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Relatório de Gestão 
 
 

Exercício de 2010 
 
No cumprimento das disposições legais e 
estatutárias, o Conselho de Administração da 
empresa DNHS – Empresa de 
Desenvolvimento de Habitação Social do 
Nordeste, S.A. submete a deliberação o 
Relatório e Contas referentes ao exercício de 
2010. 
 
1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 
A economia portuguesa, em 2010, apresentou 
um crescimento positivo embora ténue e sem 
a performance desejada. Manteve-se o 
decréscimo na generalidade das atividades 
incluindo o sector da construção. A política de 
consolidação e disciplina orçamental seguida 
pelo governo afetaram a maioria dos sectores 
de atividade económica. 
No entanto, as taxas de juro mantiveram-se, 
verificando-se no último semestre um ligeiro 
agravamento das mesmas com tendência para 
a subida gradual. Os encargos financeiros 
neste exercício, comparativamente com o 
anterior tiveram um acréscimo, pelo facto de 
ter sido utilizado o capital restante do 
financiamento de médio / longo prazo. 
No entanto, no sector de construção, muito 
ligado à imobiliária e às empresas de 
Habitação Social, continuou a verificar-se 
uma quebra em 2010. 
Esta situação tem vindo a dificultar 
significativamente o crescimento destas 
sociedades, o que tem criado sérias 
dificuldades às empresas de Desenvolvimento 
Habitacional. 
 
2. A SITUAÇÃO DA EMPRESA 
 
Não obstante dos condicionalismos sectoriais 
e a conjuntura desfavorável, a atividade da 
empresa iniciou-se em 2005 na área da 
Habitação Social, sector com bastantes 
carências no concelho do Nordeste tendo sido 
concluídos alguns empreendimentos em 
curso, à exceção do da Salga (22 moradias) 
cuja conclusão está prevista para 2011, 
embora a sua conclusão tenha sido prevista 

para o ano de 2010. Não foi possível dado o 
atraso que se verificou nas negociações com a 
Caixa Geral de Depósitos para obtenção de 
um reforço de financiamento para fazer face à 
conclusão da obra da Salga. 
Assim sendo, a atividade para 2011 pautar-se-
á pela continuidade e conclusão do projeto da 
Salga. Relativamente a outros projetos 
inicialmente previstos, nomeadamente o de 
Courelas, Nazaré e Santo António, foram 
definitivamente cancelados, dado que a atual 
situação financeira da sociedade não permite 
acarretar com mais endividamento, e estes 
empreendimentos cujo cancelamento foi 
sugerido pelo Conselho de Administração, e 
levado a Assembleia Geral, não gerariam 
proveitos suficientes para fazer face ao 
serviço da dívida que seria necessário assumir 
para a concretização dos mesmos. 
O Volume de Negócios em 2010 atingiu o 
valor de 185.400,00€ (cento e oitenta e cinco 
mil e quatrocentos euros), provenientes do 
recebimento de rendas dos empreendimentos 
concluídos durante este ano, o que gerou um 
acréscimo de proveitos. 
A empresa encerrou o exercício de 2010 com 
um resultado líquido negativo de 30.819,86€ 
(trinta mil oitocentos e dezanove euros e 
oitenta e seis cêntimos) com um capital 
próprio negativo de 122,572,49€. 
Encontrando-se perdida a totalidade do 
Capital Social, pelo que deverá ser tomada 
uma das medidas previstas no artigo 35º do 
Código das Sociedades Comerciais em 
Assembleia-geral. 
 
 
3. PERSPECTIVAS PARA 2011 
 
Tendo em linha de conta a estagnação, e até 
algum decréscimo que se registou na 
economia portuguesa no ano de 2010, não se 
prevê um crescimento expressivo na área da 
habitação social em 2011, face aos 
condicionalismos de ordem macroeconómica, 
mantendo-se a sua atividade apenas pela 
continuidade dos projetos em curso. Com a 
conclusão em 2010 de alguns 
empreendimentos procedeu-se ao 
recebimento das rendas previstas nos 
respetivos contratos de arrendamento. 
Esta sociedade segue a estratégia global 



previamente estabelecida e, na sequência do 
enorme esforço que foi desenvolvido na 
Região Autónoma dos Açores, continuará a 
haver uma política de controlo de custos e 
melhorias na rentabilidade. 
 
 
4. RESULTADOS E PROPOSTAS PARA A 
SUA APLICAÇÃO 
 
Foi apurado no exercício um resultado 
negativo de 30.819,86 Euros, para o qual se 
propõe a seguinte aplicação: 

 Resultados Transitados -30.819,86 Euros. 
 
5 Para terminar, queremos exprimir ao 
Conselho Fiscal e aos Auditores o nosso 
reconhecimento pela assídua e criteriosa 
colaboração, bem como agradecer a todas as 
entidades públicas e privadas a colaboração 
que nos foi prestada e demonstrar o nosso 
apreço pelo esforço desenvolvido por todos os 
colaboradores, cuja competência e dedicação 
têm sido imprescindíveis na persecução dos 
nossos objetivos. 

