BIPP

- INCLUSÃO PARA A

DEFtct Ê ructA,

AssoclnçÃo

Demonstrações Fina ncei ras
31 de Dezembro de zOtG

O ïejoaccount, Lda

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2016

índice

Balanço.......

...........4

.................... 5
Nature2as..................
..................... 6
Demonstração dos Resultados por Funções
......................7
Demonstração das Alterações nos Fundos Próprios.......
.........9
Demonstração dos Fluxos de Caixa......
..................10
Anexo
............10
L. ldentificação da Entidade
2. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras................ 10
.......................10
3. Principais Políticas Contabilísticas................
...........100
3.1. Bases de Apresentação..................

Demonstração dos Resultados por

3.2.

Políticas de Reconhecimento e

Mensuração..................

....................

t2

4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros: ..............17
.......................I7
5. Ativos Fixos Tangíveis ...............
....................... 18
6. Ativos lntangíveis..
7. Locações.....
.............. 18
8. Custos de Empréstimos Obtidos...
................... 18
9. lnventárìos
...............19
.............. L9
10. Rédito.........
1,1.

Provisões, passivos contingentes e ativos

'J.2.

Subsídios do Governo e apoios do

contingentes.........,,.......

Governo.
L3. Efeitos de alterações em taxas de câmbio
14. lmposto sobre o Rendimento
15. Benefícios dos empregados..............
1.6. Divulgações exigidas por outros diplomas |egais..........
17. Outras lnformações
17.L. lnvestimentos Financeiros.

....... 19

....................... 20

......20
......20
............... 20

......21
.....................21-

.........................21

17.2. tundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros......21
17.3. Clientes e Utentes

etpp

- rNcr-usÃo

R. Costa Pinto, ne

orrrcrÊrucrn, nssoctnçÃo
LI-R/C,2765-473EsÌoril

eARA A

...................21,

il

NIF:508 908 507
@ Tejoaccount, Lda

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2016

Fornecedores.......
17.10.Estado e Outros Entes Púb|icos................
17.11.Outras Contas a Pagar
l7.I2.Oulros Passivos Financeiros
17.13.Subsídios, doações e legados à exploração
tT.LL.Fornecimentos e serviços externos
17.15.Outros rendimentos e ganhos.
l"7.L6.Outros gastos e perdas
17.1-T.Resultados Financeiros..............
lT.LS.Acontecimentos após data de Balanço
17.9.

etpp

- rrlcr-usÃo

R. Costa Pinto, ne

pARA A DEFIctÊNctA,

................... 23

......................23
............24
.......................24
....................24
............25
................... 25

...........25
...........,.,...26

......26

AssocrAçÃo

ilr

tI-R/C,2765-473Estoril

NIF:508 908 507
@

Tejoaccount,

Lda

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2016

Balanço
Unidade M

Notas

RUBRICAS

onetária: Euros

Datas

tt-r2-20ts

?l-12-2í116

Ativo
Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis
Bens do património histórico e cultural

87 580,70

39 426,s7

87 580 70

49 426.51

70 964,5r
55 120,80

23 010,00

!7.3
L7.IO

76 368,_97

t7.4
17.5

27 897,98
748,09

17.7

I 7Â ôaq (Â

tí

?/.1 1 ?q q1

)

428706,6t

280 2t9,74

17.8

259 911,50

r75 773,25

17.8

ona?1Â

5

Propriedades de investimento
Ativos intangíveis
I nvesti mentos fi na ncei ros
Fu n

d a d o re s

/b

e n e m é ri

tos /o a tro ci o n a d o re s /d oa

d o re s

/a

sso

ci a d o s /m e m b ros

su btota

I

Ativo corrente
I

9

nve ntá ri os

Clientes
Adianta mentos a fornecedores
Estado e outros Entes Públicos
F u n d a d o re s/be n e mé ri tos /p a troci
Outras contas a receber
D ife ri me ntos
Outros Ativos fi na ncei ros
Caixa e depósitos bancários

o n a d o re

s/d oa

d o re s

/a

ss

oci a d o s /m e m b ros

Su

btota

I

Totel do Ativô

2 310,06

r42,32
< 22n qç
aô 7q2, )

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos patrimoniais

Fundos
Excedentes técnÌcos
Reservas

Resultados transitados
Excede ntes de reva ori za çã o
Outras variações nos fundos patrimoniais
I

