a empresa já sabe q futuramente vai receber essa quantia por impostos

adiantamentos? qe mais?
pq é q n corresponde ao q está na DFC?

já atingiram os 20% do cap. social obrigados por lei de
reservas legais

este valor é positivo porqe a acumulação de lucros + prejuizos é positivo, e é muito
peqeno, porqe é apenas a parte dos lucros totais até à data, qe não tinham sido
distribuídos ?

= ao q está na DR

91.800
a empresa já sabe q futuramente vai pagar essa quantia por impostos

705.000

705 000 qe se pagou
de empréstimos
n-correntes. Onde é
q na DFC vejo isso?
Ver o q está a roxo-

significado?

juros a pagar, ações q desvalorizaram
juros a receber, ações q valorizaram

Tiveram resultado liqido positivo, bom... tiveram mais rendimentos do q gastos.

(pagamento de prestação (ou da totalidade) por parte de outra
pessoa / empresa de um empréstimo q esta empresa lhe fez)

A diferença destes 2 (180) não deveria tar o total de passivo devido a empréstimos q baixou? se calhar ,tem a ver
com os juros... paga se muito mas só uma parte é q abate no empréstimo, ainda assim dá o dobro...

como é q pode haver caixa negativa? como é qe se pode ter € em numerario e
contas à ordem negativo? pq é q nao coincide com o q está no Balanço?

a) É o total do CP = 10.375.051€
b) Passivo corrente (+ provisões qe haja, q neste caso parecem n ser nenhumas visto q a rubrica n foi incluida): 7.949.968€.
c) Dívidas a receber, reembolso de IRS, IRC, IVA.
d) Portanto o qe está a ser perguntado é o q é q o pessoal qe foi à reunião no início de 2012 decidiu fazer aos lucros (Resultado líqido) do ano anterior (2011) = 1.050.028€. Para tal olha-se para
o C.P. As únicas rubricas qe se alteraram foram Reservas legais e Outras Reservas. Somando as duas dá 48.155 + 161.873 = 210.028. Portanto desses 1.050.028, 210.028 foram para as
reservas e o resto, 840.000€ foi distribuído aos acionistas + sócios.
Nota: tanta a rubrica "outras reservas" como "reservas de reavaliação" não foram dadas. No entanto foi dito qe se o valor da última aumentasse n tinha nada a ver c distribuição de lucros.
Nota2: Às vezes aparece uma rubrica "Reservas" que engloba as reservas todas, ou então uma à parte xamada "Reservas livres". Esta rubrica é se nalgum ano por qq motivo o ppl da empresa n
qiser distribuir os lucros, eles ficam ali. Ao contrário da reserva legal, as livres podem baixar, porqe depois quando qiserem podem ir distribuir o €€ qe lá está.

e) Grau de envelhecimento = 770/901 = 80% -> está muito velhinho
f) recebimento de parte ou totalidade de empréstimos, por a empresa ter emprestado € a outra.
g) Uma parte desses empréstimos de médio-longo prazo a empresa terá pago, a outra poderá ter passado a ser considerada de curto prazo, e portanto ter passado para a rubrica de passivo
corrente.
h) o 1º a sublinhado significa qe a empresa para além do qe estava à espera de ter de pagar por imparidade de mercadorias no início do ano 11k, axa q ainda vai ter de pagar mais 16k. Aqui
convém referir a diferença entre mercadoria e produto. Produto foi algo feito na empresa a partir de matéria prima, enquanto mercadoria é algo q a empresa só vai revender, sem alterar a sua
composição. Assim sendo talvez possa considerar as garrafas mercadoria? Ou t-shirts, e acessórios da marca feitos noutros lados. Assim o acrescento de imparidade significaria q pex, se espera
que algumas das mercadorias se venham a estragar. <-- confirmar
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