
 
UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA 

Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais 
 

Contabilidade Financeira II – Exame Final – Ano lectivo 2008 / 2009 – 2º Semestre 1 

 

 
CONTABILIDADE FINANCEIRA II 

 
 
Data: 22 de Junho de 2009                  Duração: 2 horas e 30 minutos 

 
EXAME FINAL 

 

Responda a cada grupo em folhas separadas 

 

Grupo I  

(40 minutos – 6 valores) 

 

Numa empresa industrial, à data de 31 de Maio de 2009, existiam vários lançamentos por executar, a 

saber: 

 

1. Pagamento do seguro anual dos equipamentos fabris, no valor de 12.750 € (IVA isento). A empresa 

reconhece a totalidade do gasto deste ano no momento do lançamento. 

 

2. Processamento do subsídio de férias dos motoristas, no valor bruto de 38.200 €, sujeito a retenção de 

IRS de 12% e contribuição para a Segurança Social de 11% e 23,75%, a cargo dos trabalhadores e da 

entidade patronal, respectivamente; 

 

3. Apuramento mensal do IVA, sabendo que o saldo das contas respectivas é de: 

 IVA dedutível:     18.650 € 

IVA liquidado:     49.722 € 

IVA regularizações a favor da empresa:             231 € 

IVA a recuperar:     12.005 € 

IVA reembolsos pedidos:    35.345 € 

 

4. Um equipamento administrativo com a vida útil de seis anos, adquirido em 2005 por 7.800 € e 

depreciado pelo método da linha recta, foi vendido por 2.000 € (acresce IVA, à taxa normal); 

 

5. Os inventários de produtos acabados, valorizados por 45.322 €, têm um valor realizável líquido previsto 

de 49.000 €; 

 

6. O cliente Souto & Filhos, Lda, cuja dívida de 9.700 € remonta a Abril de 2008, foi declarado falido pelo 

tribunal; 
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7. Foram pagos neste mês os dividendos aprovados na Assembleia-Geral de 30 de Março de 2008, que 

por lapso ainda não tinham sido contabilizados. Valor total de 90.000 €, sujeitos a retenção na fonte de 

20%; 

 

8. A empresa realizou um aumento de capital por incorporação de reservas no montante de 20.000 €;  

 

Realize no Razão, os lançamentos relativos a cada uma das situações, explicitando todos os cálculos 

auxiliares que tiver executado.  

 

 

 

Grupo II  

(55 minutos – 7 valores) 

 

Tenha em consideração o Relatório e Contas da Teixeira Duarte, (adiante designada por TD), relativo ao 

período terminado em 31/12/2008, do qual se reproduz em anexo alguma informação. 

 

Na Nota 8 – “Proveitos operacionais”, são detalhadas as rubricas que compõem os “Outros proveitos 

operacionais”. 

1. Explique o que representa a rubrica “Variação justo valor de propriedades de investimento” e que 

impacto teve nas demonstrações financeiras da empresa. 

2. Se ocorresse uma revalorização do edifício onde a TD tem a sede da empresa, esse aumento seria 

reflectido na rubrica “outros proveitos operacionais”? Justifique a sua resposta. 

3. Explique de que forma a rubrica “Reversão de ajustamentos de contas a receber” afectou as 

demonstrações financeiras da empresa. 

 

Tendo em atenção o conteúdo da Nota 20 – “Activos fixos tangíveis”, 

4. Indique o valor de aquisição das “Ferramentas e utensílios” adquiridos, para o ano de 2008. 

5. Suponha que a TD alienou a totalidade do seu “Equipamento Básico” por 5.000 milhares de euros. 

Calcule a mais ou menos valia resultante desta operação. (não proceda ao lançamento contabilístico) 

6. Imagine agora que a TD celebrou um contrato de locação para aquisição de diverso equipamento 

industrial. Em que circunstâncias, e em que medida, é que esse facto pode estar reflectido na 

informação contida nesta nota? 

 

Tenha em conta a Nota 40 – “Outros passivos correntes”, 

7. Explique o conteúdo da rubrica “Retenções de imposto sobre o rendimento”, mostrando de que 

forma esta rubrica está reflectida nas diferentes demonstrações financeiras. 

