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5. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

 Após efetuarmos todos os lançamentos nos razonetes, devemos apurar os saldos 
de todas as contas.  

                    Ph Formulários Contínuos Ltda

Balancete de Verificação

Saldos
Contas Devedores

( D )
Credores

( C )
Caixa geral 620

Capital Social 1.000

Máquinas 400

Duplicatas a Receber 180

Duplicatas a Pagar 400

Custo das Vendas 250

Receitas de Vendas 300

Mercadorias 250

Total 1.700 1.700
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6.  RESULTADOS DO EXERCÍCIO

RECEITAS: são ingressos patrimoniais decorrentes da utilização dos recursos 
da empresa e que geram gastos para a mesma.  As receitas 
aumentam a riqueza própria do patrimônio.

DESPESAS: são gastos executados com a finalidade de gerar receitas.  As 
despesas podem diminuir o ativo ou aumentar o passivo, mas 
sempre provocam diminuições no patrimônio líquido.  As 
despesas reduzem a riqueza própria do patrimônio.

Operações com mercadorias
Como vimos, as mercadorias compreendem todos os Bens que as empresas comerciais 
compram para revender. As operações que envolvem as compras e as vendas de 
mercadorias constituem a atividade principal das empresas comerciais. Como contabilizar 
as operações com mercadorias?  Para contabilizar as operações com mercadorias 
existem dois métodos1: 

MÉTODO DA CONTA MISTA:   consiste em utilizar uma única conta, que poderá ser 
chamada de Mercadorias,  ou Estoque de Mercadorias, ou outra similar, para registrar 
todas as operações com mercadorias (estoques inicial e final, compras, vendas, 
devoluções de compras e devoluções de vendas).

MÉTODO DA CONTA DESDOBRADA:   consiste em utilizar as três contas básicas:  
Estoque de Mercadorias (para registrar os estoques inicial e final), Compras de 
Mercadorias e Vendas de Mercadorias. Podem, ainda, ser utilizadas as contas Compras 
Anuladas (para registrar as devoluções de compras) e Vendas  Anuladas (para registrar 
as devoluções de vendas).

                                                
1 A empresa poderá optar por um dos dois métodos, mas não poderá utilizar ambos ao 
mesmo tempo, para não prejudicar a uniformidade de seus registros contábeis.
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APURAÇÃO CONTÁBIL

Para contabilizar o Resultado da Conta Mercadorias, tanto no Diário como no Razão ou 
Razonete, vamos tomar como roteiro as duas fórmulas apresentadas e proceder aos 
lançamentos, seguindo a ordem em que as contas aparecem nas respectivas fórmulas.

Contas valor
Receitas de Vendas 300
Custos das Vendas 250
Resultado do Exercício 50

          Estoque de Mercadorias

250              
  

     500

Custo de Mercadorias
Vendidas (CMV)

 250 
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7.  BALANÇO  PATRIMONIAL - conceitos

ATIVO: No Ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente do grau de 
liquidez, em 3 grandes grupos:

Ativo Circulante
Ativo Realizável a Longo Prazo
Ativo Permanente

PASSIVO: as contas serão dispostas em ordem decrescente do grau de exigibilidade, e 
se dividem em 4 grandes grupos:

Passivo Circulante
Passivo Exigível  a Longo Prazo
Resultado de Exercícios Futuros
Patrimônio Líquido

Ph Formulários Contínuos Ltda
Balanço Patrimonial
Circulante Circulante
Disponível Duplicatas a Pagar 400
Caixa Geral 620
Direitos
Duplicatas a Receber 180
Estoques Patrimônio Liquido
Mercadorias 250 Capital Social 1.000

Resultado do Exercício 50
Permanente
Imobilizado
Máquinas 400

Total do Ativo 1.450 Total do Passivo 1.450


