
     ANEXO AO BALANÇO E À DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADOS 

 

As demonstrações Financeiras foram preparadas de harmonia com os princípios contabilísticos 

definidos no Plano de Contas das Instituições Particulares de Solidariedade Social (PCIPSS). 

1 – Indicação e comentário das situações em que não haja comparabilidade entre as 

quantias constantes do Balanço e da demonstração de Resultados do Exercício com as do 

exercício anterior: 

         Todas as situações são comparáveis com o exercício anterior. 

2 – Critérios valorimétricos utilizados relativamente às várias rubricas do balanço e da 

demonstração de resultados, bem como métodos de cálculo respeitantes aos ajustamentos 

de valor, designadamente amortizações e provisões: 

Imobilizações: 

               2.3 – O Ativo imobilizado está valorizado ao preço de aquisição; 

               2.4 – Os elementos que têm uma vida útil limitada, estão sujeitos a uma amortização 

sistemática durante esse período. 

              2.5 – As taxas de amortização aplicadas são as constantes no PCIPSS. 

3 – Cotações utilizadas para conversão em moeda portuguesa das contas incluídas no 

Balanço e na demonstração de resultados, originariamente expressas em moeda estrangeira: 

                 Não existem contas originariamente expressas em moeda estrangeira. 

4 – Indicação do número médio de pessoas ao serviço da Instituição no exercício, repartido por 
valências: 
             Lar     23 
             C. Dia 5 
            Apoio domiciliário 7 
                

5 – Indicação do número médio de utentes por valências, no exercício: 

            Lar               32 
            C. Dia          20 
            Apoio Dom  30 
    

6 – Movimentos ocorridos nas rubricas do ativo imobilizado constantes do Balanço e nas 
respetivas amortizações e provisões: 
Não foram realizadas aquisições durante o ano. 
Valor das amortizações contabilizadas no exercício: 
      Fixo tangível                     33,573.70 
      Intangivel                                120.99 
 



7 – Discriminação da conta 4154 – “Fundos” e indicação das respetivas afetações: 
 

             Não aplicável: 

 

8 – Descriminação das dívidas incluídas na conta “Setor Público Administrativo” em situação 

de mora: 

            Não existem dívidas á AT nem á Segurança Social em situação de mora. 

 

9 – Desdobramento das contas de provisões acumuladas e explicitação dos movimentos 

ocorridos no exercício: 

             Não aplicável. 

 

10 – Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas: 

              Ex. Inicial                  4.780,94 
              Aquisições           115.453,54 
              E. Final                      5.122,29 
              CMVMC                115.112,19 
11 – Demonstração da variação da produção: 

               Não aplicável. 

 

12 – Demonstração dos resultados extraordinários e financeiros: 

Custos financeiros contabilizados referem-se a despesas de manutenção e outras c/ serviços 

bancários. 

 

13 – Indicação do movimento da conta 25 – Empréstimos obtidos, ocorridos no ano: 

                                Não aplicável 

14 – Outras informações consideradas relevantes para melhor compreensão da posição 

financeira e dos resultados: 

                14.1 – Foram efetuados todos os acréscimos e diferimentos materialmente relevantes 

para o apuramento dos resultados e respeitando o principio da especialização dos exercícios. 

 

 


