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ADM Ferry Boat 

 

ADM compra AV um conjunto de maquinas de aquecimento por $ 25.000,00 com o 
valor justo apurado de 23.200,00. De acordo com o CPC 15, essa aquisição não 
constitui um negocio. Logo, o custo de aquisição deve ser contabilizado normalmente. 

 

    Local, Xo 

D Maquinas Equipamentos  AnC imo 

C Bancos c/ Movimento      AC   disp                    25.000 

   Valor compra de maquinas conforme NF          ===== 

 
 
 
 
ADM compra AP um conjunto de maquinas de aquecimento por $ 25.000,00 com o 
valor justo apurado de 23.200,00. De acordo com o CPC 15, essa aquisição constitui 
um negocio. Logo, o custo de aquisição deve ser contabilizado pelo valor justo, 
separando o ágio ou o ganho com a compra vantajosa. 

 

    Local, Xo 

D Maquinas Equipamentos  AnC  imo    23.200 

D Ágio                                   AnC  int        1.800        25.000 

                                                                                  ====== 

C Duplicatas a Pagar            PC                                25.000 

   Valor compra de maquinas conforme NF             ====== 
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ADM compra AV um conjunto de maquinas de aquecimento por $ 25.000,00 com o 
valor justo apurado de 26.200,00. De acordo com o CPC 15, essa aquisição não 
constitui um negocio. Logo, o custo de aquisição deve ser contabilizado normalmente. 

 

    Local, Xo 

D Maquinas Equipamentos   AnC  imo 

C Caixa Geral                        AC    disp                    25.000 

   Valor compra de maquinas conforme NF             ===== 

 

 

 

ADM compra AP um conjunto de maquinas de aquecimento por $ 25.000,00 com o 
valor justo apurado de 26.200,00. De acordo com o CPC 15, essa aquisição constitui 
um negocio. Logo, o custo de aquisição deve ser contabilizado pelo valor justo, 
separando o ágio ou o ganho com a compra vantajosa. 

 

    Local, Xo 

D Maquinas Equipamentos  AnC  imo                       26.200 

                                                                                 ====== 

C Ganho Financeiro              Resultado   1.200                           

C Duplicatas a Pagar            PnC           25.000         26.200 

    Valor compra de maquinas conforme NF            ====== 

 

 

 

• Para melhor entendimento dos exemplos sugiro a leitura das palavras-chave 
utilizadas contabilmente, bem como, os Pronunciamentos Técnicos emitidos 
pelo CPC 15 e CPC 04 e, bem como, leitura obrigatória do Manual de 
Contabilidade Societária – FEA/USP, 2010. Vide sumarização: 

 
http://www.grupoempresarial.adm.br/download/uploads/Combinacao%20de%20Negocios_M2_AR.pdf  

 
 
 
 


