
 

 

 
 

Licenciaturas em Economia e Administração e Gestão de Empresas 

Contabilidade Financeira II 
 2007/08  

 
7 de Março de 2008 

1º Mini-teste - C Duração: 30 min 

 

I 

 

 Considere as seguintes informações referentes à empresa B’ready e, para cada uma das 

operações, efectue os  lançamentos no diário relativos ao mês de Dezembro. 

 

1) A 1.12.2007 a empresa pediu um empréstimo de 20.000€. Os juros, de 6% ao ano, são 

pagos postecipadamente. 

2) A 22.12.2007 a empresa processou a remuneração mensal auferida pelo empregado 

Góis, que totaliza 900 € (valor bruto). Considere que é necessário realizar os seguintes 

descontos e retenções: 

 Contribuição do trabalhador para a Segurança Social: 11%; 

 Retenção de IRS do trabalhador pela Empresa: 10%; 

 Contribuição da empresa para a Segurança Social: 23,75%. 

3) A 27.12.2007 a empresa vendeu 1.000 acções a 3,0 € cada uma. Estas acções estavam 

registadas na contabilidade por 2,8 € cada. 

4) A empresa tem, a 31 de Dezembro, um único cliente em mora, há 20 meses, cuja dívida 

ascende a 2.000 €. Proceda à regularização da conta de perdas por imparidade relativas 

a dívidas a receber sabendo que o seu saldo actual é de 1.700 €. 

 

II 

Quais os dois pressupostos subjacentes à elaboração das Demonstrações Financeiras, 

segundo as Normas Internacionais? 
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I. 
 

 
 
 

II. 
 

Regime de Acréscimo: os efeitos das operações e de outros acontecimentos devem ser 
reconhecidos aquando da sua ocorrência e relatados nos períodos com os quais se relacionem. 

Empresa em continuidade: a empresa vai continuar a existir. 

 

 

                 D              C 

1 

2511 Fin. Obtidos - Emp. Bancários (B-P)   20.000,00 €
12 DO 20.000,00 €   

6911 GPF-Juros de Fin. Obtidos (DR-Gastos) 100,00 €   
2722 Credores por acréscimos de gastos  (BAL - Passivo)  100,00 €

          

2 

632  Gastos c/pessoal - Remunerações do pessoal (DR - Gasto) 900,00 €   
635  Gastos c/pessoal - Encargos s/ remuner (DR - Gasto) 213,75 €   
245  EOEP - Contribuições para a Seg. Social (BAL - Passivo)   312,75 €
242  EOEP - Retenção impostos s/ rendimento (BAL - Passivo)   90,00 €

2312  Remunerações a pagar ao pessoal (BAL - Passivo)   711,00 €
        

3 
14211 Instrum fin  det para negoc – Act fin – Acções (BAL - Activo)    2.800,00 €
7884 OGP - Outros Ganhos em Inst. Financeiros    2.800,00 € 3.000,00 €

12 DO 3.000,00 €   
        

4 
76211 Rev de perdas por impar em dív a rec - clientes (DR-Red)   200,00 €

219 Clientes - Perdas por imparidade acum. (BAL - Activo, regul) 200,00 €   