11

'ôR

2Á

qq7 7ç

Resultado Líquido do período

1nq 11Á Áq

Totâl do fundo do capital

378 720,35

27!9t6,36

t7.9

rL 662,34

7 598,62

L7,TO

4 894,07

4 522,62

8 406;81
25 623,04

2 r82,L4

50 586 26

8 303.38

RA

Passivo
Passivo não corrente

Provisões
Provisões específicas
Financia mentos obtidos
Outras contas a pagar
Su

btota

Passivo corrente

Fornecedores
Adia nta mentos de cl ientes

Estado e outros Entes Públicos
Funda dores/be nemé ritos/patroci ona dores/doa dores/a ss oci
Fina ncia mentos obtìdos
D ife ri me n tos

a

dos/membros
17.5

17.t\

Outras contas a pagar
Outros passivos fi nanceiros
Su b

tota

Total do passivo

ïotal dos fundos patrimoniais e do pessivo

s0 586,26

8 303,38

424706,6L

280 2t9,74

Cascais, 15 de Março 2017
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Demonstração dos Resultados por Naturezas

4203,t9

10

ídios, doações e legados à exploração

12/L7.r

467 577,56

354 276,65

ão nos inventários da produção

ïrabalhos para a própria entidade
das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

(2227,83

9

t7.I4

t92,r7

(L09 937,49

(r-65 s04,96

(t64 4s2,24

t7.15

5 1-66,06

24 037,4I

17.76

(663,46

(183

15

lmparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Provisões específicas (aumentos/reduções)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e
de depreciação e de amortização

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e

L09

47I,97

uros e rendimentos similares obtidos
uros e gastos similares suportados

17.I7

lmposto sobre o rendimento do período

Cascais, L5 de Março 2017
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Demonstração dos Resultados por Funções
ftRíoDo flNDo

EM 31 DE DEzEMaRo DE 2016
RENDIMEilTOS

E

)utros
;ãstos
;astos
ìastos
)utros

rendÌmentos
de disvibuição
dê ÍnvesÌigâção e desênvolvimento
gastos

whcidal{ad€s

d€

gast6 detimr

;êstos de finãncÌamento ( íquÌdos)

têsulbòs

10

Evêm6

EDI

INSR

0,0

0,0

0,0(

0,0r

0,01

oo

0.0

00

0.0r

0.01

00

0.0

00r

0.01

53 163,51

5 158,2t

182 665,64

administrêtivos

lêsulbdo

Bim GeEl

GSTOS

rendas e sedços presbdos
lsto das vendas e dos sedços prestados
lesulbdo bnno

t20

5 416,9

975,71

0,0
0.0

lm

200,2

0,0

0,0

ú9,9

161 530,2

0,0

4 203,7

4 203,1

2 248,6

z 9!4,5

0,fr

0,0r

0,0r

7 464,8:

50 302,&

0,0c

0,0(

0,0r

0,0r

0,0

0,0

0,0

0,tr

0,01

224,n

0.0(

0.0r

0.01

0.0

6 416.8

9 918,9

0,0

16 555,91

8 &0,01

0,0r

0.0r

0.0r

0,0

0,o

0,0

0,0

0,0

2A

ú2,9

0,0
7

9M,9

34A 697,L

0,0r

274 389,7:

137 181.61
0.0(

0,0(

an6 dê;m$t6
120.1
-67 S50

Resuhado líquidodo

15

de Março 2017

O CONÌABILISTA CÊRT FIGDO

--.---\:

J78 314,01

0,0(
42907,51

4

0,0

412 743,62

0,00
45 263,83
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Dasdrdo

ostçÁo ìo tNÍoo oo
trÍtMçóES flO

PERíoDo

2016

PÊnÍOOO

rÌmêira adopção de iow r€irenda contabi 6t.o
Jte6çõe5 de po úlo, coôiâbilbr cás
)irerençar de conv.Êão de demonínçõ€s íinanceiÉs
iêôli:ação do excedente de revalorizãção de ativos íixo5 bngiv€is ê inlanglv€i,
xcedentes de Íeal !âção do êrcedêntê de reElon?ação de àtivos llros tãn3íwir e iniân3íwi
riusbnentos oor idoo*os dileridos
)ufas a teÉções rccoihêcidas nos Íundos pariôonlals

