
Especializações Contabilísticas



O Cinple Esp foi desenvolvido com os seguintes objetivos:

 Permitir a fiabilidade e correção da contabilidade de gestão da empresa,

através de um mecanismo simples de especialização, que permite levar os

gastos e rendimentos aos meses a que realmente pertencem;

 Permitir a comparabilidade mensal das contas de exploração da empresa,

verificando evoluções de performance adequadas;

 Funcionar como um add-on em cima da aplicação de contabilidade que a

empresa já utiliza.



Utilização:

Aplicável a documentos de gastos ou rendimentos que devam ser 
imputados a vários meses.

Exemplo:

Seguro automóvel ligeiro, no valor de 1200€, pagável em 
Setembro/2013, referente ao período Setembro/2013 a 
Agosto/2014.



Procedimento numa aplicação tradicional:

o O TOC contabilizará, em Setembro/2013, por ocasião do pagamento, 4 
duodécimos de Gastos referentes a 2013, e usará uma Conta de 
Especializações, Contas 27, para diferir 8 duodécimos referentes a 2014;

o Chegado a Janeiro/2014, saldará esta conta de especializações por 
contrapartida da Conta de Gastos de Seguros. Ou seja, a Conta de 
Exploração da empresa terá 400€ de Gastos em Agosto/2013 e 800€ de 
Gastos em Janeiro/2014.

Esta situação é incorreta, pois o real é que a cada mês, entre Setembro/2013 
e Agosto/2014, deveria ser debitado um gasto mensal de 100€.



O que acontece no Cinple Esp:

 Através de um ecrã de introdução muito simples, depois de identificar o documento, indica-se que

o valor de 1200€ deverá ser dividido em 12 prestações, a começar no mês de Setembro/2013;

 Indica-se também qual a conta a debitar e creditar mensalmente (no exemplo a 27xx), bem como

os centros de custos a imputar (se for o caso);

 A aplicação prepara e guarda na base de dados os 12 lançamentos mensais necessários, entre

Setembro/2013 e Agosto/2014, cada um de 100£;

 Mensalmente é criado um ficheiro com todos os lançamentos do mês para importação, pelo

software, na contabilidade.

As aplicações de contabilidade existentes no mercado não dispõem de mecanismos para guardar

informação afim de aplicar em vários exercícios futuros!



Set-13 Out-13 Nov-13 Dez-13 Jan-14 Fev-14 Mar-14 Abr-14 Mai-14 Jun-14 Jul-14 Ago-14

Utilização tradicional

Gastos 400 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0

Utilização Cinple Esp

Gastos

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100



O Cinple Esp é uma aplicação que permite assegurar a especialização

contabilística, numa base mensal, permitindo a leitura correta da evolução

contabilística da empresa!

 Dispõe de um motor de exportação , em princípio para execução mensal,

mas poderá executa-lo as vezes que quiser, para o seu programa de

contabilidade;

 Para isso dispõe de um conversor que contempla os formatos de importação

dos diferentes programas de contabilidade do mercado;

 Usa os planos de Contabilidade Geral e Analítica da sua aplicação de

contabilidade;

 Guarda a informação para exercícios futuros, sem qualquer limitação.
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