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Balanço 

 

 

 

 

 

 

 

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 Unidade M onetária: Euros

31-12-2014 31-12-2013
Ativo

Ativo não corrente
Ativos  fixos  tangíveis 53.558,46          33.526,74          
Bens  do património his tórico e cul tura l
Propriedades  de investimento
Ativos  intangíveis 18.250,00          18.250,00          
Investimentos  financeiros
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros

Subtota l 71.808,46          51.776,74          
Ativo corrente
Inventários 1.065,23            2.152,79            
Cl ientes
Adiantamentos  a  fornecedores
Estado e outros  Entes  Públ icos
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros
Outras  contas  a  receber -                    -                    
Di ferimentos
Outros  Ativos  financeiros
Caixa  e depós i tos  bancários 393.016,05        369.255,29        

Subtota l 394.081,28        371.408,08        

Total do Ativo 465.889,74        423.184,82        

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos patrimoniais
Fundos 6.535,63            6.535,63            
Excedentes  técnicos
Reservas
Resultados  trans i tados 381.051,94        343.841,55        
Excedentes  de revalorização
Outras  variações  nos  fundos  patrimonia is 31.749,41          27.637,07          

Resultado Líquido do período 36.960,75          37.210,39          

Total do fundo do capital 456.297,73        415.224,64        

Passivo
Passivo não corrente
Provisões
Provisões  específicas
Financiamentos  obtidos
Outras  contas  a  pagar -                    

Subtota l -                    -                    
Passivo corrente
Fornecedores
Adiantamentos  de cl ientes
Estado e outros  Entes  Públ icos 3.735,62            3.240,96            
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros
Financiamentos  obtidos
Diferimentos
Outras  contas  a  pagar 5.856,39            4.719,22            
Outros  pass ivos  financeiros

Subtota l 9.592,01            7.960,18            

Total do passivo 9.592,01            7.960,18            

Total dos fundos patrimoniais e do passivo 465.889,74        423.184,82        

Datas
NotasRUBRICAS
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Demonstração de Resultados por Natureza 

 

 

 

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 Unidade M onetária: Euros

2014 2013

Vendas  e serviços  prestados 98.888,92        92.355,75        

Subs ídios , doações  e legados  à  exploração 121.850,31      121.874,87      

Variação nos  inventários  da  produção

Trabalhos  para  a  própria  entidade

Custo das  mercadorias  vendidas  e das  matérias  consumidas (56.600,00)      (55.300,00)      

Fornecimentos  e serviços  externos (31.011,27)      (34.438,70)      

Gastos  com o pessoal (101.217,81)    (92.985,52)      

Imparidade de dívidas  a  receber (perdas/reversões)

Provisões  (aumentos/reduções)

Provisões  específicas  (aumentos/reduções)

Aumentos/reduções  de justo va lor

Outros  rendimentos  e ganhos 5.015,98          2.399,98          

Outros  gastos  e perdas (202,24)           (778,90)           

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 36.723,89        33.127,48        

Gastos/reversões  de depreciação e de amortização (4.012,81)        (3.531,92)        

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 32.711,08        29.595,56        

Juros  e rendimentos  s imi lares  obtidos 4.249,67          7.614,83          

Juros  e gastos  s imi lares  suportados -                  -                  

Resultados antes de impostos 36.960,75        37.210,39        

Imposto sobre o rendimento do período -                  

Resultado líquido do período 36.960,75        37.210,39        

Notas
PERÍODOS

RENDIMENTOS E GASTOS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 Unidade M onetária: Euro

Valências

SAD CC ATL

Vendas  e serviços  prestados 94.791,92     3.745,00       352,00          98.888,92        

Subs ídios , doações  e legados  à  exploração 104.719,57   8.034,00       9.096,74       121.850,31      

Trabalhos  para  a  própria  entidade -                  

Custo das  mercadorias  vendidas  e matérias  consumidas (53.602,00)    (1.754,00)      (1.244,00)      (56.600,00)      

