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CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE MAFRA - LAR DO SOBREIRO

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS

EXERCíCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Nota introdutória

o CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE MAFRA - LAR DO SOBREIRO, foi constituído em 27 de
Setembro de 1988, com o NIPC 502061 146. Tem a sua sede no Largo Lar e Centro de Dia, n°. 3,
Sobreiro, Freguesia e Concelho de Mafra, e tem como fins principais as Actividades de Apoio
Social a Pessoas Idosas, com Alojamento.

2 Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

• Referencial contabilístico

As presentes demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o regime de
normalização contabilística para entidades do setor não lucrativo aprovado pelo Decreto-
Lei n° 36-A/20 11, de 9 de Março, o qual se integra o Sistema de normalização Contabilística
(SNC), aprovado pelo Decreto-Lei n° 158/2009, de 13 Julho. O SNC-ESNLé regulado pelos
seguintes diplomas:

• Aviso n°. 6726-B/2011, de 14 de Março (Norma contabilística e de Relato Financeiro
para as Entidades do Setor Não Lucrativo: NCRF-ESNL);

• Portaria n° 106/2011, de 14 de Março (Código de Contas específico para as Entidades
do Setor Não Lucrativo: CC-ESNL);

• Portaria n°. 105/2011, de 14 Março (Modelos de demonstrações financeiras aplicáveis
às entidades do setor não lucrativo).

Sem prejuízo da aplicação da NCRF-ESNLem todos os aspetos relativos ao reconhecimento,
mensuração e divulgação, sempre que esta norma não responda a aspetos particulares que
se coloquem à Entidade em matéria de contabilização ou relato financeiro de transações
ou situações, ou a lacuna em causa seja de tal modo relevante que seu não preenchimento
impeça o objectivo de ser prestada informação que, de forma verdadeira e apropriada,
traduza a posição financeira numa certa data e o desempenho para o período abrangido,
a Entidade recorre, tendo em vista tão-somente a
superação dessa lacuna, supletivamente e pela ordem indicada: (i) às Normas
Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF) e Normas Interpretativas (NI) do Sistema de
Normalização Contabilística (SNC) aprovado pelo Decreto-Lei n° 158/2009, de 13 de Julho, (ii)
às Normas Internacionais de Contabilidade (IAS) e Normas Internacionais de Relato
Financeiro (IFRS),emitidas pelo IAS8,e respetivas interpretações (SICe IFRIC).

Nas presentes demonstrações financeiras, preparadas a partir dos registos contabilísticos da
Entidade, foram considerados as seguintes bases de preparação:

• Continuidade

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das
operações Entidade durante um período de pelo menos, mas sem limitação, doze meses a
partir da data do balanço.
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• Regime da periodização económica (acréscimo)

Os itens são reconhecidos como ativos, passivos, fundos patrimoniais, rendimentos e gastos
quando satisfaçam as definições e critérios de reconhecimento.

Os rendimentos e os gastos são reconhecidos à medida que são respectivamente gerados ou
incorridos, independentemente do momento da respetiva receita/recebimento ou Despesas /
Pagamento.

As quantias de rendimentos atribuíveis ao período e ainda não recebidos ou liquidados são
reconhecidas na rubrica de «Outras contas a recebem, em «Devedores por acréscimos de
rendimento. Por sua vez, as quantias de gastos atribuíveis ao período e ainda não pagos ou
liquidados são reconhecidos na rubrica de «Outros contas a pagam, em «Credores por
acréscimos de qostos».

As quantias dos rendimentos e dos gastos que, apesar de já ter ocorrido a respetiva
receita/recebimento ou despesa/pagamento, devam ser reconhecidos nos períodos seguintes,
são reconhecidos na rubrica de «Diterirnentos». em «Rendimentos a reconhecem ou «Costos a
reconhecem, respetivamente.

• Consistência de apresentação:

Os critérios de apresentação e de classificação de itens nas demonstrações financeiras são:
mantidos de um período para outro, a menos que (i) seja percetível, após uma alteração
significativa na natureza das operações, que outra apresentação ou classificação é mais
apropriada, tendo em consideração os critérios para a seleção e aplicação de políticas
contabilísticas contidas na NCRF ESN, ou a NCRF-ESNLestabeleça uma alteração na
apresentação, e em todo o caso (iii) a apresentação alterada proporcione informação
fiável e mais relevante das demonstrações financeiras e (iv) se for provável a estrutura de
apresentação revista continue de modo a que a comparabilidade não seja prejudicada.

