+<An pe care se afl[ EVCONT) (Ex. EVC2005)

7.2. Restaurarea
Permite reconstituirea datelor ^n prealabil salvate, cu con\inutul lor din momentul salv[rii (dac[
a ap[rut un incident major `i s-au distrus datele curente).
Metoda de restaurare are acelea`i variante ca `i la cap. 7.1, cu deosebirea c[ se va folosi
op\iunea de RESTAURARE din fig. 50.
@n situa\ia restaur[rii, programul este protejat de o parol[ op\ional[ `i de o solicitare
suplimentar[ a unei confirm[ri a restaur[rii.

OBSERVA|II
1) Restaurarea poate fi distructiv[, deoarece ^nlocuie`te ^n totalitate datele din calculator ale
firmei implicate, cu datele de pe suportul extern. Precau\ia maxim[ ar cere ca ^nainte de restaurare s[ se
efectueze o salvare a datelor din calculator ale firmei curente, ^ntr-o loca\ie diferit[ de aceea ^n care se
afl[ datele de restaurat;
2) Salvarea nu este suficient[ ! Este important ca s[ ne asigur[m c[ pe suportul ales salvarea s-a
finalizat cu succes. Este posibil ca din diverse cauze s[ se lanseze opera\ia de salvare, iar aceasta s[ nu
se execute. Iat[ c]teva mostre de cauze: discheta este defect[, spa\iul de pe suportul extern este
insuficient, etc. De aceea este esen\ial[ vizualizarea con\inutului suportului extern, verific]nd dac[ ^n
loca\ia aleas[ exist[ o salvare, cu denumirea cunoscut[, av]nd data salv[rii conform[ cu ora la care a
avut loc salvarea;
3) Dimensiunea arhivelor este ^n general sub dimensiunea unei dischete, pentru firme de
dimensiuni potrivite (c]teva sute de documente primare pe lun[);
4) Arhiva perioadei curente ^nglobeaz[ ^n permanen\[ toate datele pe anul curent. Astfel,
salvarea din Ianuarie con\ine luna Ianuarie, cea din Martie con\ine Ianuarie+Februarie+Martie, cea din
Decemnrie con\ine toate datele din Ianuarie p]n[ ^n Decembrie inclusiv, de aceea dimensiunea
spa\iului ocupat de arhive se m[re`te c[tre finalul anului. Este posibil ca ^n situa\ia salv[rii pe dischete,
arhiva s[ nu mai ^ncap[ pe o dischet[, caz ^n care se vor introduce succesiv 2-3 dischete. Acestea
trebuie ca ^n prealabil s[ fie golite de informa\ie.
5) @nainte de <Restaurare> este util s[ se verifice c[ avem ce restaura, adic[ faptul c[ pe
suportul extern se g[se`te arhiva pe care dorim s[ o restaur[m.
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FOARE IMPORTANT: @nainte de RESTAURARE este esen\ial ca s[ se verifice c[
LUNA CONTABILIT{|II este aceea`i ^n cele 2 calculatoare: cel SURS{ `i cel DESTINA|IE.
Nu restaura\i ^n nici un caz ^nainte de respectarea acestei condi\ii, pentru c[ ve\i pierde datele de arhiv[
ale modulelor asociate contabilit[\ii.
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8. AM ÎNC{RCAT, PRELUCRAT, VIZUALIZAT ~I
ACUM CE URMEAZ{? ÎNCHIDEREA DE LUN{

LISTAT.

n momentul ^n care au fost efectuate opera\iile din titlu `i toate verific[rile au ^nl[turat
eventualele erori, se poate considera c[ eviden\a contabil[ a lunii curente este ^ncheiat[.
Înainte de a ^ncepe o eviden\[ contabil[ (pentru luna urm[toare) se ^nchide luna curent[, aleg]nd
succesiv (de 2 ori) aceast[ op\iune, mai ^nt]i pe ecranul principal al EVCONT.

Î

Fig.59
Închiderea determin[ realizarea de c[tre program a urm[toarelor secven\e:
•
testarea automat[ a corela\iilor explicate la cap. 5.12.1 (fi`e analitice-balan\[ de verificare),
respectiv de la cap. 5.12.2. (soldurile +rulajele conturilor din balan\ele analitice=soldurile + rulajele
acestor conturi din balan\a de verificare) . În cazul unor necorel[ri apar mesaje de eroare. Se revine ^n
luna curent[, iar dup[ ^ndep[rtarea erorilor se reia “^nchiderea de lun[“;
•
se transfer[ soldurile finale ale balan\ei de verifice ca solduri de ^nceput de lun[ pentru balan\a
lunii urm[toare. Dac[ luna urm[toare nu este Ianuarie, se cumuleaz[ rulajele, iar ^n cazul lunii Ianuarie
se trec aceste rulaje pe “0”;
•
se arhiveaz[ toate datele lunii curente, ceea ce ulterior va permite accesul la orice vizualizare
sau listare (v.cap. 5, 6) din luna trecut[, pe ramura EVIDEN|E ANTERIOARE;
•
se “golesc” zonele de lucru pentru datele lunii curente, preg[tind astfel un nou set de ^nc[rc[ri;
•
^nregistr[rile contabile ^nc[rcate ^n avans (luna urm[toare) se transfer[ ca ^nregistr[ri ale lunii
curente, golindu-se totodat[ zona de lucru ^n care se ^nc[rcau aceste ^nregist[ri;
•
dac[ exist[ conturi dezvoltate pe analitice dinamice (partener / gestiuni) soldurile finale ale
acestor dezvolt[ri analitice devin solduri ini\iale ale lunii urm[toare.
Dac[ se trece de la un an la altul, datele lunii tocmai ^nchise se arhiveaz[, devenind date ale
anului precedent. Datele anului curent – 5 se pierd, arhiva con\in]nd ^n permanen\[ maxim 4 ani (^n
afara anului curent). De exemplu dac[ se trece la 2006, ^n arhiv[ se p[streaz[ 2002, 2003, 2004, 2005
iar anul 2001 dispare din arhiv[. Este util de aceea ca odat[ la 5 ani, ^nainte de a ^nchide luna s[ se
creeze o firm[ duplicat, ^n care s[ se p[streze perioada anterioar[;
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9. EVIDEN|E ANTERIOARE
9.1. Adic[ cum “eviden\e anterioare”?

E

ste vorba de accesul la arhiva programului. Dup[ INCHIDEREA LUNII curente,
aceasta devine “lun[ anterioar[“. Prin selectarea comenzii EVIDEN|E ANTERIOARE
`i precizarea lunii, anului dorit, se trece ^ntr-un meniu asem[n[tor cu cel principal, av]nd ca op\iuni:
- DATE DIVERSE DE ÎNC{RCAT, PRELUCR{RI, VIZUALIZARI, LIST{RI (pentru
anul curent sau cel anterior);
- VIZUALIZARI, LIST{RI (pentru ani anteriori celui anterior);
Arborescen\a op\iunilor de mai sus este aceea`i pe <Eviden\e anterioare> cu aceea a
programului lunii curente.

