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Softwares e equipamentos p/ automação comercial de pequenas e micro empresas
Plano de contas GERENCIAL simples p/ o sistema SMALL COMMERCE (sugestão)
Indicado para o Sistema SMALL COMMERCE
Padrão Small Commerce, evite alterar, estas contas já estão integradas no Sistema.
O correto preenchimento do número da conta é de suma importância para serem feitas algumas
operações no programa;
- Toda conta de entrada (receita) deve iniciar com o número 1;
- Toda conta de saída (despesa) deve iniciar com 3;
- Toda conta que possui relação com banco deve iniciar com 5;
- Toda conta que possui relação com Retiradas de lucro ou Integralizações deve iniciar com 7;
Sendo que as demais contas podem iniciar com qualquer outro número e serão ignoradas e agrupadas
para as referidas operações comentadas anteriormente.
Os gráficos e balancetes solicitados (mensal ou anual) nesse módulo irão separar os lançamentos
conforme descrição acima, para um maior controle por parte da empresa.
Relacionando as contas de bancos
O programa Small Commerce possui um recurso interessante que é ligar uma conta à um banco
cadastrado no módulo controle bancário. Para isso é necessário cadastrar uma conta com o nome do
banco (exemplo: Banco do Brasil) e seu número pode ser qualquer um, desde que iniciado com 5
conforme explicado anteriormente (exemplo: 50001).
CONTAS P/BANCOS deverão ser começadas pelo algarismo “5” no sistema SMALL SOFT.
No controle bancário existe um campo chamado Plano de contas na ficha cadastral do banco, onde o
mesmo número informado no plano de contas deve ser informado (no caso 50001). Essa numeração é
de suma importância para o programa saber relacionar qualquer lançamento efetuado no livro caixa ao
banco selecionado.
Ao efetuar qualquer lançamento no livro caixa que se relacione à essa conta (no caso Banco do Brasil)
o programa irá registrar o mesmo no livro caixa e automaticamente irá fazer o mesmo lançamento,
porém debitando caso seja crédito e creditando caso seja débito (lançamento contrário), nessa conta
cadastrada no controle bancário
EXEMPLO DE PLOANO DE CONTAS GERENCIAL BÁSICO.

Código
11001
11002
11003
31001

Conta

Observações

Receitas de vendas
Receitas diversas
Receita de serviços
Compra produtos p/ venda

Vendas por Notas Fiscais
P/ prestadores de serviços
Alterado do pagto a fornecedores (altere também no
CFOP integrado na tabela de ICMS)

31002
32001
32002
32003

Despesas diversas
Folha de pagamento
Impostos
Despesas fixas

32004
32005
32006
32007

Despesas com veículos
Despesas Informática
Compra para consumo
Publicidade e Marketing.

32008 Juros e multas

Alterado de “Salários”
da empresa)
Alterado de “Água/Luz/Telefone”
(patos de aluguel, contabilidade, tudo que você
pagará idependente do movimento
Combustível, manutenção, etc...
Manutenção de equipamentos e sistemas, etc
Materiais de limpeza, escritório e outros
Gráfica, Folhetos, anúncios jornais , revistas , TV,
etc...
Juros, multas diversas

51001 Seu banco Banco 1
51002 Seu banco Banco 2

Nome de um banco que trabalha
Nome de um segundo banco qual trabalha e outros
mais...

71001 PRO-LABORE e retiradas

Retiradas pelos sócios (pode criar outras contas
individuais se preferir.)
Equipamentos, móveis, patrimônio da empresa
Entrada de capital através de dinheiro ou patrimônio
de sócios p/ reforçar o capital da empresa, e outros

71002 Compra de ativo imobilizado
71003 INTEGRALIZAÇÕES
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