• Materialidade e agregação:
Aplicar o conceito de materialidade significa que um requisito de apresentação específico
contido na NCRF-ESNLnão necessita de ser satisfeito se a informação não for material, sendo
que a Entidade não definiu definiu qualquer critério de materialidade para efeito de
apresentação das presentes demonstrações-financeiras.

Quanto à agregação, cada classe material de itens semelhantes é apresentada
separadamente nas demonstrações financeiras em harmonia com a informação mínima
que consta dos modelos de demonstrações financeiras aprovados para as ESNL.

• Compensação

Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos
respectivos itens de balanço e da demonstração dos resultados, pelo que nenhum ativo foi
compensado por qualquer passivo e nenhum gasto foi compensado por qualquer
rendimento.

Não se consideram compensações (i) a mensuração de ativos líquidos de deduções de
valorização, por exemplo, deduções de obsolescência nos inventários e deduções de
dívidas duvidosas nas contas a receber, (ii) a dedução da quantia de quaisquer descontos
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comerciais e abatimentos de volume obtidos ou concedidos, (iii) a dedução ao produto da
alienação de ativos não correntes da quantia escriturada do ativo e dos gastos de venda
relacionados, e (iv) a compensação dos dispêndios relacionados com uma provisão
previamente reconhecida para o efeito.

• Comparabilidade

Sempre que a apresentação e a classificação de itens das demonstrações financeiras são
emendadas, as quantias comparativas são reclassificadas, a menos que tal seja
impraticável, pelo que as políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados na
preparação das quantias das demonstrações financeiras apresentadas para o período de
relato são comparáveis com os utilizados na preparação das quantias comparativas
apresentadas. "

A entidade adotou pela primeira vez a NCRF-ESNLna preparação do balanço de abertura
reportado a 2011, data de transição para a NCRF-ESNL.

3 Principais políticas contabilísticas

As principais políticas de contabilidade aplicadas na elaboração das demonstrações
financeiras são as que abaixo se descrevem. Estaspolíticas foram consistentemente aplicadas a
todos os exercícios apresentados, salvo indicação em contrário.

a) Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações financeiras do CENTROSOCIAL PAROQUIAL DEMAFRA - LARDO SOBREIRO
são apresentadas em euros. O euro é a moeda funcional e de apresentação.

As transacções em moeda estrangeira são transpostas para a moeda funcional utilizando as
taxas de cãmbio prevalecentes à data da transacção.

Os ganhos ou perdas cambiais resultantes dos pagamentos/recebimentos das transacções
bem como da conversão de taxa de cãmbio à data de balanço dos activos e passivos
monetários, denominados em moeda estrangeira são reconhecidos na demonstração dos
resultados nas rubricas "Juros e rendimentos similares obtidos" e "Juros e gastos similares
suportados", se relacionados com empréstimos ou em "Outros rendimentos e ganhos" ou
"Outros gastos e perdas", para todos os outros saldos e transacções.

4 Políticas Contabilísticas, Alterações nas Estimativas Contabilísticas e Erros.

Nesta nota são apresentadas as divulgações exigidas pela NCRF-ESNLna selecção e aplicação
de políticas contabilísticas e na contabilização de alterações nas políticas contabilísticas,
alterações nas estimativas contabilísticas e correções de erros de períodos anteriores, não
contemplando as divulgações de alterações nas políticas contabilísticas que ocorrem quando
uma entidade adota as NCRF-ESNLpela primeira vez. Por essa razão, os requisitos relativos às
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primeiras ~divulgações de alterações às políticas contabilísticas não se aplicam às
demonstrações financeiras de uma entidade de acordo com as NCRF-ESNL.

Quando a aplicação de uma disposição desta norma tiver efeitos no período corrente ou em
qualquer pe-ríodo anterior, salvo se for impraticável determinar a quantia do ajustamento, ou
puder ter efeitos em períodos futuros, uma entidade deve divulgar apenas nas demonstrações
financeiras do período corrente:

a) A natureza da alteração na política contabilística;

b) A natureza do erro material de período anterior e seus impactos nas demonstrações
financeiras desses períodos;

c) A quantia de ajustamento relacionado com o período corrente ou períodos anteriores aos
apresentados, até ao ponto que seja praticável;

d) As razões pelas quais a aplicação da nova política contabilística proporciona informação
fiável e mais relevante, no caso de aplicação voluntária.

