
ModululContabilitate Analitică din
Mago.Net este soluţia oferită
de Microarea pentru a rezol-

va problemele legate de controlul de
gestiune cu privire la partea economi-
că prin planificarea, eviden-ţierea şi
analizarea veniturilor şi costurilor. 

Modulul gestionează atât costurile şi
veniturile planificate cât şi cele efecti-
ve după destinaţie (după Centru de
Cost sau Comanda Internă). Costurile
şi veniturile sunt asociate prin tranzac-
ţii care actualizează soldurile pentru
fiecare centru de cost şi/sau comandă
internă, tranzacţii care au loc la nive-
lul cantităţii sau valorii.

Unui cont care trebuie să fie inclus în
contabilitatea analitică îi poate fi aso-
ciat un model de repartizare care va
conţine unul sau mai multe centre de
cost sau comenzi interne asupra căro-
ra va fi repartizat (în concordanţă cu
fiecare sistem).

Tranzacţiile efective din modulele de
Contabilitate, Inventar, Vânzări,
Achiziţii şi Mijloace Fixe sunt genera-
te automat. Tranzacţiile care nu sunt
asociate acestor module pot fi intro-
duse direct pentru a repartiza, de
exemplu, costuri indirecte.

Centre de Cost şi Comenzi Interne
Sistemul permite separarea centrelor
de cost în cadrul companiei: centre
real şi teste care pot fi introduse; fie-
care centru poate fi asociat unui
manager, unei suprafeţe ocupate,
unui număr de angajaţi şi unui pro-
cent de amortizare.
Mai mult, centrele de cost pot fi
împărţite pe tipuri de activităţi ( pro-

ducţie, auxiliar, comun şi funcţional)
şi pe grupe pentru a analiza centrul de
cost sau grupul de centre de cost
detaliat. Un centru de cost poate fi
asociat direct unui articol din inventar. 

Pentru companiile care lucrează pe
comenzi interne există posibilitatea
de a introduce, pentru fiecare coman-
dă în parte, un număr de identificare,
clientul, data creării şi livrării, numă-
rul de ore de funcţionare al utilajelor,
repartiţia amortizării.

Programul gestionează comenzile
interne pe termen lung, permiţând
vizualizarea modificărilor pentru veni-
turi şi cheltuieli de la data înregistrării
până în prezent sau numai pentru
anul curent.
O comandă internă poate fi asociată
unui grup pentru a analiza în detaliu
comanda internă respectivă sau între-
gul grup.

Modele de Repartiţie Analitică
Sistemul permite definirea unui cont
analitic în planul de conturi, cont care
va  transmite valorile în contabilitatea
analitică. Unui cont care este inclus în
contabilitatea analitică îi poate fi aso-
ciat un model de repartiţie predefinit
care poate conţine unul sau mai multe
centre de cost sau comenzi interne.

Valorile din tranzacţiile în care este
folosit contul vor fi folosite pentru a
genera automat tranzacţiile analitice
pentru modelul de repartiţie definit.
Criteriile de repartizare pe centre de
cost sau comenzi interne sunt dispo-
nibile la introducerea unui model de
repartiţie pentru un cont analitic şi
calculează în mod automat, la nivelul
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fiecărei linii, procentul de repartiţie
asociat centrelor de cost şi comenzilor
interne.

Tranzacţii Analitice
Soldurile centrelor de cost şi comen-
zilor interne sunt generate de tranzac-
ţiile analitice.
Un număr de “n” linii pot fi generate
automat dintr-o linie a unei tranzacţii,
repartizând procentul, valoarea şi
cantitatea, pentru a introduce valorile
din bugetul anual pentru fiecare lună
sau pentru fiecare trimestru. 

La introducerea tranzacţiilor, soldurile
lunare asociate fiecărui centru de cost
şi comandă internă sunt actualizate,
în timp real, atât valoric cât şi cantita-
tiv. Sistemul permite introducerea
tranzacţiilor planificate sau efective;
ultimele pot fi generate automat prin
intermediul unei proceduri din modu-
lele Contabilitate, Inventar, Vânzări,
Achiziţii şi Mijloace Fixe.
Tranzacţiile înregistrate pot fi şterse

automat prin indicarea unei perioade
de referinţă, a unui filtru pentru tran-
zacţiile planificate sau efective şi pen-
tru cele provenite din modulele de
Contabilitate, Inventar, Vânzări,
Achiziţii şi Mijloace Fixe.

Contabilitate costuri directe şi  costu-
ri totale
Cu Mago.Net, modulul de
Contabilitate Analitică poate fi gestio-
nat prin metoda Costuri Directe sau
prin metoda Costuri Totale.

Listări
Sistemul generează un buget care
poate fi folosit pentru a analiza
variaţiile, lunare sau anuale, ale cen-
trelor de cost sau comenzilor interne
pentru valorile şi procentele planifica-
te şi efective, pentru costurile şi veni-
turile asociate, în mod detaliat sau
sumar. Poate genera, de asemenea, un
buget folosit pentru analiza variaţiilor,
lunare sau anuale, a costurilor şi veni-
turilor unui cont sau articol pentru

valorile şi procentele planificate şi
efective, detaliate după centrul de
cost sau după comanda internă. 
Fişele de tranzacţii asociate centrelor
de cost şi comenzilor interne, artico-
lelor, veniturilor şi cheltuielilor sunt,
de asemenea incluse, precum şi fişele
sumar asociate centrelor de cost şi
comenzilor interne. Sistemul conţine
şi liste de verificare a valorilor efecti-
ve între Contabilitatea Financiară şi
Contabilitatea Analitică la nivelul sol-
durilor sau la nivelul unei tranzacţii.
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Modulul Contabilitate Analitică este conceput pentru a planifica, eviden-

ţia şi analiza veniturile şi costurile companiei.
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