CIRCU
ULAR N.º 5/2010
INVENTÁR
RIO DAS EXISTÊNCIAS

ontagem física das existências em
m 31 de De
ezembro de
e cada anoo, é um procedimento
gatório, tend
do em vistta a elaborração das contas,
c
o apuramento
a
o dos resultados e a
tação de co
ontas ao Fis
sco.
e, por isso, ser efectua
ada com tod
do o rigor e passada a escrito em
m listagem que
q deverá
er os seguin
ntes elemen
ntos:
Nome do Artigo
A
Unidade (Kg, metro, tonelada, e
etc.)
Quantidad
de (N.º de Unidades)
U
Preço Unitário (da un
nidade) = Prreço de cus
sto, excluin
ndo IVA
o = Quantida
ade x Preço
o Unitário).
Valor total (por artigo
final será referido o valor total das existtências, separando aas Mercadorias dos
dutos Fabriicados e da
as Matérias
s-primas, caso
c
as haja
a.
anexo, enviiamos modelo de imprresso que pode
p
ser uttilizado para
ra este fim ou poderá
r o downloa
ad do ficheirro (Excel) e
em www.pom
mbalconta.p
pt .
caso de exisstirem obra
as em curs
so de carác
cter plurian
nual (empreeitadas, construções,
devem ser indicados os
o valores rrelativos ao
o total dos custos estim
mados, bem como dos
eitos estima
ados, relativ
vamente a ccada obra.
A:

mamos V.E
Exas. que estaremos e
encerrados
s no próxim
mo dia 24 d
de Dezemb
bro (sextaa).
oveitamos para desejarr um Feliz N
Natal e um Bom Ano Novo.
N
Pombal, 21
1 de Dezemb
bro de 2010

Pedro Miiguel H. D. Do
omingues
pedro.doomingues@pomba
alconta.pt
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