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BALANÇO (TNDTVIDUAL) EM 31 DE DEZEMBRo DE 2015
Notas

RUER.i6A§

ATI\'O
não e0rrêntê
Âtivos fixos tangíveis
Propriedades de investimento
Goodwill
Ativos intanEíveis
Âtivos biológieos
Padicipaçôês finaneeiras - métsdo da equivalência patrimcriial
Participações finaneeiras - qutros métodos
Acionistâs/sócios
Outros Ativos Íinanceiros
,4,tivos por impostos diferidos

669.625,45

714.247,30

350,00

700,i10

570,55
3.'186,36

"i01,82
3.246,49

I'12,89

21S,76

coÍrente
lnventário§
,{tivos hiológicos

tlientes
Adiantamentos a fornecedores
Estado e outros entes públicos
Aeionista§/sócios
üutras contas a receber
Diferimentos
Âtivos financeiros detidos par negociaçào
OutÍos Ativos Íinanceiros
Âtivos náo eorrentes deiidos para venda
Caixa e depósitos bancárlos

1§2.468,08

Total do
CAPITAT PR,OPRIO E FA§SIVO

propno
Capital realizado
,4çôes (quotas) próprias
Õutros instrumentos capital próprio
Prémios de emissáe
Reservas legais
0utras reservas
Resultados transitados
Àlustamentos em Ativos flnanceiros
Exeedentes de revalorizaÇáo
Outras variaçóes no üapitãl próprio
Resultado lÍquido do perÍÍ)do
lnteressas min0ritários

Tetâl do caFital
tvo

Fassivo não corrente
Provisóes
Financiamentos obtidos
Acionistas/sócios
Responsabilidades por benefiÊios pós-empre§o
Passivos por impostos diferidos
Outras cqntas a pasar

Fassiv6 eorrente
Fúmecedsres
Adiantamêntos de cliêntês
Estado e outros entes públicos
,4cionistas(sóe ios)
Financiamentos Õbtido§
Outras contas a pagar
Passivos Íinanceiros detidos para negoeiaçáo
0utros passivos financeiros
Diferimentos
Fassivcs não correntes detidos para venda

9.7,1'1"40

7.3üü,?0

13.&72,8ü

8.601 ,82

62.3S6,75

47.6"45,80

Total do
Tçtal di: capital próprio e do

O Contabilista eertiÍieado
António Agostinho de §ousa Pacheco
ÇC no 24474

. .-;-'";"1
:,.,. .; . ,/

;,;;;

}/

'\-,L.'uo^

,l

cRtANçA DIFERENTE - ASsOemçÃo oe

AMlGos

NlPc

504226487

DEMCINSTRAÇÃO (thtDtVtDUAL) DOS RESULTABOS POR NATUREZA EM 31 DE DEZEMERO DE 2015

REruEl Í'JIEfl{TO§ E GA§TOS

Vendas e serviços prestados
Subsídios à exploraçáo
Ganhqs/perdas impúados de subsidiáras, assoeiadas e empreendinrentos can.i
VariaÇào nos inventáries da produção
Trabâlhos para a própria ernpresa
Cr-rsto das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fomecimentos e serviços Êxtemos
Gastos eom o pessoal
lmparidade de inventários (perdas/reversôes)
lmparidade de dividas a receber (perdasheversôes)
Provisôes (aumentos/reduções)
lmparidade de investimentes não depreciáveis/amortizáveis (perdasireversões)
,a.umentos/reduçôes de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas

233.867

-2ffi.3V7,

Resultadcs antes de depreciações, gastos de ÍinâReiâmento e
Gastos/reversôes de depreciaçáo e dê amortiÉãção
lmparidade dê investimentos depreciáveis/amoÍtizáveis (pendas/reversôes)

Resultado operaeional (antes de gastcs de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares srlportados

Resultado antes de
lmpostô sobre o rendimenta do período

Resultado das actividades descontinuadas (liquido de impostos) incluído no
resultado líquido do período

Resultado líquido do período atribuível a:
Detentoes do capital da empresa-mãe
lnteresses minoritáÍios

Resultado por acção básico
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O e ontabilista CertiÍieado
António Agostinho dê Sousa Pacheco

Criança Diferente - Associação de Amigos
Praceta Arquiteto tulário Bonito, Milheirós - t1475-066 Maia

Anexo às demonstrações financeiras
para o período findo em 3í de Dezembro de 2CI15

í.í -

ldentificaçâo da entidade.

