
MODELO DE BALANÇO (entidades que apliquem as NCRF) 
 

 
 
Entidade: …………………………………………… 
BALANÇO (INDIVIDUAL ou CONSOLIDADO) EM XX DE YYYYYYY DE 200N                              UNIDADE MONETÁRIA (1) 

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros 
 

DATAS RUBRICAS NOTAS 
31 XXX N 31 XXX N-1 

ACTIVO 
Activo não corrente 
Activos fixos tangíveis 
Propriedades de investimento 
Goodwill 
Activos intangíveis 
Activos biológicos 
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial 
Participações financeiras - outros métodos 
Accionistas/sócios 
Outros activos financeiros 
Activos por impostos diferidos 

   

    
Activo corrente 
Inventários 
Activos biológicos 
Clientes 
Adiantamentos a fornecedores 
Estado e outros entes públicos 
Accionistas/sócios 
Outras contas a receber 
Diferimentos 
Activos financeiros detidos para negociação 
Outros activos financeiros 
Activos não correntes detidos para venda 
Caixa e depósitos bancários 

   

    
Total do activo    

 
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 

 
Capital próprio 
 
Capital realizado 
Acções (quotas) próprias 
Outros instrumentos de capital próprio 
Prémios de emissão 
Reservas legais 
Outras reservas 
Resultados transitados  
Ajustamentos em activos financeiros 
Excedentes de revalorização 
Outras variações no capital próprio 

   

 
Resultado líquido do período 

   

 
Interesses minoritários 

   

Total do capital próprio    
Passivo 
Passivo não corrente 
Provisões 
Financiamentos obtidos 
Responsabilidades por benefícios pós-emprego 
Passivos por impostos diferidos 
Outras contas a pagar 

   

    
Passivo corrente 
Fornecedores 
Adiantamentos de clientes 
Estado e outros entes públicos 
Accionistas/sócios 
Financiamentos obtidos 
Outras contas a pagar 
Diferimentos 
Passivos financeiros detidos para negociação 
Outros passivos financeiros 
Passivos não correntes detidos para venda 

   

    
Total do passivo    
Total do capital próprio e do passivo    

    

Andre
Typewriter
ou imobilizados ou fixos: permanecem no patrimonio > 1 ano

Andre
Typewriter
ou incorpóreos: ativo não monetário sem substância física, ex: valor de patentes, tecnologia, direitos de autor, software, recursos humanos formados

Andre
Typewriter

Andre
Typewriter
 terrenos ou edifícios detidos pela empresa apenas c o objetivo de obter rendas / valorização a longo prazo 

Andre
Typewriter
(ou património de marca) é tipo o valor da reputação da empresa. É aqilo qe ela realmente vale menos o CP.  Se tem boa imagem, mtos de clientes regulares/sócios, se tem inovações qe permitam antever um forte crescimento futuro, ... coisas qe nao aparecem no CP mas qe lhe dão valor à mesma. 

Andre
Typewriter
animais/plantas vivos (em fase de crescimento por exemplo, plantas, ou árvores p serem colhidas ou animais vendidos daqi 1 ano ou +

Andre
Typewriter
activos diferidos ocorrem qdo existem influxos previsiveis de entrar mas apenas em periodo posterior ao exercicio corrente, como é o caso de certos impostos qe a empresa já sabe q vai receber?, mas só no próximo período.

Andre
Typewriter
ou circulante: permanece na na empresa por < 1 ano, ou se fica mais tempo é porqe está à espera de ser vendido

Andre
Typewriter
valor dos bens q a empresa tem para revenda, ou associados ao processo de produção dos produtos q vai vender. Se a empresa for prestadora de serviços então é valor de bens relacionados c a atividade (pex carruagens da CP ou do metro, produtos de limpeza, material de escritório, camiões de transporte,...)

Andre
Typewriter
animais/plantas vivos (prontos a serem recolhidos para venda?)

Andre
Typewriter
dívidas dos clientes à empresa. Por exemplo se comprarmos uma bicicleta a prazo, na empresa aparece aqi o q falta pagar.

