DEPARTAMENTO CONTÁBIL

INVESTINDO EM FRANQUIAS
O ano de 2014 se inicia e é chegada a hora
de cumprir todas aquelas promessas feitas
outrora, em 2013. Casar, parar de beber, entrar em
uma academia, são os votos mais comuns nos
finais de ano. Há também aqueles mais
ambiciosos que colocam em sua lista de projetos,
um sonho universal, “FICAR RICO”. Se você está
lendo este artigo, provavelmente você não foi o
ganhador da Mega Sena da Virada, mas nem tudo
está perdido, você ainda pode ganhar dinheiro,
empreendendo.
De acordo com especialistas, investir em
franquias é uma ótima opção para quem quer
empreender. Nesse ramo, não há necessidade de
se criar uma marca ou um produto, você
comercializa um bem ou serviço já aprovado no
mercado e dessa forma, minimiza os riscos.
Existem redes de franquias de acordo com
o perfil de cada investidor, até para aqueles que
dispõem de menos capital para investir. Listamos
abaixo, cinco opções de franquias que custam até
R$ 30.000,00:
1 – ACQUA ZERO: A rede AcquaZero foi fundada
em 2009 e é especializada em serviços de lavagem
ecológica e oferece também serviços de
enceramento, impermeabilização de estofados,
entre outros. O investimento inicial para abrir uma
franquia da marca é de 10 mil reais. O retorno
acontece em até 12 meses.
2 – SUPER MARIDO: A rede Super Marido é
especializada na oferta de serviços de
manutenção. No modelo home‐based, o
investimento inicial é de 20 mil reais. A taxa de
franquia custa 10 mil reais e o retorno sobre o
investimento é estimado entre 18 a 24 meses.
3 – NOSSO BAR: O modelo de franquia Nosso
Bar, da Ambev, é voltado para os micro e pequenos
empreendedores. Para abrir uma unidade da
marca é preciso ter um espaço mínimo de 60
metros quadrados. O investimento total inicial é
de 28 mil reais e a taxa de franquia custa 20 mil
reais. O prazo de retorno do capital investido é a
partir de 12 meses.
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4 – JAN‐PRO: A rede Jan‐Pro é uma marca
americana de serviços de limpeza. Além do Brasil,
há franqueados nas Bahamas, no Canadá, nos
Emirados Árabes, entre outros países. O
investimento inicial para abrir uma unidade é de
11,3 mil reais e o retorno é previsto para até um ano
de operação.
5 – HOME ANGELS: A franquia Home Angels
trabalha com assistência domiciliar a adultos e
crianças. Fundada em 2009, a marca tem 145
franqueados. Para começar o negócio, é preciso
investir 30 mil reais. A taxa de franquia custa a
partir de 15 mil reais e o prazo de retorno é de seis a
12 meses.
Ao ver franquias com um baixo
investimento e com promessas de retorno rápido
e satisfatório, você talvez fique com vontade de ir
ao primeiro banco e solicitar um empréstimo, mas
você deve considerar alguns fatores na hora de
escolher uma franquia. Verifique se você tem
afinidade com o tipo de segmento em que irá atuar
e analise também o seu próprio perfil
empreendedor, afinal, você teria satisfação em
apenas seguir as regras de sua franqueadora? Se
você é do tipo criativo, talvez uma franquia não
seja uma boa opção. Por isso aconselhamos
analisar todas as opções, opte pelo ramo que mais
combina com você e não tome decisões sob
pressão. Estaremos sempre à disposição para
orientá‐lo.
Feliz 2014!
Pyter Basso ‐ Dep. Contábil ‐ 3271‐8677