A Criança Diferente - Associação de Amigos tem o estatuto de lnstituição Particular de Solidariedade
Social, com sede na Urbanização Monte Penedo, Praceta Arquiteto Mário Bonito, MilheirÓs, 4475-066
MAIA.
A sua missão consiste em reabilitar, êdueâr, integrar e proporcionar felicidade através dos Centros de
Atividades Ocupacionais e do Lar Residencial
2. Referencia! contabitístico de preparação das demonstrações financeiras
2.1. Referencial contabilÍstico adoptado
Para o ans de 2015 as demonstrações finaneeiras anexas estão em conforrnidade com todas as
normas que integram o Sistema de Normalizaçâo eontabilística (SNC}. Devem entender-se como
fazendo parte daquelas normas as Bases para a Apresentaçâo das Demonstrações Financeiras, §§
Modelos de Demonstrações Financeiras, o Código de Contas, as Normas Contabilísti@§ e de Relato

Financeiro (NCRF) e as Normas lnterpretativas.
Sempre que o §Ne não responda a aspetos partieulares de transações ou situaçôes são aplicadas
supletivamente e pela ordern indieada, as l{ormas lnternaeionais de Contabilidade, adotadas ao abrigo
do Regulamento (RE) n.o 160?2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de julho; e as
hlormas lnternacionais de eontabilidade (lAS) e as Normas lnternacionais de Relato Finaneeiro (lFR§i,
emitidas pelo lA§B e respetivas interpretaçÕes §le-lFRIG.
2.2. lndicação e iustificação das disposições do SNC que! em casos excepcionais, tenham sido
derrogadas e dos respeetivos efeitos nas demonstraçÕes financeiras
t{ão existiram no decorrer do presente exereício ã que respeitam estas demonstraçÕes finaneeiras
quaisquer casos excepcionais que implicassenr directamente a derrogação de quaisquer disposiçãe
prevista pelo SNC.
2.3. lndieação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos
conteúdos não sejam comparáveis eom os do período anterior
As quantias relatÊvas ao período flndo em 31 de dezembro de 2015, incluídas nas presentes
demonstraçÕes financeiras para efeitos comparativos, estão apresentadas em conformidade com o
modelo resultante das alteraçôes introduzidas pelos diplomas legais emitidos ns âmbito da publieação
do Sistema de lsormalização Contabilística i§Nei.

Principais polÍticas eontabilísticas, estirnativas e iulgamentos relevantes
3.1 - Bases de mensuração usadas na prêparação das demonstrações financeiras:
3

-

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das
operações, a pafrir dos registos eontabilísticos da lnstituição, rnantidos de aeordo eom es NCRF em
vigor à data da elaboração das mesmas.
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Úe aativ*s lmtarigíu'eis cmeontram-se registedÕs a& êustô de aquisiçáo, dedurido das amoffiizâç&es
e
das perrlas por ãmparidade aeulR:uEadas. Ús aetiuros ímtamgírreís apéruas são reeenlreeidos se for
provávei que henef[eios eeaRúr:niecs futuros atnibuírveis ao a*tivo fluam para
a Emtldade, sejam
*on:trolá'ueis e o scu custo possa scr valorízads eoffi: fiabilidade.

Ús aetiucs semr ivida útil sjcfinâda mâo estãç sujeitcs a amortázaçãe" ryras são objee.tc: ele testes de
irnparidadc ar:uais.

dc rlesenv*lwin'lcmt* sãe rceonheeidas semprê que a Entidade dernc,nstre eapaeidade
ç:ara *empletar o ser: desen''aohrimento e imieiar & §eu! Lrsü e parâ as quais seja prervávelque o aetivo
eriarlo !'iemhã ã gerâr benefíeics eeomom:ieos futuros. As dcspesas dc desenvolryinrrento que náo
üLlrnpram estcs eritéri*s são negistadae eÕffi"ro gasros do exereíeie em que são suportadas.
Â.s ciespesas

am*rtizaçÕcs dc un aetiv* intangível eom rvida útil flnita sãq *a$euladas, apos a data de iníeio de
utilizaçâo, dc aeordry cÕm Õ m*dela dc eensumo dos henefíeios ceenómieos. Quando o referido mode!ç
nãe puder ser detenminado, após o inísi* de utilização dos Ê:ens, utillza-se o métotio da linha reeta
foer
*ryf,rc'i cm e*nfCIrrrridadc e&R'l ú glcníod* de vieJa útil estirnado, tende erm eonsíderaçâo o valor residual.
,Âls

é{T§1fÚ§ F§X§-q TANÚGíVE!§

Os aetiuos fixos tamgívcis adquiridcs atê 1 de "ianeíro çie ZCIS-q
çdata etc transiçã* para fusüRF),
eneomtram-se reglstad€,-q ãü seu eusto de aquisiçã* üu aú çusto de ae4uisição revaiçriaado
6..deenied
eosf,,i de aesrds ÊÕíT1 *§ prin*ípios *u:ntabi§ístieos geraürncnte aeeitcs erm Feffia:gal ate àqueia data,
dcdueido dcs amsffiizações aeumuladas c de perdas 6:or innparidade.

tls a*tiv+s

fíxas tangíveis adquiríders apôs cqucla rdata *neontrâifr-§c registados ao eusto de aquísição,
das
eorrespondentes dcpreciaçÕes e das perdas pon imparidade acur§.Iu8adas.
'ieeluzido
,{s depreeiaçÕes sâo ealculadas, apos a data em que üs bens estejarm disponíveis para serern
utilizados. pel* er:étedo da linha reeta g*u *u'tro) eatt eonf*rmidadc s:ç1Íyt ü período dc vída útilestimrado
para raeia grupe d* §:efis.
As taxas de depreeiaçãe utiiizadas úôrresp*ndemr aos seguintes períodos dc vida útif estimada:
Rubrieas
Edificios e outras @nstruções