IE5ULÌADO

LíQUIDO DO ERíOOO

17.4

)trMçóÉS @MIISTITUDONI
ubsíd os,dôãçõês

DsrçÃo

[o

FtM

€

oodo2016

escals, 15d€ Maíço

17.3

1199,5c

r1.a

t59911,9

2011

BI PP
INCLUSAO PARA A DEFICIËNCIA'

ASS0CIAç40
NrF 508 908 507

BtPP

-

INCLUSÃO PARA A DÊHCrÊNCtA, ASSOCTAçÃO

Pinto, ne 11
NIF:508 908 S07
R. Costa

(2 113,2C

113,2(

êsados

-

R/C, 2765-473 Estoril

2

(799,5C

I

@tr16

16 116,69

374

fl0/35

1t3,2C

{799,sC

3?8

tq3s

Dêmonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2016

Demonstração das Alterações nos Fundos Próprios

DE5qKÀo
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t.8

"(o^fe.da5

rÊsulrÁDo

údDo

Do ft RÍoDô

1.8

ubsídio5, doações e leBado5

osrçtro ilo

FrM Do

No

Ascãis,15 de Marçô
O

2015

11

3

L7S7L3.E

1017

CONÌÂBII5ÌA CFRÌIFIúDO

BIPP
INCLUSAO PARA A DEFICIËNCIA'

ASS0CIAç40
NIF 508 908 507

BIPP

_ INcLUSÃo PARA A DEFIcIÊNcIÀ AssocIAçÃo
- R/C,2765-473 Estotìl

R, Costa Pinto, ns 11

NIF:508 908 507

11&36

4997,75

27L91636

27!9Lít6

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2016

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Notas

RUBRICAS

Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo
ìecebimentos de clientes e utentes
Dagamentos de subsídios
Pagamentos de apoios
Pagamentos de bolsas

Pagamento a fornecedores
Pagamentos ao pessoal
Caixa gerada pelas operações
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento
outros recebimentos/paga mentos
Fluxos de caixa das actividades operacÌonais (1)
Fluxos de caixa das actividade de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Ativos fixos tangíveis
Ativos intongíveis
I nve sti m e nto s f i n a n ce i ro s
Outros Ativos

PERIODOS

2016

2015

338 879,03

250 7a9,67

(1s8 130,42
(105 798,93

(7Or252,40

74 949,6a

54 943,63

(94 s93,64

(12O,1O)

(37,06

(5674r.6L\

t7 31r,r3

L8 087.97

72 2L7.70

(s7 393,26)

Recebimentos provenientes de:
Ativos Íixos tongíveis
Ativos intangíveis
lnvesti me ntos fin o n ce í ros
Outros Ativos
Su bsídios oo i nve sti me nto
luros e rendimentos simildres
Dividendos
(57 393.26\,

Fluxos de caixa das actividade de investimento (2)
Fluxos de caixa das actividade de financiamento

Recebimentos provenientes de:
Fi n d ncid me ntos obtid os
Realizações de fundos
Coberturo de prejuízos
Dooções

outros operações de financiomento
Pagamentos respeitantes a:
ntos obtid os
luros e gdstos similares
Dividendos
Fi no ncia me

Reduções do

fundo

Outrds operoções de findncidmento
Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)
Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período
Caixa e seus equivalentes no fim do período

L7.7

(39 30s.291

72 2r7 .70

215 330,85
L76 025,56

143 113,15
215 330,85

Cascais, L5 de Março 201-7
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Anexo

da Entidade

-

a

"BIPP

lnclusão para

Deficiência, Associação"

é uma

instituição sem fins lucrativos,

constituída em 25 de Maio de 2005 sob a forma de Associação/lPSS, com sede na Rua Costa
Pinto, no t'J, - R|C,2765-473 Estoril. Tem como atividade "outras atividades associativas, n.e."
com o CAE ne 94995.

2. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações

Financeiras

Em 2016 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das

operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma
Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL)
aprovado pelo Decreto-Lei n.e 36-A120!L de 9 de Março.

3. Principais Políticas Contabilísticas
As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade 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

3.1.1.