OBSERVA|II:
• Datorit[ existen\ei acestei arhive, se poate “^nchide” luna curent[ chiar ^nainte de a fi efectuat
toate list[rile necesare. Se pot face apoi ^nc[rc[ri ^n noua lun[ `i, c]nd se dore`te, se definitiveaz[
list[rile pe ramura EVIDEN|E ANTERIOARE;
• În timpul etapelor de analiz[ a situa\iei contabile este util[ revenirea pe diverse eviden\e
anterioare, pentru a detalia prin vizualizare elementele dorite (documente primare, fi`e eventual
nelistate, `.a.)

9.2.

Am ^nchis luna `i mai avem dou[ documente de introdus, iar ^n alt
loc am efectuat o gre`eal[. Chiar nu mai este nimic de f[cut?

Dac[ luna de abia a fost ^nchis[, iar documentele listate nu au fost transmise mai departe c[tre
diverse organisme, se poate intra pe EVIDEN|E ANTERIOARE, cu efectuarea de modific[ri .
Deci se pot face corec\ii sau chiar ^nc[rc[ri de documente, urmate de prelucr[rile necesare.
La ie`ire din EVIDEN|E ANTERIOARE, printr-un dialog specific, programul efectueaz[
^ncorporarea modific[rilor ^n arhiv[ `i propagarea efectelor modific[rilor asupra balan\ei lunii
curente.

9.3. Vreau s[ vizualizez sau s[ listez documente de acum mai mult de 5
ani. Se poate?
Bine^n\eles. Pentru o lun[ din anul curent sau din anteriorii 4 ani, arhiva exist[ chiar pe
harddisc. Dac[ se dore`te acces la date mai vechi de 5 ani, este necesar ca aceste date s[ existe salvate
pe suport (preferabil extern) (conform cap.7.1). De aceea se recomand[ ca la sf]r`itul fiec[rui an s[ se
fac[ salv[ri de siguran\[ pe 2, 3 dischete, depozitate ^n condi\ii de siguran\[, departe de surse de
c[ldur[, c]mp magnetic, umiditate excesiv[, f[r[ riscuri de distrugere mecanic[ (se pot folosi ^n mod
similar 1-2 PEN-DRIVE-uri). Dac[ aceste salv[ri exist[, la apari\ia necesit[\ii de a revedea date mai
vechi de 5 ani, se procedeaz[ astfel: se salveaz[ mai ^nt]i datele firmei curente, at]t <perioada curent[>
c]t `i <arhivele existente>. Se restaureaz[ apoi arhiva veche (datele de acum 5 ani), at]t <perioada
curent[> c]t `i <arhivele existente>. @n calculator se afl[ ^n acel moment datele dorite. Dup[
terminarea consult[rii acestora, se restaureaz[ datele curente (ambele perioade).
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10. ÎNC{RCAREA DATELOR ÎN AVANS
10.1. Setarea op\iunilor de ^nc[rcare a datelor
n condi\iile ^n care luna curent[ este ^nc[ nefinalizat[, pot fi ^nc[rcate date ^n avans pentru
luna urm[toare. Avantajele au fost sintetizate ^n cap.1.4, pct.8.
Setarea op\iunii se face pe ramura general[ de set[ri (v.cap.5.13), aleg]nd comanda
ÎNC{RCARE ~I VIZUALIZARE DATE PENTRU LUNA URM{TOARE. Deselectarea op\iunii se
face ^n acela`i mod ca `i setarea.
Efectul set[rii const[ ^n divizarea c[ilor de ^nc[rcare documente primare, vizualizare

Î

documente primare, vizualizare / listare fi`e de cont analitice, vizualizare / listare registre de cas[ sau
extrase de cont, ^n dou[ c[i independente denumite: LUNA CURENT{ respectiv LUNA

URM{TOARE:

Fig.60
La ^nc[rcarea datelor lunii urm[toare, se alege ramura corespunz[toare `i se ^ncarc[
documentele primare ^n aceea`i manier[ ca `i ale lunii curente (v.cap.3.3) av]nd grij[ de a ^nscrie data
corect[ a documentului (va fi o cheie de identificare a acestuia).
OBSERVA|IE: La ÎNCHIDEREA DE LUN{, datele ^nc[rcate ^n avans se vor reg[si ca
documente deja ^nc[rcate ale lunii curente.

10.2. Vizualiz[ri / list[ri utile
a) Documentele ^nc[rcate ^n avans pot fi vizualizate `i eventual corectate pe secven\a de
VIZUALIZARE DOCUMENTE PRIMARE, ramifica\ia LUN{ URM{TOARE.
b) Pentru a cunoa`te situa\ia unor conturi “la zi” (util mai ales ^n cazul utiliz[rii contabilit[\ii
analitice pe parteneri / gestiuni), se pot vizualiza sau lista FI~ELE ANALITICE ale acestor conturi,
pe ramifica\ia LUNA URM{TOARE. Practic rulajele lunii urm[toare apar ^n continuarea rulajelor
lunii curente, ele put]nd fi identificate u`or pe baza datei documentului.
c) Cheia de control a ^nc[rc[rii corecte ^n avans a documentelor de CAS{ / BANC{ o
constituie posibilitatea vizualiz[rii registrelor de cas[ `i a extraselor de cont, respectiv listarea
registrelor de cas[, pe secven\a LUN{ URM{TOARE.
ATEN|IE:
Soldul de ^nceput de lun[ ^n cazul registrelor de cas[ / extraselor de cont ale lunii urm[toare este
preluat din soldul final al contului implicat, din balan\a de verificare a lunii curente. De aceea este
esen\ial ca aceste conturi s[ fie ^n prealabil finalizate pe luna curent[ `i s[ fie efectuate prelucr[rile
notelor contabile aferente `i ale balan\ei de verificare.
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11. ~I ACUM, S{ RECAPITUL{M (SAU: CONTABILITATEA PE
CALCULATOR - NIMIC MAI SIMPLU !!!)
n

continuare vom face o util[ sintez[ a etapelor de parcurs ^n eviden\a contabil[ cu

Î EVCONT. Nu ne vom mai referi la FIRMA NOU{ sintetizat[ ^n cap. 2.8.

