DemFluxosCaixa: Explica a variação da caixa e eqivalentes da caixa. Entradas em caixa: recebimentos; saídas de caixa: pagamentos.

caixa = € em numerario e à ordem
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Entidade: .........................................
DEMONSTRAÇÃO (INDIVIDUAL/CONSOLIDADA) DE FLUXOS DE CAIXA (DFC)
PERÍODO FINDO EM XX DE YYYYYYY DE 200N

UNIDADE MONETÁRIA (1)

NOTAS

RUBRICAS

PERÍODOS
N
N-1

refere-se ao método de apresentação da DFC, tb há o método indireto
Este é o fluxo
principal. A
atividade
operacional é o
ganha-pão de qq
empresa, por isso
deve ser positivo!

Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo
Recebimentos de clientes vendas, prestações de serviços, regalias, comissões, ...
Pagamentos a fornecedores aqisição de bens e serviços
Pagamentos ao pessoal pagamentos a trabalhadores da empresa

são as atividades qe constituem o objecto da actividade da empresa e outras
que não sejam de considerar como actividades de investimento ou de
+
+
financiamento

Caixa gerada pelas operações
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento
a contratos detidos pela empresa c finalidade de negociar, pex subsídios à exploração,
Outros recebimentos/pagamentos referentes
títulos para negociar ou comercializar.

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)

Mostra a
extensão dos
dispêndios feitos
para a obtenção
de recursos que
tenham em vista
gerar resultados e
fluxos de caixa.
É natural que este
fluxo seja
negativo, porque
o valor de compra
de novos activos
é normalmente
superior ao valor
de venda dos
mesmos.

Idealmente, a
empresa libertaria
fundos
operacionais
suficientes para
remunerar os
capitais (próprios
ou alheios)
investidos na
empresa. No
entanto o
crescimento não
pode ficar limitado
pelos fundos
libertados pela
actividade
operacional. Assim
a empresa pode ir
buscar algum
financiamento e
este fluxo torna-se
positivo. Fluxo
positivo aqi é bom
ou mau?
Depende...

Fluxos de caixa das actividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:

+/-/+
+/+/-

+/-/+
+/+/-

são atividades qe correspondem à aquisição e alienação de imobilizações corpóreas e aplicações financeiras
não consideradas equivalentes a caixa.

Activos fixos tangíveis pex compra de terrenos para ficarem valorizar?
Activos intangíveis pex. contratos de futuros (comprar) (se for um banco ou uma empresa qe se especializa nisso entao aparece na operacional e n aqi)
Investimentos financeiros
Outros activos pex a empresa ter comprado de ações de outras empresas
-

-

Recebimentos provenientes de:

Activos fixos tangíveis pex venda de terrenos, vendas de máqinas industriais, veículos
+
Activos intangíveis pex. contratos de futuros (vender) (se for um banco ou uma empresa qe se especializa nisso entao aparece na operacional e n aqi)
+
Investimentos financeiros
+
Outros activos
+
Subsídios ao investimento
+
Juros e rendimentos similares resultam do retorno de investimentos feitos
+
Dividendos resultam do retorno de investimentos feitos
+
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)
+/-

Fluxos de caixa das actividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:

+
+
+
+
+
+
+
+/-

atividades q têm como consequencia alterações na dimensão e composição do CP e nos empréstidos
obtidos

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

Financiamentos obtidos pagamento de empréstimos (parte, totalidade, prestação,...)
Juros e gastos similares quantia dos juros a pagar por empréstimos (qe são financiamentos)
Dividendos distribuição dos lucros pelos acionistas
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio
Outras operações de financiamento
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)

+/-

+/-

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)
Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período
Caixa e seus equivalentes no fim do período

+/+/…
…

+/+/…
…

Financiamentos obtidos pex € vindo de empréstimo pedido ao banco
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio pex de pessoas q compraram ações da empresa à venda
Cobertura de prejuízos
Doações
Outras operações de financiamento pex receber juros de empréstimos qe a empresa fez a outra
Pagamentos respeitantes a:

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