Ang§
5ú

Equipêmento biásico

b

Equipannento de transporte

6

Equipamento administrativo

6

qqlros ativss fixos tangíveis

6

As despesas de conservaçãc e reBaração que mêo auimeRteim a v"ida útildos aetivos nem resultcm em
henfeitorías *u mclârorias signrifieati\4ãs mús eíeitrentos dos aeti'ves flxos tangívels são registadas cÕmú
gastos de excreíçis em que üc6rrem.
Üs aetives fixos temgÍueis crm eurss neg:rc*emtam'i im:eb§!áaadc ainda erm fasc de eonstr"ução, eneontrand&sc registatdÕ§ aú *usiç de aquisiçãc deduzide dc eventuaís pereias de inrpaníelade.
Estes aeti-vcs fi.xos tangíveis sâe depreciados a par-tãr do mrrmemt* esn {ãue os adiryos subjaeentes
estejarm disponíveís perã usü e rias comeliçÕ*s s-leeessárías pãrã ôpcrar de aeorele
ú pretendido
':&r.n
pela gestã*.
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Ã§-rnãÍ§õü-ffÍêns§--üãiã§f§§-úTãfÍfê§-dã:üê-rídáêu ãh-âfe do activo fixo tangívelsão determinadas
a diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação ou abate, sendo
registadas na Demonstração dos resultados nas rubricas Outros rendimentos e ganhos ou Outros

gastos e perdes.
IMPARIDADE DE ACTIVOS
À data do Balanço é efectuada uma avaliação da existência objec{iva de imparidades das quais resulte,
nomeadamente, um impacto adverso deconente de eventos ou alterações de circunstâncias que
indiquem que o valor peto qualos activos se eneontram reconheeidos possa não ser recuperável.
Sempre que a quantla escriturada do activo for superion à sua quantia reeuperável, deve ser
reconhecida uma perda por imparidade, registada de imediato na Demonstra@o dos resultados na
rubrica de Perdas por imparidade.
A revercão de perdas por irnparidade, reconhecidas em exercícios anteriores, é registada quando há
evidências de que estas perdas já não existem ou diminuíram, sendo reconhecida na Demonstração
dos resultados, na rubrica de Reversões de perdas por imparidade, e efectuada até ao limite da quantia
que estaria reconhecida, caso a perda não tivesse sido registada.

INVENTÁRrcS
As mercadorias estão valorizadas ao custo de aquisiçâo, o qual é inferior ao respetivo valor de
mercado, utilizando-se o custo médio ponderado como método de custeio. São registadas perdas por
imparidade nos easos em que o custo seja superior ao valor estimado de recuperação.

Ativos e passivos financeiros
Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos no balanço quando a lnstituição se torna parte das
conespondentes disposições contratuais.

lnvestimentos Íinanceiros
As participações financeiras estão registadas ao custo de aquisição deduzidas de quaisquer perdas por
imparidade que se possam verificar.

Caixa e sêus equivalentes
Os montantes incluídos na rubrica de "Gaixa e seus equivalentes" conespondem aos valores de caixa e
depósitos bancários à ordem, ambos imediatamente realizáveis e sem perda de valor e encontram-se
valorizados em Euros. Não existem disponibilidades em moeda estranEeira.
Os descobertos bancários são apresentados no Balanço, no passivo corrente, na rubrica
"Financiementos obtidos".

Clientes e dívidas de terceiros
As vendas aos clientes são efetuadas nas condiçôes normais de crédito praticadas pela lnstituição. Os
saldos de clientes e de outros terceiros eneontram-se valorizados pelo seu valor nominal. A imparidade
das contas a reeeber é estabelecida quando há evidência objetiva de que a lnstituição não receberá a
totalidade dos montantes em dívida conforme as condições originais das contas a re@ber. As perdas
por imparidade eonespondem à diferença entre a quantia inicialmente registada e o seu valor
recuperável, sendo este o valor presente dos "cash-flours' esperados, descontados à taxa efetiva, as
quais são reconhecidas na demonstração dos resultados do período em que são estimadas.
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Empréstiraês e §&ntas a pãgar
Üs empr,*stístros c as eontas a pãgar cstêú registadcs nô pêssivÕ pelo eusto, send,ü cste unr dos
smêtedos prcwíst*s nã F'JÇRF 27.

RÉDIT*

ü ncdito

{íi

proveniente da venda de bens apenas É neeon&reeido qulando

§ãe tnansferidos para e eomprador os riseoe e vantagens sigmifieativos da propriedade dss bcns

{i[]

ftão seja mamtiele um eRwolwin'renter eeintimuado de gestão Çerft grau genalnrente assoeiado eom
a flssse çr: ç eontrsls efetivo e§os bcns vcndüdos;

{iiâi
qiul

A quantia ,3o redito pede ser fiave§rnentc mensurada;
.$eja prováve! que cs benefíeios eesnómieos assoeiados esrm as transaçÕes fluam para a
lnstituiÇêo;
iu',1 Os eustos ineçrridos 8u ã sereÍfl [neernídos refcrentcs à transação possam ser fiavelmente
nrcnsuradcs.
irendas são neccnheciclas tÍquieías de impostos, deseontes c ouirçs eustos inereRtes á sula
caneretizaçâo, pelo justo valor do montamte reÊebidÕ çr: a reçeber.

