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O contador da Cia. Pernambuco saiu da empresa na metade do mês de maio/X5. Como a
empresa demorou a contratar um novo contador, a contabilização de suas atividades ficou
atrasada. Quando Maria, a nova contadora, assumiu (já 1º de junho), ela encontrou os
seguintes saldos nas contas contábeis:
Caixa
Capital Social
Contas a Pagar
Contas a Receber
Despesas de Energia Elétrica
Despesas de pessoal
Dividendos a Pagar
Equipamentos
Fornecedores
Móveis e Utensílios
Receitas de Serviços
Veículos

65.000
260.000
80.000
105.000
98.000
132.000
50.000
210.000
12.000
42.000
310.000
60.000

Obs.: As contas de receitas e de despesas são contas de resultado.
E encontrou ainda os seguintes eventos a serem contabilizados antes de encerrar o mês de
maio:
1. Recebimento de $10.000, por serviços a serem prestados.
2. Recebimento de $15.000 por serviços prestados em 18/maio/X5.
3. Pagamento de $30.000 por serviços de manutenção de veículos realizados no veículo da
empresa em 20/maio/X5.
4. Pagamento do saldo total de Dividendos a Pagar.
5. Recebimento de 40% do saldo inicial de Contas a Receber.
6. Recebimento de $25.000 por serviços prestados em 28/maio/X5.
7. O total dos salários dos empregados referente ao mês de maio totalizou $50.000. Os
salários serão pagos no dia 5 de junho.
8. A folha de pagamento do item anterior gerou encargos sociais de 30% do total de
salários, sendo 20% de encargos do empregador e 10% descontado dos empregados. Os
encargos serão pagos no dia 2 de junho.
9. A conta de energia elétrica do escritório central da companhia, referente ao mês de maio,
totalizou $ 10.000 e foi paga no dia 31/maio.
10. Deverá ser apurado imposto sobre serviços (ISS) de 5% do total de serviços prestados
pela empresa no mês. O imposto será pago no mês de junho.