5 Activos fixos tangíveis

Os activos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das
depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método das
quotas constantes em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo
de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil
estimada:

- Edifícios e outras construções
- Equipamento básico
- Equipamento de transporte
- Equipamento administrativo
- Outros activos fixos tangíveis

- 5 a 20 anos
- 4 a 8 anos
- 4 anos
- 3 a 10anos
- 4 a 10anos

As despesas com reparação e manutenção destes activos são consideradas como gasto no
período em que ocorrem.

Os activos fixos tangíveis em curso representam bens ainda em fase de
construção/promoção, encontrando-se registados ao custo de aquisição deduzido de
eventuais perdas por imparidade.

Estes bens são depreciados a partir do momento em que os activos subjacentes estejam
concluídos ou em estado de uso.

As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate de activos fixos tangíveis são
determinadas pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data
de alienação/abate, sendo registadas na demonstração dos resultados nas rubricas "Outros
rendimentos e ganhos" ou "Outros gastos e perdas", consoante se trate de mais ou menos
valias.
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Beneficiações relativamente às quais se estima que gerem benefícios económicos adicionais
futuros são capitalizadas na rubrica propriedades de investimento.

o movimento ocorrido nos Ativos fixos tangíveis e respetivas depreciações, nos períodos de
2015 e de 2014 foi o seguinte:

31 de Dezembro de 2014

Saldo em Aquisiçõesl
Abates Transferênc. Revaloriz.

Saldo em
O1·Jan·14 I Dotações 31·Dez·14

Custo:
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções 202.383

,..
202.383

Equipamento básico 159.567 10.843 170.410

Equipamento de transporte 55.371 9.790 65.161
Ferramentas Utensilios
Equipamento adrrinistrativo 31.201 1.325 32.526
Outros activos fixos tangíveis
Investimentos em curso

448.522 21.958 470.480

Depreciações acumuladas
Edifícios e outras construções 158.262 5.361 163.623
Equipamento básico 146.282 5.296 151.578
Equipamento de transporte 55.371 2.447 57.818
Ferramentas e utensilios 279 1.689 1.968
Equipamento adrrinistrativo 34.237 2.352 36.589
Outros activos fixos tangíveis

394.431 17.146 411.577

Custo:
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções 202.383 202.383

Equipamento básico 170.410 8.995 179.405

Equipamento de transporte 65.161 65.161

Equipamento biológico
Equipamento administrativo 32.526 32.526

Outros activos fixos tangíveis
Investimentos em curso

470.480 8.995 479.475

Depreciações acumuladas
Edifícios e outras construções 163.623 5.361 168.984

Equipamento básico 151.578 7.407 158.985

Equipamento de transporte 57.818 2.447 60.265

Ferramentas e utensilios 1.968 621 2.589

Equipamento administrativo 36.589 953 37.542

Outros activos fixos tangíveis
411.577 16.790 428.367
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6 Propriedades de Investimento

Incluem essencialmente edifícios e outras construções detidos para obter rendimento e/ou
valorização do capital. Estes activos não se destinam à produção de bens ou ao fornecimento
de serviços. Também não se destinam a fins administrativos ou para venda no decurso da
actividade corrente dos negócios.

As "Propriedades de Investimento" são registadas pelo seu justo valor determinado por
avaliação anual efectuada por Entidade especializada independente. São reconhecidas
directamente na Demonstração dos Resultados, na rubrica "Aumentos/reduções de justo valor",
a variações no justo valor das propriedades de investimento.

Só após o início da utilização dos activos qualificados como propriedades de investimento é
que são reconhecidas como tal. Estes são registados pelo seu custo de aquisição ou de
produção na rubrica "Propriedades de investimento e desenvolvimento" até à conclusão da
construção ou promoção do activo.

Assim que terminar o referido período de construção ou promoção a diferença entre o custo
de construção e o justo valor é contabilizada como "Variação de valor das propriedades de
investimento", que tem reflexo directo na Demonstração dos Resultados.

