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Modulul IMOBILIZ|RI 

WinMENTOR permite contabilizarea automat\ a mijloacelor fixe [i a obiectelor de inventar 
`nregistrate `n stoc prim modulul MIFIX. Odat\ ini]ializate, acestea se amortizeaz\ automat, 
gener^nd `n acela[i mod `nregistr\rile contabile aferente. Cu alte cuvinte, amortizarea [i 
contabilizarea se vor realiza 100% automat, lun\ de lun\, f\r\ necesitatea de a interveni asupra 
bazei de date `n acest scop. 

IMO.1. Mod de utilizare  

~nainte de a descrie modul de rezolvare a imobiliz\rilor, este important de [tiut c\ principiul care 
st\ la baza rezolv\rii amortiz\rii mijloacelor fixe [i obiectelor de inventar este realizarea corel\rii 
stricte a fi[ierelor „STOC‰ [i „MIFIX‰. Mai precis, orice tranzac]ie de stoc (intrare, transfer, 
modificare de pre], ie[ire) a unui mijloc fix sau obiect de inventar va necesita interven]ia 
utilizatorului `n modulul MIFIX pentru completarea tranzac]iei cu datele specifice acestui modul. 

S\ vedem cum se realizeaz\ acest lucru. 

~n primul r^nd va trebui s\ configur\m dou\ din constantele generale „MENTOR‰ din sec]iunea 
"CONTURI SINTETICE PENTRU IDENTIFICAREA TIPULUI DE STOC": „SINTETIC OBIECTE DE 
INVENTAR‰ [i „SINTETIC MIJLOACE FIXE‰, `n care se va preciza lista conturilor corespunz\toare 
celor dou\ clase de stocuri (vezi fig. IMO.1.1). 

Pe baza acestei configur\ri se va face generarea automat\ a notelor contabile corespunz\toare 
tranzac]iilor de stoc precum [i identificarea automat\ a articolelor ce urmeaz\ a fi tratate `n 
modulul de mijloace fixe. 
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Fig. IMO.1.1. 

Tratarea diferit\ a celor dou\ categorii de tipuri de stoc const\ `n: 

 inventarierea - bucat\ cu bucat\ - a mijloacelor fixe, `n timp ce obiectele de inventar vor 
putea fi inventariate "`n grup" (pe toat\ cantitatea sau pe frac]iuni); 
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 tipul de amortizare (vezi fig. IMO.1.2): 

 

Fig. IMO.1.2. 

 pentru mijloace fixe: liniar\, accelerat\ [i degresiv\; 
 pentru obiecte de inventar: liniar\, integral la punerea `n func]iune, 50% la 

punerea `n func]iune [i restul la expirarea duratei normate de func]ionare. 

 tipul de contabilizare a ie[irilor de imobiliz\ri (vânz\ri, cas\ri). 

 

Fig. IMO.1.3. 
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~n bara principal\ de meniu, la selectarea op]iunii "IMOBILIZ|RI", se afi[eaz\ submeniul din fig. 
IMO.1.3. 

Primele dou\ op]iuni: „REZOLVARE MIJLOACE FIXE DIN STOC‰ [i „REZOLVARE OBIECTE DE 
INVENTAR DIN STOC‰, permit completarea tranzac]iilor de stoc referitoare la mijloace fixe [i 
obiecte de inventar `n vederea calcul\rii amortiz\rii [i a proces\rii datelor referitoare la eviden]a 
mijloacelor fixe [i obiectelor de inventar. 

Urm\toarele dou\ op]iuni permit consultarea nomenclatorului de mijloace fixe [i a 
nomenclatorului de obiecte de inventar. 

Ultima op]iune ofer\ utilizatorului posibilitatea `nc\rc\rii parametrilor de calcul necesari 
amortiz\rii degresive AD2. 

Selectarea oric\reia dintre primele dou\ op]iuni va afi[a lista de c\utare prezentat\ `n fig. 
IMO1.4., ce con]ine toate pozi]iile din stoc care necesit\ rezolvare din punct de vedere al 
amortiz\rilor. Prima coloan\ din aceast\ list\ (coloana "OK") va afi[a `n dreptul fiec\rei `nregistr\ri 
nerezolvate semnul "?", de culoare ro[ie. ~n acest caz lipsa corel\rii poate fi surprins\ prin 
compararea coloanelor „STOC‰ (care exprim\ cantitatea existent\ `n stocuri) [i „REZOLVAT‰ (care 
reprezint\ cantitatea aflat\ deja `n eviden]a MIFIX). 

