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  AIRBUS ADM 
 
Registrar os fatos administrativos nos livros legais, elaborar os demonstrativos oficiais 
e os quadros gerenciais com o ponto de equilíbrio e gráfico descritivo desta 
integração:1 
 
1. Contabilidade Financeira 
 

ordem Fato administrativo Valor 

01 Formação inicial do capital social em moeda corrente do pais 1.000,00 

02 Compra matéria prima para produção a vista 500,00 

03 Apropriação do ICMS sobre as compras 18,00% 

04 Transferência da matéria prima para produção 410,00 

05 Apropriação de salários a pagar no mês seguinte.  200,00 

06 Retenção da previdência social 10,00% 

07 Apropriação dos encargos sociais e trabalhistas 64,25% 

08 Transferência das despesas apropriadas para custos de Mao de Obra 75,00% 

09 Pagamento de despesas diversas (energia, locação, outros) 80,00 

10 Transferência das despesas gerais para gastos gerais da fabrica 50,00% 

11 Transferência da fabrica referente custo dos produtos fabricados 100,00% 

12 Venda de mercadorias acabadas a prazo ICMS = 18% 1.300,00 

13 Inventário físico das mercadorias 120,00 
   
 

2. Contabilidade de Custos 
 

04 Transferência da matéria prima para produção 410,00 

07  Transferência das despesas apropriadas como custos de Mao de Obra 75% 

09 Transferência das despesas gerais como gastos gerais da fabrica 50% 

10 Transferência para administração referente custo dos produtos fabricados 100% 

 Referente a 1.394 unidades  
 

3. Contabilidade de Gerencial2 modelo dos demonstrativos para analise. 
 
        a) Demonstrativo de Resultados                                                     b) Balanço Patrimonial 

 Conta Valor AV %  Ativo Valor e 
% 

Passivo Valor e 
% 

+ Vendas  100,0  Circulante 40,0 Circulante 30,0 

- CMV        

- Impostos        

= LB                  

- DAC    Não 
circulante 

60,0 Não 
circulante 

70,0 

= LAIR        

- IR 20%        

= Lucro Final  10,0  Total  100% Total 100% 

 

                                                      
1
 Margem de Contribuição e avaliação do custo versus volume versus lucro, consultar o livro 

Contabilidade Articulada, 3ª edição / revisada e ampliada, Pod Editora, Rio de Janeiro, 2013.   
2
 Observar na composição do resultado final do exercício os gastos totais foi composto com 40% 

fixos e 60% variáveis (Vendas – lucro final).  
 