As despesas com manutenção, reparação, seguros, Imposto Municipal sobre Imóveis, entre
outros que decorrem da utilização, são reconhecidas nas respectivas rubricas da Demonstração
dos Resultados. No entanto as benfeitorias que se prevê geraram benefícios económicos futuros
acrescem ao valor das Propriedades de Investimento.

Custo:
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Equipamento biológico
Equipamento administrativo
Outras Propriedades de Investimento
Investimentos em curso

2.450

18.691

2.450

18.691

299 299

21.440 21.440

7 Inventários

Os Inventários que a Entidade detém, mas que se destinam a contribuir para o desenvolvimento
das actividades presentes e futuras ou os serviços que lhes estão associados não estão
directamente relacionados com a capacidade de a Entidade gerar fluxos de caixa, estão
mensurados pelo custo histórico.

_______________."Ia,-
Mercadorias
Materias Primas e de Consumo 4.119 5.730

4.119 5.730
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8 Subsídios do Governo e Outros Apoios

Subsídios do Governo: são auxílios do Governo na forma de transferência de recursos para
uma entidade em troca do cumprimento passado ou futuro de certas condições
relacionadas com as atividades operacionais da entidade. Excluem as formas de apoio do
Governo às quais não possa razoavelmente ser-lhes dado um valor e transações com o
Governo que não se possam distinguir das transações comerciais normais da entidade.

Nos períodos de 2015 e de 2014 a Empresa reconheceu rendimentos decorrentes dos
seguintes subsídios: ____________ ·"·If··"·IIM

ISS, IP - Centro Distrital
Lares 152.246 150.591
Centro de Dia 18.946 19.058
Coop. Vagas Pilar 19.045 11.531
Complemento pl Lar de Idosos 5.381 7.991
ISS, IP - CNP- Subsidios Funeral 214
IEFP - Estimulo ao Emprego 3.061
IEFP - POC 4.868
IEFP - Estágios Profissionais 9.255 18.861

209.954 211.093

Subsídios relacionados com activos: são subsídios do Governo cuja condição primordial é a
de que a entidade que a eles se propõe deve comprar, construir ou por qualquer forma
adquirir ativos a longo prazo. Podem também estar ligadas condições subsidiárias
restringindo o tipo ou a localização dos ativos ou dos períodos durante os quais devem ser
adquiridos ou detidos.

Nos períodos de 2015 e de 2014 a Empresa reconheceu rendimentos decorrentes dos
seguintes subsídios:

·"·M'·PIDDAC
MASES
DOAÇÕES

2.245 2.245
242 242

__ --=3..:..:.7....:.7=.2 3.772
6.259 6.259

9 Informações exigidas por diplomas legais

A Direcção informa que o CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE MAFRA - LAR DO SOBREIROnão
apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de
Novembro.

Dando cumprimento ao estipulado no artigo 209.° do Código dos Regimes Contributivos do
Sistema Previdencial de Segurança Social, a Direcção informa que a situação do CENTRO
SOCIAL PAROQUIAL DE MAFRA - LAR DO SOBREIROperante a Segurança Social se encontra
regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados, não existindo qualquer acordo de
pagamento prestacional.
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10 Outras Informações

Fluxosde caixa

Caixa, depósitos bancários e equivalentes de caixa

Os componentes de caixa e seus equivalentes, no final do exerci CIO de 2015 e no final do
exercício transacto, eram, conforme relevado na Demonstração dos Fluxos de Caixa, os
seguintes:

Esta rubrica inclui Caixa, Depósitos à ordem em bancos e outros investimentos de curto prazo
de alta liquidez com maturidades até três meses. Os descobertos bancários são incluídos na
rubrica "Financiamentos obtidos", expresso no "Passivo corrente".

----------------- .,..",~ •• ,.."Iij-
570 8.493Numerário

Depósitos bancários
Instrumentos financeiros

184.489 185.472

Caixa e seus equivalentes 185.059 193.965

Fluxos de caixa

Recebimentos de utentes referentes às mensalidades.

Pagamentos a fornecedores

Pagamentos a colaboradores, inclui enfermeiros e médico.

Outros pagamentos e recebimentos, inclui as retenções de IRSe Segurança Social e respectivos
pagamentos à segurança social da parte correspondente à Instituição, como entidade
empregadora.

Recebimentos de Juros de depósitos e aplicações financeiras.

Doações referentes aos donativos exclusivamente em numerário.

