® Prof. Arievaldo Alves de Lima

ADM Carbonos Assimétricos
•

[JS1] Comentário: A empresa é
fabricante e comercializa seus produtos,
sendo tributada pelo ICMS – Imposto sobre
Mercadorias e Serviços = 18%; IPI –
Imposto sobre Produtos Industriais = 10%
e em caso de lucros pelo IRPJ – Imposto de
Renda Pessoa Jurídica = 20%.
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TABELA 1 = Departamento Liga & Carbono

Nomenclatura

Horas
trabalhadas

Valor em moeda
nacional

Gastos Gerais de Fabricação

512.000,00

Matéria Prima requisitada

500.000,00

Prensa / salário hora - MOI
Usinagem /salário hora - MOI

200
400

Quantidade
Fisica
[L2] Comentário: O rateio dos GGF é
proporcional às horas trabalhadas / A MOD
= 2.000,00 consta indevidamente neste
modulo e deve ser subtraída antes da
divisão proporcional.
[L3] Comentário: Sobra de matéria
prima da fabricação = 800,00

5,00
6,50

Peças fabricadas /vendidas

507.400

Gastos para analise Gerenciais

[L4] Comentário: É recomendada pela
Administração a utilização de 40% como
gasto fixo para efeito do custeio direto

• Determine o CPF através dos seguintes modelos:
CD + CI (custo direto e custo indireto)
CF + CV (custo fixo e custo variável)
MAT +MOD + GGF + MOI (matéria prima, mãos de obra e gastos gerais de fabricação)
DAC (Despesas Administrativas e Comerciais

[L5] Comentário: Valor informado pela
administração = 150.000,00

• Qual o valor separado para os trabalhadores na Prensa e na Uninagem?
• Elabore o Demonstrativo de Resultados para um lucro final de 8%
• Informe o valor dos gastos totais contabilizados
• Informe o valor unitário dos Impostos sobre as vendas.
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Processo ordenado de classificação, agrupamento, controle e apropriação dos gastos com a finalidade de calcular
os valores de inventários, auxiliarem no estabelecimento do preço de venda e fornecer subsídios para a gestão
eficiente da empresa. Veja o vídeo com minhas obras http://www.youtube.com/watch?v=ppmYG0qEli4
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