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I 
 

Considere o excerto da Nota 20 – Investimentos em associadas, extraído do R&C de 2008 da José de Mello Saúde 

(JMS) para responder às seguintes questões: 

 

1. Qual é o método que a JMS deve utilizar para valorizar a sua participação nas empresas referidas nesta nota? 

Justifique a sua resposta. 

 

2. De que modo é que a JMS registaria nas suas contas de 2008 uma distribuição de dividendos, feita pelo Grupo 

Hospitalario Quirón, no valor total de 100,000€? 

 

 
 
 
 
II 

 

Considere agora a Nota 19. Activos Fixos Tangíveis (extracto referente a 2008), para responder às seguintes questões: 

1. Qual é o valor líquido do Equipamento Administrativo em 31.12.07?  

2. Qual é o valor bruto do Equipamento Básico em 31.12.08?   

3. Qual é o valor da mais/menos valia obtida na venda do Equipamento de Transporte?  

4. Qual é o valor das depreciações referentes a Imobilizado em Curso? Justifique a sua resposta. 

5. Efectue o lançamento de venda dos activos contidos na rubrica “Equipamento Básico”, assumindo que estes 

activos foram vendidos por 200,000€. Acresce IVA à taxa de 20%. 

 



  

 



  

RESOLUÇÃO 

I 
 

1. A JMS deve utilizar o método da equivalência patrimonial, uma vez que se trata de empresas associadas e por isso 

tem influência significativa. 

 

2. (nota: vamos usar os 100.000 porque não conseguimos saber a % detida) 

  D C 

4121  Inv. Fin. em associadas – part.cap. mét. equiv. Patrim    100,000

 2264 Acc/Sócios – resultados atribuídos        100,000 

   

 Pela distribuição de dividendos do Grupo Quirón 100,000 100,000

 
 
II 

 

1. 19,162,830€ – 14,824,831€  

 

2. 85,811,016€  

 

3. Não conseguimos calcular a +/- valia desta venda com a informação disponível, uma vez que não sabemos 

qual foi o preço de venda deste equipamento. Se o preço de venda foi superior ao valor líquido contabilístico 

temos +valia, se for inferior temos –valia. Valor líquido: 380,779 – 297,888  

 

4. Zero. Os investimentos em curso não são depreciados.  

 

5.  

   D C 

278/12 ODC/DO 240,000 

2433 IVA Liquidado    40,000

7871 RG em inv. não financeiros - alienações  200,000

433 Equipamento básico    378,276

7871 RG em inv. não financeiros - alienações 378,276 

4383 Equipamento básico – depreciações acumuladas   80,873 

7871 RG em inv. não financeiros - alienações  80,873

   
 