Juros e gastos similares.

A rubrica Depósitos a prazo regista os depósitos que foram constituídos:

MONTEPIO € 150,000.00 20.10.2015 24.04.2016 187 Dias
Banco Valor Inicio Termo Duração

Adiantamentos de clientes

Em 31 de Dezembro de 2015 e de 2014 a rubrica "Adiantamentos de clientes" no passivo,
apresentava os seguintes saldos:

__________________.'..,"f- .'''''11-
5.396 6.024Adiantarnentos de clientes e utentes

5.396 6.024
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Fornecedores ~ -
Em 31 de Dezembro de 2015 e de 2014 a rubrica "Fornecedores" no activo e no passivo,
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apresentava os seguintes saldos:

_____________________ .".pSf- ."''iS,M
2.687 2.687
250

Fornecedores c/c
Adiantamentos a fornecedores

2.937 2.687

Estado e outros entes públicos

Em 31 de Dezembro de 2015 e de 2014 a rubrica "Estado e outros entes públicos" no activo e no
passivo, apresentava os seguintes saldos:

-,,·gf- -'O·gie
Activo

Imposto sobre o rendimento
Retenção de impostos sobre rendimentos
Imposto sobre o valor acrescentado
Outros impostos
Contribuições para a Segurança Social
Tributos das autarquias locais
Outras tributações

1.802

1.802

Passivo

Imposto sobre o rendimento
Retenção de impostos sobre rendimentos
Imposto sobre o valor acrescentado
Outros impostos
Contribuições para a Segurança Social
Tributos das autarquias locais
Outras tributações

2.114 3.247

6.203 7.930

198 309
8.515 11.486

Outras contas a pagar e a receber

Em 31 de Dezembro de 2015 e de 2014 os saldos das outras contas a pagar e a receber do
activo B passivo foram como segue:

-i'_iiS&- *S§··,,§-
Activo

IGFSS
IEFP
Gastos plurlenais a reconhecer

9.577
2.847

Gastos diversos a reconhecer
12.424

Passivo

Subsidias para Investirrento
Estimativa com Ferias do Pessoal
Rendirrentos diversos a reconhecer

46.638 55.323

46.638 55.323
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Vendas e serviços prestados ~ .

A rubrico Vendas e prestações de serviços, nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2015 e
de 2014, foram como se segue:

31-Dez-15---Mercado Mercado
Interno Externo Total

31-Dez-14--Mercado Mercado
Interno Externo Total

Prestações de serviços 321.997 321.997 287.877 287.877
321.997 -------3-2-1-.9-9-7---2-8-7.-8-77- -------2::-:8==7:"":.8==7=-7

Fornecimentos e serviços externos

A decomposição dos fornecimentos e serviços externos nos períodos findos em 31 de Dezembro
de 2015 e de 2014, foi o seguinte:

________________.'I·U'- ·"·Ule
Subcontratos
Serviços especializados
Materiais
Energia e fluidos
Deslocações, estadas e transportes
Serviços diversos:

Rendas e alugueres
Comunicação
Seguros
Royalties
Contencioso e notariado
Limpeza Higiene e Conforto
Medicação
Outros serviços

37.020 35.658
2.984 2.255
14.136 14.573

43 169

1.810 2.119
1.775 1.771

18.606 20424
303 685

2.157 4.274
78.834 81.928

Gastos com pessoal
A repartição dos gastos com o pessoal dos períodos findos em 31 de Dezembro de 2015 e de
2014 foi o seguinte:

________________."·U'- ·'I··,e
Remunerações dos órgãos sociais
Remunerações do pessoal
Benefícios pós-emprego
Indemnizações
Encargos sobre remunerações
Seguros
Gastos de acção social
Outros gastos com o pessoal

295.197 332.180

584 433
63.939 70.654
2.313 3.498

7.257 5.784
369.289 412.550

o número médio de empregados do CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE MAFRA - LAR DO
SOBREIROno exercício de 2015 foi de 26 e no exercício de 2014 de 28.

