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AULA 1



REGIME DO ACRÉSCIMO

Enquadramento

Os gastos (conta 6) e os rendimentos (conta 7)

devem ser considerados no ano a que dizem

respeito, independentemente da data da emissão

da fatura e do respetivo pagamento.



ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

Acréscimos
A fatura é emitida em N+1, mas o gasto/rendimento diz respeito a N.

Diferimento
A fatura é emitida em N, mas o gasto/rendimento diz respeito a N+1.

N N+1

Acréscimo de gastos Conta 6 Fatura

Acréscimo de Rendimentos Conta 7 Fatura

Diferimento de Gastos Fatura Conta 6

Diferimento de rendimentos Fatura Conta 7



EXEMPLOS DE ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

Acréscimos de gastos

• Água, Luz, Telefone

• Férias + Subsídio de Férias +

Encargos

• Juros devedores

Acréscimos de rendimentos

• Subsídios à exploração

• Juros credores

Diferimento de Gastos

• Renda suportada

• Seguros

Diferimento de rendimentos

• Renda recebida



ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

Nota:

Os acréscimos podem implicar prudência, pois como a fatura será

emitida em N+1, em N ainda não se sabe o valor.

Os diferimentos não implicam prudência, uma vez que já se

conhece o valor.



CONTABILIZAÇÃO EM N

REGIME DO ACRÉSCIMO

Acréscimos

Gastos Rendimentos

6xxx 2722 7xxx 2721

D C C D

Diferimento

Gastos Rendimentos

281 1xx 282 1xx

D C C D

Movimento efetuado 
no mês 13.

Movimento efetuado 
durante o ano, na 

data do documento.



CONTABILIZAÇÃO EM N+1

REGIME DO ACRÉSCIMO

Acréscimos

Gastos Rendimentos

2722 12 2721 12

D C C D

Diferimento

Gastos Rendimentos

6x 281 7x 282

D C C D

Movimento efetuado 
durante o ano, na 

data do documento.

Movimento efetuado 
mês de março.



OBSERVAÇÃO

Se os gastos/rendimentos não forem contabilizados no

período a que dizem respeito, no período seguinte são

lançados na conta:

 6881 / 7881 se não forem materialmente relevantes;

 56 se forem materialmente relevantes.

Nota: a utilização destas contas implica que o custo não

seja aceite fiscalmente.



HIPÓTESES EM ESTUDO

Hipótese 1:

Em N, não foi feito o acréscimo de um gasto.

Em N+1, o gasto é lançado na conta 6881 ou na conta 56,

se for materialmente relevante.

Reconhecimento do Gasto em N+1

6881 / 56 24323 2211

D D C



HIPÓTESES EM ESTUDO

Hipótese 2:

Em N, foi feito o acréscimo de um gasto de eletricidade no

montante de 100€.

Reconhecimento do Gasto em N

6241 2722

100 100



HIPÓTESES EM ESTUDO

Hipótese 2.1:

A fatura recebida em janeiro de N+1 tem o valor de 100€.

Contabilização da fatura em N+1

2722 24323 2211

100 22 122



HIPÓTESES EM ESTUDO

Hipótese 2.2:

A fatura recebida em janeiro de N+1 tem o valor de 90€.

Contabilização da fatura em N+1

2722 7881 24323 2211

100 10 19,8 109,8



HIPÓTESES EM ESTUDO

Hipótese 2.3:

A fatura recebida em janeiro de N+1 tem o valor de 110€.

Contabilização da fatura em N+1

2722 6241 24323 2211

100 10 24,2 134,2



AULA 2



PROVISÕES

Só devem ser reconhecidas provisões quando

cumulativamente:

 Uma entidade tenha uma obrigação presente (legal ou

construtiva) como resultado de um acontecimento

passado;

 Seja provável que um exfluxo de recursos que

incorporem benefícios económicos será necessário para

liquidar a obrigação; e

 Possa ser feita uma estimativa fiável da quantia da

obrigação. (NCRF 21 – 13)



EXEMPLOS DE PROVISÕES

 Processos em tribunal, com grande probabilidade de a

empresa perder o processo;

 Reparação de edifícios na garantia (para o setor da

construção civil).



PROVISÕES

Provisões

Contabilização em N Contabilização em N+1 (Reversão)

67x 29x 763 29x

D C C D

Contabilização em N+1 (Pagamento)

12 29x

C D



PASSIVO CONTINGENTE

Passivo contingente é:

a) Uma obrigação possível que provenha de

acontecimentos passados e cuja existência somente será

confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais

acontecimentos futuros incertos não totalmente sob

controlada entidade; ou



PASSIVO CONTINGENTE

Passivo contingente é:

b) Uma obrigação presente que decorra de acontecimentos

passados, mas que não é reconhecida porque:

i) Não é provável que um exfluxo de recursos

incorporando benefícios económicos seja exigido para

liquidar a obrigação; ou

ii) A quantia da obrigação não pode ser mensurada com

suficiente fiabilidade. (NCRF 21 – 8)