Fina

nceiras (BADF)

Continuidade:

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar
no futuro previsível, assumindo não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir

consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Sector Não Lucrativo, este
pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção
da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.

erpp

t ;

)

1. ldentificação
A

lá'

2016

- rrrrclusÃo

pARA A oe rrcrÊrucrn,

R. Costa Pinto, ne 11

- R/C, 2765-473

AssocrAçÃo
Esloril

10
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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 relacìonem. As diferenças entre os montantes recebidos
correspondentes rendimentos
"

e

pagos

e

os

gastos são registados respetivas contas das rubricas

Devedores e credores por acréscimos" e " Diferimentos,,

3.1.3.

e

.

ConsistênciadeApresentação

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. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante
para os utentes.

3.1.4. Materialidade

e Agregação:

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade
dependente da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou
inexatidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas
demonstrações financeiras influenciarem. ltens que não são materialmente relevante para

justificar

a sua apresentação separada

nas demonstrações financeiras podem

ser

materialmente relevante para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

3.1.5.

Compensação

Devido à importância dos ativo e passivos serem relatados separadamente, assim como os
gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.

3.1.6. InformaçãoComparativa
A informação comparativa deve ser divulgava, nas Demonstrações Financeiras, com respeito
ao período anterior. Respeitando ao princípio da Continuidade da Entidade, as políticas
contabÌlísticas devem ser levados a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao

longo do tempo

BrPP

-

e de maneira consistente. procedendo-se

TNCLUSÃO PARA A OErrCrÊruCrn,

R. Costa Pinto, ne 1"1

- R/C, 2765-473

RssocrnçÃo

Estoril
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alterações das políticas
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contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem

2O]16

*, ,rã:3

"//

tendo em conta:

a)
b)

A natureza da reclassificação;

c)

Razão para a reclassificação.

A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e

3.2. Políticas de Reconhecimento e Mensuração

3.2.1. Ativos Fixos

Tangíveis

Os "Ativos Fixos Tangívels" encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção,
deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou

produção inicialmente registado, inclui

o custo de compra, quaisquer custos diretamente

atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização

e

condição

necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos

de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais

de

instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer.
Os ativos que foram atribuídos à Entidade a

título gratuito encontram-se mensurados ao seu

justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam

na

contabilidade.

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são
registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam susceptíveis
de permitir atividades presentes e futuras adicionais.

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
de bens.
As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida

útil estimada que se

encontram na tabela abaixo:
Descrição

Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construÇões
Eouioamento básico
Eouioamento de transDorte
Equipamento biolóeico
Eouioamento administrativo
Outros Ativos fixos tangíveis

BrPP

Vida útil estimada (anosl
50

6a10

3a10
3a10
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{
/
A Entidade revê anualmente a vida útil de cada ativo, assim como o ,"u r."rp.fiíurlor.
ïÌ - *É
---Y r '/Ï/
residual quando este exista.
pela M
na data de alienação, as sendo
Vl

As mais ou menos valias provenientes da venda de ativos fixos tangíveis são determinadas

diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada

que se encontra espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas
rendimentos operocionais" ou " Outros gastos operocionois"

"Outros

.

3.2.2. lnventários
Os"lnventários" estão registados ao menor de entre o custo de aquisição e o valor realizável
líquido. O valor realizável líquido representa o preço de venda estimado deduzido de todos os
custos estimados necessários para a concluir os inventários e proceder à sua venda. Sempre
que o valor de custo é superior ao valor realizável líquido, a diferença é registada como uma
perda por imparidade.

A Entidade adota como método de custeio dos inventários o custo médio ponderado.

Os

produtos e trabalhos em curso encontram-se valorizados ao custo de produção, que inclui o
custo dos materiais incorporados, mão-de-obra directa e gastos gerais.

Os lnventários que

a

Entidade detém, mas que destinam-se

a

contribuir para

o

desenvolvimento das atividades presentes e futuras ou os serviços que lhes estão associados
não estão diretamente relacionados com a capacidade de para ela gerar fluxos de caixa, estão

mensurados pelo custo histórico ou custo corrente, o mais baixo dos dois.

3.2.3. lnstrumentos

Financeiros

Os ativos e passivos financeiras são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma parte
das disposições contratuais do instrumento.
Este ponto é aplicável a todos "lnstrumentos Financeiros" com exceção:

o lnvestimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos;
o Direitos e obrigações no âmbito de um plano de benefícios a empregados;
o Direitos decorrentes de um contrato de seguro exceto se o contrato de seguro resulte
numa perda para qualquer das partes em resultado dos termos contratuais que

se

relacionem com:

o
- tlcLusÃo

Alterações no risco segurado;

eARA A orrtcrÊwcra, AssoctAçÃo
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Alterações na taxa de câmbio;
Entrada em incumprimento de uma das partes;

'".'i.ï{}:,.

il*,:::::c.m.resu,ad.:
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/mem

As quotas, donativos e

bros

outras ajudas similares procedentes

fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros

de

que se encontram

com saldo no final do período sempre que se tenham vencido e possam ser exigidas pela
entidade estão registados no ativo pela quantia realizável.