CENTRO SOCIll PAROQUIAL DE MAFRA

Largo Lar c Centro de Dia N°3, Sobreiro 2640-578 Mafra I Telf. 261 815883 I email: ccntrosocialmafra@sapo.pr

mailto:ccntrosocialmafra@sapo.pr
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Outros rendimentos e ganhos

Os outros rendimentos e ganhos, nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2015 e de 2014,
foram como segue:

~ __ ~ __ ~ __ ~ __ ~ ~"~"~·#§I.-aMt~ji""·#§Iii
Rendimentos suplementares
Descontos de pronto pagamento obtidos
Recuperação de dívidas
Ganhos em Inventários
Outros rendimentos e ganhos
Correções relativas a períodos anteriores
Imputação de subsídios ao Investimento
Donativos em Numerário
Donativos em Espécie
Outros não especificados
Rendimentos e ganhos investimentos n/financeiros Rendas

780
O

99
O

4.439
2.487
4.242

19.537
357

2.820
34761

Outros gastos e perdas

723
994

1.902
65
11

2.487
3063

24.673
59

2.820

36797

Os outros gastos e perdas, nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2015 e de 2014, foram
como segue:

______________________________________________""fifW-''''fi'.
709 1.057Impostos

Descontos de pronto pagamento concedidos
Dívidas incobráveis
Perdas em inventários
Gastos e perdas em subsidiárias e associadas
Donativos em Espécie
Quotizações
Outros gastos e perdas

7.046

12.968
185

2.213

303

14.182
245

23.121 15.788

Gastos/Reversões de depreciação e de amortização

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2015 e de 2014, os gastos com depreciações e
amortizações apresentavam-se como segue:

31-Dez-15---
Gastos Reversões Total

31-Dez-14-
Gastos Reversões Total

Propriedades de investimento
Activos fixos tangíveis
Activos intangíveis

16.790 16.790

16.790 16.790

17.146 17.146

17.146 17.146

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE MAFRA

Largo Lar e Centro de Dia N."3, Sobreiro 2640-578 Mafra I Telf. 261 815 1\83 I email: centrosocialmafra@sal'o'l't
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Resultados de operações de financiamento

Os Juros e rendimentos similares obtidos e os Juros e gastos similares suportados, decorrentes de
operações de financiamento, decompunham-se do seguinte modo nos exercícios findos em 31
de Dezembro de 2015 e 31 de Dezembro de 2014:

·'I-U'- ·'I-U'-
Juros e rendimentos similares obtidos

Juros de financiamentos obtidos

Diferenças de cãmbio
Juros de outros financiamentos concedidos

3.194 2.648

3.194 2.648

Juros e gastos similares suportados

Juros de financiamentos obtidos
Diferenças de cãmbio
Outros gastos e perdas de financiamento 274 238

Resultados das operações de financiamento

274

3.468

238

2.886

$eu... 'c- if.ru J

.,*
204098629*~:

75224_ *~ *

O Contabilista Certificado:

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE MAFRA

Largo Lar c Centro de Dia N.o3, Sobreiro 2640-578 Mafra I Telf 261 815 883 I cmail: ccntrosocialmafra@sapo.pt
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CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE MAFRA - LAR DO SOBREIRO

Demonstração individual dos resultados por naturezas
Período findo em 31 de Dezembro de 2015 Moeda:EUR

RENDIMENTOS E GASTOS I Notas ~

Vendas e serviços prestados . 10 321.996,83 287.876,78

8 209.953,73 211.093,15

7 -66.888,43 -74.789,00

10 -78.834,48 -81.928,35

10 -369.289,45 -412.549,53

10 34.761,11 36.797,10

10 -23.121,08 -15.787,56

f--- -- --

28.578,23 -49.287,41

Subsídios doações e legados à exploração .

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas .

Fornecimentos e serviços externos .

Gastos com pessoal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..

Outros rendimentos e ganhos .

Outros gastos e perdas .

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos ....

Gastos/Reversões de depreciação e de amortização. 10 -16.789,64 -17.145,29

e------ --- -'-- ---

11,788,59 -66.432,70

3.193,75 2.647,86

-274,27 -238,29

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) ....

Juros e rendimentos similares obtidos . 10

Juros e gastos similares suportados . 10

14.708,07 -64.023,13Resultado antes de impostos .

~t--

14.708,07

-- .~

-64.023,13Resultado líquido do período .

N I F: 502 061 146

o Contabilista Certificado:

**.
2 O 4 O9 8 6"2 9*

, <:;.;\ *
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CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE MAFRA - LAR DO SOBREIRO

Balanço individual em 31 de Dezembro de 2015
Moeda:EUR

RUBRICAS . I Notas ~

ACTIVO

Activo não corrente:
Activos fixos tangíveís .
Propriedades de investimento .