,À,s

E*peeialÊzaçâe dos exereíeEos
As restaRtcs despesas su reeeitas sãe registadas alc a*errdo c&m & pnessuposto do aerésaimo pelo que
sã* recçngxecidas à medida que sãa geradas indeper"*rJentcmcnte do m:*mcnts emr que sáo reeebiclas
Gu pagas.
,as difercnças entnc çs montantes reeebidos e pâsüs É ãs cÕrrespondentes reeeitas e despesas
geradas são registadas nas rubricas de "üifcrámemtüs" sr"r "e,urtrãs eentas â pagar e a reeebet''.

ü utras po! itieas eentab,i I ístieae relevantes

-J

u

:

lgamterites e estimtativas

fJa prcparação das dernonstraçôes fimaneeiras" a !a:stituição adateus eedes pnessupostos e estimativas

que afetarn os atirvos e passiver*, ncndimento* e gastos relatados. Todas as cstimativãs e ãssurnpçÕes
efeiuadas peio orgáo de gestãe forarn efetuadas een'r hase no scu melhor eonheeirnents existente, à
data dc aprovaçã* das demonstraçÕes financeiras c na expeniêrieia de eventes perssados e/our
eorreRtes.

Rs estirnatívas eor:tabilístíeas mais signifieativae rcfletidas nas dcnRenstraçÕes finamceiras ímeluemr:

qi)
(iii
iiii)

Vldas úteis dos ativos fixos tangíveis e imtamgíveis;
Aniálise cle imtparidade, nomrcaelaratemte, de aentas a reeeber
Regísto de impostos díferidos

Fto entanto, poderão úc&rrer situaçÕes em períades suhsequcntes que, não sends previsívei*e à data,
mão foram eonsideradÕs messâs cstimativas. As aEterações a essês estisnativas, que ,Õcorrarn

p*steriornrente à data das dcmenstraçÕes finaneeiras, serãa eernigidas ne demonstração dos
rcsultadcs de fcrrma Brospeti',a.
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Benefícios dos empregados

Qs b,enefíeios a eurto prazo dos empregados incluem salários, ordenados, comissôes, gratificações,
subsídio de alimentação, subsídio de fêrias, subsídio de Natal e quaisquer outras retribuições adicionais
decididas pontualmente pela Direção Administraüva.
As obrigações deconentes dos benefícios de curto ptazo são reconhecidas como gastos no período em
que os serviços são prestados, numa base nâo descontada por contrapartida do reconhecimento de um
passivo que se extingue com o pagamento respetivo.
De acordo com a legislação laboral aplicável, o direito a férias e a subsídio de fêrias relativo ao período,
por este coincidir com o ano ciü!, l/en@-se a 31 de dezembro de cada ano, sendo somente pago
durante o período seguinte, pelo que os gastos corresBondentes encontram-se reeonhecidos como
benefícios de curto prazo e tratadss de aeordo com o anteriormente referido.

Alteração de políticas, estimativas e erro§
Os valores estimados referentes a ativos e passivos são baseados nas últimas informaçÕes
disponíveis. As revisÕes das estimativas em períodos seguintes não são consideradas um eno. São
reconhecidas em resultados e são objeto de divulgação adequada à sua materialidade.
Perante os eÍros materialmente relevantes, relativos a períodos anteriores, dever-§e.á proceder à
revisão da informação eomparativa apresentada nas demonstraçÕes financeiras do período em que são
identificáveis.
Eventos subsequentes
Os acontecimentos após a data do balanço quê proporeionem informação adieional sobrre eondições
que existiam à data do balanço são refletidos nas demonstrações íinanceiras. Eventos apÓs a data do
balanço que proporcionem informação sobre condiçÕes que ocoram após a data do balanço são
divulgados nas demonstraçôes finaneeiras, se forem considerados materiais.

- Fornecedores e outras dívidas a terceiros
As contas a pagar estão registados no passivo pelo custo, sendo este um dos métodos

Demonstração dos fluxos de caixa
A demonstação dos fluxos de caixa é preparada segundo método direto, através do qual são
divulgados os recebimentos e pagamentos de caixa brutos em atividades operacionais, de investimento
e financiamento
4

-

Fluxos de caixa

Os meios financeiros líquidos que a lnstituição disponha à data de 31 de dezembro de 2015 e de 2014
eram os seguintes:
Meios liquidos financeirçs

7'0L4

2015

Caixa

Numer"ário

§a? o,

88,74

96.270,LL

162.37S,34

Depósitos baneários
Depósitos à ordem
ÍSutrcs depósitos bancários

1t 0.000,0ü

T6tal

207.154,03
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As quamtias exprêssã§, EUer ffia rubrica "e&ixa", quer na rubrica "Depósitos bancáriss" estão disponívcÊs
para utilizaçâs irnediata.
4.ã - &esagrcsaçãe dos valsres imsenãto,s sra ruhriea de eaixa e em depósitos haneáriss"
A 'Jernenstração dos fluxos de *aixa * preparada segundo métede direto, através do qual são
div'ulgados os reçebimentos ê pãgãmcntos de caixa brutos cm atividades operaeirlnais, de investimcnto
e finaneiarmcnto

es rnei*s finaneeinos líquidos ELre ã tnstituição disponha â data de 31 dc dezembr* elc 2CI15 e de 20Í4
cram 0s sega*intes:
euANTrÀ EscRiruRADA

