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PRINCIPAIS TITULOS DA DRE E CONTAS QUE 
REPRESENTAM: 
1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA OU VENDAS BRUTAS – 
Representa o valor total das vendas do período   
2 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS  
     2.1 - IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES SOBRE VENDAS 
(mais comuns ICMS, PIS, COFINS) – Representam deduções de 
vendas brutas e incidem sobre o valor das vendas, segundo 
legislações específicas com alíquotas e condições diferenciadas. 
    2.2 - VENDAS ANULADAS – Representam as devoluções de 
vendas do período (opcionalmente podemos não utilizar essa 
conta, nesse caso registra-se o valor das vendas pelo líquido : 
Vendas –devoluções) 
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2.3 - DESCONTOS INCONDICIONAIS CONCEDIDOS – Também 
chamado Desconto Comercial, é concedido no ato da venda, na 
nota fiscal. (não confundir com desconto concedido que se trata 
de desconto posterior a venda, concedido quando do recebimento 
de direito antes do vencimento, é um desconto financeiro 
(Despesa Financeira), considerado na apuração do resultado 
líquido e não na apuração do resultado bruto) 
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3 - RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA OU VENDAS LÍQUIDAS – 
Representa  o valor das vendas deduzido dos impostos, descontos 
incondicionais concedidos, das vendas anuladas e dos abatimentos sobre 
vendas. Cálculo extra-contábil: VL = VB – Deduções (Imp inc. s/vendas, 
Vendas Anuladas, Abatimentos sobre vendas e Descontos Incondicionais 
Concedidos) 
4 - CUSTOS OPERACIONAIS: NAS EMPRESAS COMERCIAIS É O C.M.V –  
Representa o custo da mercadoria vendida e é obtido, extra-contabilmente 
pela Fórmula :Estoque inicial + Compras – Estoque Final.  OBS.: Nas 
empresas prestadoras de serviços é o Custo do Serviço Prestado; Nas 
empresas industriais é o Custo do Produto Vendido. 
4.1 - COMPRAS BRUTAS – Representa o valor total das compras de 
mercadorias do período (quando se utiliza o método da conta mercadoria 
desdobrada em compras e vendas) 
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4.2 - COMPRAS ANULADAS – Representam as devoluções de compras do 
período (opcionalmente pode-se não utilizar essa conta, nesse caso registra-
se o valor das compras pelo líquido : Compras –devoluções) 
4.3 - DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS – Também chamado 
Desconto Comercial, é obtido no ato da compra, na nota fiscal. (não 
confundir com desconto obtido que se trata de desconto posterior a compra, 
obtido quando do pagamento de obrigação antes do vencimento, é um 
desconto financeiro (Receita Financeira), considerado na apuração do 
resultado líquido e não na apuração do resultado bruto. 
4.4 - FRETES E SEGUROS SOBRE COMPRAS – Representam custos 
adicionais às compras e podem, opcionalmente, não serem destacados em 
conta própria. Os fretes sobre vendas não fazem parte dessa fase da 
apuração, é considerado na apuração do resultado líquido (como Despesas 
de Vendas)  e não na apuração do resultado bruto. 
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4.5 - COMPRAS LÍQUIDAS –  Representam o valor das compras 
adicionado ao valor dos fretes e seguros sobre compras e 
deduzido das compras anuladas, dos descontos incondicionais 
obtidos e dos abatimentos sobre compras. Cálculo extra-contábil 
CL = CB – Deduções+ fretes e seguros sobre compras 
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Seja qual for o método utilizado (Conta Mercadoria Mista ou 
Desdobrada), a empresa poderá, ainda, adotar um dos seguintes 
sistemas: 
• Inventário Permanente: Consiste em controlar diariamente 
o valor do Estoque de Mercadorias (após cada compra e após 
cada venda) 