8. Mostre de que forma a rubrica “Juros a liquidar” afectou as demonstrações financeiras da TD em 

2008. 

9. A rubrica “Proveitos diferidos” inclui “Subsídios ao investimento”. Diga a que se refere esta rubrica, 

relacionando com o conteúdo correspondente na nota 8.  
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Com base na Nota 10 - “Demonstração da variação da produção”, 

10. Complete o quadro, relativo a 31/12/2008: 

Produtos e trabalhos em curso A

Produtos acabados e intermédios B

Mercadorias e matérias primas subsidiárias e de consumo C

Total das existências (Balanço) 365.717

 

11. O que significa uma variação da produção positiva? 

12. No caso concreto da TD em 2008 a variação da produção foi sobretudo devida aos produtos e 

trabalhos em curso ou aos produtos acabados e intermédios? 

 

Considere agora a Demonstração das Alterações no Capital Próprio para responder às seguintes 

questões: 

13. Como foi aplicado o resultado líquido de 2007? 

14. A empresa apresenta interesses minoritários em 31/12/2008, no montante de 95.905 milhares de 

euros. Que método de consolidação tem de ser utilizado para que isso aconteça? 

 

 

 

Grupo III   

(55 minutos – 7 valores) 

 

Em anexo são apresentados os seguintes dados, calculados com base em informação extraída do 

Relatório & Contas Consolidadas de 2008 da Teixeira Duarte, SGPS, SA, relativos aos anos de 2008 e 

2007: 

 Balanços 

 Demonstração dos Resultados por Naturezas 

 Demonstração dos Fluxos de Caixa  

 Decomposição dos resultados financeiros (nota 14) 

 Activos financeiros disponíveis para venda (nota 24) 

 

Com base na informação fornecida, bem como nos conhecimentos adquiridos durante este semestre, 

responda às seguintes questões: 

 

1. Calcule o rácio de autonomia financeira para cada um dos anos, comente os valores encontrados 

e refira quais terão sido as principais razões para a evolução verificada. 

 

2. No capital próprio da Teixeira Duarte, os “Ajustamentos de partes de capital em associadas” 

passaram de - 37.738 milhares euros em 2007 para -112.959 milhares de euros em 2208. 

A que será devida essa evolução? Em que termos é que esta variação afectou os fluxos de 

Tesouraria da Teixeira Duarte em 2008? 
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3. Calcule o custo do passivo remunerado para cada um dos anos e teça os comentários que reputar 

adequados. 

 

4. Ignorando o impacto do IVA, calcule o prazo médio de recebimento e o prazo médio de 

pagamentos para o ano de 2008. 

Nota: por simplificação, admita que a variação dos inventários de mercadorias e de matérias-primas foi nula em 

2008 e que nesse ano também não houve qualquer regularização desses inventários. 

 

5. Analise a rentabilidade da Teixeira Duarte, nos dois anos em análise, nas seguintes vertentes: 

a. Rentabilidade operacional das vendas (máximo de 5 linhas); 

b. Rentabilidade das vendas antes de encargos financeiros e impostos (máximo de 5 linhas); 

c. Rentabilidade do Activo, com discriminação da parte operacional (dividida em margem e 

volume) e da não operacional (máximo de 10 linhas); 

d. Rentabilidade do Capital Próprio através da sua decomposição pelo efeito aditivo (máximo 

de 10 linhas). É-lhe fornecida a seguinte informação para cada um dos anos, com vista a 

possibilitar-lhe a análise solicitada: 

2008 2007 

Rentabilidade do Capital Próprio -121,8% 15,3%

Efeito investimento = RAEFI / Activo -10,79% 6,89%

Efeito financiamento -126,21% 9,14%

Efeito fiscal = RL / RAI 0,8894 0,9538

EF / Passivo 4,28% 3,7%

Passivo / Capital próprio 8,377 2,862
 

6. Tendo em conta a Demonstração Consolidada dos Fluxos de Caixa, analise o fluxo das 

actividades operacionais (máximo de 10 linhas). 

 

 

  
 