11.1. Cum am putea realiza eviden\a contabil[ pentru o firm[ mic[?
Ulterior cre[rii acesteia (secven\a explicat[ ^n cap. 2.5,2.6), se parcurg etapele:
11.1.1. Se ^ncarc[ documentele primare (v.cap.3.3) sau eventual notele sintetice (v.cap.3.2);
11.1.2. Se vizualizeaz[ `i corecteaz[ documentele primare (v.cap.5.1), unele fi`e analitice utile
(v.cap.5.4), registrele de cas[ `i extrasele de cont (v.cap.5.7). Toate vizualiz[rile permit
identificarea originii unor erori (prin pozi\ie document / not[), pentru corec\ie.
11.1.3. Se efectueaz[ prelucrarea documentelor primare, pentru generarea notelor sintetice
(v.cap.4.1);
11.1.4. Se genereaz[ prin prelucr[ri balan\a de verificare (v.cap.4.2) `i, odat[ cu aceasta, eventualele
note contabile automate utile(v.cap.4.3);
11.1.5. Se verific[ rezultatele ob\inute vizualiz]nd conturile dorite ale balan\ei de verificare
(v.cap.5.3.1). Pot fi utile `i vizualiz[ri ale notelor sintetice ob\inute (v.cap.5.2) sau chiar unele
fi`e de cont sintetice (v.cap.5.5), precum `i vizualizarea formularelor generate (v.cap.5.8-5.11);
11.1.6. Se efectueaz[ eventuale corec\ii la nivel de document primar (prin vizualizarea acestora –
cap.5.1, sau prin ^nc[rcarea unor pozi\ii omise – cap 3.3). În cazul acesta se reiau etapele 11.1.3
(cel pu\in pentru notele afectate de corec\ii), 11.1.4 (gener]nd din nou notele afectate de
modific[ri) `i 11.1.5;
11.1.7 Se listeaz[ rapoartele dorite (v.cap.6);
11.1.8 Se efectueaz[ salvarea datelor (v.cap.7.1)
11.1.9 Se “^nchide” luna (v.cap.8)

11.2. Cum se urm[re`te eviden\a pentru o firm[ complex[?
Dup[ etapa ini\ial[ (prima lun[ de eviden\[ cu EVCONT, v.cap.2.7), ^n fiecare lun[ se parcurg
succesiv acelea`i etape enumerate la cap.11.1. În plus, dup[ etapa 11.1.4 se mai efectueaz[
prelucr[rile aferente conturilor urm[rite pe parteneri sau pe gestiuni (v.cap.4.4, 4.5), acest lucru
permi\]nd vizualizarea balan\elor analitice ale acestor conturi (pentru depistarea de erori), precum `i
corela\iile asociate acestor conturi (v.cap.5.10).
ATEN|IE: Orice corec\ie adus[ unui cont urm[rit pe parteneri, gestiuni, impune reluarea
etapei de prelucr[ri asociate (v.cap.4.4, 4.5)
Dup[ aceste prelucr[ri balan\ele analitice pot fi listate
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11.3. Ce putem vizualiza / lista ^n diferite etape ale eviden\ei lunii curente?
11.3.1. F[r[ nici o prelucrare:
a) Dup[ ^nc[rcarea documentelor primare (nu neap[rat toate) se pot:
1. vizualiza documentelor primare (v.cap. 5.1);
2. vizualiza / lista fi`ele de cont analitice (v.cap.5.4, 6.6);
3. vizualiza registrele de cas[ sau extrasele de cont (v.cap. 5.7)
4. lista registrele de cas[ (v.cap. 6.12);
5. lista jurnalele de cump[r[ri (v.cap.6.10) `i de v]nz[ri (v.cap.6.11);
b) Dup[ ^nc[rcarea notelor sintetice (dac[ se face ^nc[rcarea doar la acest nivel) se pot:
1. vizualiza / lista notele sintetice (v.cap.5.2, 6.2)
2. vizualiza / lista fi`ele de cont sintetice(v.cap 5.5, 6.7).
11.3.2. Dup[ prelucrarea de generare a notelor sintetice (^n cazul ^nc[rc[rii la nivel de
documente primare ) se pot:
1. vizualiza / lista notele sintetice (v.cap.5.2, 6.2), f[r[ notele automate;
2. lista centralizatoarele notelor (v.cap. 6.3);
3. vizualiza / lista fi`ele sintetice (v.cap.5.5, 6.7);
11.3.3. Dup[ prelucrarea balan\ei de verificare din notele sintetice `i generarea
notelor automate se poate:
1. vizualiza / lista balan\a de verificare (v.cap. 5.3.1, 6.4);
2. vizualiza / lista fiecare din notele sintetice automate (v.cap. 5.2, 6.2);
3. lista registrul jurnal general (v.cap.6.9);
4. vizualiza / lista / salva pe dischete formularul de Decont de T.V.A. (declara\ia 300))
(v.cap.5.8);
5. vizualiza / lista /salva pe dischete formularul de Declara\ia anual[ privind impozitul pe profit
(v.cap.5.9);
6. vizualiza / lista / salva pe dischete formularele de Bilan\ (F10, F20, F30, F40) (v.cap.5.10);
7. vizualiza / lista / salva pe dischete formularul de Declara\ie la impozitul pe profit
(v.cap.5.9);
8. completa / vizualiza / lista /salva pe dischete formularul de Declara\ie de obliga\ii la bugetul
de stat (declara\ia 100)) (v.cap.5.11);
9. lista formula utilizat[ la sc[derea din gestiune (^n timpul gener[rii notei automate respective,
v.cap.6.13).
10. lista situa\ia cheltuielilor, eventual `i a veniturilor pe centre de cost. ( v.cap.6.14).
11.3.4. Dup[ prelucrarea conturilor urm[rite pe parteneri / gestiuni se pot:
1. vizualiza / lista balan\ele analitice ale acestor conturi (v.cap. 5.3.1, 5.3.2, 6.5);
2. vizualiza corela\iile conturilor dezvoltate ca analitic dinamic (v.cap. 5.12);
3. lista evalu[rile erorilor de codificare la contabilitatea pe parteneri / gestiuni (v.cap. 6.14)
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12. IMPORT DIN ALTE APLICA|II (EVGECO, EVPERS, EVIMOB )

D

ac[ EVCONT este cuplat cu oricare din celelalte module, importul notelor contabile
implicate se face , la nivel de document, pe secven\a (vezi `i fig. 59).

ÎNCHIDERE LUN{
IMPORT DIN EVGECO / EVPERS / EVIMOB
Reluarea secven\ei ^n cursul aceleia`i luni determin[ actualizarea importului cu ultima
actualizare a datelor din modulul asociat. Ulterior se ob\in ^n EVCONT `i notele sintetice
corespunz[toare datelor “importate”, ^n urma opera\iei de prelucrare note din documente.