Clientes e outras contas a Receber
Os "Clientes" e as "Outrds contds q recebel' encontram-se registadas pelo seu custo estando

deduzidas no Balanço das Perdas por lmparidade, quando estas se encontram reconhecidas,
para assim retratar o valor realizável líquido.

As"Perdas por lmparidade" 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).Estas correspondem à diferença entre o montante

a

receber e respetivo valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de

juro efetiva inicial, que será nula quando se perspetiva um recebimento num prazo inferior

a

um ano.
Estas rubricas são apresentadas no Balanço como Ativo Corrente, no entanto nas situações em

que a sua maturidade é superior a doze meses da data de Balanço, são exibidas como Ativos
não Correntes.

Outros ativos e passivos financeiros
Os instrumentos financeiros cuja negociação ocorra em mercado líquido e regulamentado, são

mensurados ao justo valor, sendo as variações reconhecidas deste por contrapartida de
resultados do período.

etpp
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Os custos de transação só podem ser incluídos na mensuração inicial do ativo ou passivo
financeiro, quando mensurados ao custo menos perda por imparidade.

ao justo valor por contrapartida de resultados. Havendo evidência objetiva de que se encontra

em imparidade, esta é reconhecida nos resultados. Cessando de estar em imparidade,

é

reconhecida a reversão.
Os Ativos e Passivos Financeiros são desreconhecidos da forma que se encontra prevista na

Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Pequenas Entidades (NCRF-PE)

Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica "Coixo e depósitos bancórios" inclui 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

pagol' são contabilizadas pelo seu

valor nominal.

3.2.4.

Fundos Patrimoniais

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

Os"Fundos Potrimoniais" são compostos por:

o
o
o

Fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;
Fundos acumulados e outros excedentes;

Subsídios, doações

e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma

legal

aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo.

3.2.5.

Estado e Outros Entes Públicos

O imposto sobre o rendimento do período corresponde ao imposto a pagar. Este, inclui

as

tributações autónomas.
Nos termos do n.e 1 do art.e 10 do Código do lmposto sobre

o

Rendimento das Pessoas

Coletivas (CIRC) estão isentos de lmposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (lRC):

o)
etpp
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b)

As instituições porticulares de solidariedode social e Entidodes anexas, bem como os
pessoos colectivos àquelas legalmente equiparados;

c) As pessoas

colectivas de mera utilidode pública que prossigam, exclusiva ou
predominantemente, Íins científicos ou culturais, de coridade, assistência,
benefícência, solidariedode sociol ou defesa do meio ambiente."

No entanto o n.e 3 do referido artigo menciona que:

"A isenção prevista no n.e 1não obrange os rendimentos empresdriais derivados do
fora do âmbito dos fins
estatutários, bem como os rendimentos de títulos ao portador, não registados nem
exercício dos otividodes comerciais ou índustriais desenvolvidos

depositados, nos termos do legislação em vigor, e é condicionada à observância continuado
dos seguintes requisitos:

a)

o título exclusivo ou predominante, de otividades

dirigidas à
prossecução dos fins que justifícarom o respectivo reconhecimento do qualidode de
utilidade pública ou dos fins que justificoram a isenção consoonte se trote,

Exercício efectivo,

respectivomente, de Entidades previstas nas alíneas a) e b) ou no alínea c) do n.e

b)

!

Afectação oos fins referidos no alínea anterior de, pelo menos, 50% do rendimento
global líquido que serio sujeito o tributação nos termos gerois, oté oo fim do 4.s
período de tributdção posterior àquele em que tenha sido obtido, salvo em coso de
justo impedímento no cumprímento do prozo de ofectação, notificodo ao director geral dos impostos, ocompanhado do respectiva fundomentoção escrita, oté ao último
dia útil do 1.s mês subsequente ao termo do referido prdzo;

c)

Inexistêncio de qualquer interesse directo ou indirecto dos membros dos órgãos
estatutórios, por si mesmos ou por interposto pessoa, nos resultados do exploração dos
otividades económicos por elos prosseguidas."