E

MovIMENT&s ao peníooo

Saldo inieiai

eaira

eréditcs

DÉbitos
ê3 lrt

Saldo final

16.32§,36

15.533,CI8

aa? úa

3,3.5.76L,ü5

4X3..870,?8

96.270,LL

Depdsitos
à Erdeti"r

iça 3:ô:--l

*utros
depósitos

xx0.000,00

1r.0.oCI0,00

fotai dc
eaixa e

depSsitos
baneáries

16?.c168,08

d127.é803,36

4?4.0&%3A

407"15c[,e3

5. Políticas eontabilísticas, alteraÇões nas estirnativas contabilÍsticas e erros
Durante o exercíeio de 2014 não seoreram alterações nas p@lítiees eontabrilísticas.
Relativamente à preparação e apresentação das dernonstraçÕes financeiras do período findo em 31 de
dezembro de 2014, nerm foram reeCInhecidos erro§ materiais relativios a períodCIs anterisre§.

Fégiria 6
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Activos fixos tangíveis
6.í - Divulgaçôes sobre activos fixos tangíveis
6

-

Durante o período findo em 31 de dezembro de 2015 e de 2014 o movimento oconido na quantia
escriturada dos ativos fixos tangíveis, bem eomo nas respetivas depreciaçÕes acumuladas e perdas por
imparidade, foi o seguinte:
3LíL2iz0Ls
Terrenos e
Rubricas

Edifícios e

Recursos

0utras

Naturais

Construções

Equipamento Equipamentc
básico

de transportr

Equipamento Outros Ativos

Administrativ

Fixos

o

Trangíveis

Aüvo
Saldo inicial

137.r.69,42

s42.828,06

185.87s,38

56.335,7L

28.137,90

45.L03,48

2.099,m

? 1(_q çd

Ajustmento ae conversão
5.?54.36

Aquisições
Alienações

Transferências e

AbaB

Saldo final

t37.169,42

Itle.8a8,06

6X.090,0:

185.875,38

30.236,90

4?.263,02

4S5.79950

Ãa a"la qÁ

163.891,93

26.6E8,3C

35.346,98

22.21E,fr3

4.885,r.€

e1.983,44

1.201,24

4.345,88

428.íXr9,53

54.360,1[

r85.875,3?

27,899,5{

3s.592,86

514.818,53

? ??q ai

0,01

2.337,36

7.570,1 6

Equipament€

Equipamento

Deprecia@s adrmuladr
perdas por imparidade
Saldo inicial

Ajustamentos de convetsã
Depreciaçôes do exercício
Perdas por imparídade
Âlienações

Transferência e Abates
Saldo final

Atiyos

L31.169,42

3tl1?l2ot4
Terrenos e
Rubricas

Recursos

Naturais

Ativo
Saldo

Edifícios e Outras

Equipamento

Construçôes

básico

I

inicial

I

137"t69,42

Outros Ati\ros

de transporte administrativo

Fixos Tangíveis

94?.828"08

s6.335.71

185 .875,38

28.137,Et

45.103,48

942.828,06

56.335,71

185.875,38

28.13?,90

45.103,48

3?0.681,99

45.518,17

141.908,48

25.776,37

31..71ú,1.S

35.108,5:.

3.S56,77

21.983,45

92L,93

3.636,79

dfg.47rf,!H

163.89193

26.698,30

35.346,98

6.860,?7

21.983,4:

Ajustamento de cowersão

Àquisições
Alienações
Transferências e
Saldo

luates

frnal

I
I
I

t *r*r*

I

Deprecia@s acumulada
perdas por imparirlade
Saldo

inicial

Ajustamentos

a"

I

I

*n"*ol

Depreciaçôes de exercício
Perdas por

imparidade

Alienaçôes

I

I

I

Transferência e Ahates
405.790,50

Saldo frnal

Ativos

1.37.169,42

537.037,s€
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6.2 - Eivulgações sobre activos fixos intangíveis
Durante o perÍodo findo em 31 de dezernbro de 2015 e de 2014 o rnovimento oconido na quantie
eseriturada dos ativos fixos intangíveis, bem com@ nas respetivas depreeiações acumuladas e perdas
por imparidade, foi o seguinte:
3Xir?/2015
Prograrnas

fiubrieas

de

üomputador

&tivo
Sal,lo inicial

Propriedade
lndustrial

I

i

Ajustamerito de conversão

AquisrÇees
Áli*naçôes

I

i

I

Transterências e ê,bates
§aldo

i

finaí

I

&epreeiaçôes aeumulade
I

perdas por inrparldade
galdo

]

l

iniciai

I

l

,\jLru-rarfi

ent^ls,Je c*nversãl
I

L'eprmiações d* exercício
Ferdas

I
I

p*r impari*lãde

I

Âlienações
I

i
!