OBSERVA|II:
Dac[ modulul din care se import[ este ^n aceea`i lun[ ca `i luna curent[ a modulului de
contabilitate, are loc un import „sincron”. Dac[ modulul din care se import[ este „^n
avans” ca lun[ curent[ fa\[ de luna curent[ a modulului de contabilitate, se import[ din
arhiva modulului asociat la EVCONT;
• Din modulele EVPERS `i EVIMOB se import[ at]t formulele contabile la nivel de
document primar, c]t `i ca note sintetice. Acest lucru nu exclude eventuala ^nc[rcare ^n
acelea`i note a unor documente primare direct ^n contabilitate. @n acest caz, programul
avertizeaz[ despre necesitatea relu[rii prelucr[rii de note dup[ fiecare opera\ie de
import;
• @n modulul EVGECO nu se genereaz[ note sintetice. De aceea, dup[ importul din acest
modul, prelucr[rile de note sintetice sunt obligatorii;
• Dac[ ^n EVCONT s-au ^nc[rcat direct note sintetice, importul din EVGECO nu mai este
posibil. @n schimb este posibil importul din EVPERS sau EVIMOB (se vor importa
numai notele sintetice);
• @n modulele asociate exist[ set[ri care pot ^mpiedeca generarea de formule contabile `i
deci importul accidental din aceste module (dac[ utilizatorul EVCONT nu dore`te s[
importe formule contabile dintr-un modul asociat, prefer]nd s[ ^ncarce manual aceste
formule direct ^n contabilitate);
• Dup[ ^nchiderea lunii curente ^n EVCONT, eventuale corec\ii / ad[ug[ri aduse
documentelor primare din modulele asociate, aferente lunii tocmai ^nchise NU vor mai
putea fi importate (EVCONT import]nd permanent doar documentele primare asociate
lunii curente a acestui modul). Este necesat ^n acest caz s[ se intre pe <Eviden\ele
anterioare> ale EVCONT, aferent lunii tocmai ^nchise, s[ se corecteze / adauge acolo
formulele contabile corespunz[toare ultimelor modific[ri din modulele asociate care nu
au mai fost preluate, apoi s[ se propage modificarea <la zi> (r[spunz]nd afirmativ
<DA> la fiecare din ^ntreb[rile de pe traseul de revenire c[tre luna curent[).
ATEN|IE:
Corec\iile unor documente primare importate se pot face ^n EVCONT, DAR orice
reluare a importului va determina readucerea documentelor din EVCONT provenite din
import la forma anterioar[.
De aceea se recomand[ efectuarea corec\iilor de documente provenite din modulele
asociate ^n locul de origine (chiar ^n cadrul modulului de unde aceste documente au fost
importate), apoi se va relua importul, urmat de reprelucr[rile aferente.
•
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13. MODIFIC{RI
(DEZVOLT{RI
DEZVOLT{RI)

ADUSE
PLANULUI
DE
CONTURI
ANALITICE SAU ELIMINAREA UNOR

n timpul realiz[rii eviden\elor contabile poate s[ apar[ necesitatea dezvolt[rii analitice a

Î unor conturi utilizate p]n[ ^n acel moment ^ntr-o variant[ “mai sintetic[“ (s-a lucrat p]n[

atunci cu 5121 `i se dore`te acum utilizarea conturilor 51211, 51212. Acest lucru se poate realiza
oric[nd, utiliz[nd ramurile specializate ale construc\iei de administrare a planului de conturi, denumite
<DEZVOLTARE>, respectiv <COMPRESIE> (vezi fig. 9)

13.1. Dezvoltarea de conturi ^n analitice
S-a lucrat p]n[ ^n luna curent[ cu un cont aflat pe un anumit nivel de arborescen\[, de exemplu
cu contul 371 (deoarece p[n[ ^n acel moment exista o singur[ gestiune). Se hot[re`te ca ^ncep]nd cu
luna curent[ s[ se lucreze cu 2 (sau mai multe) analitice: 3711, 3712 deoarece ^n activitatea firmei a
mai ap[rut ^nc[ o gestiune de marf[. Iat[ cum se procedeaz[:
• Se intr[ pe ramura de vizualizare plan conturi, se alege Ad[ugare `i se creeaz[ un nou cont:
3711, cu denumire specific[ primei gestiuni (cea anterior folosit[). Programul asociaz[ acestui
cont un cont p[rinte:371 `i totodat[ va BLOCA contul nou creeat, dac[ contul anterior 371 are
solduri sau rulaje precedente sau curente;
• Din meniul lateral-st]nga se alege op\iunea Revenire `i ne pozi\ion[m pe contul ini\ial: 371,
apoi se alege din meniu op\iunea de Dezvoltare;
• Programul solicit[ precau\ii suplimentare, solicit[ confirm[ri, apoi sugereaz[ dezvoltarea:
fostul 371 va deveni 3711. Declan`area dezvolt[rii determin[ ^nlocuirea ^n firma curent[ a
contului 371 cu 3711, at]t ^n luna curent[ c[t `i ^n arhive, at]t ^n EVCONT c]t `i ^n toate
modulele eventual asociate;
• Din acel moment func\ia vechiului cont (371) a fost preluat[ de noul cont (^ntre altele, vechiul
cont devine BLOCAT, iar noul cont devine UTILIZAT;
• Se pot acum crea oric]te alte analitice similare, aflate pe acela`i palier de arborescen\[
(3712,3713,…..).

13.2. Compresia de conturi din analitice ^n conturi mai sintetice
S-a lucrat p]n[ ^n luna curent[ cu ni`te conturi aflate pe un anumit nivel de arborescen\[, de
exemplu cu conturile 3711, 3712 (deoarece p[n[ ^n acel moment existau mai multe gestiuni). Se
hot[re`te ca ^ncep]nd cu luna curent[ s[ se lucreze cu un singur cont de acest gen: 371 deoarece ^n
activitatea firmei mai exist[ o singur[ gestiune `i nu se ^ntrevede schimbarea acestei situa\ii. Iat[ cum
se procedeaz[:
• Se intr[ pe ramura de vizualizare plan conturi `i se alege unul din analitice (ex. 3711) Din meniul
lateral-st]nga se alege op\iunea Compresie (fiind ^n vizualizarea contului ales 3711);
• Programul solicit[ precau\ii suplimentare, solicit[ confirm[ri, apoi sugereaz[ dezvoltarea: fostul
3711 va deveni 371. Declan`area compresiei va determina ^nlocuirea ^n firma curent[ a conturilor
3711, 3712,… cu 371, at]t ^n luna curent[ c[t `i ^n arhive, at]t ^n EVCONT c]t `i ^n toate modulele
eventual asociate;
• Din acel moment func\iile vechilor conturi analitice (3711,3712…) au fost preluate de c[tre
contul mai sintetic (371) (se efectueaz[ `i compresiile de sume ^n balan\a de verificare.
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13.3. Transla\ia de conturi
Este util[ c]nd se dore`te ^nlocuirea unui cont cu altul, iar ^ntre ele nu exist[ nici un fel de
rela\ie, `i deci nu se poate aplica nici una din tehnicile de mai sus. Totu`i ambele conturi trebuie s[
existe ^n planul de conturi, primul sa fie utilizat, iar al doilea s[ nu fie blocat.

13.4. Deblocarea
Se folose`te atunci c]nd un cont este blocat `i se dore`te folosirea lui, iar deblocarea nu se poate
realiza prin tehnicile de mai sus. Pentru a fi debocat un cont, este necesar ca toate conturile din ierarhia
superioar[, precum `i to\i descenden\ii s[ nu aib[ date introduse.
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ANEXA I

CONT{RI AUTOMATE

NUME CONTARE

DETALIU

EXEMPLE

@ncasare f[r[ T.V.A
@ncasare cu T.V.A.

Casa
Plata f[r[ T.V.A.
Plata cu T.V.A.