~n cazul `n care o linie din list\ nu are semnul `ntreb\rii `n coloana "OK", atunci stocul descris `n 
aceast\ pozi]ie are echivalent `n MIFIX, cu alte cuvinte este "REZOLVAT"! (con]inutul coloanei 
„STOC‰ este identic cu cel al coloanei „REZOLVAT‰). 
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Fig. IMO.1.4. 

IMO.2. Mod de operare 
IMO.2.1. ~nregistrare mijloc fix (obiect de inventar) 

Rezolvarea pozi]iilor de stoc nepreluate `n MIFIX se va face prin selectarea butonului "DETALII" 
de pe lista de c\utare "REZOLVARE IMOBILIZ|RI DIN STOC". Macheta afi[at\ pe ecran (vezi fig. 
IMO.2.1.1) cuprinde date de `nregistrare pentru toate imobiliz\rile de la pozi]ia de stoc detaliat\. 
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Fig. IMO.2.1.1. 

~n zona superioar\ sunt afi[ate informa]iile generale de caracterizare a stocului. Rezolvarea - din 
punctul de vedere al mijloacelor fixe - a cantit\]ii din stoc la aceast\ pozi]ie se afl\ `n grila 
machetei. La `nceput grila este goal\, ceea ce sugereaz\ c\ pozi]ia de stoc nu este "rezolvat\". 
~nregistrarea unui mijloc fix ([i, `n mod asem\n\tor, a obiectelor de inventar) se face `n urm\torii 
pa[i: 

 alege]i codul de clasificare a mijlocului fix (acesta asigur\ [i completarea automat\ a 
coloanei de durat\ normat\ de func]ionare); 

 ap\sa]i butonul "GENERARE DIN STOC" pentru a ad\uga pozi]ii corespunz\toare `n 
nomenclatorul „MIFIX‰; 

 `n cazul mijloacelor fixe, pentru fiecare unitate de cantitate (fiecare bucat\) va ap\rea `n 
gril\ o pozi]ie nou\. ~n cazul obiectelor de inventar, toat\ cantitatea existent\ `n stoc poate 
fi descris\ de pe o singur\ pozi]ie din gril\ (dac\ dori]i s\ trata]i `n mod diferit o parte din 
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cantitatea de obiecte de inventar, ap\sa]i butonul din coloana "CANT" `n gril\: va ap\rea 
un dialog care v\ cere s\ specifica]i cantitatea care se va "muta" pe o pozi]ie nou\); 

 completa]i fiecare linie din gril\ cu informa]iile cerute; 
 de men]ionat c\, `n cazul `n care mai multe linii din gril\ trebuie s\ aib\ valori identice pe 

o anumit\ coloan\, dup\ completarea valorii din prima linie poate fi ac]ionat butonul din 
capul de tabel al grilei (dac\ exist\) pentru a propaga valoarea respectiv\ la toate liniile 
din gril\. 

Este important de [tiut c\: 
 din considerente tehnice, obiectele de inventar necesit\ num\r de inventar; 
 butonul "NR. INV." din capul de tabel permite generarea automat\ de numere de inventar 

unice; 
 generatorul automat de numere de inventar folose[te seturi separate de valori pentru 

obiecte de inventar [i mijloace fixe. 

Coloana "PUS ~N FUNC" permite introducerea lunii [i anului de punere `n func]iune. ~n mod 
implicit, la obiecte de inventar data de punere `n func]iune este luna curent\, iar la mijloace fixe 
este luna urm\toare. 

Coloana "AMORTIZ.PREC" permite introducerea amortiz\rii precedente (dac\ rezolvarea se refer\ 
la o intrare mai veche `n stoc). 

Coloana "DUR" semnific\ durata de func]ionare r\mas\ pentru amortizare, m\surat\ `n luni. 

Coloana "GU%" este introdus\ pentru descrierea gradului de utilizare `n procente. 

