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ANALISE FINANCEIRA 

 

Exemplo & Cia Ltda. - ME. 
Ref.: 06/2016 

 
 

As informações abaixo são resultado de uma verificação nas contas de sua empresa. Observe cada item da análise, e 
se for o caso, providencie sua regularização. Os Índices Financeiros apresentados apontam a saúde financeira de sua 
empresa. 

 
 

RESULTADOS 

 
- A empresa recebeu 41.250 e pagou 33.850, o que trouxe um lucro de 7.400 (18%). Houve uma queda no lucro, devido a uma 

queda na receita. A despesa se manteve regular. 

 

 

DESPESAS 
 

- O maior gasto se concentra na conta de compras (48%), seguido de salários (27%) e manutenção (13%). Houve um aumento 
da despesa com manutenção que precisa ser verificado. 
 
- Há uma dívida no banco de 70.000 que pode comprometer a empresa. É necessário uma negociação. Os sócios possuem uma 
dívida para com a empresa no valor de 21.000. 

 

 

CONTAS A PAGAR E A RECEBER 
 

- O saldo de contas a pagar é maior que o saldo de contas a receber. A empresa tem descoberto 20.600 de contas a pagar. 

Tentar maiores prazos de pagamento daria mas folego a empresa. 

 
 

ÍNDICES FINANCEIROS 

 

- O Índice de Liquidez, indica a capacidade de pagamento da empresa. A apuração para sua empresa até o momento foi: 

Ativo Circulante / Passivo Circulante = 0,04. Este resultado deve ser maior que 1,00, portanto seu Índice de Liquidez está 
abaixo do ideal. A empresa tem poucos recursos disponíveis. 
 
- O Índice de Solvência, indica o nível de endividamento da empresa. A apuração para sua empresa até o momento foi: 

Ativo / Capital de terceiros = 0,01. Este resultado deve ser maior que 1,00, portanto seu Índice de Solvência está abaixo do 
ideal. A empresa dá sinais de endividamento.  

 
- O Índice de Retorno do Investimento, indica a remuneração do capital aplicado na empresa. A apuração para sua 

empresa até o momento foi: Lucro / Patrimônio = 0,35. Este resultado deve ser maior que 2,00, portanto seu Índice de Retorno 
do Investimento está abaixo do ideal. A empresa não se apresenta rentável.  

 
 

Pedreira, 01 de julho de 2016. 

 
Contato: 

Ricardo Gasparini 
Área comercial 
e-mail: comercial01@moacyrcontabil.com.br 
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CONHEÇA NOSSO ESCRITÓRIO 

PODEMOS AUXILIAR NA GESTÃO DE SUA EMPRESA 
 
 

CONTABILIDADE E 

ASSESSORIA 

 

 PLANEJAMENTO 

TRIBUTÁRIO 

 

 CONTAS A PAGAR E A 

RECEBER 

 
Executamos a contabilidade completa 
de sua empresa, atendendo todas as 
normas e exigências da Legislação. 

 Definimos o sistema de tributação 
ideal, que ofereça redução de custos, 
de acordo com a Legislação.  

 Organizamos o seu sistema de contas 
a pagar e receber para que você fique 
tranquilo. 

 

     
CONTROLE DE GASTOS E 

FLUXO DE CAIXA 

 

 RELATÓRIO GERENCIAL 

COM PARECER CONTÁBIL 

 

 FORMAÇÃO DE PREÇO E 

ORÇAMENTO DE SERVIÇO 

 

Otimização e controle dos gastos, 
reduzindo os custos, com projeção dos 
recebimentos e pagamentos, para 
tomada de decisões que minimizem as 
dificuldades financeiras.  

 

 Identificamos a real situação 
financeira da empresa, oferecendo 
dicas e informações para melhora dos 
resultados. 

 Formamos e também analisamos o 
preço de venda que está sendo 
lucrativo e não lucrativo. 

         

     
ORGANIZAÇÃO DA 

EMPRESA 

 

 ANALISE DA VIABILIDADE 

DO NEGÓCIO 

 

 INFORMATIVOS SOBRE 

GESTÃO E LEGISLAÇÃO 

 
Programa de Gestão da Qualidade 
baseado nas normas ISO 9001 para 
melhoria continua dos processos, 
favorecendo a melhoria dos 
resultados. 

 Verificamos o retorno financeiro para 
um novo projeto de negócio ou 
produto a ser lançado. Assim 
podemos prever o sucesso ou não, 
antes dos investimentos. 

 Em nosso Blog oferecemos vários 
artigos ligados a gestão da empresa e 
atualidades da Legislação. Cadastre-se 
em nosso site. 