Banca

@ncasare
Plat[

5311=581

401=5121

627=5121

542=5311

5121=411

371 %
401
378
4428

Marf[

Recep\ii(cump[r[ri)

5311 %
707
704
5311 %
707
4427
%
5311
6028
604
%
5311
6028
4426
5121=581

+(4426=401)
+ 635=447

% 401
Cump[r[ri pentru firm[
303
(materiale)
4426

Transfer din produc\ie
^n comer\

371 %
345
378
4428

% 404
212
4426
sau

371 %
341
378
4428

Cu factur[ (f[r[ taxare 411 %
707 (701) + 711 = 345
invers[)

V]nz[ri

4427

Cu factur[
invers[)

(cu taxare 411 %

707

(eventual)

+ 581 = 4427
+4426 = 581
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ANEXA II

METODA UTILIZAT{ PENTRU A EFECTUA
SC{DEREA DIN GESTIUNE A M{RFURILOR V}NDUTE
Rela\iile de calcul utilizate sunt afi`ate ^ntr-o manier[ general[, solicit]ndu-se fixarea setului
de conturi efectiv utilizate.

Fig.61

INDICA|II GENERALE:
A) Programul efectueaz[ sc[derea din gestiune ^n urm[toarele situa\ii distincte:
* Num[rul de gestiuni de m[rfuri = 1. Este situa\ia cea mai simpl[, setul unic de conturi
implicat ^n realizarea sc[derii fiind ^n general: 378, 371, 4428, 4427, 707, 607 (sau analitice ale
acestora care se refer[ numai la marf[);
* Num[rul de gestiuni de m[rfuri > 1. În acest caz exist[ 2 posibilit[\i de efectuare de c[tre
program a sc[derii:
1) conturile implicate ^n sc[dere au fost definite ca urm[rite pe gestiuni (deci exist[ unul sau
mai multe seturi de conturi utilizate, TOATE reg[sindu-se ^n lista de conturi pe gestiuni, iar gestiunile
implicate sunt codificate dup[ dorin\[). Programul analizeaz[ existen\a unei asemenea situa\ii, iar
dup[ testele de validare corespunz[toare va afi`a rezultatele calculelor `i cont[rile de sc[dere generate,
parcurg]nd succesiv fiecare gestiune, pentru setul curent de conturi..
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Utilizarea de seturi de conturi distincte poate fi necesar[ dac[ ^n cadrul acelora`i gestiuni
exist[ dou[ categorii de activit[\i cu adaos pronun\at diferit.
Se vor eviden\ia de exemplu cu 3781, 3711, 44281, 44271, 7071, 6071, conturile asociate
activit[\ii 1, iar cu 3782, 3712, 44282, 44272, 7072, 6072 conturile asociate activit[\ii 2, ambele seturi
referindu-se la mai multe gestiuni `i deci fiind ^n totalitate definite ca analitic dinamic pe gestiuni. Prin
44273 se va eviden\ia de exemplu T.V.A. colectat din alte v]nz[ri (nu marf[);
2) conturile implicate ^n sc[derea din gestiune au fost TOATE dezvoltate analitic cu
eviden\ierea acestei dezvolt[ri ^n balan\a de verificare pentru fiecare gestiune (Exemplu: pentru
gestiunea 1 se utilizeaz[ setul 3781, 3711, 44281, 44271, 7071, 6071; pentru gestiunea 2 se utilizeaz[
setul 3782,3712, 44282, 7072, 44272, 6072 etc.).
În acest caz se declar[ la ^nceputul fiec[rei cont[ri setul pentru care se dore`te sc[derea, iar la
sf]r`it se reia opera\iunea, definind setul urm[tor de conturi `.a.m.d. Se observ[ c[ metoda este util[
pentru un num[r mic de gestiuni (max.2-3), altfel recomand]ndu-se utilizarea metodei 1;
B) Dup[ validarea salv[rii fiec[rei cont[ri de sc[dere, se recomand[ tip[rirea rela\iilor
utilizate pentru justificarea ulterioar[ a metodei folosite;
C) Dac[ rezultatele sc[derii semnaleaz[ o eroare, NU se salveaz[ contarea `i se iese din
programul de prelucrare a balan\ei de verificare. Dup[ corectarea erorii ^n cadrul vizualiz[rii
documentelor primare, se reprelucreaz[ nota contabil[ afectat[ de modificare, apoi se reprelucreaz[
balan\a. Reluarea gener[rii notei contabile de sc[dere din gestiune determin[ anularea complet[ a
notei anterior generate.

AVERTIZARE ~I RESTRIC|II
1) Dac[ exist[ mai multe gestiuni de m[rfuri `i se face transfer ^ntre acestea, ^nregistr[rile
contabile aferente vor afecta nu numai conturile 371, ci `i conturile legate de acestea : 378, 4428.
2) Nu uita\i: crea\i analitice distincte ale contului de T.V.A. colectat din v]nzare, pentru a
separa T.V.A. colectat din v]nzare m[rfuri (eviden\iat de exemplu prin 44271) de T.V.A. colectat
din alte v]nz[ri (eviden\iat de exemplu prin 44272).
3) ATEN|IE !!! Ave\i voie s[ examina\i critic calculele `i formulele generate de c[tre
program. Dac[ ceva vi se pare incorect, nu da\i vina pe program , nu merge\i ^n nici un caz pe ideea
fals[: <Las[ c[ `tie programul ce face !!!>, ci apela\i la analize pe baz[ de vizualiz[ri de fi`e analitice,
descoperi\i ^n care parte a formulei este eroarea, pentru c[ sigur aceasta vi se datoreaz[. Remedia\i
problema, apoi relua\i sc[derea automat[ din gestiune.
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ANEXA III

1. D U B L A U R M { R I R E A P A R T E N E R I L O R
PE FACTURI + SCADEN|E
CE ADUCE

NOU

ACEASTA

DEZVOLTARE ?

Urm[rirea conturilor pe parteneri (denumit[ ^n cadrul EVCONT « urm[rire analitic[« )
permite, ^n versiunea simpl[, furnizarea a 2 rapoarte finale:
balan\a analitic[ a acestor conturi ( document ^n cadrul c[ruia fiecare partener ocup[ c]te o
singur[ linie, av]nd con\inutul : nume partener + sold ^nceput de lun[ + rulaje lunare + sold
final) ;
fi`a analitic[ a partenerului X asociat contului urm[rit analitic Y (document ^n cadrul c[ruia se
detaliau toate opera\iile asociate acelui cont + partener, far[ s[ existe ^ns[ o « ^mperechere »
clar[ ^ntre o anumit[ achitare `i factura corespunz[toare acelei achit[ri.
Noua construc\ie elimin[ aceast[ deficen\[:
realiz]nd o asociere riguroas[ ^ntre o factur[ emis[ `i achit[rile corespunz[toare;
permi\]nd urm[rirea respect[rii termenelor scadente precizate ^n cadrul facturilor;
oferind utilizatorului 8 rapoarte noi, realizate ^n 2 versiuni distincte, dup[ cum alegem unul
din tronsoanele Vizualiz[ri sau List[ri ale modulului EVCONT

1.1. @NC{RCARE DOCUMENTE
1.1.1. Etape ini\iale
Numai ^n prima lun[ de utilizare a op\iunii de dubl[ urm[rire analitic[ a unui cont, se parcurg, ^n
cadrul modulului EVCONT, urm[toarele etape :

Definire cont ca « dublu urm[rit » pe parteneri + facturi
Se utilizeaz[ secven\a :