rânserenrlê e Âmres

i

§aldo final

AtivEs

3U[3]:ü14
Pragramas de

Rubricas

Computador

&tive
§ai,:io inicial

Êjustãrnenta de conversãc
,4quisições

Âli*nações
Transtbnêneias e Ahôtes

§aldo flnat

Depreeiações aeurnulade

perdas p.or ârnparidade
Saldo inicial

AjlrstamenEts de

conr.e§

Lepreciacões do exercício
Per,J'rs ç;or

lrnParirlade

Âli*naçries
I

rafi§rerenclâ e

3aklo

iqh{ates

firral

]

l
l
i

I

"âtivos Iiouidosl
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7. Outros Ativos Financeiros
Em 31 de dezembro de 2CI15 e de 2014 as partieipeçÕes financeiras da lnstituição são as segu
2014

2015

Rubricas

Fundo de Compensação
Tota

8i.2,8§

2t9,VÉ

812189

219,76

Durante os períodos reletados não se veÍiÍicaram quaisquer perdas por imparidade

I-

lnventários

Em 31 de Dezembro de 2015 e2014, os inventários da Entidade detalham-se conforme seguel

3li 12/2015
Rubricas

Perdas por imparidades

Quantia bruk

Quantia líquida

Flercadorias
N,latérias-pÍimas, subs. Consumo

2.186"98

2.186,98

2.186,98

2.186,§8

Produtos acabados e intermâlioas

§ubprodutos, desperd.residuos e refugos
Produtos e b'abalhos em curso
qdiantamento poÍ conta de compras

rOTAL

3LíLal2A,4
Rubricas

Perdas por imparidades

Quantia bruta

Quantia líquida

Mercadorias
Llatérias-primas, sttbs. C.onzumo

1.386"47

1.386,4:

1.366147

r.3â6,47

Produtos acabados e inErmédioas

Subprodutos, desperd.residuos e refugos
Produtos e h'abalhos em curso
Adianbmento por conta de comPras

rOTAL

Em 31 de Dezernbro de 2015 e2014, os inventários escriturados pelo justo valor menos os custo§ dê
vender, detalharn-se conforme segue:
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&uamtia de invemtários reconheeEda c&m& erm gast@ duraffte

@

perísdo.

APURAMEruT& DA§ MER,CADOR.IA§ VENDIDÂs E DA,S N4ATER.TA§ CON§T.IMIDAS

Matériasprima§,
Mercadorias
subsidiárias

FIF(I-trTfÂr1

Total

ede
I

Inventários iniciais

í

Cempras

J

InvenÉrios finais

,

Mercadorias em

2.186,98

2.186,98

2.X86,98

2.186,98

fânsito

Custo das rnereadorias vendides e das nnatérias eonsumidas
5

í5=1+2+3+4)
Õt&a informa$e relatiiya a niercaderias,

rl'i:atérias prirnas,

stibsidiáries e de csnsunro
6

Ajustêmentos/perdas por imparidades do peri'oda ern invenbirios

v

Ajustamento#perdas por imparidades acumuladas em inventários
Reversão de ajustamentoslperdas

S

-

S",?

pr

imparidade do período em

Õ

inventários

*

Xnventánios escriturados pelo just:
'",ender (corretereslnegociantesi

1ú

Inventários dados eomo penhor de garanüa a passivos

tt

InvenL§rios que se efieonbarn fora da

x2

Adiantamento por conb de eompras

l'al*r menos os eustos de

Instifui$*

Réditos
- v*endas e prcstações de serviçús

Erir 31 de dezemhrü de 2ü15 e dc 20'i4 a rubnicã "Vendas e prestaçÕes de serviç€'§o'era cômpestê da

scguinte fornta:
Rubrieas

2§15

\rendas de nrercarJerias e prest.serviços

20l4X

3ú.643.84

23.758,32

30.643,84

43.?58F4

Eevoluçôes ele vendes
Desesntos e abatímentos em r.,endas

Total

'Ê&

- §nstrumefitos Finaneelros:

't&.t - Sliemtes
Esm 31 de dezernbro de ?015 e de 20'i4 a ânstítuaição âpresentêva
"tlicnte§":

Õs

sêguintes sal'dos nã rubrica

4015

Rubrieas

Ciientes. c/e
Clientes, titulos a reeeber
elierrtes, cheques
ülientes de eobrança duvidosa
Ferdas par imparidades acurnuladas

§ub-Tetsl
Adiantamentos de elientes
Págima 1"0
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Apresentando as sêguintes maturidades:
201.t

2015
Rubricas

Quantia bruta

Imparidade
acumulada

Quantia
líouida

Quantia brute

Imparidade
arumulada

Quantia
líouida

< a 90 dias
De 90 a 180 dias

> de 180 dias

$.2 - Outras contas a receber
Em 31 de dezembro de 2CI15 e2014 a lnstituição apresentava os seguintes saldos na !'ubrica'Outras
contas a recebed':
2014

20r.5

Rubricas
Fomecedores (Saldc devedores)

65,15

38,00

505,4!

363,82

570,55

401,82

Oubas operações com o pessoal

Devedore por acréscimm de rendimentos
Outros devedores

l,,lão existem quaisquer perdas por imparidade registadas nesta categoria de ativos.

