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Assim, consideremos os seguintes grupos:
•	  Ativo: bens e direitos (valorizam positivamente o património). É um recurso controlado 

por uma entidade como resultado de acontecimentos passados e do qual se espera que 
fluam benefícios económicos futuros para a entidade. Pode incluir réditos da venda de 
produtos ou serviços, poupanças de gastos ou outros benefícios resultantes do uso do 
Ativo pela entidade. Apenas os elementos patrimoniais que satisfaçam as condições ante‑
riores poderão ser reconhecidos como Ativos;

•	  Passivo: obrigações (valorizam negativamente o património). Trata ‑se de uma obrigação 
presente da empresa, proveniente de acontecimentos passados;

•	  Capital próprio: valor do património (determinado pela diferença entre o Ativo e o 
Passivo).

Os conjuntos anteriores abrangem os elementos patrimoniais que se apresentam de 
seguida:

Ativo

Conjuntos Elementos Patrimoniais

Meios financeiros líquidos Dinheiro em caixa, depósitos bancários e instrumentos finan‑
ceiros, etc.

Contas a receber Montantes a receber de terceiros (clientes, outros devedores)

Inventários e Ativos 
biológicos

Bens que a empresa produz ou adquire para vender ou para utili‑
zar na fabricação de bens. Ativos biológicos consumíveis (animais 
e plantas)

Investimentos

Bens e direitos adquiridos não para venda ou transformação, mas 
para rendimento, controlo de outras empresas ou para utilização. 
Ativos biológicos de produção (animais e plantas).
Nos investimentos destacam-se:
•	  Ativos tangíveis (edifícios, equipamentos, viaturas e equipa‑

mento administrativo);
•	 	Ativos intangíveis (trespasses, programas de computador e 

projetos de desenvolvimento);
•	 	Investimentos financeiros (participações de capital noutras 

empresas);
•	 Propriedades de investimento.

Passivo

Conjuntos Elementos Patrimoniais

Contas a pagar (Passivo 
corrente)

Dívidas a pagar com prazo inferior a um ano (dívidas a forne‑
cedores, ao Estado)

Contas a pagar (Passivo 
não corrente) Dívidas a pagar com prazo superior a um ano (dívidas aos bancos)
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Capital Próprio

Conjuntos Elementos Patrimoniais

Inicial Valor inicial dos sócios e que figura na escritura

Retido Resultados anteriores não distribuídos

Adquirido no exercício Resultados obtidos no próprio exercício

3.2 INVENTÁRIO
A análise do património de uma sociedade permite ‑nos concluir o seguinte:
•	  Estamos perante uma lista de todos os elementos patrimoniais da sociedade e referentes 

a uma data;
•	Os elementos patrimoniais estão valorizados;
•	 Sabe ‑se o total do Ativo e do Passivo.
A lista que discrimina os elementos patrimoniais e a sua valorização referente a uma deter‑

minada data designa ‑se Inventário. Nele figuram os elementos patrimoniais Ativos e Passivos.

Exemplo

Consideremos o caso da empresa CD2, Lda., que se dedica à comercialização de artigos de desporto:

Inventário da Sociedade CD2, Lda., em 1 de janeiro de N

Elementos Patrimoniais (Em Euros)

Dinheiro em cofre 2200,00

Dívida ao Estado 1000,00
1 viatura Fiat 30 000,00
45 fatos de treino 3000,00
20 bolas de futebol 2000,00
Quota na Sociedade Ba, Lda. 1000,00
25 bolas de voleibol 1500,00
10 bolas de râguebi 800,00
30 jogos de calções 2000,00
1 computador 2300,00
1 registadora 700,00
Dívida à BR, Lda. 3500,00
Empréstimo bancário obtido no BI 36 000,00
A empresa iniciou a sua atividade com 5000,00 euros.
Todos estes elementos pertencentes à sociedade, em 1 de janeiro de N, constituem o seu património 
naquela data. Existem certos elementos que são específicos (fatos de treino, bolas de futebol) e 
outros que são comuns a todos os patrimónios (depósitos, mobiliário).
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CLASSE 1 – MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS
De acordo com o SNC, a Classe 1 destina ‑se a registar os meios financeiros líquidos, que 

incluem o dinheiro, depósitos bancários e todos os ativos ou passivos financeiros mensurados 
ao justo valor, cujas alterações sejam reconhecidas na Demonstração dos Resultados.

