Contabilidade, o "controle remoto" da empresa.
A importância da contabilidade na empresa e suas funções.
Fábia Amanda
Muitas pessoas desconhecem a verdadeira função da contabilidade, se pegarmos a definição da
palavra "contar" no dicionário, encontraremos três significados: mensurar algo em números,
comunicar algo para outra pessoa e confiar, no sentido de contar com alguém, e se repararmos, a
contabilidade possui todas essas funções.
A contabilidade controla e organiza uma empresa, ela administra os direitos e deveres, controla
as vendas, organiza finanças, contas, impostos, taxas, além de deixar claro para a empresa o
valor de seus ativos, passivos, receitas, custos e despesas, a rentabilidade e lucratividade, e
através disso, pode encaminhar para realizar um bom planejamento tributário. Controla a vida
econômica, financeira e patrimonial da empresa.
As funções da contabilidade envolve mais coisas do que podemos imaginar, e são muito
importantes para a empresa, são as estruturas de uma empresa, onde um erro pode chegar ao
ponto de incriminar a mesma, mas uma boa contabilidade pode trazer maior precisão das
informações contidas no Balanço Contábil, e pode ser uma prova a favor da empresa nos mais
variados embates em que estão sujeitos (administradores, gerentes) , provando que os mesmos
não agiram de forma enganosa, lesiva, ou com abuso de poderes.
Portanto a contabilidade realmente mensura, ou seja, fornece dados e números relativos a tudo
que se passa na empresa, comunica, já que além de contabilizar os fatos, também serve para
condensar os mesmos e comunicá-los, e é confiavél, pois testa a veracidade das informações. O
verdadeiro objetivo da contabilidade é fornecer informações a respeito dos patrimônios da
empresa, já que isso é muito importante, se um investidor quiser investir em uma empresa ele
tirará base dos relatórios feitos pelo contador, para saber se vale realmente a pena investir.
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