Coloana "TIP AMORTIZARE" deschide o list\ de alegere care se prezint\ diferit la mijloace fixe 
fa]\ de obiecte de inventar (tipurile de amortizare specifice au fost deja enumerate). Amortizarea 
degresiv\ AD2 folose[te datele introduse `n program prin op]iunea „ELEMENTE DE CALCUL AD2‰ 
(vezi fig. 3). Macheta care se deschide selectând aceast\ op]iune (fig. IMO.2.1.2) se completeaz\ 
cu date din Tabelul nr 1. din NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII NR. 15/1994 
(num\rul de coloana specificat in machet\ reprezentând num\rul coloanei din tabelul amintit). 
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Fig. IMO.2.1.2. 

Coloana "STARE" permite descrierea st\rii curente a articolului supus amortiz\rii (fig. IMO.2.1.3). 

 

Fig. IMO.2.1.3. 
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"~N CURS DE AMORTIZARE" permite calculul amortiz\rii `n luna curent\, evident numai dac\ 
luna curent\ se `ncadreaz\ `n intervalul: 

"PUS ~N FUNC" ... "PUS ~N FUNC" + „DUR‰. 

La `nchiderea lunii, amortizarea precedent\ va cre[te cu amortizarea lunar\ curent\, „DUR‰ se va 
mic[ora cu o lun\ iar jurnalul de `nregistr\ri contabile se va completa cu `nregistr\ri de tipul: 

 "CONT CHELTUIELI" la "CONT AMORTIZARE" cu valoarea amortiz\rii curente. 

"TRECUT ~N CONSERVARE" va produce "`nghe]area" ac]iunii asupra liniei `n cauz\. 

"CASAT ~N LUNA CURENT|" [i "V˜NDUT ~N LUNA CURENT|" vor produce `nregistr\ri contabile 
specifice de ie[ire din eviden]\ a imobiliz\rilor (diferit la mijloace fixe fa]\ de obiecte de 
inventar). De asemenea, linia curent\ nu va fi exportat\ `n nomenclatorul „MIFIX‰ din luna 
urm\toare (este timpul s\ preciz\m c\ pentru fiecare lun\ exist\ un fi[ier distinct de „MIFIX‰). 

~nregistr\ri contabile de ie[ire din eviden]\ la mijloace fixe: 
 "CONT CHELT.OPER.CAPITAL MIFIX" la "CONT REPREZENTATIV" cu valoarea r\mas\ de 

amortizat; 
 "CONT AMORTIZARE" la "CONT REPREZENTATIV", cu valoarea amortiz\rii precedente. 

~nregistr\ri contabile de ie[ire din eviden]\ la obiecte de inventar: 
 "CONT CHELTUIELI" la "CONT AMORTIZARE" cu valoarea r\mas\ de amortizat; 
 "CONT AMORTIZARE" la "CONT REPREZENTATIV" cu valoarea de inventar, 

unde: 
 "CONT CHELT.OPER.CAPITAL MIFIX" este o constant\ general\ „MENTOR" 

aflat\ la categoria "CONTURI DIVERSE: INTR|RI/IE{IRI" [i este un cont de 
tipul 672 (fig. IMO.2.1.4); 

 "CONT REPREZENTATIV", "CONT CHELTUIELI" [i "CONT AMORTIZARE" sunt 
conturi descrise la tipul contabil al articolului de stoc. 
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Fig. IMO.2.1.4. 

La pornirea eviden]ei imobiliz\rilor nu va fi nevoie s\ ac]iona]i decât butonul "GENERARE DIN 
STOC". 

IMO.2.2. Reactualizarea coresponden]ei „STOC‰ - „MIFIX‰ 
Va fi necesar\ `n cazul `n care o `nregistrare din „STOC‰, rezolvat\ anterior din punct de vedere al 
imobiliz\rilor (avea corespondent `n „MIFIX‰), a fost modificat\ `n mod esen]ial prin una din 
urm\toarele ac]iuni: 

 transferare `n alt\ gestiune; 

 modificarea valorii de inventar prin intermediul procedurii „modificare de pre]‰ datorit\ 
reevalu\rii sau moderniz\rii mijlocului fix (conturile contabile de reevaluare si 
modernizare trebuie specificate `n configurarea contabil\ a mijlocului fix - vezi fig. 
IMO.2.2.1); 