Esta classe abrange a Caixa e Depósitos bancários incluídos no Ativo corrente:
•	Caixa compreende o dinheiro em caixa;
•	  Equivalentes de caixa são investimentos a curto prazo, com elevada liquidez, detidos com 

a finalidade de fazer face às necessidades de tesouraria. Trata ‑se de investimentos a curto 
prazo, ou seja, três meses ou menos a partir da data de aquisição; 

•	Depósitos à ordem e outros depósitos bancários.
As disponibilidades em moeda estrangeira são convertidas em euros com base no câmbio 

em vigor no momento da sua aquisição, e atualizadas ao câmbio no momento da elaboração 
do Balanço. As diferenças de câmbio favoráveis devem ser registadas a crédito da conta 7887 
– Outros rendimentos – Diferenças de câmbio favoráveis, e as diferenças de câmbio desfavo-
ráveis devem ser registadas a débito da conta 6887 – Outros gastos – Diferenças de câmbio 
desfavoráveis.

Estes meios financeiros fazem parte dos ativos financeiros que incluem as contas:

Código SNC
Base Descrição completa Código de 

taxonomia

1 Meios financeiros líquidos –

11 Caixa 1

12 Depósitos à ordem 2

13 Outros depósitos bancários 3

14 Outros instrumentos financeiros –

141 Derivados –

1411 Potencialmente favoráveis 4

1412 Potencialmente desfavoráveis 5

142 Instrumentos financeiros detidos para negociação –

1421 Ativos financeiros 6

1422 Passivos financeiros 7

143 Outros ativos e passivos financeiros –

1431 Outros ativos financeiros 8

1432 Outros passivos financeiros 9
Fonte: SNC

No que respeita à moeda diferente do euro, a sua mensuração, à data do Balanço, é feita 
com base no câmbio em vigor nessa data.
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Na atividade operacional:
•	 6887 – Outros gastos – Diferenças de câmbio desfavoráveis;
•	 7887 – Outros rendimentos – Diferenças de câmbio favoráveis.
Na atividade investimento:
•	  6863 – Outros gastos – Diferenças de câmbio desfavoráveis;
•	  7861 – Outros rendimentos – Diferenças de câmbio favoráveis.
Na atividade de financiamento:
•	 692 – Gastos de financiamento – Diferenças de câmbio desfavoráveis;
•	 793 – Juros, dividendos e outros rendimentos similares – Diferenças de câmbio favoráveis.

Conta 11 – Caixa
Esta conta inclui os meios de pagamento, tais como notas de banco e moedas metálicas de 

curso legal, cheques e vales postais.
Constitui uma conta importante em qualquer empresa, sendo movimentada com muita fre-

quência. É debitada pelo valor inicial e pela entrada de meios líquidos de pagamento e, por 
outro lado, creditada por uma saída (pagamento em meios líquidos em poder da empresa). 
Segundo o SNC, não serão permitidas saídas de caixa não documentadas.

Apresenta saldo devedor ou nulo. Nunca apresenta saldo credor.
Subdivide ‑se de acordo com as necessidades da empresa, considerando as filiais, sucursais 

ou estabelecimentos que possui.
Consideremos as seguintes subcontas:
•	 111 – Caixa da sede;
•	 112 – Caixa da loja de Abrantes;
•	 113 – Caixa da loja de Santarém;
•	 118 – Caixa pequena;
•	 119 – Transferências de caixa.
A movimentação da conta 11 – Caixa depende da existência ou não de fundo fixo de caixa.
Quando não existe fundo fixo de caixa:
•	Debita ‑se:

– Pelas vendas e prestações de serviços a dinheiro;
– Pelos levantamentos bancários;
– Pelos recebimentos de clientes.

•	Credita ‑se:
– Pelos depósitos em numerário;
– Pelos pagamentos efetuados em dinheiro a fornecedores e ao pessoal.

Quando existe fundo fixo de caixa, utiliza ‑se a conta 118 – Caixa pequena. Os valores que 
possui destinam ‑se a fazer face a pequenas despesas de algumas secções ou pessoas. Esta 
conta é reforçada periodicamente pela apresentação dos documentos representativos das des-
pesas efetuadas. Em contrapartida, credita ‑se a conta 111 – Caixa da sede ou 112 – Caixa da 
loja de Abrantes:

• Reforço;
• Apresentação dos documentos representativos das despesas efetuadas;
• Transferência do saldo da conta 118 para a caixa principal.
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2.  A segunda fase trata do processamento dos encargos sobre as remunerações (parte 
patronal), dentro do mês a que respeitem.