Assim, os rendimentos previstos no n.e 3 do art.e l-0 encontram-se sujeitos a IRC à taxa de 2l-%

sobre a matéria coletável nos termos do n.s 5 do art.s 87. Acresce ao valor da coleta de
apurado, a tributação autónoma sobre os encargos e às taxas previstas no artigo 88s do

IRC

CIRC.

As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção, de acordo com a legislação em vigor,

durante um período de quatro anos (dez anos para a Segurança Social, até 2000, inclusive,

e

cinco anos a partir de 2001-), exceto quando estejam em curso inspeções, reclamações ou
impugnações. Nestes casos,

e dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados

ou

suspensos. Ou seja, as declarações fiscais da Entidade dos anos de 2013 a2016 ainda poderão

estar sujeitas a revisão.
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Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas
co nta

5.
A

bilísticas.

Ativos Fixos Tangíveis

quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas,

a

da

reconciliação

escriturada no início e no fim dos períodos de 2015 e de 20L6, mostrando

as

quantia

adições, os

abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com
o seguinte quadro:

Saldo em

Aquisições

01-Jan-2015

/ Dnt:rãcc

Abates

Transferências Revalorizações

Saldo em
31-Dez-2015

Custo
Terrenos e recursos naturais
10 332,00

10 332,00

41 663.31

41 663,31

Equipa mento administrativo

1 350,00

1 350,00

0utros Ativos fixos tangíveis

3 195.83

3 195,83

56 541,14

56 s41,14

Edifícios e outras construcões

Equipamento básico
Eouioamento de transoorte
Eouioâmento biolósico

Total
Deoreciacões acumuladas
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construcões

826,56

206,64

182.74

5767.80

Eouioamento administrativo

rr47,s0

202,50

0utros Ativos fixos tansíveis

3 195,83

|

Equipamento básico

1 033,20

11 535,60

4 585,06

Equipa mento de transporte

Equioamento biolóeico

Total

Brpp
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Saldo em

Aquisições

01Jan-2016

/ Dotarãeç

Saldo em

Abates

Transferênciar

Revalorizações
31-Dez-2016

Custo
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construcões

10 332,00

Equipamento básico

41 663.31

10 332,00
105 708,02

64044,71.

Equipamento de transporte

Eouioamento biolóeico
Equipamento admìnistrativo

1 350,00

0utros Ativos fixos tansíveis

3 195,83

Total

56 541,14

1 350,00

3 195,83
120 585,85

64044,7L

Depreciações acumuladas
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construcões

Equioamento básico

1 033,20

206,64

11 s35,60

15 685,78

L239,84
27 2L9,48

1,90

Eouioamento de transoorte
Equipamento biolóeico
Eouioamento administrativo

1 350,00

0utros Ativos fixos taneíveis

3 195,83

Total

6.

17 rt4,63

1 350,00

3 195.83

ts892.42

33 005,15

{1.901

Ativos lntangíveis

Não aplicável.

7.

Locações

Não aplicável.

8. Custos de Empréstimos

Obtidos

Não aplicável.
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9.

lnventários

Em 3L de Dezembro de 2015

e de

201-6

a rubrica "lnventários" apresentava os seguintes

valores:

Descrição

lnventário em

Compras e

01Jan-2015

Doações

ìeclassifìcaçõe!
e

lnventário em
31-Dez-2015

32 976.40
,4âtéri âs-nri mâ s.

subsidi

á ri

23 010,00

as e de consumo

lnventário em

Compras e
Doaçães

e

18 654,50

31-Dez-2016
47 664,50

31 521,84

9 081,61

)rodutos Acebados ê i ntêrmédios

20 218,40

32976.40

Tôtâ

23 010,00

50 776,34

70 964,51

10. Rédito
Para os períodos de 2015 e 2016 foram reconhecidos os seguÌntes Réditos:

2016
4 203.1,9

Descricão
Ven da s

20L5

Prestacão de Servicos
Ju

ros

Rovolties
Divi dendos

Total

4 203.t9

11. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

Não aplicável,

Brpp
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12. Subsídios do Governo e apoios do

r'

Governo

2016

A 31 de Dezembro de 2015 e 20L6, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas
"

Subsídios do Governo"

