BILANT - instructiuni utilizare
OPERATIUNI PRELIMINARE:
1. Copiati fisierele din arhiva BILANT.zip, de pe site sau de la adresa:
ftp2.winmentor.ro\WinMentor\Versiunea Curenta, dupa dezarhivare, in directorul DATA al
produsului WinMENTOR.
2. Asigurati-va ca folositi o versiune, a produsului DECLARATII, al carei numar este mai mare sau
egal cu 132 si a produsului WinMENTOR mai mare sau egala cu 687.05.
GENERARE BILANT:
1. Deschideti aplicatia DECLARATII.
2. Selectati butonul BILANT din meniu.
3. Selectati butonul Adaug. Pe ecran se va afisa fereastra din figura 1.

Fig. 1
4. Dupa ce specificati: luna si anul generarii situatiei financiare, tipul raportarii (momentan nu se
poate selecta valoarea “Raportare anuala”) si tipul bilantului - modificand eventual valorile afisate
in mod implicit, selectati butonul “Populeaza date”. Programul va completa ca raspuns, datele de
identificare ale firmei.
5. Selectati forma de proprietate si completati datele dumneavoastra (nume, prenume, calitate) in
rubrica “Intocmit de:”. Veti reveni in aceasta fereastra cand veti dori sa exportati in format .xml
situatia financiara intocmita, dupa salvarea in prealabil a datelor introduse.
6. Selectati fereastra “2. Conversie”(vezi figura 2).

Fig. 2
Selectare cale de acces import situatie precedenta

Zona afisare relatie de calcul.

Fig. 3
7. Selectati butonul “Asociere automata” pentru ca planului de conturi utilizat de firma
dumneavoastra sa li se asocieze automat conturile din planul de conturi de referinta (toate relatiile

de calcul sunt scrise pe baza acestui plan de conturi). Puteti ulterior rafina manual asocierea, in
cazul in care procedura automata, din diverse motive, nu a acoperit conturile utile din planul
dumneavoastra, implicate in generarea raportarii.
“Asociere finalizata?” puneti pe Da cand ati incheiat acesta procedura. In caz contrar nu veti putea
genera formularele raportarii.
8. In fereastra “3. Bilant” puteti selecta calea catre raportarea precedenta (vezi figura 3).
Pe baza datelor din acea raportare se vor completa coloanele corespunzatoare soldurilor initiale si
rulajelor precedente in raportarea curenta. Optiunea va fi valabila pentru generarea raportarii
corespunzatoare anului 2012.
In cazul in care nu veti completa calea catre raportarea precedenta, procedura va incerca sa
calculeze coloanele respective din baza de date curenta.
9. Selectati butonul “Generare”. Programul va calcula, in limita posibilitatilor, celulele formularelor
de raportare.
Toate celulele din rapoarte, exclusiv cele corespunzatoare liniilor de total si celor de “comentarii”
(titluri de grupuri, etc.) - colorate in bleu si albastru, pot fi modificate, recalculandu-se automat
totalurile.
Cu exceptia formularului 10, toate celelate formulare au fost impartite pe sectiuni, din ratiuni de
proiectare.
Ferestrele sunt dimensionabile atat pe verticala, cat si pe orizontala.
10. Pentru a verifica respectarea corelatiilor formularelor, precum si corelatiile dintre formulare,
selectati butonul “Verificare corelatii formulare” (figura 4).

Fig. 4
Pentru a recalcula din nou corelatiile, dupa modificarea manuala a valorilor din grile, ale formularelor,
va trebui sa selectati din nou butonul “Verificare corelatii formulare”.
In grila erorilor elementele care se coreleaza sunt definite prin: rand, coloana, formular.
Exemplu: 35.2F10 inseamna: valoarea din celula corespunzatoare liniei 35, coloana 2, formular 10.
Corelarea se poate face intre elemente, elemente si exepresii, elemente si constante, expresii, expresii
si constante.

11. Daca doriti sa lucrati in aplicatia pusa la dispozitie de ANAF salvati datele si exportatile in format
.xml.
Observatii:
Pentru exportul in format .xml nu este obligatorie corectarea raportarii in programul Declaratii.
Daca sunteti obisnuiti cu lucrul in PDF-ul pus la dispozitie pe site-ul ANAF puteti importa fisierul
.xml in PDF-ul respectiv, prin intermediul butonului “Import fisier XML creat in alte aplicatii” (vezi
figura 5), si lucra in aplicatia respectiva.
Oricum listarea formularelor o veti face din aceasta aplicatie.
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