Contabilidade é a ciência que tem por objetivo o estudo das variações
quantitativas e qualitativas ocorridas no patrimônio (conjunto de bens,
direitos e obrigações) das entidades (qualquer pessoa física ou jurídica
que possui um patrimônio).
Através dela é fornecido o máximo de informações utéis para as tomadas
de decisões, tanto dentro quanto fora da empresa, estudando, registrando
e controlando o patrimônio.
Em resumo, a Contabilidade abrange um conjunto de técnicas para
controlar o patrimônio das organizações mediante a aplicação do seu
grupo de princípios, técnicas, normas e procedimentos próprios,
medindo, interpretando e informando os fatos contábeis aos donos das
empresas.
Todas as movimentações existentes no patrimônio de uma entidade são
registradas pela Contabilidade, que resume os fatos em forma de
relatórios e entrega-os aos interessados em saber como está indo a
situação da empresa.
Através destes relatórios são analisados os resultados alcançados e a partir daí são tomadas
decisões em relação aos acontecimentos futuros. Sendo assim, a Contabilidade é a
responsável pela escrituração (registro em livros próprios) e apuração destes resultados e é só
através dela que há condições para se apurar o lucro ou prejuízo em determinado período.

Objeto de estudo
Tem-se por objeto de estudo o Patrimônio das entidades/empresas (pessoa jurídica) ou das
pessoas (pessoa física). Este patrimônio é administrável e está sempre em constante mudança.
Trata-se na contabilidade a pessoa jurídica da entidade como distinta da pessoa física do
proprietário. Sendo assim, a contabilidade é formada para a entidade e não para seus
respectivos donos, estando voltada para os estudos da empresa pessoa jurídica.

Quanto à finalidade
A Ciência Contábil desenvolve suas funções em torno do patrimônio como meio para
alcançar sua finalidade.
Tem por finalidade registrar fatos e produzir informações que possibilitem ao dono do
patrimônio o controle (certificar-se de que a organização está atuando de acordo com os
planos e políticas traçados) e planejamento (decidir qual curso tomar para atingir com mais
rapidez, eficiência e eficácia o objetivo proposto) de como agir no seu patrimônio.
Métodos de Escrituração
A palavra método vem do grego methodos (caminho) e se refere ao meio utilizado para chegar
a um fim. É o caminho pelo qual se atinge um objetivo. Método de Escrituração é o meio pelo
qual procedemos ao registro de fatos contábeis.
Embora haja diversas maneiras diferentes de escriturar os fatos contábeis, todas elas
procedem de dois métodos fundamentais: o método das Partidas Simples e o método das
Partidas Dobradas.

Método das Partidas Simples
Este método encontra-se em desuso por ser incompleto e deficiente. Nele, registramos apenas
as operações realizadas com pessoas, omitindo-se o registro de elementos do patrimônio e do
resultado. Todos os itens do patrimônio e do resultado como mercadorias, veículos, imóveis,
despesas, receitas, etc., são controlados extracontabilmente. Nele, apenas uma das operações
débito (D) ou crédito (C) é contabilizada.
Método das Partidas Dobradas
Descrito pela primeira vez em 1494, na Itália, pelo frade Luca
Pacioli no livro “Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et
Proportionalità” (Coleção de conhecimentos de Aritmética,
Geometria, Proporção e Proporcionalidade), no capítulo
“Particulario de computies et Scripturis” (Contabilidade por Partidas
Dobradas), que fala sobre um tratado da contabilidade. Neste
capítulo, ele enfatiza que a teoria contábil do débito e do crédito
corresponde à teoria dos números positivos e negativos. O método
teve rápida difusão e foi universalmente aceito e adotado desde esta
época, sendo hoje considerado um dos pilares da contabilidade
Frei Luca Pacioli, o moderna.
Pai da Contabilidade
Este método reza que em cada lançamento, o valor total lançado
nas contas a débito deve ser sempre igual ao total do valor
lançado nas contas a crédito.
Ou seja, não há devedor sem credor correspondente. A todo débito corresponde um crédito
de igual valor e vice-versa. Se aumentar de um lado, deve consequentemente aumentar do
outro lado também.
Como é mais comum uma transação conter somente duas entradas, sendo uma entrada de
crédito em uma conta e uma entrada de débito em outra conta, daí a origem do nome
"dobrado".
Fonte: http://www.socontabilidade.com.br/conteudo/metodos.php