DATE DIVERSE DE @NC{RCAT
ANALITICE (CONTURI + CODURI)
LIST{ CONTURI ANALITICE
AD{UGARE (MODIFICARE))
Se va folosi secven\a Ad[ugare dac[ suntem ^n prima lun[ de utilizare a programului la firma
curent[ sau dac[ contul pe care ne pregatim s[ ^l definim ca dublu urm[rit nu a fost de loc definit
analitic p]n[ acum. Se vor preciza : simbol cont, tip cont (A=activ / P=pasiv), num[r list[ parteneri
c[ruia ^i apar\ine contul (1-implicit), cont dublu urm[rit ? (D=da / N=nu).
Se va folosi secven\a Modificare dac[ contul pe care ne pregatim s[ ^l definim ca dublu urm[rit
a fost definit `i utilizat analitic p]n[ acum. Se va preciza suplimentar: tip cont (A=activ / P=pasiv) `i
cont dublu urm[rit (D=da / N=nu).
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OBSERVA|IE: : se va putea oric]nd analiza corectitudinea definirii acestor conturi
utiliz]nd acela`i tronson, subramura Vizualizare.
1.1.1.2. @nc[rcare solduri ini\iale la conturile « dublu urm[rite »
Se utilizeaz[ secven\a :

DATE DIVERSE DE ÎNC{RCAT
ANALITICE - CONTURI ~I CODURI
SOLD INI|IAL – CONT ANALITIC
Se ^ncarc[ soldurile de ^nceput de lun[ ale conturilor analitice aferente fiec[rui partener,
desfa`urate pe facturi `i eventual chiar pe ^ntregul istoric al unei facturi cu sold la ^nceputul lunii
curente.
Varianta 1 :
@nc[rcare facturi nesoldate, NUMAI cu valoarea r[mas[ neachitat[.
Se precizez[ la fiecare ^nc[rcare distinct[ (aleg de fiecare dat[, dup[ precizarea ini\ial[ a
contului `i a partenerului, ramura 99999998) :
-Num[r factur[ ;
-Data emiterii documentului ;
-Data scadent[ (dac[ nu se cunoa`te, se completeaz[ cu o valoare c]t mai realist[) ;
-Valoare r[mas[ neachitat[ la documentul curent (^n rubrica :Emitere).
Se ^ncarc[ succesiv toate facturile ramase neachitate ale partenerului selectat.
Not[ : a) Dac[ nu se cunoa`te componen\a soldului, se aloc[ unei singure facturi (eventual cu un
num[r inventat), ^ntreaga sum[ aferent[ soldului ;
b) Nu se accept[ solduri ^n discordan\[ cu caracterul contului (partenerul aferent contului
de ACTIV <exemplu :411> va avea numai solduri DEBITOARE iar cel aferent unui cont de PASIV
<exemplu :401>, va avea numai solduri CREDITOARE) !!!
Varianta 2 :
@nc[rcare facturi nesoldate, cu valoarea total[ +toate achit[rile par\iale ^n contul facturii.
Pentru fiecare partener selectat, aferent unui cont dublu-urm[rit :
a) Se ^ncarc[ mai ^nt]i :
-Numar factur[ ;
-Data emiterii documentului ;
-Data scadent[ (dac[ nu se cunoa`te, se completeaz[ cu o valoare c]t mai realist[) ;
-Valoarea total[ a documentul curent (^n rubrica :Emitere).
b) Se ^ncarc[ apoi ^n bucl[, succesiv, toate achit[rile par\iale ^n contul facturii curente.
c) Se trece la urm[toarea factur[ `.a.m.d.
La terminarea ^ncarc[rii facturilor unui anumit partener, se verific[ corela\ia afi`at[ de
program pentru fiecare partener ^n parte (soldul total al acestui partener pentru contul ^n discu\ie =
soldul din eviden\e anterioare).
La terminarea ^ncarc[rii facturilor tuturor partenerilor unui cont, se verific[ corela\ia afi`at[ de
program pentru ^ntregul cont (soldul total al acestui cont = soldul din balan\a de verificare ).

OBSERVA|II:
Verifica\i corectitudinea ^nc[rc[rii soldurilor ini\iale ale conturilor dublu-urm[rite analitic prin
utilizarea secven\ei: Vizualizari → Alte vizualiz[ri → Corela\ii → Parteneri / facturi.
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1.1.2. @nc[rcare documente EMISE
1.1.2.1. Emitere document ^n modulul EVCONT
De c]te ori urmeaz[ s[ se foloseasc[ o formul[ contabil[ (asociat[ documentului ^nc[rcat) ^n care
sunt implicate conturi dublu-urm[rite pe parteneri+facturi (exemplu : 411, 401, 404), de la ^nceput se
urmeaz[ o procedur[ strict[ (obligatorie) :
- @n casu\a Cod se tasteaz[ 0 + <Enter> (sau se tasteaz[ primele maxim 10 caractere ale numelui
partenerului) ;
- Se selecteaz[ CHIAR ACEL CONT dublu - urm[rit care urmeaz[ a fi utilizat, din lista de conturi
urm[rite analitic ;
- Se alege partenerul ;
- Se alege op\iunea EMITERE ;

Fig.62
-Se completeaz[ num[rul facturii, data documentului, data scadent[, etc. , apoi formula contabil[
(automat[ sau manual[).