ATIVO CONTINGENTE

Ativo contingente: é um possível ativo proveniente de

acontecimentos passados e cuja existência somente será

confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais

acontecimentos futuros incertos não totalmente sob o

controlo da entidade. (NCRF 21 – 8)



AULA 3



IMPARIDADES

Em cada data de relato, uma entidade deve avaliar

se há qualquer indicação de que um ativo possa

estar com imparidade. Se existir qualquer

indicação, a entidade deve estimar a quantia

recuperável do ativo. (NCRF 12 – 5)



EXEMPLOS DE IMPARIDADES

 Clientes de cobrança duvidosa;

 Inventários obsoletos;

 Perdas em investimentos financeiros;

 Perdas em ativos.



IMPARIDADES

Imparidades

Constituição Reversão

65x xxx9 762 xxx9

D C C D



ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO E ANTES DO FECHO

Quando uma empresa regista uma imparidade em

N e até 31 de Maio de N+1 tem conhecimento que

não se justifica manter a imparidade, deve reverter

ou anular a imparidade em N. (NCRF 24)

Imparidades

Contabilização em N Reversão/Anulação em N

65x xxx9 762/65x xxx9

D C C D



CLIENTES DE COBRANÇA DUVIDOSA

Quando uma empresa vende a um cliente e tem

indícios de que o cliente é de cobrança duvidosa,

deve transferir o saldo da conta 211 para a conta

217.

Clientes de cobrança duvidosa

Venda Cobrança duvidosa

71 211 211 217

C D C D



IMPARIDADES DE CLIENTES

Critério Fiscal

0 – 6 meses – 0%

6 – 12 meses – 25%

12 – 18 meses – 50%

18 – 24meses – 75%

Mais de 24 meses – 100%

Critério Contabilístico

0 – 6 meses – 0%

Mais de 6 meses – 100%



CLIENTES DE COBRANÇA DUVIDOSA

Se, após o pedido de pagamento, o cliente

continua sem pagar, constitui-se imparidade. O

saldo da conta 219 será saldo igual ou inferior ao

da conta 217. Não se anula o saldo da conta 217.

Clientes de cobrança duvidosa

Constituição de Imparidade

6511 219

D D



DÍVIDAS INCOBRÁVEIS

Apenas o tribunal pode declarar uma dívida como

sendo incobrável. Esta situação pode se verificar

em caso de declaração de insolvência.

As dívidas do Estado não podem ser consideradas

incobráveis, independentemente do tempo em

mora, porque o Estado é uma “pessoa de bem”.



DÍVIDAS INCOBRÁVEIS

Se o tribunal determinar que uma dívida é

incobrável, a empresa pode se deparar com 4

cenários, conforme tenham sido registadas

imparidades ou não.



DÍVIDAS INCOBRÁVEIS

Cenário 1:

Foi feita uma imparidade de 100% do valor em

dívida, sendo declarada incobrável a 100%:

Dívidas Incobráveis

Constituição da Imparidade Incobrável

6511 219 217 219

100% 100% 100% 100%



DÍVIDAS INCOBRÁVEIS

Cenário 2:

Não foi feita qualquer imparidade:

Dívidas Incobráveis

Incobrável

217 683

100% 100%



DÍVIDAS INCOBRÁVEIS

Cenário 1:

Foi feita uma imparidade de 50% do valor em

dívida:

Dívidas Incobráveis

Constituição da Imparidade Incobrável

6511 219 217 219 683

50% 50% 100% 50% 50%



DÍVIDAS INCOBRÁVEIS

Cenário 4:

Foi feita uma imparidade de 100% do valor em

dívida, mas apenas 60% é incobrável:

Dívidas Incobráveis

Reversão da Imparidade Recebimento dos 40%

76211 219 217 219 12

40% 40% 100% 60% 40%



AULA 4



DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Enquadramento

No mês 13, as empresas que depreciam ou

amortizam os seus ativos anualmente, devem

proceder ao seu registo.

DEPRECIAÇÕES

Constituição Reversão

64x 4x8 761x 4x8
D C C D



SISTEMA DE INVENTÁRIO INTERMITENTE

Enquadramento

No mês 13, as empresas que utilizam o SII devem

calcular o custo das mercadorias vendidas e

matérias consumidas.



SISTEMA DE INVENTÁRIO INTERMITENTE

CMV/CMC = Ei + C ± Re - Ef

611 = 32i + 311 ± 38 - 32f

612 = 33i + 312 ± 38 - 33f

APURAMENTO DO CMV ou CMC (SII)

321/331 61x

C D Transf. Ei para Gastos

31x Transf. Compras para Gastos

C D

38x

D C D C Transf. Reg. para Gastos

321/331

D C Com o inventário anula-se os

gastos e colocamos em stock



VARIAÇÃO DOS INVENTÁRIOS DE PRODUÇÃO

Enquadramento

As empresas da indústria transformadora devem

imputar os gastos associados à produção a cada

um dos produtos produzidos (ex: MD, MOD, GGFf,

GGfv). Por isso, essas empresas devem utilizar

uma contabilidade organizada por centros de

custo.