 modificarea tipului contabil de stoc prin transfer de pe un tip contabil pe altul (p\str^ndu-
se calitatea lui de mijloc fix); 

 vânzarea mijlocului fix. 
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~n oricare din primele trei situa]ii rezultatul imediat este c\ `n fi[ierul de „STOC‰ vor exista dup\ 
acest transfer dou\ `nregistr\ri pentru acela[i articol: o pozi]ie cu caracteristicile vechi (sursa 
transferului) [i cu cantitate „ZERO‰ (a ie[it de la aceast\ pozi]ie din stoc!) [i o pozi]ie nou\, care 
difer\ de cea veche prin gestiune (c\ doar am f\cut un transfer!). 
Coresponden]a „STOC‰ - „MIFIX‰ a fost alterat\ astfel: pozi]ia existent\ `n „MIFIX‰, cea care 
corespunde vechii pozi]ii de stoc, a devenit nerezolvat\, `n sensul c\ stocul „ZERO‰ rezultat la 
surs\ prin transfer nu corespunde cu cantitatea „UNU‰ rezolvat\ `n „MIFIX‰; (deci pe lista de 
c\utare "REZOLVARE IMOBILIZ|RI DIN STOC" aceast\ pozi]ie este marcat\ cu "?"); de asemenea, 
pozi]ia existent\ `n „MIFIX‰ nu corespunde nici noii pozi]ii din stoc, care are cantitatea potrivit\ 
(UNU), dar gestiune diferit\; a[adar, acest transfer a produs `n lista de c\utare dou\ linii 
nerezolvate (marcate cu "?"). 

Exist\ dou\ moduri de rezolvare care pot fi descrise astfel: 
1. se ac]ioneaz\ asupra liniei de stoc vechi din list\ (cea cu cantitate „ZERO‰) [i se apas\ 

butonul "TRANSFERAT!"; 
2. se ac]ioneaz\ asupra liniei din stoc nou creat\ (cea cu cantitate „UNU‰) [i se apas\ 

butonul "GENERARE POZI}IE NOU| MIFIX". 
~n ambele cazuri, odat\ rezolvat\ o linie, automat va figura [i cealalt\ rezolvat\ (c\ doar sunt 
pereche!). 
Trecerea de la o pozi]ie din „MIFIX‰ la alta prin oricare dintre aceste modalit\]i va produce [i 
transferarea automat\ a caracteristicilor mijlocului fix. 

ATEN}IE: 

~n cazul `n care dintr-o mi[care se rezolv\ dou\ linii din lista de c\utare, pentru ca lista s\ fie 
actualizat\ pe coloana "OK" este necesar\ ap\sarea butonului "R" din col]ul din dreapta sus al 
listei de c\utare (cu semnifica]ia „REFRESH‰ - reactualizare). 

~n situa]ia `n care un mijloc fix a fost vândut (iar vânzarea a fost `nregistrat\ deja, deci cantitatea 
din stoc a sc\zut) atunci, `n conformitate cu principiul de func]ionare explicat deja, linia 
corespunz\toare din lista de c\utare va fi marcat\ cu "?" (nerezolvat!), deoarece `n „STOC‰ 
cantitatea este „ZERO‰ iar `n „MIFIX‰ exist\ `nc\ o pozi]ie cu starea "AMORTIZARE ~N CURS". 
Rezolvarea mijlocului fix se va face prin schimbarea st\rii lui din „AMORTIZARE ~N CURS‰ `n 
"V˜NDUT ~N LUNA CURENT|". 
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IMPORTANT: 

~nainte de fiecare `nchidere de lun\ verifica]i dac\ toate pozi]iile de stoc au fost rezolvate din 
punct de vedere al amortiz\rii. Dac\ necorel\rile existente r\mân nerezolvate, atunci este foarte 
probabil ca acestea s\ fie propagate cu "senin\tate" [i `n luna urm\toare! 

Cel mai periculos aspect este cel contabil. ~nregistr\rile contabile de imobiliz\ri se fac prin 
parcurgerea nomenclatorului „MIFIX‰. Dac\ `n „MIFIX‰ exist\ `nregistr\ri "fantom\", atunci acestea 
vor produce `nregistr\ri contabile "fantom\". 

