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A INFORMAÇÃO FINANCIRA E NÃO FINANCEIRA 

Terminado o período de preparação e apresentação 

das contas anuais da maior parte das empresas, verifi-

camos que por muito cuidado que as empresas colo-

quem na sua elaboração, elas não contêm toda a infor-

mação necessária para os vários utilizadores da infor-

mação. 

Por se tratar destinar a utilizadores com necessidades e 

interesses muito diversos, desde gestores a investido-

res, financiadores, autoridade tributária, colaborado-

res, clientes, fornecedores e muitos outros, é muito 

difícil obter informação que seja importante para to-

dos. 

Para além disso, há informação que está dependente 

de estimativas e julgamentos e, como tal dois gestores, 

ou duas empresas, perante a mesma situação, não to-

mam a mesma decisão, o que tem influência nas de-

monstrações financeiras. Por exemplo, há empresas 

mais prudentes do que outras na sua política de consti-

tuição de imparidades para créditos de cobrança duvi-

dosa ou para depreciação de existências. 

Acresce que as regras de determinação do lucro tribu-

tável por parte da Administração Tributária (AT) não 

são coincidentes com as regras internacionais da conta-

bilidade e, não raras vezes, as empresas, nomeadamen-

te as PME, seguem os critérios da AT, em vez de segui-

rem os princípios contabilísticos, o que contribui mais 

para distorcer a comparação da informação entre em-

presas. 

Para mais, estas mesmas regras têm, nalguns casos, 

alguma flexibilidade. É o caso das amortizações, e que 

são definidas taxas máximas de amortização ou depre-

ciação dos ativos não correntes aceites fiscalmente pe-

la AT, mas a empresa (o contribuinte), pode optar por 

utilizar estas taxas ou até metade das mesmas. 

Uma outra divergência entre empresas, verifica-se na 

utilização dos incentivos fiscais que têm à disposição. 

Enquanto algumas utilizam estes incentivos, outras só o 

fazem parcialmente ou não o fazem de todo. 

Por tudo isto, é importante complementar a informa-

ção dos mapas financeiros com a dos restantes mapas 

de prestação de contas, nomeadamente o relatório de 

gestão e o anexo. 

É também importante, por exemplo, verificar quais são 

os fatores de risco considerados pela empresa e qual a 

sua política face ao risco. 

A informação não financeira mostra-se, assim, essenci-

al para uma mais completa análise das contas. JRG 

Jaime Ramos Guerra—

Managing Partner 
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As informações contidas nesta edição do Notícias JLM não dispensam 

a consulta dos diplomas publicados em Diário da República ou outras 

publicações oficiais. 

Para mais informações, consulte o nosso site (www.jlm.pt) ou 

celia.vala@jlm.pt 

JLM—CONSIGO EM QUALQUER LUGAR! 

NOTICIAS DA JLM NOTICIAS DOS NOSSOS PARCEIROS NOTICIAS DOS NOSSOS PARCEIROS 

A Lei n.º 21/2018, de 8 de maio adequa 

o regime de serviços mínimos ban-

cários às necessidades dos clientes 

bancários. 

A Portaria n.º 155/2018, de 29 de maio 

estabelece a estrutura nuclear da 

Autoridade Tributária e Aduaneira 

(AT). 

A Portaria n.º 156/2018, de 29de maio 

altera a Portaria n.º 98-A/2015, de 31 

de março e aprova o modelo de reci-

bo de quitação, designado de reci-

bo de renda eletrónico, e respetivas 

instruções de preenchimento, a que se 

refere a alínea a) do n.º 5 do artigo 

115.º do Código do IRS. 

. 

Para mais informações, consulte-nos. 

A STRUPLANO ENGENHARIA, LDA, tem 

sede em 

Coimbra, 

foi consti-

tuída em 

1991 e 

dedica-se à 

prestação 

de serviços 

de Engenharia. 

 18/05/31 18/04/30 

Euribor 3 meses -0,321% -0,329% 

Euribor 6 meses -0,269% -0,269% 

Euribor 12 meses -0,184% -0,189% 

Obrig Tesouro 10 anos 1,894% 1,673% 

EURO / USD 1,1699 1,2022 

EURO / GBP 0,8799 0,8772 

PSI 20 5.468,67 5.512,29 

Brent Petróleo 77,56 74,66 

Ouro 1.298,00 1.319,20 

 FONTES: BPortubal, Euribor-Rates, JNegócios, 

pt.investing.com 

LEGISLAÇÃO INFORMAÇÕES DIVERSAS TAXAS INDICATIVAS 

A STRUPLANO II – INVESTIMENTOS IMOBI-

LIÁRIOS UNI-

PESSOAL, LDA 

foi constituída 

em 2015 e 

dedica-se à 

construção, 

compra, admi-

nistração, 

arrendamento 

e venda e revenda de propriedades adquiri-

das para esse fim. 

Decorre até ao final do mês de Junho 

o prazo para a entrega da declaração 

modelo 22 de IRC, por via eletrónica,. 

O Ofício-Circulado n.º 20200/2018, de 

27de abril, da Autoridade Tributária, 

informa as taxas de derrama inci-

dentes sobre o lucro tributável de IRC 

do período fiscal de 2017. 

A informação da Comissão da U. E., 

publicada no jornal oficial C 155/2018, 

de 3 de maio, na página 1 refere que a 

taxa de juro aplicada pelo Banco 

Central Europeu às suas principais 

operações de refinanciamento, é 

de 0,00 % (mantém-se) a partir de 1 

de maio de 2018. 

 

Para mais informações, consulte-nos 

A JLM dispõe de metodologias de atua-

ção para duas áreas específicas no âm-

bito do controlo interno: 

• Controlo físico de inventários; 

• Inventariação e controlo dos ativos 

não correntes (imobilizado). 

Para mais informações, consulte-nos. 


