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OPERAÇÕES CONTÁBEIS

São diversas as operações contábeis existentes na rotina diária de uma
empresa, para isso destacamos alguns exemplos que possam auxilia-los nos
estudos e na profissão contábil.
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Capital Social – Subscrição e Integralização

Os sócios ao constituírem uma empresa necessitam primeiramente, efetuar o
primeiro investimento para constituição do Capital dessa empresa.

A subscrição do capital, nada mais é do que a promessa apresentada pelos
sócios ou acionistas nos documentos de constituição da entidade como o
contrato social.

Para abertura da escrita contábil dessa empresa, deve-se efetuar os
lançamentos de subscrição do capital e, em seguida, a integralização total ou
parcial do capital subscrito.
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A integralização do capital social nada mais é do que a
realização da promessa feita anteriormente e poderá ser efetuada em dinheiro
ou em bens móveis ou imóveis suscetíveis de avaliação em dinheiro. Para melhor
entendimento, segue um exemplo hipotético de lançamento:
Contabilizar o investimento inicial efetuado pelos sócios na SP Comercial Ltda.,
no valor total de R$ 100.000,00 em dinheiro:

Para efetuar o registro da subscrição do Capital Social:

Data, mês e ano.
D - Capital Social a Realizar*
C - Capital Social Subscrito...............................R$ 100.000,00
Histórico: xxxxx
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Para registrar a integralização do Capital Social:

Data, mês e ano.
D- Caixa ou Banco
C- Capital Social a Realizar...........................R$ 100.000,00
Histórico: xxxxx

* Capital Social a Realizar é também conhecido como Capital Social a integralizar,
dependendo do critério de denominação do plano de contas da entidade.

Em continuidade as operações contábeis, veremos a seguir a contabilização do
adiantamento de salários.
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Adiantamento de salários

O Adiantamento de Salário para colaboradores, como o próprio nome já diz, nada mais é que
uma antecipação salarial, concedida por liberalidade do empregador ou por imposição de
Convenção Coletiva, a qual é oferecida até o limite de 50% do montante salarial.

A contabilização do adiantamento de salários é simples, conforme o exemplo a seguir:

Data, mês e ano.
D - Adiantamentos Salarial (Ativo Circulante)
C - Caixa ou Bancos (Ativo Circulante)
Histórico: xxxxx

OBS: Neste exemplo, debita-se a conta Adiantamento Salarial no Ativo Circulante, pois essa
conta demonstra um direito que a empresa tem perante seus colaboradores
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Aplicação Financeira

A empresa deseja fazer aplicação financeira, pois tem “sobra” de numerários no seu capital de
giro cujo controle é via conta banco:

Desta forma a contabilização para essa operação é apresentada da seguinte forma:

Data, mês e ano.
D- Aplicações Financeiras Curto Prazo (Ativo circulante)
C- Banco Conta Movimento (Ativo circulante)
Histórico: xxxxx
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Operações com Imobilizado

Na aquisição de bens para o Ativo Imobilizado da empresa, temos o seguinte lançamento
contábil:

Pela compra de Máquinas para a produção, com pagamento a prazo:

Data, mês e ano
D - Maquina (Ativo Imobilizado)
C – Duplicatas a Pagar (Passivo Circulante)
Histórico: xxxxx

OBS: Se o pagamento for efetuado a vista, creditar Caixa ou Banco, conforme a real operação
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FOLHA DE PAGAMENTO 

A folha de pagamento é um relatório mensal
elaborado, normalmente por uma equipe de
Departamento Pessoal ou do Recursos Humanos
cujo objetivo é apresentar os valores dos salários,
tributos sobre salários, descontos sobre a folha e
valores agregados a este relatório.

O contabilista de posse de um relatório de folha
de pagamento deverá contabilizar todos os fatos
ocorridos na Folha de Pagamento.
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Portanto, a contabilização da Folha de Pagamento poderá ser
da seguinte forma:
1) Pelo adiantamento salarial concedido aos empregados:

D - Adiantamentos a Empregados (Ativo Circulante)
C - Bancos Conta Movimento (Ativo Circulante)
C - IR Fonte a Recolher (Passivo Circulante)

2) Pela apropriação dos salários devidos aos empregados (exceto salário-
família)
D - Salários e Ordenados (Contas de Resultado) C - Salários e Ordenados a
Pagar (Passivo Circulante)
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3) Pela apropriação do salário-família:
D - INSS a Recolher (Passivo Circulante)
C - Salários e Ordenados a Pagar (Passivo Circulante)

4) Pela apropriação dos encargos previdenciários (INSS), do Imposto de Renda na
Fonte e da Contribuição Sindical:
D - Salários e Ordenados a Pagar (Passivo Circulante)
C - INSS a Recolher (Passivo Circulante)
C - IR Fonte a Recolher (Passivo Circulante)
C - Contribuição Sindical de Empregados a Recolher (Passivo Circulante)
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5) Pela apropriação do adiantamento salarial, do desconto relativo ao vale-
transporte e vale alimentação.
D - Salários e Ordenados a Pagar (Passivo Circulante)
C - Adiantamento de Salários (Ativo Circulante)
C - Vale-Transporte (Conta de Resultado)
C - Vale-Refeição - PAT (Conta de Resultado)

6) Pela apropriação dos encargos previdenciários a cargo da empresa, incidentes
sobre a folha de pagamento:
D - INSS (Conta de Resultado)
C - INSS a Recolher (Passivo Circulante)
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