Débito Crédito

6351 – Encargos patronais
245 – Estado e outros entes públicos
Contribuições para a Segurança Social

6357 – FGCT 2487 – Estado e outros entes públicos – FCT
415/414 – Outros investimentos 2487 – Outras tributações – FCT e FGCT

3.  A terceira fase é o pagamento de remunerações (pelos pagamentos ao pessoal e 
outras entidades).

Débito Crédito
231 – Remunerações a pagar    
245 – Estado e outros entes públicos 12 – Depósitos à ordem
278 – Outros devedores e credores (sindicatos)
2487 – Outras tributações – FCT e FGCT  

Exercício

A empresa BERT está a proceder ao processamento de ordenados do empregado Carlos Bica:
•	 Ordenado: 1000,00 euros;
•	 Subsídio de refeição: 10,00 euros por dia em 22 dias de trabalho no mês;
•	 Limite do subsídio de refeição: 4,77 euros;
•	 IRS (retenção na fonte): 10%; 
•	 Segurança Social: 11%; 
•	 Sindicato: 1%;  
•	 Encargos patronais: 23,75%.

Proceda à contabilização.

Resolução:
O registo contabilístico será:

Descrição
Contas a

Valor (Em Euros)
Debitar Creditar

Processamento de ordenados 6321 1115,00
6322  220,00

2421  111,50
 245  122,65
 278   11,15
2312 1089,70

Encargos patronais 6352  245  264,80
Pagamento de ordenados 2312  121 1089,70
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•	 Ordenados: 1000,00 – (10 – 4,77) × 22 = 1115,00 euros;
•	 Subsídio de refeição: 10,00 × 22 = 220,00 euros;
•	 IRS retido: 1115,00 × 10% = 111,50 euros;
•	 Segurança Social: 11% / 1115,00 × 11% = 122,65 euros;
•	 Sindicato: 1115,00 × 1% = 11,15 euros;
•	 Total a pagar: 1115,00 + 220,00 – 111,50 – 122,65 – 11,15 = 1089,70 euros;
•	 Encargos patronais: 1115,00 × 23,75% = 264,80 euros.

O seguro de acidentes de trabalho é obrigatório para todas as pessoas ao serviço da empresa. O valor 
pode variar em função da apólice contratada ou do risco inerente à profissão exercida, entre muitos 
outros fatores, e pode rondar, em média, 1% dos rendimentos globais a segurar.  

Exercício

A empresa SILK está a pagar a renda do apartamento de um dos seus colaboradores. A renda 
tem um valor mensal de 500,00 euros e está sujeita a retenção na fonte à taxa de 28%. Este 
benefício não monetário está dispensado de retenção na fonte (artigo 99.º do CIRS).
A empresa pagou ainda uma gratificação de 10 000,00 euros aos seus trabalhadores. A taxa 
de retenção de IRS é de 15%.
Proceda à contabilização da renda e da gratificação.

Resolução:
•	 Valor a pagar: 500,00 – 500,00 × 28% = 360,00 euros;
•	 Retenção na fonte: 140,00 euros;
•	 Segurança Social (trabalhador): 500,00 × 11% = 55,00 euros;
•	 Segurança Social (empresa): 500,00 × 23,75% = 118,75 euros;
•	 O valor de 500,00 euros corresponde ao benefício não monetário do trabalhador;
•	 O valor da Segurança Social relativa ao trabalhador pode ser considerado como um gasto da empresa.

Descrição
Contas a

Valor (Em Euros)
Debitar Creditar

Reconhecimento da renda  632    500,00
IRS prediais 2424    140,00

 278    360,00
Encargos patronais relativos à renda  635 2451    118,75
Encargos do trabalhador  632 2451     55,00
Gratificação líquida  632 10 000,00

2421   1500,00
2312   8500,00

Pagamento da gratificação 2312  121   8500,00
 

O subsídio de transporte é uma ajuda de custo atribuída aos trabalhadores para compensá‑
‑los dos custos das deslocações efetuadas ao serviço do empregador. O subsídio de trans‑
porte é obrigatório para o setor público e opcional no setor privado. O subsídio de transporte 
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Exercício

Imparidade em ativo subsidiado. 
No início do ano de N, a empresa SAIC recebeu um subsídio de 100 000,00 euros para fazer 
face a um investimento de 200 000,00 euros em ativo fixo tangível depreciável, no método 
de linha reta, durante a vida útil de 10 anos. Três anos depois, a empresa reconheceu uma 
imparidade de 15 000,00 euros. IRC: 30%.
Proceda ao registo contabilístico.