Activo corrente:
Inventários ...
Adiantamentos a fornecedores .....
Estado e outros entes públicos .
Outras contas a receber. . . . . . . . . . . . . . .
Caixa e depósitos bancários .

Total do activo .

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos patrimoniais:
Fundos .
Outras variações nos fundos patrimoniais .

Resultado liquido do período.

Total do fundo de capital .

Passivo:

Passivo corrente:
Fornecedores.
Adiantamentos de clientes.
Estado e outros entes públicos .
Outras contas a pagar.

Total do passivo .

Total dos fundos patrimoniais e do passivo .

5
6

7
10
10
10
10

10
10
10

10

58.025.51 65.819,68
21.440,10 _~2~1.440, 1~
79.465,61 87.259,78

4.118,70 5.730,05
250,00

1.801,52
12.423,88

185.059,07 193.964,54
203.653,17 199.694,59

283.118,78 286.954,37

139.061,71
66.113,19

203.084,84
72.372,11

-64.023,13

---+----~ -~
219.882,97 211.433,82

14.708,07

2.686,90 2.686,93

5.396,29 6.024,37
8.514,92 11.486,28

1--- 46.637,70 _ 55.322,97
63.235,81 75.520,55
63.235,81 75.520,55

!----
283.118,78 286.954,37

N I F: 502 061 146

o Contabilista Certificado:

*--* *
204098629*

*

7522~ ~:
**
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Conta de Gerência das Instituições Particulares 11 NISS

de Solidariedade Social L
I NIPC

"-_ ••••• .. . " • _, .. . --1 ~ __

•
INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCiAl, ! P

NOTA: O mapa deverã incluir todos os sub sfdics ainda por regularizar, assim como todos os investimentos por eles subsidiados e que ainda não estejam completamente amortizados.
Em cada sub-conta só deverão ser registados os valores com origem na mesma "Entidade" e para o mesmo investimento (Empreendimento).
As colunas para os valores das amortizações dos imobilizados e das reduções dos subsidies para os investimentos, deverão ser aumentadas no caso dos "Empreendimentos" incluirem imobilizados com mais taxas de amortização diferenciadas,

D~rl, ,t-J- n ~
1 ÇDl~tw1~~J, .,r, ~~ h~'U:~H~~~

LJ7~~â~j-1 1

5931
59311

SUBSIDIOS
PIDDAC

Subsidio para Edlflclo Lar 10 Andar 44.893,562000

5932 OUTROS
59321 MASES ·EDIFICIO Lar e Centro de Dia

######## , MST sadt, Rla,Portas Corta Fogo· Edlf Lar 2010 12.120,92

TOTAL suas. PIOOAC+MASES LAR E CENTRO DIA 57.014,48

4
4332
4332
4332

;INVESTlMENTO
Edlflclo Lar 10 Andar
MASES ·EDIFICIO Lar e Centro de Dia
RAMAL AGUA ·EDIFICIO Lar e Centro de Dia

74.131,06
18.250,09

595,70

2000
2010
2010

TOTAL DO INVESTIM -PIDDAC+MASES LAR E CENTRO DIA 92.976,85

e+f+g=<h+i+j+1

SG!<.l
2%
2°íu

16,660/0
33,33%

Mapa de Controlo dO(s) Subsfdio(s) para Investiment:o(s)

--.---- -'---'~--"--l
ANO 2015 W. I

20003427871 i
502061146 I

_._._..__.__~__. .k_··. _ . ._~__.

: " ' ;;" - - ~.:
MOVIMENTOS NO ANO

2.244,68 11,223,36 2,244,68
0,00

8.978,68

0,00
242,41 10.908,87 242,41 10.666,46

0,00 0,00 2.244,68 242,41 22.132,23 2.487,09 0,00' 0,00 0,00. 19,645,14

.. , f3.706,55 18.532,81 14.826,26
365,00 16.425,09 16.060,09
11,91 536,15 I 524,24

0,00 31.410,590,00 3.706,55 376,91 35.494,05

*

SúUÚj.
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20409862·9·
, ..
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*
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PARECER DO CONSELHO FISCAL

Em cumprimento das disposições legais e estatuarias, procedeu este conselho fiscal à
verificação periódica das contas da Direção do ano de dois mil e quinze, ao abrigo do Artigo
26º, número 1, Alínea b)dos Estatutos deste CENTROSOCIAL PAROQUIAL DE MAFRA - LAR
DO SOBREIRO,e que verificamos estarem conforme e de acordo com o sistema contabilístico
em vigor par o setor, tendo os movimentos regista dos referentes ao ano de 2015 sido
consideradas em ordem e de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites.