 
 
 
Nordeste, 22 de Dezembro de 2011 
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
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Balanço  
 

RUBRICAS NOTAS 31 Dez 2010
31 Dez 2009 

(Reexpresso)

ACTIVO

Activo não corrente
Activos fixos tangíveis 4 4,833,240.04 3,591,393.07
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial
Participações financeiras - outros métodos
Accionista
Outros activos financeiros
Activos por impostos diferidos

4,833,240.04 3,591,393.07

Activo corrente
Inventários
Clientes 5 46,250.00
Adiantamentos a fornecedores
Estado e outros entes públicos 6 3,208.35 2,101.00
Accionistas
Outras contas a receber 7 8,818.86 743,830.00
Diferimentos
Caixa e depósitos bancários 8 5,719.66 91.75

17,746.87 792,272.75
Total do activo 4,850,986.91 4,383,665.82

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Capital próprio

Capital realizado 9 50,000.00 50,000.00
Acções (quotas) próprias
Outros instrumentos de capital próprio
Prémios de emissão
Reservas legais
Outras reservas
Resultados transitados 10 -141,752.63 -137,669.87
Ajustamentos em activos financeiros
Excedentes de revalorização
Outras variações no capital próprio

-91,752.63 -87,669.87
Resultado líquido do período -30,819.86 -4,082.76

Interesses minoritários

Total do capital próprio -122,572.49 -91,752.63

Passivo

Passivo não corrente
Provisões
Financiamentos obtidos 11 4,754,220.00 4,237,220.00
Passivos por impostos diferidos
Outras contas a pagar

4,754,220.00 4,237,220.00
Passivo corrente

Fornecedores 12 1,190.25 7,820.40
Adiantamentos de clientes 13 15,450.00 5,950.00
Estado e outros entes públicos 6 759.12 116.68
Accionistas
Financiamentos obtidos 11 125,000.00 134,406.42
Outras contas a pagar 14 76,940.03 89,904.95
Diferimentos

219,339.40 238,198.45
Total do passivo 4,973,559.40 4,475,418.45
Total do capital próprio e do passivo 4,850,986.91 4,383,665.82

 
 
 
 

           O Técnico Oficial de Contas O Conselho de Administração 
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Demonstração dos Resultados  
 

 

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS 31 Dez 2010
31 Dez 2009 

(Reexpresso)

Vendas e serviços prestados 15 185,400.00 146,300.00
Subsídios à exploração
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreend.conjuntos
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos 16 -16,322.14 -10,492.76
Gastos com o pessoal
Imparidade de inventários (perdas / reversões)
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)
Provisões (aumentos / reduções)
Imparidade de investimentos não depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões)
Aumentos/reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos 17 700.00
Outros gastos e perdas 18 -12,504.21 -8,697.99

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 157,273.65 127,109.25

Gastos / reversões de depreciação e de amortização 19 -50,534.44 -42,003.62
Imparidade de investimentos depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 106,739.21 85,105.63

Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados 20 -137,552.42 -89,188.39

Resultado antes de impostos -30,813.21 -4,082.76

Imposto sobre o rendimento do período -6.65

Resultado líquido do período -30,819.86 -4,082.76

 
 
 
 
 

O Técnico Oficial de Contas O Conselho de Administração 
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Demonstração das Alterações do Capital Próprio 
 

Capital Próprio atribuído aos detentores do capital da empresa-mãe

Capital 
realizado

Reservas 
legais

Outras 
reservas

Resultados 
transitados

Excedentes de 
revalorização

Outras 
variações no 

capital 
próprio

Resultado 
líquido do 
período

Posição no início de 2009 1 50,000.00 -17,036.83 -120,633.04 -87,669.87
Primeira adopção de novo referencial contabilístico

Saldo inicial reexpresso 50,000.00 -17,036.83 -120,633.04 -87,669.87

Alterações no Período
Primeira adopção de novo referencial contabilístico
Alterações de políticas contabilísticas
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras
Aplicação dos resultados de 2008 -120,633.04 120,633.04
Ajustamentos por impostos diferidos
Outras alterações reconhecidas no capital próprio

2 -120,633.04 120,633.04

Resultado Líquido do Período 3 -4,082.76 -4,082.76

Resultado Integral 4 = 2+3 116,550.28 -4,082.76

Operações com Detentores de Capital no Período
Realizações de capital
Realizações de prémios de emissão .
Distribuições
Entradas para cobertura de perdas
Outras operações

5

Posição no fim de 2009 6 = 1+2+3+5 50,000.00 -137,669.87 -4,082.76 -91,752.63

Posição no início de 2010 6 50,000.00 -137,669.87 -4,082.76 -91,752.63

Alterações no Período
Primeira adopção de novo referencial contabilístico
Alterações de políticas contabilísticas
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras
Aplicação dos resultados de 2009 10 -4,082.76 4,082.76
Ajustamentos por impostos diferidos
Outras alterações reconhecidas no capital próprio