Descrição
I

/

de

:

Subsídios do Governo
EFP

Totâ

20t6
t5 235,48

20LS
8 233,24

15 235.48

I

15 235.48

I233.24

233.24

13. Efeitos de alterações em taxas de câmbio
Não aplicável.

14. lmposto sobre o Rendimento
O imposto corrente contabilizado, no montante de 355,25€, corresponde ao valor esperado

a

pagar referente:
2016

Descricão

Liquidado
Tributacão Autónoma

2015

IRC

Total

355,25

1-20.10

355,25

120,10

15. Benefícios dos empregados
O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 2015 foi de 9 e em 2016 foi de 14.
Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes:

Descricão
Remuneracões aos Órsãos Sociais
Remuneracões ao Pessoa I
Benefíci os Pós-Emprego
ndemni za Ções
Encarsos sobre as Remuneracões
Segurosde Acidentes no Tra balho e
I

Doencas Profissionais
Gastos deAccão Social

Outros Gastos com o Pessoal
Tota

Brpp
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2016

2015

134 158.58

L36 771.39

1 680.00
26 278,48

25 814,04

1.205,54

67.81

2182,36

1 859,00
L64 452.24

165 504.96

-,-
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16. Divulgações exigidas por outros diplomas

--a.a/'
-$/
t/r'

lesais

y

tn-rr*
^

534/80, de 7 de Novembro.
Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 4tL/9L, de 17 de Outubro, informa-se

que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos
prazos legalmente estipulados.

17. Outras lnformações
De forma

a

uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras,

são

divulgadas as seguintes informações.

17.1. lnvestimentos Financeiros
Não aplicável.

L7.2. Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros
Não aplicável.

17.3. Clientes e Utentes
Para os períodos de 2OI2

e

20L1.

a rubrica "Clientes" encontra-se desagregada da seguinte

forma:

20L6

Descrição

2015

55 120,8(

Clientes e Utentes c/c
Clientes

Utentes
Tota

55 120,8(
55 120.8(

- rNcrusÃo pARA A orrrcrÊructn, AssocrAçÃo
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,/ jj

/
17.4. Outras contas a receber
A rubrica "Outras contos d recebef'tinha, em 3l- de Dezembro de 2015 e 201.6,

a segu

i

nte

decomposição:

201s

201,6

Descrição

Adiantamentos ao pessoal
Adiantamentos a Fornecedores de lnvestimentos
Devedores por acrésclmos de rendimentos

244.2t
11 898.4

r 293,s(
8 461.8(

2,07
2 307.99

2L897.9Í

2 310,0€

Fornecedores
Cutros Devedores
Perdas por lmparidade

Total

17.5. Diferimentos
Em 3L de Dezembro de 2015 e2Ot6, a rubrica "Diferimentos" englobava os seguintes saldos:

20L6

Descrição
Gastos a reconhecer
Sesu ros
Outros gastos a reconhecer

20LS

588,8C

97,32

rsg.29

45,0C

Tota

748,09

L42,32

Tota

8 406,81
8 406,81

Rendimentos a reconhecer
Doacões

17.6. Outros Ativos Financeiros
Não aplicável.

L7.7. Caixa e Depósitos Bancários
A rubrica de"Caixa e Depósitos Bancários", a 31 de Dezembro de 2015 e20L6 encontrava-se
com os seguintes saldos:

20L6

Descrição

20L5

Caixa

27 692,42

Depósitos à ordem
Depósitos a prazo

Total

BrPP
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82 744.49
L33 186,3€
215 330.85
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17.8. Fundos Patrimoniais
Nos "Fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes variações:

Saldo em

Descrição

Saldo em

Aumentos

Diminuições

84 997,75

799,50

11 205.36

2 rr3,20

9 092,t6

186 918,61

84 997,75

29L2.70

269 003.66

01-Jan-2016

31-Dez-2016

Fundos
Excedentes técnicos
Reservas

t757t3,2s

Resultados transitados
Excedentes de revalorizacão
Outras variações nos fundos patrimoniais

Total

2s9 911,s0

17.9. Fornecedores
O saldo da rubrica de " Fornecedores" é discriminado da seguinte forma:

20t6

Descrição
Fornecedores c/c

Tota

L7.t0. Estado e Outros

2015

71662,34

1 598.62

7t

1 598.62

662.34

Entes Públicos

A rubrica de"Estodo e outros Entes Públicos" está dividida da seguinte forma:

20L6

Descricão

20Ls

Ativo
lmposto sobre o Rendimentos das Pessoas
Colectivas (lRC)
lmposto sobre o Valor Acrescentado (lVA)
Seeuranca Social

Total

75 406,97
962,00
L6 368,97

Passivo

lmposto sobre o Rendimentos das Pessoas
Colectivas (lRC)
lmoosto sobre o Valor Acrescentado (lVA)
I mposto sobre o Rendi mentos das Pessoas
Sinsualres (lRS)
Sesura nca Soci a
Total
I

Brpp
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L7.tl.