Fornecimentos  e serviços  externos (27.482,83)    (1.793,00)      (1.735,44)      (31.011,27)      

Gastos  com o pessoal (80.291,47)    (6.975,44)      (13.950,90)    (101.217,81)    

Imparidade de dívidas  a  receber (perdas/reversões) -                  

Provisões  (aumentos/reduções) -                  

Provisões  específicas  (aumentos/reduções) -                  

Aumentos/reduções  de justo va lor -                  

Outros  rendimentos  e ganhos 4.959,96       -                56,02            5.015,98          

Outros  gastos  e perdas (202,24)         -                -                (202,24)           

Resultado antes de depreciações, gastos de financ. e impostos 42.892,91     1.256,56       (7.425,58)      36.723,89        

Gastos/reversões  de depreciação e de amortização (3.956,79)      -                (56,02)           (4.012,81)        

Resultado operacional (antes de gastos de financi. e impostos) 38.936,12     1.256,56       (7.481,60)      32.711,08        

Juros  e rendimentos  s imi lares  obtidos 4.249,67       -                -                4.249,67          

Juros  e gastos  s imi lares  suportados -                -                -                -                  

Resultados antes de impostos 43.185,79     1.256,56       (7.481,60)      36.960,75        

Imposto sobre o rendimento do período -                -                -                -                  

Resultado líquido do período 43.185,79     1.256,56       (7.481,60)      36.960,75        

RENDIMENTOS E GASTOS

N
o

ta
s 2014



 

 Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2014 

Centro Cultural, Recreativo e Social da Freguesia de Pussos 6 
NIF: 501 858 512                                                                                                                                                                                  © CS 

Demonstração dos Fluxos de Caixa 

 

 

 

 

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 Unidade M onetária: Euros

2014 2013

Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo

Recebimentos  de cl ientes  e utentes 217.095,34     212.160,00     

Pagamentos  de subs ídios

Pagamentos  de apoios

Pagamentos  de bolsas

Pagamento a  fornecedores (84.224,06)      (89.582,78)      

Pagamentos  ao pessoal (71.199,74)      (61.641,10)      

Ca ixa  gerada pelas  operações 61.671,54       60.936,12       

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento

Outros  recebimentos/pagamentos (23.115,92)      (26.094,17)      

Fluxos  de ca ixa  das  actividades  operacionais  (1) 38.555,62       34.841,95       

Fluxos de caixa das actividade de investimento

Pagamentos respeitantes a:

Ativos fixos tangíveis (24.044,53)      

Ativos intangíveis -                  -                  

Investimentos financeiros

Outros Ativos

Recebimentos provenientes de:

Ativos fixos tangíveis

Ativos intangíveis

Investimentos financeiros

Outros Ativos

Subsídios ao investimento 5.000,00         

Juros e rendimentos similares 4.249,67         7.614,83         

Dividendos

Fluxos  de ca ixa  das  actividade de investimento (2) (14.794,86)      7.614,83         

Fluxos de caixa das actividade de financiamento

Recebimentos provenientes de:

Financiamentos obtidos

Realizações de fundos

Cobertura de prejuízos

Doações

Outras operações de financiamento

Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos

Juros e gastos similares

Dividendos

Reduções do fundo

Outras operações de financiamento

Fluxos  de ca ixa  das  actividade de financiamento (3) -                  -                  

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) 23.760,76       42.456,78       

Efeito das diferenças de câmbio -                  -                  

Caixa e seus equivalentes no início do período 129.255,29     86.798,51       

Caixa e seus equivalentes no fim do período 153.016,05     129.255,29     

RUBRICAS Notas
PERÍODOS
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Anexo 

 

1. Identificação da Entidade 

O Centro Cultural, Recreativo e Social da Freguesia de Pussos (CCRSFP) é uma instituição particular 

de solidariedade social, sem fins lucrativos, com o NIPC 501 858 512, NISS 20007561456, e tem 

sede em Rua dos Templários, 52, Cabaços, 3250-355 PUSSOS SÃO PEDRO. 