í0.3

-

Fornecedores

Em 81 de dezembro de 2015 e de 2014 a lnstituição apresentava os seguintes saldos na rubricã
"Fornecedores":
2014

2015

RubricaE

9.741,,40

7.305,2fl

Sub-Total

9.74L,40

7305,4§

Total

9.7rt1,4CI

7.3§6,2&

Fornecedores, c/c
Fornecedores, títulos a Bagar
,Adiantamentos a fornecedores

Em 31 de dezembro de 2015 e2014 a rubricê "Fomecedores'apresentava a §êguintê maturidade:
Rurbicas

< a 90 dias

2015

zCI14

9.74X,40

7.306,2Íl

9.74t,49

7.306"20

De 90 a 180 dias

> de 180 dias
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1&"4 -

üutras

Ç@mtas

a paqar

Etti 31 de deeembro de 2ü15 e 2ü14

er

deiathe des eutnes pê*qsirrôs eÕrrentes era

Rubricas
eli*ntes {5ald,:s eredores

aür§

€i

sesuinte:

2ü3iS

r

Fessqal
F,emunerações a liquidar
{3r-rFas operações

5.516,9fl

ccnr e pessoal

F+rnece,Júres dE i nvestimento§
Credores B*r acréscinros de gastc,s
Seguros a liquidar
R.ernuneraçõee a liquidar

J+3.975,32

28.698,8.1

611,2§

791.,1E

Juros a Níquidar

üutrús eredÕr€§ por acréseimos dÊ gãsi-ô§
úutros eredores

Yota!

12.s9?,38

12.638,88

63.396,7§

6ü3.@5,8{l

- Estad$ e outrss entes púhlieo*
Ein 31 de Dexembre de 2$Í5 c Êü14, a s"ubrisa dc Estado e üutrüs emtes públi*os apresentava ê
§cÉ uinte decomposição:
'Ê&.§

31-12-2015

Corente

Não csrrente

31-12-201-z+

Tota!

Corrente

Não conente

Total

Estads ê sútrss entes públicos

Ativos
Imposto sobre o rendimento
Retenção de impo*os

sbre o rendime

35r-,i,út

350,0e

70s.il0

70ü,0[

3§t}"8§

35{1,CI€

?0s,oü

704Oü

Ê"546,0[

L"227,5ú

Irnpasto sobre o valon aerescentado

0utros impo$os
Contribuiçôes para a Segurança Social

Tributo das autarquias locais
Outras

kibuta@s

f,ota!

Fasivos
tmposto sobre o rendimento
Retenção de imp§$os sobre o rendime

?

qJts:,

flf

I 317

Cn

[mposto sobre o valor acreseeRtado

úutros ií'fipostos
Contribuições para a §egurança Sccial

88,9[

E8,gC

i í -r?7

Lt.23V,9L

52,78

13í

7"32L,54

,.9.8?u,8G

E.6O!,EA

52.7â
f ?1{

E'

Tributo das autarquias loeais
úutras tnihutações

TÔKi

rc"872,86
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íí - Benefícios dos Empregados

Em 31 de dezembro de 2015 e de 2014 a rubrica "Gastos com pessoal" apresentava a se§trinte
composiÇão:

20,C

2015

Rubricas
Remunrações dos orgãm sociais

208.410,63

158.399í3

40.851,66

30.624,51

1.115,10

1.4Í11,86

25,0.377,39

190.505,80

Remunerações do pessoal
Encargos sobre remunerações
Seguro de acidentes de üabalho

Oufos gastos com o pessoal
Graüficações

Total

Os outros custos com o pessoal englobam, nomeadamente, custos relativos à formação, higiene,
segurança e saÚde.

O número médio de empregados da lnstituição ao longo do ano e o nÚmero no final do reporte foi o
seguinte:
Rubricas
Número médio de empregqdos

2015

2014

24

19

12 - Fundos PaÊrimoniais
12.1 - Fundos Patrimoniais

Em 31 de Dezembro de 2015 e2CI14, a rubrica de Fundos Patrimoniais apresentava a seguinte
decomposição:
31-12-2015

31-12-2014

Capitalpróprio
Fundo Social
Ações (quotas) próprias

Outros instrumentos do capital próprio
Prémios de emis$o
Reservas legais

Outras reservas
817.V29,63

855.666,69

própio

-22.041,30

-3V.937,0Í.

Tobl

795.688,33

81r.?19,53

R.esultados transitados
Ajustamentos em ativos financeiros
Excedentes de revalorização
Sutras variações do capital
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13 - üutras ânformaçÕes
{$."{

-

Drferirnemtoe

El1i 31 de dezernbre dc 2015 e de 2ü14 as rubricas do atívo e ido passivo eorrente "Biferimentos"
apresentavarm a seguimte eormp*sição:
Rubrieas

20tj*

2CIr.5

Diferimentos ativos
Rendas
Segures

Contratss de inan utenÉ§

tlutros

3.X86,36

3.246,49

3.186,§6

3"246,4e

Diferimentos Bassivos
RendÍmentos a reconheeer
Tctêl

'tã.ã - Formecimentos e senriços extermss
*, rubriôa "F&rnedrnentos e serviços êxtcrfios" apnesentava a segulinie eomposiçãa em 31 de dez*mbro
de 2ü15 e de 2014:
F.uhrieas

