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COMPANHIA DE MADEIRAS NOBRES FÊNIX

Fatos administrativos  ocorridos após a competência Xo1

Ajustamentos X1 valor

Realização parte da receita diferida2 30%
Venda de mercadorias a vista com prejuízo de 20%3 4.000
Aviso de Débito bancário referente cheque devolvido de cliente 30
Realização parte das despesas financeiras antecipadas 200
Emitida nota fiscal complementar da receita diferida4 4.300

Ajustamentos X2

Venda de mercadorias a vista com lucro de 25% 1.500
Devolução parte das mercadorias do item anterior com defeito 150
Desconto Bancário de duplicatas / despesas financeiras de 10% 2.700
Aviso Bancário de liquidação de titulo descontado 700

Ajustamentos X3

Aviso Bancário de baixa de titulo descontado vencido 300
Cliente paga o titulo baixado com juros em carteira 315

Calcular perda de  nas ações mantidas em carteira com investimentos 3%
Estima-se perda no recebimento das duplicatas em carteira 400

Ajustamentos X4

Aviso Bancário de liquidação de titulo descontado 1.030
Inventário permanente estoque de mercadorias de venda 6.400
Inventário periódico estoque de mercadorias de uso 325
Recebimento de cliente para fornecimento futuro5 1.000
Recibo de deposito bancário em dinheiro 6.500

Aplicação Financeira em papeis de curto prazo 3.000

Ajustamentos X5

Venda de mercadorias a prazo com lucro de 50% 5.200

Amortização do empréstimo através de debito bancário 1.500
Pago dividendo aos sócios através de crédito em contas correntes 3.770

Ajustamentos X6

Aviso de crédito bancário referente resgate de 50% das aplicações 2.000
Venda de mercadorias a vista com lucro de 40% 2.800
Recolhimento de impostos em atraso com juros de 10% 1.100
Compra de mercadorias / AP 3.000

                                                     
1 Observar que a escrituração das ocorrências  se refere ao valor final da operação contábil, 
devendo em caso do uso de formas complexas de lançamento fazer o desdobramento do valor.
2 Em obediência aos Princípios Fundamentais de Contabilidade, deverão ser baixados 
proporcionalmente os custos das receitas faturadas.
3 Observar a incidência de Imposto sobre Circulação de Mercadorias na alíquota de 18%.
4 Em decorrência da entrega a maior da encomenda, deverão ser recalculados os custos na 
mesma proporção em consonância com o principio Fundamental de Contabilidade.
5 A administração da empresa prevê um custo futuro de 75%.


