A empresa ADM Formulários Contínuos Ltda., com o ramo negocial de
venda, assistência técnica e material de informática subscreveu seu capital inicial em
Xo no valor de R$ 100.000. Após o arquivamento de seu Contrato Social no órgão
legal e os cumprimentos das normas de praxe, o capital foi integralizado com 60% em
moeda corrente do país e o restante por notas promissórias. A seguir, os
administradores iniciaram as operações mercantis, como segue:
Fato administrativo
Abertura de uma conta bancária
Pagamento de despesas de legalização

Valor
59.000
1.200

Depósito referente à garantia da locação de um imóvel equivalente a
2 meses nota 1
Compra móveis diversos / AV a vista

300
10.000

Compra mercadorias ICMS incluso / AP a prazo nota 2

25.000

Abertura de fundo rotativo em nome de empregado nota 3

60

Contrata seguro de multiriscos por 12 meses/AV nota 4

1.200

Venda de mercadorias / ICMS incluso / AP 3.000 unidades

8.000

Prestação de contas, por meio do fundo rotativo
Compra de material de expediente/AV nota 5
Apropriações:

45
1.100

i

Água, Energia e Telefone
Locação vencimento X1
Material de uso requisitado
Inventario / Permanente
ii
PEPS / UEPS / CM

85
150
300

Salários contratados / horas extras
Salário Família e PIS
Previdência descontada
Liquido devidos
Encargos sociais e trabalhistas

4.320
100
- 432
3.988
64,25%

i

São reconhecimentos de despesas e/ou receitas no mês da contabilização em obediência aos
Princípios de Contabilidade. Sugiro pesquisar com maior detalhamento no glossário de termos
contábeis.
ii
A apuração do inventário é um procedimento legal e previsto nos controles internos da
organização. http://www.youtube.com/watch?v=HvecgutTmU8
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[L1] Comentário: O contrato de
locação prevê um prazo de 60 meses.
Observar que este fato administrativo
resulta de um acordo entre
a empresa e o locador do imóvel onde
o valor pactuado deverá ser depositado
em uma conta conjunta para
saque somente no caso de quebra de
alguma cláusula contratual ou no final
do contrato formal.
[L2] Comentário:
1.Compra 500 unidades a 1,00
2.Compra 5.000 unidades a 2,00
3.Compra 4.000 unidades a 2,50
Utilizaremos para fins didáticos a
alíquota de 18% para o ICMS Imposto
sobre Circulação de Mercadorias em
todas as atividades mercantis de
compra e venda de mercadorias na
atividade negocial da empresa .
[L3] Comentário: Trata-se de uma
conta patrimonial prevista no
planejamento contábil para registro de
saída de recursos para pequenos
gastos, tendo como responsável seu
titular outorgado pela pessoa jurídica.
[L4] Comentário: O valor total de
uma apólice de seguros representará
um direito para a empresa num período
de 12 meses consecutivos. Neste caso,
a despesa incorrida será contabilizada
de acordo com a sua realização mensal
na fração mensal de 1/12. Esta norma
obedece aos princípios de
contabilidade chamado de competência
ou realização.
[L5] Comentário: Observar que a
compra de material de expediente
deverá ser conferida com documento
de suporte (pedido de compra
aprovado), sendo contabilizado
integralmente na conta de
almoxarifado. As requisições
temporais serão apropriadas a
despesas. Esta norma obedece aos
principio de contabilidade chamado de
competência.