2úi5

2AL4

Subcontratos

6.312,0ü

q?7

Inabalhos especializados

9.575,46

5.33"+,77

Publicidade e propaganda

545,tr1

Vigilância e seguran@

?Éã ?§

§ C6E çfr

Hrlnorários

EÉ

5.973,ílll

LOmr§50cs

Cor:senração e reparação
§erviços banc;ários

L3.64?,33

6.üF,4,26

86,14

43,21

Qutros forneeimentos e serviços
Ferramentas c utensilios de desgaste rápido
Livros e documenta$o ttáenica

4qq nE
á', -ia

Haterial de escritóris

956,5ü

1.008,52

Artígos Bara ofeÊa
Eletricidade

3.&7.4,7§

2.810,75

eomhustíveis

6.451,96

3"842,81

Ã1 10

Agua

852,91

621,74

0utros

1.060,78

1.061,86

Deslocaçôes e estadas

1.114,23

985,15

Transpoffie do pessoal

IranspoÉe de mercadorias
Rendas e alugueres

4.900,0ü

Comunieação

1.247,14
? 4?ç qd

5CgUr0§

3.526,2L

Centencioso e notariado
Despesas de

84,84

representa$o

Limpezau higiene e

430,0t

confodo

219,56

3utros servi@s
Yota!
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í3.3 - Gastos de depreciação e amortização
A rubrica "Gastos de depreciação e amortização" em 31 de dezembro de 2015 e de 2014 apresentava
a seguinte composição:
2014

2015

Rubricas
Ativo fixo Engível
Ediírcios e outras construçôes

22.2t9,O3

35.108,51

4.885,16

3.956,77

21.983,44

21.983,45

Equipamento básico
Equipamento de transPorte

921,93

Equiparnento administrativo

3.636,79

Outros ativos ta ngíveis

Subtotal

49.087,63

6s.6Í17Á5

{9.087,63

65.607,45

Ativs fixo intangível
Programas de computacor

Subtoüal
Totâl

13.4 - Outros rendimentos e ganho§

No período findo em 31 de dezembro de 2015 e de 2014 a rubrica "outros rendimentos e ganhos"
apresentava a sêguinte composição:
2014

zCI15

Rubricas

5.052,70

8.336,41

tmputação de srbsídios

2V,98

Descontos de pronto BaEamento obtidos

1nJrt3

luros obtidos
Diferenças de câmbio favoráveis
Ganhos em investimentos
Restituição de imposos

3utros não especificados
Total

í3.5 - Outros gastos e Perdas
No período Íindo em 31 de dezembro de 2015

2.956,25

152,2€

11.292,66

5.s7O69

e de 2014 a

rubrica 'outros gastos

e

apresentave a seguinte composição:
201,f

2015

Rubricas

0utros gastos e Perdas
Impostos
Impostos diretos
0,60

Impo*os indiretos

1,85

Descontos de pronta pagamento coneedidos
Dívidas incobráveis

0utros
Total
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{3.6: "3uros e sãstos similarês supÕrtad@§
F,lo períoelo findo em 31 de dezernbro de 2ü15 c de 2üX4 a rubri*ã "Julros e gastos similares
sarp*r"tados" apresemtalra a seg ul inie eorn posição

Rubricas

2015

2014

Juros de finaneiamentos obtidas
Juros de morã e eompensatórios

Totai

'§§.7

-

§ubsídios do Govermo e apcios do Goversto

período firldo em 3Í de dezembro de 2ti15 e 2ü14 a rdlbrica "§ubsídios do Govenno e apoios
do Goryerno" âpncscntawa a seguinie eonrpesição:
!',3o

R.ubricas

2015

zoL4

§ubsídios do Goyerno:
Segurança §ocial

Subtotal

315.339,90

233.867,29

3t§.339,90

e33.867í29

Apoios do Governe
Câmara f,iunicipal da Maia

10.00CI,CIo

§ubtotal

10.O{lí},0{l

T'otal

3r.§"339,9G

2!il3.867,49

Í4 - Data de autorieação parã emissão
As demonstraçÕes finaneeiras de Beníodo finde em 31 de dcaemhrçuJe 2ütr5 forani aprovadas pelo
orgão de gestão e autorizadas pãra emissãe em ü4 de março de ?016.
,&pós a data do balançe não houve eonhecimento dc eventos oeorrídos qule afetenl o iralor dos ativos e

passi.ros das demomstrações finaneeinas eíe període
$S. DiwutgaçÕes

exigidas pon diplo,rnas âegais

tJ orgâo de gestão informa:

A instituiçãs nãs tcm dívidas ao Estado em *itr:açâs de
7 de F{ovembnc};

m:&tra, nos tenmos

do Deerete-l-ei n.o §34180, dc

A lnstituição term negularizada a situação perante a §egurança §çeial, dentrCI dos grrazos legalmente
estabeleeido§, nos tenmos do Deereto-Lei n"* 4'1"!191, de '!7 elc üutubro;
fu{aia, ü4 de rmarçc de 2ú16

S eomtabilista teÉifiçade

A Direção Administrativa
tl

.t.

r. ..

Antófiís Agostinho de §ousa Faeheeo
TÕú riú 24474

Y,
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