OBSERVA|II:
STRICT INTERZIS a se folosi conturile dublu-urm[rite ^n alt context dec]t cel de mai sus, sau ^n
alte formule contabile care nu sunt cele fire`ti, legate de activitatea de EMITERE facturi
(simbolul contului afl]ndu-se ^n aceste cont[ri pe DEBIT - pentru conturile de ACTIV, respectiv pe
CREDIT - pentru conturile de PASIV).
@n cadrul formulelor contabile, conturile dublu-urm[rite vor ap[rea o singur[ dat[, « acolo unde le
este locul » . Orice alt[ situa\ie va fi respins[ de program.
Exemple de formule contabile reflect]nd « emiteri » :
411 %
% 401
371 %
707
626
401 + (4426 = 401)
4427
4426
378
4428
1.1.2.2. Emitere document ^n modulul EVGECO
Ramurile prin care se vor ^nc[rca conturile dublu-urmarite sunt EXCLUSIV urm[toarele :
a) Factur[ri : odat[ cu emiterea / ^ncarcarea unei facturi se precizeaz[ scaden\a
documentului, iar valoarea emis[ se reg[se`te ^n formulele contabile asociate . Data scadent[ se poate
corecta, pe ramura « Factur[ri → corec\ie cont[ri » , ^n cadrul programului EVGECO.
B) Recep\ii : odat[ cu emiterea / ^ncarcarea unei recep\ii se precizeaz[ scaden\a
documentului, iar valoarea emis[ se reg[se`te ^n formulele contabile asociate . Completarea num[rului
facturii asociate NIR-ului este obligatorie. Data scadent[ se poate corecta, pe ramura « NIR-uri →
corec\ie cont[ri » , ^n cadrul programului EVGECO.
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OBSERVA|II:
STRICT INTERZIS a se folosi conturile dublu-urm[rite pe alte ramuri dec]t cele de mai sus, sau ^n
alte formule contabile care nu sunt cele fire`ti legate de activitatea de facturare / recep\ie.
(simbolul contului afl]ndu-se ^n aceste cont[ri pe DEBIT - pentru conturile de ACTIV, respectiv pe
CREDIT-pentru conturile de PASIV).
1.1.2.3. Emitere document ^n modulul EVGECO
Ramurile prin care se vor ^nc[rca conturile dublu-urmarite sunt EXCLUSIV urm[toarele :
a) Factur[ri : odat[ cu emiterea / ^ncarcarea unei facturi reprezent]nd o vanzare de
imobilizare, se precizeaz[ eventual scaden\a documentului, iar valoarea emis[ se reg[se`te ^n formulele
contabile asociate . Data scadent[ se poate corecta, pe ramura « Nota de amortiz[ri → Vizualizare
documente primare » , ^n cadrul programului EVIMOB.
B) Recep\ii : odat[ cu emiterea / ^ncarcarea unei recep\ii de imobiliz[ri se precizeaz[
scaden\a documentului, iar valoarea emis[ se reg[se`te ^n formulele contabile asociate . Completarea
num[rului facturii asociate NIR-ului este obligatorie. Data scadent[ se poate corecta, pe ramura «Nota
de amortiz[ri → Vizualizare documente primare», ^n cadrul programului EVIMOB.
1.1.2.4. Achitare document aferent conturilor dublu - urm[rite
@nc[rcarea achit[rilor se face evident ^n contabilitate, pe ramura « DOCUMENTE
PRIMARE »
- @n casu\a Cod se tasteaz[ 0 + <Enter> (sau se tasteaz[ primele maxim 10 caractere ale numelui
partenerului) ;
- Se selecteaz[ CHIAR ACEL CONT dublu-urm[rit care urmeaz[ a fi utilizat, din lista de conturi
urm[rite analitic ;
- Se alege partenerul ;
- Se alege op\iunea ACHITARE ;
Programul analizeaz[ dac[ acel partener are facturi nesoldate aferente contului ales . @n situa\ia ^n
care nu exist[ facturi nesoldate, programul avertizeaz[ despre acest lucru `i ^ntrerupe procesul.
-Se completeaz[ valoarea achit[rii ;
-Se solicit[ contul prin care se efectueaz[ achitarea ( exemplu:5311, 5121, 409, 419, 542, etc.)

Fig.63
Programul afi`eaz[ facturile scadente, ^n ordinea descresc[toare a scaden\elor. Se selecteaz[
factura a c[rei achitare se dore`te. Dac[ valoarea sumei este mai mic[ dec]t valoarea facturii alese, se
efectueaz[ evident o achitare par\ial[. Dac[ valoarea sumei de achitat este mai mare dec]t valoarea
facturii alese, se achit[ acea factur[ (programul afi`eaz[ formula contabil[ AUTOMATA) , apoi se reia
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ciclul achit[rii ^n mod automat, suma disponibil[ pentru viitoarele achit[ri fiind diminuat[ cu valoarea
precedentei achit[ri. Dac[ suma din documentul de plat[ este mai mare dec]t suma facturilor nesoldate,
utilizatorul le achit[ succesiv pe toate, apoi este avertizat cu privire la suma r[mas[, care va trebui
ulterior contabilizat[ separat, ca achitare ^n avans.
Exemple de cont[ri reprezent]nd achit[ri :
401 = 5311 (achitare furnizor prin CAS{) ;
401 = 5121 (achitare furnizor prin BANC{);
401 = 409 (^nregistrarea achit[rii dintr-un avans anterior);
401 = 542 (justificare avans spre decontare) ;
401 = 581 apoi 581 = 411 pentru un proces verbal de compensare (acesta va fi practic
« spart » ^n dou[ achit[ri).
1.1.2.5. Studii de cazuri uzuale :
Exemplul 1 :
a) Un client achit[ un avans :
5311 = 419 (oper\ie obi`nuit[, nu implic[ « dubla-urm[rire ») ;
(5121)
b) Ulterior (^n aceea`i lun[) ridic[ marfa :
411 %
(implic[ dubl[-urm[rire)
707
4427
c) @n nota contabila de “@nregistrari diverse” se efectueaz[ « achitarea » :
419 = 411
(dubl[-urm[rire)
d) Achitare eventual[ diferen\[ :
5311 = 411
(dubl[-urm[rire)
(5121)
Exemplul 2 (v]nzare):
Avansurile impun facturi de avans. Pentru a evita acest lucru, se recomand[ ca factura de livrare
`i chitn\a de avans s[ aib[ aceeasi dat[, sau cel pu\in s[ fie din aceea`i lun[.
Dac[ chitan\a este ^ntr-o lun[ `i livrarea ^n luna urm[toare, se procedeaz[ astfel :
a) Se emite factura de avans (F1):
411/F1 %
V1 (dubl[-urm[rire)
419
V2
4427
V3
b) `i se completeaz[ ^n acceea`i zi chitan\a (^nc[rcare ulterioar[ emiterii facturii de avans) :
5311 = 411/F1 V1
(5121)
c) La livrare se emit 2 facturi ;
- factura de storno avans : 411/F2 %
-V1
419
-V2
4427
-V3
V1
- factura de livrare :
411/F3 %
707
4427
d) @n nota de « @nregist[ri diverse » se ^nregistreaz[ achitarea corespunz[toare :
581 = 411/F2
-V1

100
581 = 411/F3
V1
Concluzie : 4 documente implicte + 6 cont[ri.
Exemplul 3 (cump[rare cu achitare de avans + factur[ de avans):
Se procedeaz[ ca ^n exemplul 2 dar « ^n oglind[«

Exemplul 4 (facturi de storno):
a) factura de livrare ini\ial[:

411/F1 %
V1
707
4427
b) factura de storno:
411/F2 %
-V2 (cu :V2<V1)
707
4427
c) @n nota de « @nregist[ri diverse » se ^nregistreaz[ achitarea corespunz[toare :
581 = 411/F2
-V2
581 = 411/F1
V2

Exemplul 5 (clientul achit[ cu Bilet la Ordin sau cu fil[ de CEC):
a) factura de livrare ini\ial[:
411/F1 %
V1
707
4427
b) @n nota de « @nregist[ri diverse » se ^nregistreaz[ achitarea corespunz[toare :
V1
413 = 411/F1
Sugestie : Defini\i `i 413, 403 (efecte de primit) ca dublu-urm[rite pe parteneri+num[r
document de plat[. @n acest caz contarea anterioar[ se va realiza ^n 2 etape :
581 = 411/F1
V1
413/serie CEC =581
V1
C) @ncasarea achit[rii corespunz[toare la scaden\a instrumentului de plat[:
5121 = 413/serie CEC V1