Outras Contas a Pagar

A rubrica "Outros contds o pogar" desdobra-se da seguinte forma:

Descricão

20L6
Não Corrente

20L5

Corrente

Não Corrente

Corrente
100.00

2L5.28

Pessoal

Remuneracões a pagar
Ca ucões

100.00

2\5.28

Outras ooeracões
Perdas por lmoaridade acumuladas

Fornecedores de lnvestimentos
Credores oor acréscimos de eastos

22 860,00
L 26L,2A
18s.31

40s,98

Utentes
Outros credores

L LOL,25

1,676.L6

Totel

L7.t2. Outros

2182,t4

25 623,04

Passivos Financeiros

Não aplicável.

L7.L3. Subsídios, doações e legados à exploração

A

Entidade reconheceu, nos períodos de 20L5

e 20L6, os seguintes subsídio, doações,

heranças e legados:

20L6

Descrição

Subsídios de outras entidades
Doa cões

Hera nca

23 544.34
428 797 .74

2015
86 386,91
259 656.50

452 342.O8

346 043,41

s

Lesados

Total

Os "Subsídios e Apoios do Governo" estão divulgados de forma mais exaustiva na Nota L2.
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L7.L4. Fornecimentos e serviços externos
A repartição dos "Fornecimentos e serviços externos" nos períodos findos em 3L de Dezembro
de 2015 e de 2016, foi a seguinte:

20L6

Descricão
bcontra tos
Servicos es oeci

2015

21.,0C

Su

a I iza

84 075.81

dos

Materia is

39 754,26
36 360.91

54 904.5s

Enereia efluidos
cões, esta da s e tra ns portes
Servicos diversos í*)

Des I oca

8 062.9Ê,

3 759.s6

18 592,19
17 s3s.66

77 985,77
18 076,99
7 995.00

Rendas ealusueres

7 539.9C

Comuni ca cã o

5 108,85
1563,2C

5 595.35

LA3 L92.t7

LOg 937,49

Segu

ros

Tota

t

973,36

(*) Discriminar as três rubricas de maior valor por ordem decrescente

L7,L5. Outros rendimentos e ganhos
A rubrica de "Outros rendimentos e ganhos" encontra-se dividida da seguinte forma:

2015

Descrição

)escontos de oronto Dasamento obtidos
Jutros rendimentos e eanhos
Tota

L7.t6. Outros gastos

2015

10,5C

17,76

5155.56

24 025,65
24 037.41

5 166.06

e perdas

A rubrica de "Outros gastos e perdos" encontra-se dividida da seguinte forma:

20L6

Descricão

mpostos
Outros Gastos e Perdas
Total

BrPP

- TNCLUSÃO PARA A DEFtCtÊNC|A,

R. Costa Pinto, ns

ASSOCTAçÃO

20L5

650.38

765.44

13,08

1,897.70
2 663,14

663,46

25

11.-R/C,2765-473EsÌotil

NIF:508 908 507
O Tejoaccount, Lda

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2016

L7.L7. Resultados Financeiros
Nos períodos de 20L5

e 2Ot6 foram

reconhecidos os seguintes gastos

e rendimentos

relacionados com juros e similares:
20!5

20L6

Descrição

luros e sastos similares suoortados
Juros suoortados
Diferencas de câmbio desfavoráveis
Outros sastos e perdas de financiamento

0.0!

Tota

0,03

luros e rendimentos similares obtidos
Juros obtidos
Dividendos obtidos
Outros rendimentos similares
Tota
Resultados financeiros

í0.03'

17.t8. Acontecimentos após data de Balanço
Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas
Demonstrações Financeiras de 3L de Dezembro de 2016.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram
outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

Estoril, 15 de Março de2017

O Contabilista Certificado
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