
IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE PARA UMA EMPRESA



1) ASPECTO LEGAL
Obrigatoriedade - Código Civil - Artigo 1.179.

2) ASPECTO  FISCAL
Planejamento tributário para aderir regime tributário mais benéfico à entidade. Serve de instrumento de verificação para
evitar sanções do fisco. 

3) RETIRADA  DE LUCROS
Caso entidade aufira lucros, poderão ser distribuídos aos sócios sem tributação.

4) FONTE DE FINANCIAMENTO JUNTO A TERCEIROS
Ter aporte de capital de investidores ou financiamento bancários com taxas diferenciadas.

5) PATRIMÔNIO
Verificar o real valor do patrimônio líquido da entidade em um determinado período.

6) RESULTADOS
Verificar desempenho e resultado econômico da entidade em determinado período (lucro  ou  prejuízo).

7) RENTABILIDADE
Taxa de retorno sobre o capital investido ou próprio. Taxa de retorno do resultado sobre os investimentos e aplicações realizadas.

8) LIQUIDEZ
Verificar a capacidade da empresa de liquidar suas contas a curto e a longo prazo.

9) ENDIVIDAMENTO
Acompanhar o grau de endividamento da entidade e sua composição.



10) SOLVÊNCIA
Ver se a entidade irá ou não falir.

11) INDICADORES DE EFICIÊNCIA
Analisar o giro e tempo médio de renovação dos estoques, verificar o giro e o prazo médio de recebimento dos clientes, levantar
o prazo médio para pagamento das contas a pagar (pois lucro não é caixa), permitindo o ajuste das contas a pagar ou receber.

12) CICLO OPERACIONAL E FINANCEIRO
Ter em dias a média de tempo que a empresa compra, revende e recebe pelas vendas (ciclo operacional) e o
ciclo financeiro, identificando a necessidade de capital de giro.

13) LICITAÇÃO
Credenciar para participar de concorrência pública.

14) PLANEJAR
Com base nas informações contábeis do passado e de mercado, pode-se projetar o futuro para melhorar as ações do presente,
maximizando resultados e diminuindo os riscos.

15) EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO
Credenciar a empresa e importar exportar mercadorias, sendo necessário analise da contabilidade para homologação de cadastro
junto a Receita Federal.

16) ORIGENS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
Demonstrar com relatórios as origens e aplicação de  recursos.

17) TRIBUTAÇÃO REGIME CAIXA
Pagamento dos impostos pelo recebimento dos recursos. 
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