Andre
Typewriter
a empresa pagou adiantadamente a fornecedores, eles devem-lhe os produtos/serviços (aqi aparece o seu valor)

Andre
Typewriter
dívidas de entidades públicas à empresa. Por exemplo se a empresa fica de recuperar uma parte do IVA e do IRS pago.

Andre
Typewriter
quantias de natureza não comercial devidas à empresa? outros créditos que a empresa detém para com terceiros ?

Andre
Typewriter
dizem respeito a gastos feitos neste periodo de coisas do proximo periodo (do balanço). ex. empresa ter pago em nov e dez as rendas de jan e fev do próximo ano (aparece aqi a soma das duas rendas), ou, 1 trabalhador ganha direito de mes e subsidio de ferias em 2005 mas so goza desse direito em 2006, aparece aqi o valor do subsidio.

Andre
Typewriter
Por exemplo o valor de ações de outra empresa qe esta empresa tenha comprado

Andre
Typewriter
Dinheiro em numerário, depósitos à ordem e aplicações financeiras negociáveis a curto prazo

Andre
Typewriter
capital social: representa o valor das entradas em dinheiro dos sócios aquando da constituição da sociedade ou de um aumento de capital

Andre
Typewriter
(ou integralizado) isto é, dinheiro com qe o sócios já efetivamente entraram p o capital social

Andre
Typewriter
por ex se um dos sócios qiser sair, a empresa compra lhe a quota q era dele e fica dona dessa quota. passa a ser da prórpia empresa

Andre
Typewriter
se mais tarde os sócios forem entrar com mais dinheiro para a empresa.

Andre
Typewriter
é a dif. entre o preço de subscrição de uma ação (pex, num au/o de capital) ou obrigação, e o seu valor nominal. Novo socio, 10k valor nominal de quota. 2k de premio, os 10k vao ser adicionados ao capital social (realizado, qdo assim o estiver). 

Andre
Typewriter
uma parte > 5% dos lucros fica destinada à reserva legal até q atinja 20% do capital social por imposição legal (espécie de € de segurança por qestoes legais)

Andre
Typewriter
sao reservas q tb constituem retençao de lucros e q tem como objetivo reforçar a componente de CP da empresa 

Andre
Typewriter
inclui todos os resultados (lucros ou prejuizos) acumulados até ao periodo aterior. Em relação aos lucros, acumula aqeles q não foram distribuidos (podem vir a se lo)

Andre
Typewriter
Resultam da utilização do método da equivalência  patrimonial

Andre
Typewriter
acolhe os acréscimos de valor dos ativos revalorizados (p ex se um terreno passou a valer mais 5k do q antes, vem para aqi os 5k)

Andre
Typewriter
Os interesses minoritários são o valor da situação líquida das participações financeiras detidas por outras entidades. Se a empresa A adquire 80% do capital da empresa B, as contas da empresa adquirida serão consolidadas e o balanço consolidado das duas é apresentado como se de uma única empresa se tratasse. Os restantes 20%, que são controlados por terceiros, figuram no balanço consolidado como interesses minoritários.

Andre
Typewriter
http://pt.wikipedia.org/wiki/Despesa_diferida

Andre
Typewriter
ex: empréstimo a 4 anos de 40k€, a pagar em 4 prestações de 10k€ por ano. Entao 10k€ ficam no corrente e os restantantes 30k€ em n corrente.

Andre
Typewriter
qe só é preciso pagar > 1 ano (ou seja, no proximo período ainda n é preciso pagar estas dívidas)

Andre
Typewriter
Tipo stock de segurança de €. Quando n ha certezas qto ao valor exato e ao prazo de pagar algo (s é q vai ter pagar). Pex, na resolução de um caso em tribunal ou quando se dá uma garantia de algo qe se vendeu e ptt é preciso ter € para poder reparar o bem ou dar 1 novo se for preciso). 

