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CONTABILIDADE DE CUSTOS

ADM Archer Daniels Midland  2

 Informações obtidas no departamento Gama, para elaboração da planilha de gastos:

Eventos / Produtos Valor 
Compra de matéria prima 520.000
Depreciação de equipamentos1 210.000
Gastos com aluguel2 105.000
Gastos com distribuição 70.000
Gastos com Imposto sobre a propriedade3 13.200
Gastos com materiais com assistência técnica4 335.000
Gastos com promoções e marketing 60.000
Gastos com serviço de atendimento a cliente 100.000
Mão de obra direta 270.000
Mão de obra indireta 48.000
Materiais diversos na produção 8.000
Material de expediente5 15.000
Matéria prima / inventário final 75.000
Matéria prima / inventário inicial 54.000
Produtos acabados / inventário final 150.000
Produtos acabados / inventário inicial 190.000
Produtos em processo / inventário final 16.000
Produtos em processo / inventário inicial 18.000
Receitas de serviços de assistência técnica 800.000
Receitas de venda 2.000.000
Salários do pessoal da administração 100.000
Seguro contra incêndio6 9.500

 Com base nos dados acima, elaborar um Demonstrativo de resultados com uma 
planilha de suporte dos custos dos produtos acabados e dos serviços prestados de 
assistência técnica, observando:

ISS    – imposto sobre serviços 5%
ICMS – imposto sobre circulação de mercadorias 18%
IR – imposto de renda 20%
As despesas administrativas devem ser distribuídas proporcionalmente 
às receitas de vendas e serviços prestados.

                                                            
1 Os equipamentos utilizados na administração são terceirizados, conseqüentemente não possuem cotas 
de depreciação, concluindo-se que o valor apontado na planilha se refere aos gastos gerais de 
fabricação.
2 Observar para fins de rateio que os departamentos administrativos ocupam 3/10 do prédio.
3 Observar para fins de rateio que os departamentos produtivos ocupam 70% do prédio.
4 Trata-se de gastos com serviços de assistência técnica, estando englobado o valor de material 60% e o 
restante com a mão de obra especializada e os encargos sociais e trabalhistas.
5 O rateio sugerido é de 30% para produção e o restante para administração.
6 A apólice multi riscos contempla 60% da administração.


