840.656 + 77.332 = 918.905 Não devia dar 915.407 ??

soma dos valores acima

vindo da DR

estes 13mil podem
ter sido devidos à
empresa ter
aproveitado
descontos de pronto
pagamento qe lhe
fizeram (portanto
uma quantia q n teve
q pagar rendimento) nesse
periodo

4)

5)

vai para o Balanço, CP

6. Ativos fixos tangíveis
esta tabela representa portanto a variação nesse ano.

! Cuidado, aqi podíamos ser tentamos a pensar qe eqipamentos de transporte são as carruagens do metro, mas não. O eqipamente essencial para
a empresa fazer o qe faz é o eqipa/o básico. Eqipa/o de transporte pode ser pex camiões q a empresa tenha para transportar coisas qe lhe dê jeito.

vendas = alienações direta/
relacionadas com a atividade

(o q significa isto?? envolve €?)

Na verdade, 2º a legislação,
deve-se usar o termo"
depreciação" para tangíveis e "
amortização" para os
intangíveis. Não confundir com
o homónimo de amortização qe
é ir extinguindo uma dívida por
pagamentos periódicos.

(doar ou mandar p sucata)

A diferença entre este e a
caixa de cima é a
drepreciação dos
intangíveis.

O eqipamento de transporte está velhinho... já depreciou quase todo o seu valor.
Diz o quanto é qe o qe está no saldo inicial dos ativos tinha depreciado até ao início deste periodo.

Depreciações acumuladas
do qe vendi (alienei) em
2012

12. Inventários

2010
+50k (vai para a DR)

+50k (ver DR)
(280 000)