Tem por missão dar resposta integrada às famílias, na área social da terceira idade e infância, 

promovendo uma melhor qualidade de vida dos seus utentes e à comunidade em geral, com 

atividades nas seguintes respostas: 

 

 Serviço de Apoio Domiciliário; 

 Centro de Convívio; 

 A. T. L. 

 

2. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras 

Em 2014 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das 

operações a partir dos livros e registos contabilísticos do CCRSFP e de acordo com a Norma 

Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL). 

A adoção da NCRF-ESNL ocorreu pela primeira vez em 2012, sendo os ajustamentos evidenciados 

em “Resultados Transitados” e “Fundos Patrimoniais”. 

 

3. Principais Políticas Contabilísticas 

As principais políticas contabilísticas aplicadas na elaboração das Demonstrações Financeiras foram 

as seguintes: 

 

3.1.  Bases de Apresentação: 

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das 

Demonstrações Financeiras (BADF) 

3.1.1  Continuidade 

Com base na informação disponível e nas expectativas futuras, continuará a operar no futuro 

previsível, mantendo a atividade de prestação de serviços e capacidade de cumprir os seus fins. 

3.1.2 Regime do Acréscimo (periodização económica) 

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram 

(satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, 

independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados 

contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se 

relacionem. 

3.1.3 Consistência de Apresentação 

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da 

apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem 

alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas 

neste Anexo. 
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3.1.4 Materialidade e Agregação 

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. Não havendo condições 

de materialidade, haverá agregação de itens. 

3.1.5 Compensação 

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos 

e os rendimentos, estes não devem ser compensados.  

3.1.6 Informação Comparativa 

A informação comparativa deve ser divulgada com respeito ao período anterior. Respeitando ao 

Princípio da Continuidade, as políticas contabilísticas são levadas a efeito de maneira consistente 

em toda a instituição e ao longo do tempo. 

 

3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração 

 

3.2.1 Ativos Fixos Tangíveis 

Os “Ativos Fixos Tangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, 

deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.  

As despesas subsequentes com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no 

período em que são incorridas, à exceção das grandes reparações que são reconhecidas como 

adicionais ao ativo. 

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizados, pelo 

método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo. 

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada e estão de 

acordo com a legislação em vigor. 

 

3.2.2 Bens do património histórico e cultural 

A existir, os “Bens do património histórico e cultural” encontram-se valorizados pelo seu custo 

histórico. As obras realizadas nestes bens só são consideradas como ativos se e somente se gerarem 

aumento da produtividade, de capacidade ou eficiência do bem ou ainda um acréscimo da sua vida 

útil. Sempre que estes acréscimos não se verifiquem, estas manutenções e reparações são 

registadas como gastos do período. 

 

3.2.3 Propriedades de Investimento 

Incluem essencialmente edifícios e outras construções detidos para obter rendimento. Não se 

destinam à produção de bens ou ao fornecimento de serviços e também não se destinam a fins 

administrativos ou para venda no decurso da atividade corrente.  

A existir, as “Propriedades de Investimento” são registadas pelo seu justo valor determinado por 

avaliação especializada independente. São reconhecidas diretamente na DR as variações no justo 

valor das propriedades de investimento. 

As despesas com manutenção e reparação, entre outros que decorram da utilização, são 

reconhecidas nas respetivas rubricas da DR. No entanto, as benfeitorias que permitam atividades 

presentes e futuras acrescem ao valor das Propriedades de Investimento. 

 

3.2.4 Ativos Intangíveis 

Os “Ativos Intangíveis” serão registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e de 

eventuais perdas por imparidade acumuladas. São reconhecidos apenas quando for provável que 

deles permitam atividades presentes e futuras e que os mesmos possam ser mensurados com 

fiabilidade. 
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As amortizações são calculadas, assim que os ativos estejam em condições de ser utilizado, pelo 

método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de 

bens.  

As taxas de amortização utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada e estão de 

acordo com a legislação em vigor. 

 

3.2.5 Investimentos financeiros 

Não apresenta investimentos financeiros. 

