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UNIDADE MONETÁRIA (1)

NOTAS

RENDIMENTOS E GASTOS

PERÍODOS
N

N-1

valor (líqido de descontos comerciais e devoluções) obtido de vender aqilo qe a empresa comercializa. Aqi aparece o valor total a receber, ou

Vendas e serviços prestados seja, se alguns clientes ainda não pagaram aqi aparece à mesma. Portt aparece o qe foi vendido ao +
+
preço de venda.
+alguma máqina +
Subsídios à exploração pex. subsídios q o governo pague à empresa p ajudar à exploração agrícola, ou se o estado ajudou a pagar
são os valores relativos a rendimentos e ganhos de participações de
+/+/Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos capital em empresas relacionadas
Variação nos inventários da produção respeita a existências produzidas internamente. O rendimento é reconhecido pela diferença
+ / -entre as existências
+ / finais
- e iniciais
+
+
Trabalhos para a própria entidade Pex obras nas suas instalações (ver p213 do livro rf)
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas engloba os gastos diretamente relacionados com a produção-dos bens e serviços-vendidos
Fornecimentos e serviços externos honorários pagos a trabalhadores externos à empresa
Seg Social, refeiçoes, prémios e demais encargos com os recursos humanos
ao serviço da empresa
Gastos com o pessoal gastos com salários, encargos pou
"imparidade de inventários" quando os inventários têm um valor inferior ao valor pelo qual podem ser liquidados no
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) mercado, por obsolecência pex
-/+
-/+
qdo os ativos com dívidas a receber (normal/ resultantes de vendas a crédito) deixam de ter valor pq já n se espera
-/+
-/+
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)q os clientes venham a pagar
-/+
-/+
Provisões (aumentos/reduções) é semelhante ao anterior mas para coisas genéricas, ver definição no Passivo.
qdo um ativo n sujeito a depreciações ou amortizações (n desvaloriza c o tempo), como terrenos
/ + / aumento significativa
- / +dos benefícios
Imparidade de activos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) (tangíveis) ou marcas (intangíveis) se espera uma-redução
económicos futuro, pex ações qe se espera qe venham a valorizar / desvalorizar
+nota
/ -no fim.
+/Aumentos/reduções de justo valoralguns ativos são mensurados através do justo valor,
de acordo com regras específicas. Ver
Outros rendimentos e ganhos pex, descontos, aluguer de eqipamento, sinistros, regalias, restituição de impostos,
+
+
Outros gastos e perdas pex. descontos concedidos.
Os depreciáveis foram agrupados nestas 2 rubricas

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos

=

=

amortizados (os
Gastos/reversões de depreciação e de amortização Os ativos não correntes que sofrem desvalorização temporal são depreciados
- / + (os tangíveis)
- ou
/+
intangíveis) (os ativos correntes não ficam tempo suficiente na empresa para sofrerem perda temporal significativa)
(perda)
+ vir a estragar-se
- / completa/
+
Imparidade de activos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) pex alguma máqina parece estar com problemas-e/pode
O q é q os depreciáveis tem de especial para virem aqi separados?

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

=

Juros e rendimentos similares obtidos aqilo qe recebeu de juros de empréstimos feitos ou por descontos financeiros obtidos +
Juros e gastos similares suportados aqilo qe teve de pagar de juros por empréstimos obtidos ou por descontos financeiros concedidos
Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período Em Portugal, o IRC. São impostos diretos sobre o lucro.
Resultado líquido do período

=
+
-

=

=

-/+

-/+

=

=

É o lucro líquido do período dp de subtraídos todos os gastos aos rendimentos. No fundo, é p aumentar este número q a empresa existe e ptt é o dado financeiro + importante.

Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluido no resultado
líquido do período

Resultado líquido do período atribuível a: (2)
Detentores do capital da empresa-mãe
Interesses minoritários

=

=

Resultado por acção básico
(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros
(2) Esta informação apenas será fornecida no caso de contas consolidadas

Nota sobre descontos: se a empresa fizer um desconto de quantidade (xamado de desconto económico) ou por ser um cliente antigo, o valor qe aparece nas vendas é o valor corrigido,
o valor ao qual foi efetivamente vendido. O mesmo para uma compra. No entanto, se o desconto for por antecipação do pagamento (i.e. pagar a pronto, ou antes da altura qe estava
estipulado (benéfico para o vendedor) este pode fazer um desconto (xamado desconto financeiro) e aí o valor do desconto vai como gasto ou rendimento. Gasto se for a empresa a
conceder o desconto, rendimento se for ela a recebe-lo.
Nota sobre perdas por imparidade: Qdo uma empresa poe pex (50k) perdas por imparidade, não significa qe ela foi reservar esse dinheiro para ficar disponível caso necessário. Nada
se altera na DFC.
Nota sobre justo valor: Alguns ativos são têm o valor de aquisição, e depois vão depreciando com base numa taxa fixa ou então matêm o valor de aquisição. Outros têm um valor qe é
ditado por um gajo qe vai avaliar o ativo. Pex se melhorarem as estradas e jardins, e os edifícios à volta da minha loja e se tornar um ambiente mais agradável e com mais gente, poderá
aumentar o justo valor do espaço da loja.
André Duarte B. L. Ferreira