Resolvido por André D. Ferreira em 2014

1) Tirado da rubrica "Passivo Total" 5.829.328.575
2) As reservas legais são € proveniente dos lucros (pelo menos 5% destes) até um máximo de 20% do capital social, algo qe é mandado pela lei. Portanto para as
reservas legais não terem aumentado ou não houve lucros ou então já se atingiu o máximo. Como se pode ver 20% de 600 milhoes é muito mais do qe 21 mil portanto
foi porqe não houve lucros.
Será qe se podia ver isso pela diminuição do CP de (840.656) p (915.407)?
Significado do valor 21.597? É um valor de € de lucros acumulado de anos anteriores. Deve ter tido uns lucrozitos no inicio e partir daí como só deve ter tido prejuizos a
(julgar pelas noticias) não voltou a aumentar.
3) Aumento das perdas potenciais relacionadas com a imparidade. Extra: Significado do valor na "Imparidade de dívidas a receber"? Como tem um valor positivo é um
rendimento, i.e. uma reversão de imparidade. Pex, a empresa estava à espera de ter qe pagar algo mas por qq motivo deixou de ser preciso. Se esses 50k de
imparidade de inventários passassem a 0, quais as rubricas qe se alteravam? Os inventários dos ativos correntes e o resultado líqido do exercício subiam 50k.
Se tivermos uma imparidade de 50k em 2011 mas cancelarem o motivo, aparece os 50k como reversão na DR do período seguinte.
4) 27.718.878. Tirado da DR "Gastos/reversões de depreciação e amortizações"
Extra: Observar a tabela dos ativos fixos tangíveis. Se repararmos na rubrica "Amortizações do Exercício" o valor é muito semelhante. A diferença dos dois é a
depreciação dos ativos fixos intangíveis.
5) Extra: o mesmo para a linha de baixo (separado por uma "/"). Juros de empréstimos concedidos/obtidos, descontos de pronto pagamento obtidos/concedidos,
Já agora, observando a linha dos "juros e gastos (...)" podemos pensar. Se os juros a pagar por causa dos empréstimos obtidos são 77 milhoes, então imagine-se qual
não será o valor os empréstimos... Não admira qe a empresa tenha um passivo tão grande.
6) O qe entra + o qe já lá estava = o qe saiu + o qe ficou
Inventários iniciais - Inventários finais + Compras - Vendas - Depreciações/abates = 0
Montante bruto 2011 - Montante bruto 2012 + Compras - Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas - Depreciações/Abates = 0
2.175.086
1.602.618
+ Compras 2.205.404
460.207
= 0 =>
Compras = 2.093.143
7) Portanto significa qe valor da compra - valor da venda = 2.845 €... não! Na verdade é: valor qe o bem vale na altura da venda - valor da venda = 2.845€)
Os 638k são o valor bruto (q quase smp = valor pelo qual se comprou o bem). Portanto em 2012 a empresa alienou bens pelos quais pagou 638k.
Os 620k, são depreciações acumuladas daqilo q vendi em 2012
A diferença dos 2, +17.155, mostra basicamente o q valia realmente o qe se alienou no momento em qe se alienou. Como se teve 2.845 de mais valias, então é pq se
vendeu a 17.155 + 2.845 = 20.000
8) Quando se fala de depreciação, refere-se a 3 perdas: Perdas qe advêm do uso, da evolução tecnológica e com o correr do tempo.
- O terreno (túneis, estações) usa-se, mas não perde valor por isso (podia acontecer se fosse pex exploração mineira).
- Evolução tecnológica aqi n faz sentido
- E o correr do tempo é aplicado aos intangíveis. Porquê? Pex numa eqipa de futebol o dº de ter um jogador a jogar pela eqipa é um intangivel. Como o contrato é por X
anos, à medida q passa o tempo, o contrato perde valor.
Extra:
Tempo médio de permanencia de algo na empresa = (o q estava no inicio + o q estava no fim)/2 / (um dos fluxos)
No denominador tanto faz o fluxo qe se põe para aqi, não estamos muito interessados com o rigor, portando podemos por o q estiver mais a jeito.
i) Tempo médio de permanência das mercadorias na empresa em 2012?
InventáriosIniciais + Compras = InventáriosFinais + Vendas
TMP = (( II + IF ) / 2 / ( Vendas )
TMP = (( 2.175.086 + 1.602.618 ) / 2 / ( 2.205.404 ) = 312 dias (vinha em anos, multiplicando por 365 dá em dias)
as vendas e serviços prestados n tem iva mas o q está em cima tem, ptt foi uma aproximação qe fizémos.
iii) Tempo médio de cobrança? Cobrar é receber ou tentar receber uma dívida a qe se tem direito. Então dito por outras palavras, está a ser pedido o tempo médio de
permanencia das dívidas dos clientes na empresa ou em média quanto tempo é q os clientes demoram a pagar as dívidas.
As dívidas aumentam com as vendas (alguns dos clientes não pagam logo) e diminuem com os recebimentos.
DívidasIniciais (Balanço >> Clientes, 2011) + Vendas (DR >> Vendas e serviços prestados) = DívidasFinais (Balanço >> Clientes, 2012) + Recebimentos
Como temos as vendas à mão vai esse para numerador.
Tempo médio de permanência das dívidas dos clientes na empresa = TMCobrança = (( DI + DF ) / 2 ) / ( V ) = (( 5.083.804 + 8.007.952 ) / 2 ) / ( 2.205.404 )
TMCobrança = 29 dias (multiplicando o valor qe vinha (em anos) por 365)
Extra: Leitura da coluna de eqipamento administrativo (EA) da tabela 6: Até ao ano passado tinha comprado 26 milhoes em EA (corrigido p inflação suponho). Este ano
ainda comprei 214 mil e alienei 4mil recebi de transferências 2 milhoes e mandei p sucata ou doei 335 mil. Portanto no final deste ano tenho em património EA qe
comprei por 28 milhoes. Os 26 milhoes de EA do saldo inicial, isto é, aqilo qe se tinha até ao início deste ano já perdeu 24 milhoes do seu valor. A somar a esse valor,
todo o EA qe tenho ainda depreciou 548mil este ano. Aqilo qe eu alinei tinha depreciado até à data da alienação 3mil. Portanto na altura da alienação os bens valiam
1000 (i.e. tinham um valor líqido de 1000). Se eu vender (alienar) por mais de 1000 faço lucro (mais valia) se vender por 1000 não ganho nada com a venda. Aqilo qe eu
doei / mandei p sucata este ano valia na altura em q o fiz 336mil, portanto no fundo é como se tivesse mandado mil € ao lixo. Os 28 milhoes qe tenho em património
agora no final deste ano na verdade já depreciaram 25 milhoes, pelo qe o seu valor líqido, isto é, aqilo qe eu tenho em minha posse no final deste ano vale realmente 3
milhões. Se fizermos 25/28 dá 89% de grau de velhice, i.e., o qe eu tenho no final deste ano de EA só vale 11% do qe valia qdo comprei, está muito velhinho...
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