Você não precisa ser mais um trabalhador
informal. Por Lei, você tem o direito de se tornar um
MEI legalizado. O processo de formalização fiscal tem
custo ZERO. A formalização do Microempreendedor
Individual poderá ser feita com a ajuda de empresas
de contabilidade que são optantes pelo Simples
Nacional.
O Microempreendedor Individual (MEI) é a
pessoa que trabalha por conta própria e que se
legaliza como pequeno empresário. Para ser um
microempreendedor individual, é necessário faturar
no máximo até R$ 60.000,00 por ano e não ter
participação em outra empresa como sócio ou titular.
São mais de 3.600.000 cadastros realizados de 2009 a
2014.
Vantagens e Direitos oferecidas ao MEI:







Registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ);
Facilidade para abertura de Conta Bancária,
pedido de empréstimos;
Direito a Emissão de Nota Fiscal;
Contratação de um funcionário ganhando até 1
salário mínimo ou o piso salarial da profissão;
Isento de Tributos Federais (Imposto de Renda,
PIS, Cofins, IPI e CSLL);
Benefícios como o Auxílio Maternidade, Auxílio
Doença, Aposentadoria, entre outros.
Obrigações impostas ao MEI:

Obtenção do Alvará de Localização;
P a g a m e n t o d a Ta x a A n u a l d o A l v a r á d e
Localização;
 Pagamento do Valor Fixo Mensal atualizado
anualmente, de acordo com o salário mínimo.



R$ 37,20 – Para o MEI que exerce Comércio ou Indústria
R$ 41,20 – Para o MEI que exerce Prestação de Serviço
R$ 42,20 – Para o MEI que exerce Comércio e Serviço

Confecção do “Relatório Mensal de Receitas
Brutas”;
 Entrega da “Declaração Anual Simplificada”;
 Despesa de 11% sobre o valor do Salário pago ao
funcionário destinados:


8% ‐ Depósito para o FGTS
3% ‐ Recolhimento para Previdência Social

A contabilidade formal está dispensada. Mas,
você deve manter o controle em relação ao que
compra, ao que vende e quanto está ganhando, pois é
importante respeitar o limite de R$ 60.000,00 anuais.
Essa organização mínima permite a você gerenciar
melhor o negócio e a própria vida, além de ser
importante para o crescimento e desenvolvimento de
sua empresa.
A TO N Z I R O C O N TA B I L I D A D E , está
preparada para auxiliar você. FORMALIZE‐SE
Kátia Lima
Mais informações: www.portalempreendedor.gov.br

DEPARTAMENTO FISCAL

DEPARTAMENTO DE APOIO

LIVRO REGISTRO DE INVENTÁRIO/BALANÇO
O contribuinte do ICMS está sujeito ao
cumprimento de várias obrigações acessórias.
Considera‐se obrigação acessória aquela decorrente
da legislação tributária e que tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no
interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos.
Dentre as obrigações acessórias a que o
contribuinte do ICMS está sujeito, destacamos a
escrituração do Livro Registro de Inventário.
O inventário/balanço consiste no
levantamento de estoque existente referente ao
último dia do ano, ou seja, 31/12/2013.
É importante frisar que para a contabilidade
confeccionar a DECLARAÇÃO DO SIMPLES
N A C I O N A L e a D I PJ o v a l o r d o t o t a l d o
inventário/balanço é informação essencial.
A penalidade por deixar de escriturar ou
escriturar em desacordo com a legislação tributária os
livros fiscais é de 1.000 (mil) Unidades Fiscais do
Estado de Minas Gerais – UFEMGS, que corresponde
há R$ 2.506,00.
Lembramos aos clientes usuários de ECF ou
que emitem nota fiscal por PED o inventário deverá
impresso através do seu programa APLICATIVO
FISCAL.
Na maioria dos aplicativos fiscais em uso a
opção de impressão do Livro de Inventário será
encontrada no ícone ESTOQUE > ARQUIVO >
INVENTÁRIO > AVANÇAR > CUSTO DA ULTIMA
COMPRA > INVENTÁRIO 2013> NÚMERO DO
LIVRO (Consultar no Dep. Fiscal). Favor imprimir em
papel A4.

ÚLTIMO
AVISO!!!