Nestes termos, o conselho fiscal vem dar parecer positivo sobre os seguintes elementos das
contas apresentadas pela direção, relativamente ao ano de 2015:

A) A demonstração de resultados, o balanço e os anexos ao balanço e à demonstração

de resultados;

B) O relatório de gestão;

C) A aplicação de resultados do exercício;

D) Que seja aprovado um voto de louvor à atual direção pelo serviço desempenhado no
decorrer do seu mandato.

Sobreiro, 18 de Abril de 2016

O Conselho Fiscal,

~\
(José Manuel Gouveia Mourato)

\.

(Manuel José Monteiro Girão)

(Joaquim José de Jesus Ferreira Dias)



Nº 3/2016

Aos dezanove dias do mês de abril de dois mil e dezasseis pelas vinte e uma horas, na

sede do CENTROSOCIALPAROQUIAL DEMAFRA - Lar e Centro de Dia do Sobreiro, sito

no Largo Lar e Centro de Dia, número três, lugar do Sobreiro, freguesia e concelho de

Mafra, dois mil seiscentos e quarenta - quinhentos e setenta e oito, Instituição

Particular de Solidariedade Social, com registo definitivo no Livro três das Fundações de

Solidariedade Social sob o número sessenta barra oitenta e oito, a folhas cento e setenta

e oito ao abrigo do número um do artigo treze, com o número de identificação fiscal

quinhentos e dois, zero sessenta e um, cento e quarenta e seis, reuniu a Direção da

Inst it uição. ------- -------- ------------ -------- -------- --- ----------- ----- -------------- -------------- ----------

-----À reunião esteve presente o Corpo Diretivo em exercício na Instituição. ---------------

-----Cumprimentando os presentes, deu início à sessão o Sr. Presidente Dr. José Parente.

-----Análise e votação das Contas da Gerência referentes ao exercício do ano de dois

m iIe qui nz e. --------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Procedeu-se à análise do Relatório da Direção, do Balanço, da Demonstração de

Resultados e do Anexo e sua conformidade com a documentação e foram debatidos as

segu intes questões mais re levantes: -------------------------------------------------------------------

-----Verificou-se um aumento em 2015 do valor dos serviços prestados no valor de,

321.996,83 € (Trezentos e vinte e um mil novecentos e noventa e seis euros e oitenta e

três cêntimos). Verificou-se ainda a obtenção de um Resultado Líquido do Período, no

valor de 14.708,07 € (Catorze mil setecentos e oito euros e sete cêntimos). Os

Rendimentos ascenderam a 569.905,42 € (Quinhentos e sessenta e nove mil,

novecentos e cinco euros e quarenta e dois cêntimos), sendo os Gastos no valor de



555.197,35 € (Quinhentos e cinquenta e cinco mil, cento e noventa e sete euros e trinta

e cinco cênti mos). -------------------------------------------------------------------------------------------

-----Colocadas à votação dos presentes as contas do exercício foram as mesmas

aprovadas por unanimidade. Assim em 31 de dezembro de 2015, foi apurado um

Resultado Líquido no valor de 14.708,07 € (Catorze mil setecentos e oito euros e sete

cêntimos) que será adicionado aos Resultados Transitados. -------------------------------------

-----Não havendo qualquer outro assunto a tratar na Ordem de Trabalhos, a reunião foi

dada por encerrada às vinte e quatro horas da qual se lavrou a presente ata que depois

de lida e aprovada vaiJr:s,~nafa; ~o~elmo da

-----0 Presidente: l<\~ ~ réA,r,J~ . .
-----0 Vice-presidente: ~~ r rL A, S:-h--,

-----0 Tesoureiro: \Ir ~iNV'1
-----0 Secretário: _. __ \ \

-----A Vogal: L~c.~~?C\.\c:ic-\

)L·
-----0 Vogal:

-----0 Vogal:


