
 

Demonstração de Resultados                              

 

- Rendimentos 

 

As prestações de serviços geraram receitas no valor de 

€80.288,59 representando 39,67% dos rendimentos 

totais. Nesta rubrica destacam-se as receitas obtidas 

através das comparticipações dos utentes no valor de 

€75.657,59, €4.184,00 em alimentação e os restantes 

€447,00 em quotas.  

 

Na rubrica subsídios, doações e legados à exploração, 

registaram-se €86.741,32 dos quais €62.678,60 foram 

subsídios recebidos da Segurança Social através dos 

protocolos de cooperação, esta rubrica representou 

30,97% dos rendimentos totais.  

Nesta rubrica destacam-se ainda as verbas recebidas 

da Câmara Municipal da Azambuja e da Junta de 

Freguesia de Manique do Intendente no valor de 

€7.957,64 e €200,00, respetivamente. 

Esta rubrica registou também €15.905,08 dos quais 

€550,00 referem-se a meios monetários e os restantes 

a doações em géneros.   

 



Em Outros Rendimentos e Ganhos destacam-se 

€7.796,46 relativos a festas, subscrições e outras 

angariações de fundos e ainda €26.946,22 resultantes 

do diferimento dos subsídios para investimento em 

ativos fixos tangíveis (edifício e obras no pavilhão) 

obtidos da Segurança Social, Câmara Municipal da 

Azambuja e de outras entidades. 

 

 

- Gastos 

 

Os Gastos Com o Pessoal foram este ano de 

€89.264,70. Esta rubrica, o maior esforço financeiro 

da entidade, representa 42,60% do total de gastos. 

Esta rubrica contempla as remunerações do pessoal, 

os encargos sobre as remunerações e o seguro de 

acidentes no trabalho.   

 

A rubrica Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias 

Consumidas registou €43.572,10 na aquisição de 

géneros alimentares. 

 

Na rubrica Fornecimentos e Serviços Externos estão 

contabilizadas as despesas de funcionamento e 

manutenção da entidade e atingiram, este ano, o valor 



de €45.780,15 e representaram 21,84% dos gastos 

totais da instituição. 

 

Os gastos de depreciação e amortização dos activos 

fixos tangíveis, de acordo com o estipulado por lei, 

somaram, este ano, €28.021,67. 

 

 

- Resultados Líquidos do Exercício 

 

O Resultado líquido do exercício de 2019 cifrou-se 

negativo em -€7.179,38. 

 

Propomos que o Resultado Líquido do exercício de 

2019 seja integrado em Resultados Transitados da 

Instituição. 

 

A DIRECÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 



Balanço 

 

 

- Activo  

 

As disponibilidades totalizavam, em 31 de dezembro de 

2019, €4.303,70 repartidas por caixa no valor de 

€3.327,47 e depósitos à ordem no valor de €976,23.  

  

Em Estado e outros entes públicos está registada a 

verba de €1.340,33 que representa o reembolso de IVA, 

solicitado, relativo a aquisição de géneros alimentares. 

  

Em diferimentos considerou-se como gastos a 

reconhecer o valor de €1.399,73 correspondente à 

parte dos seguros que, embora pagos em 2019, apenas 

são considerados gastos em 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Fundos Patrimoniais e Passivo 

 

As variações ocorridas em fundos patrimoniais 

resultam da incorporação dos resultados líquidos de 

2018, em resultados transitados, e da imputação dos 

subsídios ao investimento. 

 

O passivo corrente da entidade a 31 de dezembro de 

2019 reflecte de forma normal os compromissos com 

fornecedores e com o estado totalizando €147.851,14. 

A fornecedores gerais o valor de €20.973,03. 

Ao Estado, em retenções na fonte e contribuições para 

a segurança social, o valor de €1.274,73. 

Financiamentos obtidos (empréstimo bancário) no 

valor de €39.644,48. 

Outros passivos correntes onde se salientam os 

acréscimos de gastos no montante de €13.555,39 

relativos a férias, subsídios de férias e encargos a pagar 

em 2020 e o valor de €18.591,12 de remunerações 

relativos a subsídios de férias e natal relativos aos anos 

de 2018 e 2019. 