Andre
Typewriter
valores de empréstimos de bancos ou sócios, ..., com prazo de pagamento > 1 ano

Andre
Typewriter
é aqi q ficam os montantes relativos às reformas e pensões por invalidez relativos aos trabalhadores.

Andre
Typewriter
inclui as quantias de impostos sobre o rendimento pagáveis em períodos futuros relativas a diferenças temporárias tributáveis

Andre
Typewriter
vêm para aqi restantes passivos n-correntes qe n se encaixem nas outras definições, p ex, compras de eqipamentos em a empresa ficou de pagar às prestações ao qe vendeu os eqipamentos (1 prestação por ano, p. ex, por ser quantia mto grande)

Andre
Typewriter
qe têm de ser pagos <1 ano (ou seja, no período seguinte) dito de outra maneira, exigível até 1 ano 

Andre
Typewriter
são dívidas comerciais (com os vendedores de bens/serviços), mesmo qe tenham prazo > 1 ano aparecem aqi.

Andre
Typewriter
inverso dos adiantamentos a fornecedores no ativo (clientes já pagaram à empresa, estão à espera do produto/serviço)

Andre
Typewriter
dívidas para com estado, camaras munincipais, e outros entes publicos. O valor dos IVAs das compras vem pa aqi, pex.

Andre
Typewriter
valores a pagar aos proprietários da empresa a curto prazo (é = ao q está no ativo mas em vez d ser a receber é a pagar)

Andre
Typewriter
valores de empréstimos de bancos com prazo de pagamento < 1 ano. Ver nota.

Andre
Typewriter
vêm para aqi restantes passivos correntes qe n se encaixem nas outras definições, com prazo < 1 ano.

Andre
Typewriter
“passivo financeiro” = dívidas cuja natureza implica uma remuneração ao credor (juro) para além do pagamento do montante devido

Andre
Typewriter
Nota sobre provisões: ex, se a empresa vender uma máqina com garantia x anos, tem de por uma provisão pq se ela avariar tem de dar 1 nova. Ptt como assumiu esse compromisso, e há a possibilidade de haver uma perda potencial, mete lá o valor qe axa provavel ter de dispender no futuro. Qdo acabar o tempo da garantia o qe acontece na demonstração financeira? Na provisão desaparece o valor qe se tinha posto para essa máqina. Daí o passivo diminui -> CP aumenta -> resultado do exercício aumenta -> na DR em reversões de provisões aparece o valor positivo da provisão qe deixou de ser precisa.

Andre
Typewriter
pex depósitos a prazo > 1 ano, ou partes do capital de outra empresa qe esta tenha comprado (tornando-se sócia)

Andre
Typewriter
Pex empréstimos q a empresa tenha feito a seus acionistas ou sócios (prazo > 1 ano) ou pex se um acionista comprou ações mas ainda n as pagou (prazo > 1 ano)

Andre
Typewriter
Pex empréstimos q a empresa tenha feito a seus acionistas ou sócios (prazo < 1 ano) ou pex se um acionista comprou ações mas ainda n as pagou (prazo < 1 ano)

Andre
Typewriter
Nota sobre empréstimos: se a empresa conceder/obter 1 empréstimo de 20k a 2 anos, a 2 prestações anuais, 10k vao p o corrente e 10k vao para o n corrente. No ano seguinte os 10k do n corrente passam a corrente. 

Andre
Typewriter
rendimentos qe dizem respeito a períodos seguintes, pex estar-se em Dez e alguem ter pago a renda ou um seguro de Jan (i.e. diz respeito ao proximo periodo e nao a este, mas como recebemos agora, tem de aparecer... é 1 diferimento). Coisas pagas antecipadamente. É passivo porqe a empresa fica a dever o serviço / bem até o periodo xegar.

Andre
Typewriter
André Duarte B. L. Ferreira

Andre
Typewriter
regista as quantias de passivos financeiros que a empresa dispõe para negociação a curto-prazo.

Andre
Typewriter
Isto é o resultado final da DR. Se vier negativo é pq se gastou mais do q se recebeu e então o CP diminui e vice versa.

Andre
Typewriter
caráter residual




