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ALIMENTOS CONGELADOS FÊNIX

 Dados iniciais para composição patrimonial:

ordem Fato administrativo Valor

01 Subscrição / Integralização em moeda corrente do pais 25.000

02 Compra de mercadorias1 AV 15.000

03 Venda mercadorias2 com lucro de 40% AP 5.600

04 Devolução parte das mercadorias do item 3 700

05 Recebida parte de duplicata com desconto de 10% 3.600

06 Compra de mesas e cadeiras AP 6.000

07 Pagamento parte de duplicata com desconto de 5% 3.800

08 Empresa recebe escritura de cessão direito sobre terreno3 4.200

09 As mercadorias devolvidas foram sucateadas 500

10 Calculada depreciação para o imobilizado 600

11 Venda de mercadorias AV 12.000

12 Inventário de mercadorias apresentado à contabilidade4 6.165

13 Desconto de cheques em operação de factoring, com despesas 
financeiras de 10%

1.350

14 Apresentada cobrança à empresa de cartões de crédito5 ADM 3.200

15 Recebido material em consignação sem nota fiscal6 750

 Registros nos livros legais

 Balancete de verificação

 Apuração do resultado, em caso de lucros destinar o IR = 20%   CSSL = 10%

 Balanço patrimonial

                                                          
1 Observar a contabilização do Imposto sobre Circulação de Mercadorias = 18% para fins de recuperação e 
escrituração no livro fiscal de entrada especifica. 
2 Observar a contabilização do Imposto sobre Circulação de Mercadorias = 18% para fins de recolhimento e 
escrituração no livro fiscal saída especifica.
3 A cessão foi feita pela Prefeitura à empresa como incentivo ao desenvolvimento social e a contratação de 
funcionários na região, considerada carente de empregabilidade. Trata-se de uma operação onde, juridicamente, a 
empresa tem a posse do bem e não tem o domínio. Devendo constar na escritura a temporalidade deste evento a 
fim de que o fato seja registrado conforme os princípios fundamentais de contabilidade.
4 Observar que o inventário informado pelo almoxarifado contempla mercadorias de venda e mercadorias 
consignadas = 615, conforme nota fiscal de entrada, registradas em livro legal.
5 A empresa cobra taxa financeira de 4% e reembolsa a fatura em 15 dias. Observar quando aconteceu o 
reembolso, se dentro do mês, o valor liquido será debitado no Banco ADM, ocasião em que serão debitadas as 
despesas financeiras, entretanto, caso ocorra no mês seguinte, manter o valor na conta de direito a receber. 
6 A empresa receptora das mercadorias emitiu a nota fiscal de entrada tributando o ICMS.