- Normalmente é utilizado por empresas de médio e grande 
porte; 
- O Custo da Mercadoria Vendida é registrado, normalmente, 
após cada venda, a débito da conta CMV e a crédito da conta 
Estoque de Mercadorias. 
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•Inventário Periódico: Por este sistema o valor do Estoque só é 
conhecido no final do período mediante levantamento (inventário) 
físico realizado e, naturalmente, a diferença entre o que existia 
anteriormente (Estoque Inicial + Compras) e o que foi 
encontrado (estoque final) representa o valor do CMV. 
- Normalmente é utilizado por empresas de pequeno porte, onde 
a relação custo X benefício não recomenda um controle 
permanente 
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                                                    Permanente: O valor do estoque e do     
                                              custo   da    mercadoria    vendida    são   
                                              atualizados a cada  compra   e   a   cada 
                                              venda.              
   Sistema de Inventário:  
                                                    Periódico: O valor do estoque e do custo     
                                              da     mercadoria     vendida     só      são  
                                              conhecidos no final do   período,  quando  
                                              da apuração do Resultado.                                      
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1 - FATOS QUE ALTERAM COMPRAS E VENDAS 
Considerando o método da conta mercadoria desdobrada 

com inventário periódico e desejando registrar os ajustes de 
compras e vendas em contas próprias observemos os fatos 
abaixo: 

Fatos que alteram compras:  Compras Anuladas, 
Descontos ou Abatimentos Incondicionais Obtidos, Fretes e 
Seguros sobre Compras. 

Fatos que alteram vendas: Vendas Anuladas, Descontos 
ou Abatimentos Incondicionais Concedidos, Impostos e 
Contribuições Incidentes sobre Vendas (ICMS, PIS, COFINS).  
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O Resultado da Conta Mercadorias (RCM) quando 
influenciado por fatos que alteram as compras e as vendas 
terão suas fórmulas de apuração extracontabeis alteradas na 
forma abaixo: 

 
1ª fórmula:   CMV = EI + C – EF       passa a ser: 
 CMV = EI +(C + FC –  CA – DIO ) – EF       
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Onde:  
 

CMV – Custo das Mercadorias Vendidas 
EI – Estoque Inicial 
C – Compras 
FC – Fretes sobre Compras 
CA – Compras Anuladas 
DIO – Descontos Incondicionais Obtidos 
EF – Estoque Final 
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e a  2ª fórmula:     RCM = V – CMV    passa a ser   
RCM = (V – VA – DIC – ICMS – PIS – COFINS ) – CMV 
  
Onde: 
RCM – Resultado com Mercadorias 
V – Vendas Brutas 
VA – Vendas Anuladas 
DIC – Descontos Incondicionais Concedidos 
ICMS – Impostos sobre Circulação de Mercad. sobre Vendas 
PIS – Programa de Integração Social sobre Vendas 
COFINS – Contribuição sobre Vendas 
CMV – Custo da Mercadoria Vendida 
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A apuração contábil segue a mesma rotina já mostrada 
Obs: Note que destacou-se nas fórmulas  (C + FC –  CA – 
DIO ) que representa as compras líquidas e também (V – 
VA – DIC – ICMS – PIS – COFINS ) que representa as 
vendas líquidas. 
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 O Comitê de Pronunciamentos Contábeis em sua CPC-35 (R1) em 
seu item 82 estabelece alguns elementos, um pouco diferente da Lei 
6.404/76, vejamos:      
 Além dos itens requeridos em outros Pronunciamentos do CPC, a 
demonstração do resultado do período deve, no mínimo, incluir as 
seguintes rubricas, obedecidas também as determinações legais: 
(a) receitas; 
(aa) ganhos e perdas decorrentes de baixa de ativos financeiros 
mensurados pelo custo 
amortizado; 
(b) custos de financiamento; 
(c) parcela dos resultados de empresas investidas reconhecida por 
meio do método da 
equivalência patrimonial; 
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(f) em atendimento à legislação societária brasileira vigente na 
data da emissão deste 
Pronunciamento, a demonstração do resultado deve incluir ainda 
as seguintes rubricas: 
(i) custo dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos; 
(ii) lucro bruto; 
(iii) despesas com vendas, gerais, administrativas e outras 
despesas e receitas 
operacionais; 
(iv) resultado antes das receitas e despesas financeiras; 
(v) resultado antes dos tributos sobre o lucro; 
(vi) resultado líquido do período. (Item alterado pela Revisão CPC 
06) 
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QUESTÃO: Contador MF  - ESAF – 2013 - Os impostos que na 
Demonstração do Resultado do Exercício são apresentados como 
dedução da Receita Operacional Bruta possuem a característica de 
serem: 
 a) de competência federal ou estadual 
 b) proporcionais ao valor das vendas. 
 c) gerados em decorrência da fabricação do produto. 
 d) gerados em decorrência da circulação do produto. 
 e) recuperados pela empresa nas compras e vendas 