A existir, as participações serão registados pelo Método da Equivalência Patrimonial (MEP) pelo 

custo de aquisição. 

 

3.2.6 Inventários 

Os “Inventários” estão registados ao custo de aquisição.  

 

3.2.7 Instrumentos Financeiros 

Os ativos e passivos financeiras são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma parte das 

disposições contratuais do instrumento. 

 

Clientes e outras contas a Receber 

Os “Clientes” e as “Outras contas a receber” encontram-se registadas pelo seu custo estando 

deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para 

assim retratar o valor realizável líquido. 

As “Perdas por Imparidade” são registadas na sequência de eventos ocorrido que apontem de 

forma objetiva e quantificável, através de informação recolhida, que o saldo em dívida não será 

recebido (total ou parcialmente). 

 

Outros ativos e passivos financeiros 

São mensurados ao justo valor, sendo as variações reconhecidas por contrapartida de resultados 

do período. À data de relato são avaliados os ativos financeiros que não estão mensurados ao justo 

valor por contrapartida de resultados.  

 

Caixa e Depósitos Bancários 

A rubrica “Caixa e depósitos bancários” incluí caixa e depósitos bancários de curto prazo que 

possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor. 

 

Fornecedores e outras contas a pagar 

As dívidas registadas em “Fornecedores” e “Outras contas a pagar” são contabilizadas pelo seu 

valor nominal. 

 

3.2.8 Fundos Patrimoniais 

A rubrica “Fundos” constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos. 

 

3.2.9 Provisões 

Analisa-se periodicamente eventuais obrigações que advenham de pretéritos acontecimentos e dos 

quais devam ser objeto de reconhecimento ou de divulgação. Reconhece uma Provisão quando tem 

uma obrigação presente resultante de um evento passado e do qual seja provável que, para a 

liquidação dessa obrigação, ocorra um exfluxo que seja razoavelmente estimado. 
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 Saldo em

01-Jan-2014 

 Aquisições

/ Dotações 
 Abates Transferências Revalorizações

 Saldo em

31-Dez-2014 

Terrenos  e recursos  natura is -                     -                   -                   -                 -                   -                     

Edi fícios  e outras  construções 122.144,10         24.044,53        -                   -                   146.188,63         

Equipamento bás ico 32.394,47           -                   -                 -                   32.394,47           

Equipamento de transporte 62.356,93           -                   -                   -                 -                   62.356,93           

Equipamento biológico -                     -                   -                   -                 -                   -                     

Equipamento adminis trativo 5.030,36             -                   -                   -                 -                   5.030,36             

Outros  Ativos  fixos  tangíveis -                     -                   -                   -                   -                     

Investimentos em Curso -                     -                     

Total 221.925,86         24.044,53        -                   -                 -                   245.970,39         

Terrenos  e recursos  natura is -                     -                   -                   -                 -                   -                     

Edi fícios  e outras  construções (94.105,89)         (1.268,55)         -                   -                   (95.374,44)         

Equipamento bás ico (32.394,48)         -                   -                   -                 -                   (32.394,48)         

Equipamento de transporte (56.868,40)         (2.744,26)         -                   -                 -                   (59.612,66)         

Equipamento biológico -                     -                   -                   -                 -                   -                     

Equipamento adminis trativo (5.030,35)           -                   -                   -                 -                   (5.030,35)           

Outros  Ativos  fixos  tangíveis -                     -                   -                   -                     

-                   -                 -                     

Total (188.399,12)       (4.012,81)         -                   -                 -                   (192.411,93)       

Total Liq. 33.526,74        53.558,46        

Custo

Depreciações acumuladas

3.2.10 Financiamentos Obtidos 

Não apresenta financiamentos obtidos. 

 

3.2.11 Estado e Outros Entes Públicos 

De acordo com a alínea b) do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das 

Pessoas Coletivas (IRC), está isento. 

Está no entanto sujeito à tributação autónoma sobre os encargos e às taxas previstas no artigo 88º 

do CIRC. 

 

4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros: 

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas 

contabilísticas. 

