
ANEXO 

(ALÍNEA F N.º 1 ART. 1.º DA PORTARIA N.º 105/2011 DE 14 DE MARÇO) 

 

1 – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE: 

CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO DA VARZIELA – 502687274 

Rua dos Moleiros, Lt. 1 

3060-215 VARZIELA 

NATUREZA DA ATIVIDADE:  IPSS 

Atividades de apoio social sem alojamento N E; atividades para pessoas idosas sem 

alojamento; Posto de turismo. 

 

2 – REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEM. FINANCEIRAS: 

O suporte contabilístico é efetuado com base no SNC – ESNL, nomeadamente: 

- BALANÇO; DEMOSNTRAÇÃO RESULTADOS; DEMONSTRAÇÃO FLUXOS CAIXA; ANEXO. 

BALANÇO: 

O balanço apresenta um ativo de 582.298,01 € e um passivo de 405.274,59€ obtendo-se um 

resultado líquido positivo de 10.668,35 €. 

Os ativos fixos são depreciados pelo método das quotas constantes. As taxas de amortização 

aplicadas, são as que constam da tabela das IPSS. 

Os inventários, são valorizados pelo valor das últimas compras – critério FIFO 

A instituição financiou-se junto da BANCA – CCAM para concretizar os seus objetivos: conclusão 

das novas instalações. 

Contraiu dois empréstimos bancários de longo prazo (20 anos) sendo a dívida atual de 

237.044,07 euros. 

Os diferimentos, de rendimentos a reconhecer, totalizam a 31/12/2015 149.362,17 euros. 

Estes rendimentos diferidos proveem dos subsídios atribuídos pelo Município de Cantanhede; 

Segurança Social; IFAP. 

 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS: 

O rédito reconhecido no período deriva da exploração do posto de turismo – BAR, com um 

volume de negócios na ordem dos 1.272,47; com os serviços prestados aos utentes da 

instituição nas várias valências – 99.705,78 – com as comparticipações dos subsídios à 

exploração – 224.980,09 (das várias respostas sociais), do IEFP (6.485,57), do Banco Alimentar 

(2.798,59) e com outros rendimentos e ganhos decorrentes de atividades diversas, tais como: 



participação da EXPOFACIC com uma tasquinha; posto de turismo; sorteio de rifas; almoços para 

angariação de fundos; venda energia EDP; donativos e outros. 

Estes rendimentos e ganhos totalizam 72.155,42 euros. 

A imputação dos subsídios para investimentos registada, tem por base a desvalorização / 

depreciação dos ativos fixos tangíveis que lhes deram origem. 

Um subsídio atribuído pela segurança social em 2012 de 130 mil euros para equilíbrio financeiro, 

está a ser imputado aos rendimentos a uma taxa de 10%, para não desvirtuar a situação real da 

instituição, acompanhando também a desvalorização normal dos bens do ativo fixo tangíveis. 

 

A instituição cumpre com todos os requisitos legais. Em matéria de serviços médicos e segurança 

no trabalho, trabalha com JOÃO A. JORGE MENDES, LDA. 

    

A instituição não tem Dívidas nem créditos em mora. 

 

Durante o ano de 2015, a instituição teve uma média de 23 funcionárias. 

 

Não há outras informações relevantes na elaboração das demonstrações financeiras. 

 

 

Varziela, 28 de abril de 2016. 

 

 

Fernando Miranda 

(TOC) 

 

 

 