1.2. VIZUALIZ{RI LEGATE DE DUBLA - URM{RIRE
1.2.1. Balan\e parteneri / documente
Sunt disponibile 4 feluri de balan\e ale conturilor analitice urm[rite pe documente :
1.2.1.1. Balan\a tuturor documentelor derulate ^n lun[.
Documentul permite prezentarea, pentru contul analitic selectat, a situa\iei unui anumit partener
sau a tuturor partenerilor, pentru toate documentele derulate ^n lun[ sau emise anterior, indiferent dac[
s-au achitat sau nu. Pentru fiecare partener din balan\a sunt prezentate situa\iile fiec[rei facturi ^n
derulare. Aceste facturi pot fi emise anterior lunii curente, eventual cu achit[ri par\iale precedente, ori
sunt emise pe parcursul lunii curente. Se poate vedea ^n esen\[ ce s-a ^nt]mplat cu fiecare factur[, iar
dac[ se doresc detalii, acest lucru poate fi realizat (dup[ un <Enter> pe factura dorit[ din balan\a
vizualizat[), pe 2 c[i :
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-vizualizare fi`[ detaliat[ a facturii selectate, cu prezentarea tuturor opera\iilor contabile ^n care
a fost implicat[ factura respectiv[;
-vizualizare factur[ ^n detaliu (dac[ factura a fost ^nc[rcat[ prin programul EVGECO,
imaginea ei detaliat[ la nivel de con\inut factur[/NIR poate fi adus[ pe ecran, f[r[ a fi nevoie ca pentru
aceasta s[ p[r[sim programul de contabilitate `i s[ navig[m prin arhiva programului de gestiune).

Fig.64
De men\ionat c[ dubla urm[rire este posibil[ pentru documente la nivelul lunii curente pe care se
afl[ contabilitatea dar `i LA ZI, selec\ia acestei op\iuni centraliz]nd documentele ^nc[rcate inclusiv pe
luna urm[toare, ^n EVCONT sau ^n modulele asociate.
1.2.1.2. Balan\a documentelor nesoldate.
Permite aducerea pe ecran a unei construc\ii similare cu cea anterioar[, dar cu referire numai la
acele facturi care nu au fost ^nc[ achitate.
1.2.1.3. Balan\a documentelor cu scaden\a depa`it[.
Permite aducerea pe ecran a unei construc\ii similare cu cea anterioar[, dar cu referire numai la
acele facturi care nu au fost achitate `i al caror angajament de plat[ a fost dep[`it .
1.2.1.4. E`alonarea achit[rilor / ^ncasarilor pe urm[toarele 4 s[pt[m]ni.
Permite aducerea pe ecran a unui planificator al pl[\ilor / ^ncas[rilor care va preciza, pentru contul
selectat, ce pl[\i / ^ncas[ri vor ajunge la scaden\[, ^ncep]nd cu sapt[m]na urm[toare (luni / mar\i /
miercuri / joi / vineri ), apoi ^n saptam]na II, III, >III . O men\iune special[ ar fi de adus acestui
planificator pentru administrarea CEC-urilor sau a Biletelor la ordin ajunse la scaden\[, dac[ sau definit
`i se utilizeaz[ conturile 403,413 ca dublu-urm[rite.
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Fig.65

1.2.2. Fi`e analitice pe parteneri + documente
Sunt disponibile 4 feluri de fi`e ale conturilor analitice urm[rite pe documente :
1.2.2.1.Fi`a tuturor documentelor derulate ^n lun[.
Dup[ selectarea contului `i a partenerului, se poate vizualiza situa\ia tuturor documentelor derulate
^n lun[ sau emise anterior, indiferent dac[ s-au achitat sau nu. Situa\ia este detaliat[, fiind prezentat[
grupat[ pe facturi, pentru fiecare din acestea identific]ndu-se at]t datele ini\iale legate de emitere, c]t `i
toate achit[rile, par\iale sau definitive. Un <Enter> pe o factur[ permite vizualizarea acesteia ^n detaliu,
a`a cum a fost ea redactat[ ^n cadrul programului de gestiune.
1.2.2.2. Fi`a documentelor nesoldate :
Permite aducerea pe ecran a unei construc\ii similare cu cea anterioar[, dar cu referire numai la
acele facturi care nu au fost ^nc[ achitate.
1.2.2.3. Fi`a documentelor cu scaden\a depa`it[.
Permite aducerea pe ecran a unei construc\ii similare cu cea anterioar[, dar cu referire numai la
acele facturi care nu au fost ^nc[ achitate `i al caror angajament de plat[ a fost dep[`it .
1.2.2.4. Fi`a documentelor unui partener de la luna X, an Y p]n[ la luna X1, an Y1
Permite aducerea pe ecran a unei construc\ii similare cu cea anterioar[, dar cu referire la toate
documentele derulate cu un partener, ^n perioada selectat[ (util pentru o eventual[ punctare cu acel
partener)

103
De men\ionat c[ dubla urm[rire este posibil[ `i la nivel de fi`[ analitic[, pentru documente la
nivelul lunii curente pe care se afl[ contabilitatea, dar `i LA ZI, selec\ia acestei op\iuni centraliz]nd
documentele ^nc[rcate inclusiv pe luna urm[toare, ^n EVCONT sau ^n modulele asociate.

1.3. LIST{RI LEGATE DE DUBLA - URM{RIRE
1.3.1. Balan\e parteneri/ documente
Sunt disponibile 4 feluri de balan\e ale conturilor analitice urm[rite pe documente :
1.3.1.1. Balan\a tuturor documentelor derulate ^n lun[.
Construc\ia este similar[ cu cea de pe vizualizare, dar este mult mai ampl[, cu mai multe
informa\ii dispuse pe orizontal[ (dintre cele mai utile ar fi de men\ionat pentru fiecare factur[ : data
scadent[ `i num[rul de zile de depa`ire) @n partea inferioar[ a balan\elor, sunt prezente interesante
sinteze cu privire la situa\ia ^ntarzierilor la plat[ : datorii cu vechime <30 zile, ^ntre 30-60 zile, ^ntre 6090 zile, peste 90 zile, peste 1 an.
Direct din previzualizarea pe ecran a documentului se poate, utiliz]nd tasta F10, aduce pe ecran
vizualizarea facturii ^n detaliu (dac[ factura a fost ^nc[rcat[ prin programul EVGECO, imaginea ei
detaliat[ la nivel de con\inut factur[/NIR poate fi adus[ pe ecran, f[r[ a fi nevoie ca pentru aceasta s[
p[r[sim programul de contabilitate `i s[ navig[m prin arhiva programului de gestiune).
1.3.1.2. Balan\a documentelor nesoldate.
Permite aducerea pe ecran a unei construc\ii similare cu cea anterioar[, dar cu referire numai la
acele facturi care nu au fost ^nc[ achitate.
1.3.1.3. Balan\a documentelor cu scaden\a depa`it[.
Permite aducerea pe ecran a unei construc\ii similare cu cea anterioar[, dar cu referire numai la
acele facturi care nu au fost achitate `i al caror angajament de plat[ a fost dep[`it .
1.3.1.4. E`alonarea achit[rilor / ^ncasarilor pe urm[toarele 4 s[pt[m]ni.
Construc\ie similar[ cu aceea de la vizualiz[ri.

1.3.2. Fi`e analitice pe parteneri + documente
Sunt disponibile 4 feluri de fi`e ale conturilor analitice urm[rite pe documente, similare ca mod
de construc\ie cu rapoartele realizate pe vizualiz[ri, dar prezent[nd mai multe detalii.