VARIAÇÃO DOS INVENTÁRIOS DE PRODUÇÃO

VIP

Inventários

Produtos acabados e intermédios Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos

34 731 35 732

D C D C

Produtos e trabalhos em curso Regularizações

36 733 384/385/386 73x

D C D C D C D C

Venda

73 34/35/36

D C



JUSTO VALOR

Utiliza-se quando há certeza de que o ativo vale mais ou

menos do que o seu valor de aquisição. Exemplos:

 Ativos biológicos;

 Ações cotadas em bolsa.

Justo Valor

Perda Ganho

66x xxx 77x xxx

D C C D



CÂMBIOS

De acordo com o preço da moeda, as empresas que

tenham operações no estrangeiro podem registar ganhos

ou perdas resultantes das diferenças de câmbio entre o

momento da contabilização das operações e a data de

encerramento de contas.



CÂMBIOS

CÂMBIOS (Cotação de moeda estrangeira)

Área Operacional

Perda Ganho

6887 XXX 7887 XXX

D C C D

Área  de Investimento

Perda Ganho

6863 XXX 7861 XXX

D C C D

Área  Financeira

Perda Ganho

692 XXX 793 XXX

D C C D



ERROS

Podem surgir erros no que respeita ao reconhecimento,

mensuração, apresentação ou divulgação de elementos de

demonstrações financeiras.

Um erro do período anterior deve ser corrigido por

reexpressão retrospetiva exceto até ao ponto em que seja

impraticável determinar quer os efeitos específicos de um

período quer o efeito cumulativo do erro. (NCRF 4 – 32)



ALTERAÇÃO DE POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

Uma entidade deve selecionar e aplicar as suas políticas

consistentemente para transações semelhantes, outros

acontecimentos e condições, a menos que uma Norma ou

Norma Interpretativa especificamente exija ou permita a

categorização de itens para os quais possam ser

apropriadas diferentes políticas. (NCRF 4 – 11)

Exemplos:

Método de depreciação;

Sistema de inventários (FIFO, CMP).



ALTERAÇÃO DE POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

Uma entidade deve alterar uma política contabilística

apenas se a alteração:

a) For exigida por uma Norma ou Norma Interpretativa; ou

b) Resultar no facto de as demonstrações financeiras

proporcionarem informação fiável e mais relevante sobre

os efeitos das transações, outros acontecimentos ou

condições, na posição financeira, desempenho financeiro

ou fluxos de caixa da entidade. (NCRF 4 – 12)



ALTERAÇÃO DE POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

Sem prejuízo do disposto no parágrafo 20, quando uma

alteração na política contabilística é aplicada

retrospetivamente de acordo com o parágrafo 17(a) ou

17(b) a entidade deve ajustar o saldo de abertura de cada

componente do capital próprio afetado para o período

anterior mais antigo apresentado e as outras quantias

comparativas divulgadas para cada período anterior

apresentado como se a nova política tivesse sido sempre

aplicada. (NCRF 4 – 19)



ESTIMATIVAS

Como consequência das incertezas inerentes às atividades

empresariais, muitos itens nas demonstrações financeiras

não podem ser mensurados com precisão, podendo

apenas ser estimados. A estimativa envolve juízos de valor

baseados na última informação disponível. (NCRF 4 – 25)



ESTIMATIVAS

Por exemplo, podem ser exigidas estimativas de:

a) Débitos incobráveis (de contas a receber);

b) Obsolescência de inventários;

c) Justo valor dos ativos e passivos financeiros;

d) A vida útil de, ou o modelo esperado de consumo dos

benefícios económicos futuros incorporados em, ativos

depreciáveis; e

e) Obrigações respeitantes a garantias. (NCRF 4 – 25)



ESTIMATIVAS

O reconhecimento prospetivo do efeito de uma alteração

numa estimativa contabilística significa que a alteração é

aplicada a transações, outros acontecimentos ou condições

a partir da data de alteração na estimativa. (NCRF 4 – 31)

Ou seja, a alteração de estimativas não tem efeitos

retroativos.



ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS

Quando um ativo financeiro ou um passivo financeiro é

inicialmente reconhecido, uma entidade deve mensurá-lo

pelo seu justo valor. Os custos de transação que sejam

diretamente atribuíveis à aquisição do ativo financeiro ou à

emissão do passivo financeiro devem ser incluídos no justo

valor, no caso dos ativos e passivos financeiros cuja

mensuração subsequente não seja ao justo valor.

(NCRF 27 – 10)



ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS

Em cada data de relato, uma entidade deve avaliar a

imparidade de todos os ativos financeiros que não sejam

mensurados ao justo valor através de resultados. Se existir

uma evidência objetiva de imparidade, a entidade deve

reconhecer uma perda por imparidade na demonstração de

resultados. (NCRF 27 – 24)