 

5. Ativos Fixos Tangíveis 

Bens do domínio público 

Não aplicável/Sem registos. 

 
Bens do património histórico, artístico e cultural 

Não aplicável/Sem registos. 

 
Outros Ativos Fixos Tangíveis 

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no 

início e no fim dos períodos de 2014 e de 2013, mostrando as adições, os abates e alienações, as 

depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro: (Q2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Propriedades de Investimento 

Não aplicável/Sem registos. 
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Descrição
 Inventário em

01-Jan-2013 
Compras

R eclassif icaçõe

s e 

regular izações

 Inventário em

31-Dez-2013 
Compras

R eclassif icaçõe

s e 

regular izações

 Inventário em

31-Dez-2014 

Mercadorias                    -                      -                        -                      -                      -                       -                      -   

Matérias-primas, subidiárias e de consumo           274,34     57.178,45                      -          2.152,79     55.512,44        1.065,23 
Produtos Acabados e intermédios                    -                      -                        -                      -                      -                       -                      -   

Produtos e trabalhos em curso                    -                      -                        -                      -                      -                       -                      -   

Total           274,34     57.178,45                      -          2.152,79     55.512,44                     -          1.065,23 

    55.300,00     56.600,00 

-                -                

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

Variações nos inventários da produção

Descrição 2014 2013

Vendas -                     -                     

Prestação de Serviços:          98.888,92          92.355,75 

Quotas dos util izadores          76.639,50          72.524,25 

Quotas e Jóias                         -                    84,00 

Promoções para captação de recursos:                         -                           -   

…                         -                           -   

Rendimentos de patrocionadores e colaborações                         -                           -   

Serviços Secundários          22.249,42          19.747,50 

Total          98.888,92          92.355,75 

6. Ativos Intangíveis 

Projetos de desenvolvimento em curso. 

 

7. Locações 

Sem registos. 

 

8. Custos de Empréstimos Obtidos 

Sem registos. 

 

9. Inventários 

Em 31 de Dezembro de 2014 e de 2013 a rubrica “Inventários” apresentava os seguintes valores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Rédito 

Para os períodos de 2014 e 2013 foram reconhecidos os seguintes Réditos: (Q8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes 

Sem registos a relatar. 

 

 

12. Subsídios do Governo e apoios do Governo 

A 31 de Dezembro de 2014 e 2013, registam-se os seguintes saldos nas rubricas de “Subsídios do 

Governo” e “Apoios do Governo”: (Q10) 
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Descrição 2014 2013

Subsídios do Governo        121.850,31        121.874,87 

CRSS Leiria        119.518,34        118.275,93 

Serviço Apoio Domiciliário        102.387,60        101.375,40 

Centro Convívio            8.034,00            7.954,44 

Infância e Juventude            9.096,74            8.946,09 

…                         -                           -   

IEFP            2.331,97            3.598,94 

…                         -                           -   

Apoios do Governo                         -                           -   

…                         -                           -   

Total        121.850,31        121.874,87 

Descrição 2014 2013

Subsídios de outras entidades                         -                           -   

Doações                         -                           -   

Heranças                         -                           -   

Legados                         -                           -   

Total                         -                           -   

Descrição 2014 2013

Remunerações aos Órgãos Sociais                         -                           -   

Remunerações ao Pessoal          74.042,96          68.396,36 

Benefícios Pós-Emprego                         -                           -   

Indemnizações

Encargos sobre as Remunerações          15.697,11          14.226,44 

Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais            2.293,44            2.143,86 

Gastos de Acção Social                         -                           -   

Outros Gastos com o Pessoal:

Subsídio de Alimentação            7.766,30            7.252,62 

Ajudas de Custo            1.418,00                966,24 

Subsídios de Turno e outras gratifcações                         -                           -   

Total        101.217,81          92.985,52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Efeitos de alterações em taxas de câmbio 

Não aplicável/Sem observações. 

 

14. Imposto sobre o Rendimento 

Não aplicável/Sem observações. 

 

15. Benefícios dos empregados 

O número de membros dos órgãos diretivos/sociais, nos períodos de 2014 e 2013, é o mesmo, ou 

seja, 11: Direcção (5), Conselho Fiscal (3) e Mesa da Assembleia Geral (3). De acordo com os 

estatutos, os órgãos diretivos/sociais não auferem qualquer remuneração. 

 

O número médio de pessoas ao serviço do CCRSFP em 31.12.2014 foi de 10, sendo colaboradores 

pertencentes ao quadro de pessoal. 

 

Os gastos com o pessoal do quadro são os seguintes: (Q13) 
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Descrição 2014 2013

Caixa                339,93            1.775,80 

Depósitos à ordem        152.676,12        127.479,49 

Depósitos a prazo        240.000,00        240.000,00 

Outros                         -                           -   

Total        393.016,05        369.255,29 

16. Divulgações exigidas por outros diplomas legais 

Não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, e a situação perante a Segurança Social 

encontra-se devidamente regularizada dentro dos prazos legalmente estipulados. 

 

 

17.  Outras informações 

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são divulgadas as 

seguintes informações: 

 

17.1. Investimentos Financeiros 

No período de 2014, não detinha “Investimentos Financeiros”. 

 

17.2. Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros 

A 31 de Dezembro de 2014, apresentava saldos zero. 

 

17.3. Clientes e Utentes 

Para os períodos de 2014 e 2013 a rubrica “Clientes” encontra-se sem registos. 

 

17.4. Outras contas a receber 

A rubrica “Outras contas a receber” tinha, em 31.12.2014, a seguinte decomposição: (Q18) 

Sem registos. 

 

17.5. Diferimentos 

Em 31 de Dezembro de 2014 e 2013, a rubrica “Diferimentos” apresenta saldo zero. 

 

17.6. Outros Ativos Financeiros 

O CCRSFP detinha, em 31 de Dezembro de 2014 e 2013, investimentos nas seguintes entidades:  (Q20) 

Sem registos. 

 

 

17.7. Caixa e Depósitos Bancários 

A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de Dezembro de 2014 e 2013, encontrava-se com 

os seguintes saldos: (Q21) 
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Descrição
 Saldo em

01-Jan-2014 
 Aumentos  Diminuições 

 Saldo em

31-Dez-2014 

Fundos 6.535,63           -                 -                 6.535,63           

Excedentes técnicos -                     -                 -                 -                     

Reservas -                     -                 -                 -                     

Resultados transitados 381.051,94      -                 -                 381.051,94      

Excedentes de revalorização -                     -                 -                 -                     

Outras variações nos fundos patrimoniais 27.637,07        5.000,00       (887,66)         31.749,41        

Total 415.224,64      5.000,00       (887,66)         419.336,98      

Descrição 2014 2013

Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Colectivas (IRC)                         -                           -   

Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)

Outros Impostos e Taxas                         -                           -   

Total                         -                           -   

Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Colectivas (IRC)                         -                           -   

Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)                         -                           -   

Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singualres (IRS)                170,95                172,77 

Segurança Social            3.564,67            3.068,19 

Outros Impostos e Taxas

Total 3.735,62           3.240,96           

Ativo

Passivo

Descrição

Não Corrente Corrente Não Corrente Corrente

Pessoal                        -              5.856,39                        -              4.719,22 

Remunerações a pagar                        -              5.702,67                        -              4.719,22 

Cauções                        -                          -                          -                          -   

Outras operações                        -                 153,72                        -                          -   

Perdas por Imparidade acumuladas                        -                          -                          -                          -   

Fornecedores de Investimentos                        -                          -                          -                          -   

Credores por acréscimos de gastos                        -                          -                          -                          -   

Outros credores                        -                          -                          -                          -   

Total                        -              5.856,39                        -              4.719,22 

2014 2013

17.8. Fundos Patrimoniais 

Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações: (Q22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.9. Fornecedores 

O saldo da rubrica de “Fornecedores” é discriminado da seguinte forma: (Q23) 

Sem registos. 

 

17.10. Estado e Outros Entes Públicos 

A rubrica de “Estado e outros Entes Públicos” está dividida da seguinte forma: (Q24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.11. Outras Contas a Pagar 

A rubrica “Outras contas a pagar” desdobra-se da seguinte forma: (Q25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.12. Outros Passivos Financeiros 

Os “Outros passivos financeiros” em 31 de Dezembro de 2014 e 2013 apresentam saldo zero. 

 

17.13. Subsídios, doações e legados à exploração 

O CCRSFP reconheceu, nos períodos de 2014 e 2013, os seguintes subsídios, doações, heranças e 

legados: Os “Subsídios e Apoios do Governo” estão já divulgados na Nota 12. 



 

 Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2014 

Centro Cultural, Recreativo e Social da Freguesia de Pussos 15 
NIF: 501 858 512                                                                                                                                                                                  © CS 

Descrição 2014 2013

Subcontratos                         -                           -   

Serviços especializados            2.213,70            4.529,00 

Materiais            1.626,18                482,96 

Energia e fluidos:

Eletricidade            6.874,03            6.743,91 

Combustíveis            9.863,05          10.225,55 

Água            1.495,00            2.090,30 

Deslocações, estadas e transportes                         -                           -   

Serviços diversos:

Comunicação                712,45                464,69 

Seguros            1.225,86            2.362,43 

Contencioso e Notariado                         -                           -   

Outros            7.001,00            7.539,86 

Total          31.011,27          34.438,70 

Descrição 2014 2013

Rendimentos Suplementares            4.128,32            1.612,32 

Descontos de pronto pagamento obtidos                         -                           -   

Recuperação de dívidas a receber                         -                           -   

Ganhos em inventários                         -                           -   

Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros:

Rendas de Propriedade de Investimento                         -                           -   

Outros (Alienações)                         -                           -   

Outros rendimentos e ganhos:

PIDDAC                591,98                591,98 

Subsídios diversos                295,68                195,68 

Restituição de impostos                         -                           -   

Ações de formação financiada                         -                           -   

Donativos

Total            5.015,98            2.399,98 

Descrição 2014 2013

Impostos                202,24                778,90 

Descontos de pronto pagamento concedidos                         -   

Dívidas incobráveis                         -                           -   

Perdas em inventários                         -                           -   

Gastos e perdas em investimentos não financeiros                         -                           -   

Outros Gastos e Perdas:

Quotizações                         -                           -   

Total                202,24                778,90 

17.14. Fornecimentos e serviços externos 

A repartição dos “Fornecimentos e serviços externos” nos períodos findos em 31 de Dezembro de 

2014 e de 2013, foi a seguinte: (Q27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.15. Outros rendimentos e ganhos 

A rubrica de “Outros rendimentos e ganhos” encontra-se dividida da seguinte forma: (Q28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.16. Outros gastos e perdas 

A rubrica de “Outros gastos e perdas” encontra-se dividida da seguinte forma: (Q29) 
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Descrição 2014 2013

Juros suportados                         -                           -   
Diferenças de câmbio desfavoráveis                         -                           -   
Outros gastos e perdas de financiamento                         -                           -   

Total                         -                           -   

Juros obtidos            4.249,67            7.614,83 
Dividendos obtidos                         -                           -   
Outros rendimentos similares                         -                           -   

Total            4.249,67            7.614,83 
Resultados financeiros            4.249,67            7.614,83 

Juros e gastos similares suportados

Juros e rendimentos similares obtidos

17.17. Resultados Financeiros 

Nos períodos de 2014 e 2013 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados 

com juros e similares: (Q30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.18. Acontecimentos após data de Balanço 

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes com impacto significativo nas 

Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2014. 

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se detetaram e/ou 

registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas. 

 

 

 

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2014 foram aprovadas 

pela Direcção em 23 de Março de 2015. 

 

 

 

Alvaiázere, sede do CCRSFP, 23 de Março de 2015 

 
 O Técnico Oficial de Contas  A Direcção 
                                    (nº 67579) 

 ___________________________    ___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 