Resolução:
Registo contabilístico em N+2 com impostos diferidos:

Operação
Contas a Valor 

(Em Euros)Debitar Creditar
Reconhecimento da perda por imparidade  655  439 15 000,00
Efeito fiscal 2741 8122   4500,00
Transferência da parte correspondente à perda por impari-
dade de capital próprio (15 000,00 × 50%)  593 7883   7500,00

Efeito fiscal (30% × 7500,00)  278 5932   2250,00

Exercício

Devolução do subsídio monetário.  
Uma empresa recebeu no início do ano N um subsídio governamental de 80 000,00 euros 
para a aquisição de duas máquinas industriais no valor de 60 000,00 euros e 130 000,00 
euros, as quais entraram no processo produtivo no mês de janeiro.
Proceda ao registo contabilístico.

Resolução:

Ativos Preço de Aquisição Vida Útil Depreciação Anual
Máquina 1  60 000,00 5 12 000,00  
Máquina 2 130 000,00 8 16 250,00  

190 000,00 28 250,00  

Ativos Fixos Tangíveis Subsídio
Anos Depreciação Saldo Vida Útil Rendimento Saldo

N 28 250,00 161 750,00 14,87%  14 868,42 85 131,58 
N+1 28 250,00 133 500,00 14,87%  14 868,42 70 263,16 
N+2 28 250,00 105 250,00 14,87%  14 868,42 55 394,74
N+3 28 250,00  77 000,00 14,87%  14 868,42 40 526,32
N+4 28 250,00 48 750,00 14,87%  14 868,42 25 657,89
N+5 16 250,00 32 500,00 8,55%    8552,63 17 105,26
N+6 16 250,00 16 250,00 8,55%    8552,63   8552,63
N+7 16 250,00      0,00 8,55%    8552,63      0,00

100 000,00
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Em que: 28 250,00 × 100/190 000,00 = 14,87%
                16 250,00 × 100/190 000,00 = 8,55% 

Contabilização em N:

Operação Débito Crédito (Euros)
Subsídio de investimento  121  593 100 000,00
Aquisição de ativos  433 190 000,00

2432  43 700,00
2711 233 700,00

Reconhecimento da depreciação 6423 4383  28 250,00
Reconhecimento da quota‑parte do subsídio ao investimento  593 7883  14 868,42

CLASSE 6 – GASTOS
Segundo o SNC, a componente negativa dos resultados é denominada por Gastos e a com-

ponente positiva por Rendimentos. Esta alteração terminológica é justificada na Estrutura Con-
ceptual no IASB:
•	  A formação ou mensuração do lucro faz ‑se recorrendo a componentes positivas (rendi-

mentos e ganhos) e a componentes negativas (gastos e perdas);
•	  Os rendimentos significam aumentos nos benefícios económicos durante o período con-

tabilístico, formas de influxos ou aumentos de ativos, ou diminuições de passivos que 
resultem em aumentos no Capital próprio, que não sejam os relacionados com as con-
tribuições dos participantes no Capital próprio. Os aumentos de capital não podem ser 
considerados rendimentos;

•	  Os gastos são as diminuições nos benefícios económicos durante o período contabilísti-
co, formas de exfluxos ou deperecimentos de ativos, ou na incorrência de passivos que 
resultem em diminuições do Capital próprio, que não sejam as relacionadas com distri-
buições pelos participantes do Capital próprio. As distribuições de lucros não poderão ser 
consideradas gastos;

•	  No ponto 80 da Estrutura Conceptual refere ‑se que os gastos estão associados a factos 
relacionados com a atividade normal, de natureza operacional e financeira;

•	  No ponto 80 da Estrutura Conceptual refere ‑se que as perdas respeitam a factos mais 
ocasionais ou acidentais (inundações, incêndios, etc.);

•	  Os rendimentos estão associados a factos relacionados com a atividade normal, de natu-
reza operacional e financeira;

•	  Os ganhos respeitam a factos mais ocasionais ou acidentais.
Os gastos e perdas são diminuições nos benefícios económicos durante o período conta-

bilístico na forma de exfluxos ou deperecimentos de ativos, ou na incorrência de passivos que 
resultem em diminuições do Capital próprio, que não sejam as relacionadas com distribuições 
pelos participantes do Capital próprio. Deixam de existir contas de custos extraordinários.

Os gastos e perdas distribuem ‑se pelas contas que se apresentam de seguida.