Caso seu aplicativo não contenha essa opção
favor entrar em contato com o suporte técnico do
programa.
O I N V E N TÁ R I O/B A L A N Ç O ref. 2013
deverá ser enviado para a contabilidade até
10/02/2014, aos cuidados de Ana Flávia do Depto.
Fiscal.
O arquivo que for digitado (de preferência no
Excel) poderá ser enviado para e‐mail
fiscal@tonziro.com.br ou flavia@tonziro.com.br
caso seja do interesse do cliente.
Segue abaixo o modelo do Livro Registro de
Inventário:

ESTOQUES EXISTENTES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
DISCRIMINAÇÃO

QUANT.

UNID

VALOR
UNITÁRIO

OBSERVAÇÕES
TOTAL

Alessandra Sabino
Dep. Fiscal ‐ (33)3279.8673

COMO ANDA A CONTABILIDADE DA SUA EMPRESA?
computarem o aumento ou diminuição do Patrimônio,
ou seja, se preocupam apenas que precisam de
dinheiro, mas não sabem quanto e quando....
Destacamos as demonstrações contábeis
básicas que o empresário deve acompanhar para gerir
seu negócio:
Fluxo de Caixa ‐ Esta é a ferramenta que move os
empresários no dia a dia. Ela acompanha o
montante recebido e gasto em determinado
período. É importante para equilibrar as contas do
dia a dia, mas sozinha, pode levar o empresário a
cometer erros, como achar que a empresa tem
dinheiro... fazer retiradas e depois não saber como
repor... arriscar com o dinheiro esperado que não
Infelizmente vivemos em uma cultura onde a
entra e comprometer todos os compromissos
contabilidade é apenas para o governo (junta os
assumidos.
documentos, manda para o contador com a única  D e m o n s t r a ç ã o d e R e s u l t a d o ‐ Po u c o s
finalidade de calcular impostos). Além dos
empresários mantém o controle dos dados
empresários, ainda encontramos contadores que
necessários para consolidar esta demonstração.
praticam o processo totalmente independente da
Ela acompanha o resultado do período e demonstra
gestão do negócio. Esquecem que a Ciência da
o quanto a empresa teve de lucro ou prejuízo.
Contabilidade é muito rica em demonstrações com
Sozinha não é eficaz porque o empresário pode
função de auxiliar o investidor na gestão do seu
achar que a empresa tem dinheiro, pois apura o
negócio.
resultado por competência, ou seja, você pode ter
Além desta atitude ser um grande engano,
tido alto lucro mas o financeiro poderá ser recebido
pode conduzir o empresário a tomar decisões erradas
nos meses seguintes, o que faz toda a diferença.
que comprometem diretamente a gestão do seu  Balanço Patrimonial ‐ Esta é a ferramenta que
negócio. A contabilidade, seja fiscal (a que é enviada
motiva ou desmotiva o empresário, por ser o
para o governo) ou gerencial (que determina as ações
resultado mais concreto no empreendimento. Ela
empreendedoras), deve ser vista pelo empresário
informa o que a empresa tem, seus Bens e direitos,
como importante ferramenta de gestão, pois através
suas dívidas e principalmente, o que foi feito do
dela é possível gerir o negócio e evitar vários
valor investido e o que foi feito do lucro da empresa.
problemas.
Sozinho não é eficaz porque é estático. O fato de se
As demonstrações contábeis formam um
ter muitos Ativos não quer dizer que a empresa tem
conjunto de ferramentas que se utilizadas
dinheiro para assumir seus compromissos.
separadamente são apenas números e muitas vezes
não contribuem para a gestão. Temos visto
Conte conosco para orientar ou fornecer as
empresários equivocadamente observando seu ferramentas básicas para gestão do seu negócio.
negócio apenas pelo Fluxo de Caixa, sem conciliarem
o resultado do seu negócio e nem ao menos
Kátia Lima ‐ Consultoria Contábil/Perícia


