Importância de Contabilidade
Organizada nas PME's
A contabilização de eventos que alteram a situação patrimonial das empresas compreende as atividades
de compra, venda, entrada/saída do stock, constituição de reservas e retiradas dos sócios, entre outras.
Independente do tamanho ou natureza jurídica, as empresas necessitam manter sua contabilidade completa para atender não somente a interesses da gestão como à legislação comercial e fiscal. Para tanto,
muitas empresas optam por terceirizar esse serviço por meio de um escritório de Contabilidade, mas em
alguns casos adquirem sistemas de gestão e contabilidade para utilização interna da empresa sob a responsabilidade de um profissional da área. Cabe ao empresário analisar suas disponibilidade de investimento versus sua necessidade de informação e escolher a melhor forma de gerir sua empresa.
Por registrar todos os acontecimentos financeiros e monetários, a Contabilidade proporciona memória às
empresas que permite planejar, elaborar demonstrativos, obter credibilidade junto à clientes/fornecedores/financiadores e também atender aspectos legais, sociais e gerenciais. Em muitos casos, por desconhecimento da obrigatoriedade e utilidade, existem empresas que funcionam há muitos anos, mas não
possuem a escrituração. Não é possível retroagir à criação da empresa para o registro dos eventos, mas
é permitido preparar um Balanço de Abertura que representará um inventário físico e documental que
identifique bens, direitos e obrigações da empresa em um determinado momento e a partir daí a adoção
regular da escrituração obedecendo às normas contábeis.
Quanto ao aspecto gerencial, a Contabilidade oferece dados formais e factíveis para a tomada de decisão
por parte dos empresários. Decisões importantes de investimento, redução de custos, busca de recursos
devem se basear em informações obtidas através de dados dos registros contábeis. A globalização e a
adoção de práticas internacionais de Contabilidade – IFRS (International Financial Reporting Standards) tem
permitido o uso de um mesmo modelo de contabilidade em âmbito nacional e internacional.
O Plano de Contas oferece a estrutura hierárquica para contabilização dos eventos e sua classificação em
Ativo (bens e direitos), Passivo (obrigações com terceiros) e Patrimônio Líquido (obrigações para com os
sócios). A escrituração através do Plano de Contas proporciona a elaboração das Demonstrações financeiras e outras, que podem ser inúmeros oferecendo uma gama de informações importantes para a gestão
do negócio.
5 VANTAGENS DA UTILIZAÇÃO DA CONTABILIDADE PELAS PME´S
•
•
•
•
•

Informações precisas e exatas;
Memória financeira e monetária;
Possibilidades de análise e desenvolvimento de melhorias;
Suporte à tomada de decisão;
Transparência para o mercado.
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