Iat\ cum trebuie descrise tipurile contabile de stoc `n vederea `nregistr\rii [i func]ion\rii corecte 
(vezi fig. IMO2.2.1): 
 "METODA DE GESTIUNE" = "IDS" (identificare specific\ - ie[irea din stoc nu se va putea 

opera de pe butonul de preluare automat\ din stoc, iar `n cazul utiliz\rii procedurii 
„RECONSTITUIRE IE{IRI‰ nu va fi modificat\ leg\tura dintre documentul de ie[ire [i livrare); 

 "DESC|RCARE GESTIUNE LA IE{IRE DIN FIRM|" = "NU"; (`nregistr\rile contabile de 
desc\rcare de gestiune vor fi f\cute pe baza „MIFIX‰-ului); 

"CON}INE DIFEREN}E DE PRE}" = "DA", necesar `n vederea modific\rii valorii de inventar ca 
urmare a oper\rii m\ririlor de pre] datorate reevalu\rilor sau moderniz\rilor (includere de 
componente care cresc valoarea de inventar). 
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Fig. IMO.2.2.1. 

IMO.2.3. Reevaluare mijloc fix 
Programul permite modificarea urm\torilor parametri de calcul al amortiz\rii mijlocului fix pe 
parcursul duratei de amortizare: 

 valoarea de inventar curent\; 
 m\rimea amortiz\rii precedente; 
 durata r\mas\ de amortizat. 

Pentru modificarea primilor doi parametri se selecteaz\ op]iunea „REEVALUARE‰ din meniul 
generat prin click dreapta de mouse pe rândul corespunz\tor mijlocului fix (`n lista mijloacelor 
fixe - vezi fig. IMO.2.3.1). 
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Fig. IMO.2.3.1. 
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Pentru a modifica durata r\mas\ de amortizat se selecteaz\ respectivul mijloc fix, din lista afi[at\ 
de op]iunea „REZOLVARE MIJLOACE FIXE‰, se selecteaz\ butonul „DETALII‰ > „MODIFIC‰. 

~n celula „DUR‰ corespunz\toare pozi]iei de inventar se modific\ durata r\mas\ dup\ care se 
tasteaz\ dublu click de mouse `n celula respectiv\. Va fi afi[at mesajul „FIXEZ ACEAST| 
DURAT|?‰. R\spunde]i cu „DA‰ dac\ v-a]i hot\rât [i din acest moment noua durata va fi luat\ `n 
calculul amortiz\rii. 

IMO.2.4. Consultare situa]ie mijloace fixe (obiecte de 
inventar) 

Cum sunte]i deja obi[nui]i, din utilizarea celorlalte module WinMENTOR, exist\ mai multe 
posibilit\]i de consultare a datelor, introduse sau calculate, referitoare la situa]ia mijloacelor fixe 
sau obiectelor de inventar. 
 situa]ia curent\ a unui mijloc fix sau obiect de inventar se poate verifica foarte u[or selectând 

„IMOBILIZ|RI‰ > „NOMENCLATOR MIJLOACE FIXE‰ sau „NOMENCLATOR OBIECTE DE 
INVENTAR‰ (vezi fig. 2.4.1); 

 `n cazul `n care dori]i s\ consulta]i fi[a mijlocului fix pentru a vedea parcursul lui `n timp va 
trebui s\ selecta]i „IMOBILIZ|RI‰ > „REZOLVARE MIJLOACE FIXE DIN STOC‰. C\utarea unui 
anumit mijloc fix se poate face pe baza elementelor afi[ate `n gril\ (denumire, pre], data 
intr\rii, etc.) sau cu click dreapta de mouse se afi[eaz\ un nou panou de op]iuni - `n care ve]i 
selecta „CAUT| MF DUP| NR.INVENTAR‰. 
Dup\ ce a]i intrat `n fereastra de detaliu a mijlocului fix selecta]i butonul „FI{A PENTRU LINIA 
CURENT|‰ [i se va afi[a un ecran ca cel din fig. IMO.2.4.2. 
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Fig. IMO.2.4.1. 

 O alt\ posibilitate este consultarea listelor referitoare la situa]ia mijloacelor fixe din modulul 
„WinMENTOR‰ > „LISTE‰ > „MI{C|RI‰. 
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Fig. IMO.2.4.2. 
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