Contabilidade

Prova Parcial 1
Lista de Exercícios

1. Lógica Contábil
Exercício complementar – elaboração própria

1. Calcule a margem bruta do período.
2. Quanto de dividendos foi pago?
3. Quanto a empresa pagou de imposto de renda?
4. Qual o valor de compras a prazo que a empresa realizou no
período?
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2. Balanço patrimonial e DRE
Exercício complementar – elaboração própria

Elabore o balanço patrimonial da empresa Redes Comércio de
cadeiras do ano x1
1. 01 de janeiro: dois sócios aportam capital na empresa: O primeiro
adiciona $5.000 de estoque, o segundo integraliza $40.000 em
dinheiro.
2. 03 de janeiro: Houve assinatura de contrato de aluguel no valor
de 121.000 para todos os meses do ano, contando a partir de
fevereiro. fevereiro já foi pago.
3. Os custos adicionais com escritório foi de $400, e foi reconhecida
a despesa, mas nada foi pago.
4. A empresa vendeu $400.000 de mercadorias a um custo de
$50.000. 50% delas já foram entregues e paga.
5. Julho de x1: Compra de 1 carro financiado, no início do ano, por
meio de um empréstimo no banco de $100.000, a um juro de
20% a.a. O montante deverá ser pago no final do período e a
depreciação dos carros é de 5 anos.
6. Os salários pagos do pessoal de vendas das lojas foi de $1.000 e
já foram pagos.
7. Houve distribuição de dividendos no valor de $10.000.
Faça os ajustes necessários, sabendo que a alíquota do imposto
de renda pago foi de 35%.
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3. Equação contábil
Exercício complementar – elaboração própria

Eventos

Débito

Crédito

Valor

1. Integralização
de capital de
$50.000 em
dinheiro
2. Pagamento de
$500 de aluguel
referente aos
próximos meses
3. Os vendedores
receberem $400
por seus serviços
prestados no
período
4. Houve
distribuição de
dividendos em
$200
7. Captou
empréstimo
bancário no início
do ano de $50.000,
a ser pago em 3
parcelas anuais.
8. Houve
pagamento dos
juros do período no
final do ano no
valor de $4.000
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Elabore o diário do ano de 2015 de uma veterinária localizada no
centro de São Paulo, escrevendo a(s) conta(s) que devem ser
creditadas e debitadas.

4. Estrutura de DRE
Exercício complementar – elaboração própria

Considerando o ano x1 de operação de uma cervejaria, elabore a
DRE da empresa.
1. O gás utilizado na fermentação das cervejas trouxe uma despesa
de $10.000. Além disso, o salário dos comerciantes de cerveja na
região contabilizou um valor de $4.000.
2. O valor recebido de clientes foi de $300.000, mas eles receberam
apenas metade do valor. O custo com a energia das máquinas foi
de $5.000
3. As despesas com a depreciação dos computadores do escritório
foi de $1.500.
4. Houve aporte de capital no valor de $400.000.
5. A empresa pagou de juros um valor de $4.000. Sabe-se que no
início do ano, possuía uma obrigação de pagamento a bancos no
valor de $100.000, mas esse valor estava 50% maior no fim do
ano.
6. Houve reconhecimento de dividendos no valor de $3.000.
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DRE
Valor
Entrega de produtos
Despesa com as máquinas
de solda
= Lucro bruto
(+/-) Resultado operacional
(-) Despesas administrativas
Depreciação dos móveis de
escritório
(-) Despesas comerciais
Gastos com frete
(+/-) Outras Despesas/ Receitas
operacionais
Resultado na venda de
imobilizado
= Lucro antes dos juros e IR
(+/-) Resultado financeiro
Receita de juros
= Lucro antes do IR
Imposto de renda
= Lucro líquido
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