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COMPANHIA DE TINTAS AUTOMOTIVAS CONDOR

o Saldos no livro razão em x1:                                                                        Novos fatos administrativos em x21

Contas sintéticas Valor Ocorrências para classificação de acordo com o Plano de Contas valor

Caixa Geral 32.000,00 Compra de mercadorias para revenda a prazo  contabilizar ICMS = 18% 10.000,00

Bancos c/ Movimento 176.000,00 Recebido de clientes em cheque nominal à empresa Condor 18.000,00

Fornecedores 88.000,00 Pagamento de despesas de conservação em cheque 2.000,00

Duplicatas a Receber 218.000,00 Pagamento de despesas de energia em cheque 500,00

Terrenos 120.000,00 Compra de Moveis e Instalações2 em cheque 20.000,00

Edificações em Uso 120.000,00 Recebido comissões de terceiros através de ordem de pagamento bancária 50.000,00

Edificações em locação 50.000,00 Recebimento de serviços prestados contabilizar ISS = 5% 33.000,00

Veículos 60.000,00 Pagamento efetuado a fornecedores em cheque 28.000,00

Contas a Pagar 20.000,00 Deposito bancário em dinheiro 20.000,00

Despesas Gerais 9.000,00 Pagamento de adiantamento3 salários aos funcionários no mês 12.000,00

Despesas de Conservação 10.000,00 Depreciação calculada no período 2.500,00

Despesas de Reparos 15.000,00

Despesas de Aluguel 40.000,00

Receitas de Comissões 220.000,00

Receitas de Serviços 160.000,00

Lucros Acumulados 42.000,00

Capital Social4 ?

                                                       
1 Após classificação dos fatos administrativos, registrar os documentos nos livros legais e, finalmente elaborar os demonstrativos oficiais.
2 Observar na imobilização que os moveis e utensílios correspondem a 65% da nota fiscal total.
3 Observar que o valor corresponde a 60% do efetivamente devido. Neste caso, proceder ao calculo da folha de pagamento completa, retendo 10% a titulo de previdência social, para 
quitação no quinto dia útil em x3.  Devem ser apropriados os encargos sociais e trabalhistas conforme prevê a legislação. Sugiro leitura do tema no livro de Contabilidade Geral, do 
autor, editado pela Editora Rio, 2005.
4 Observar o comportamento contábil para determinação do valor do capital social: PL = Bens + Direitos – Obrigações