7 -4,082.76 4,082.76

Resultado Líquido do Período 8 -30,819.86 -30,819.86

Resultado Integral 9 = 7+8 -26,737.10 -30,819.86

Operações com Detentores de Capital no Período
Realizações de capital
Realizações de prémios de emissão
Distribuições
Entradas para cobertura de perdas
Outras operações

10

Posição no fim de 2010 11 = 6+7+8+10 50,000.00 -141,752.63 -30,819.86 -122,572.49

Notas
Total do 

Capital Próprio
DESCRIÇÃO

 

 
 

 

O Técnico Oficial de Contas              O Conselho de Administração 
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Demonstração dos Fluxos de Caixa  
 
 
 

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS 31 Dez 2010
31 Dez 2009 

(Reexpresso)

FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS
Recebimento de clientes 241,150.00 106,000.00
Pagamentos a fornecedores -22,952.29 -2,672.36
Pagamentos ao pessoal 0.00 0.00

Caixa gerada pelas operações 218,197.71 103,327.64
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento -6.65 0.00
Outros recebimentos / pagamentos 709,777.10 -664,607.36

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) 927,968.16 -561,279.72

FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO
Pagamentos respeitantes a:

Activos fixos tangíveis -144,699.50 -3,368,965.87
Activos intangíveis
Investimentos financeiros
Outros activos -1,147,681.91 -264,430.82

-1,292,381.41 -3,633,396.69
Recebimentos provenientes de:

Activos fixos tangíveis
Activos intangíveis
Investimentos financeiros
Outros activos
Subsídios ao investimento
Juros e rendimentos similares
Dividendos

0.00 0.00
Fluxo de caixa das actividades de investimento (2) -1,292,381.41 -3,633,396.69

FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Recebimentos provenientes de:

Financiamentos obtidos 517,000.00 4,371,626.42
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio 50,000.00
Cobertura de prejuízos
Doações
Outras operações de financiamento

517,000.00 4,421,626.42
Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos -9,406.42
Juros e gastos similares -136,909.38 -89,188.39
Dividendos
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio
Outras operações de financiamento -643.04

-146,958.84 -89,188.39
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) 370,041.16 4,332,438.03

Variação de caixa e seus equivalentes ( 1 + 2 + 3 ) 5,627.91 137,761.62
Efeito das diferenças de câmbio 0.00 0.00
Caixa e seus equivalentes no início do período 91.75 0.00
Caixa e seus equivalentes no fim do período 8 5,719.66 91.75

 
 

 
 
 

O Técnico Oficial de Contas O Conselho de Administração 
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ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

1. Nota introdutória 

A “DNHS – Empresa de Desenvolvimento de Habitação Social do Nordeste, S.A.”, adiante designada por “DNHS” é uma 

sociedade anónima constituída em 9 de Agosto de 2005. A empresa tem sede social na Rua Dona Maria do Rosário, nº 4, 9630-144  

da freguesia do Nordeste. O capital social, integralmente subscrito e realizado é de 50.000,00€ (50.000 acções ordinárias com valor 

nominal de 1€ cada), e encontra-se repartido pelos seguintes accionistas: 

- Aldeiasilha – Promoção Imobiliária, SA, NIF: 511151659, com sede na Rua do Pombal nº 1 bloco B cave H, Santa Luzia, Funchal; 

- Sociedade de Construções A. Faustino e Helder, SA, NIF: 500255580, com sede no Sítio dos Casais de Além, Caminho das 

Cabanas, Camacha, Santa Cruz; 

- José de Simas Moniz & Filhos, Lda, NIF: 512022798, com sede na Rua António Alves Oleira, nº46, Nordeste; 

- Antecipe – Construção e Engenharia, Lda., NIF: 512081700, com sede na Rua da República, Nordeste; 

- Construções e Carpintaria Nordestense, Lda., NIF: 512050988, com sede no Parque Industrial, lugar Poceirão, Nordeste; 

A DNHS tem por objecto o desenvolvimento, implementação, construção, gestão e exploração da habitação social no concelho do 

Nordeste, bem como a aquisição e alienação de imóveis, no âmbito de projectos de requalificação urbana e necessários ao 

desenvolvimento do seu objecto. 

2. Adopção pela primeira vez das normas contabilísticas e de relato financeiro (“NCRF”) 

2.1 Referencial Contabilístico 

As demonstrações financeiras anexas estão em conformidade com todas as normas e o referencial do Sistema Normalização 

Contabilística (SNC), que integra as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF), adaptadas pela Comissão de 

Normalização Contabilística (CNC) a partir das Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS – anteriormente designadas por 

normas internacionais de contabilidade) emitidas pelo Internacional Accounting Standards Board (IASB) e adoptadas pela União 

Europeia (EU). Devem entender-se como fazendo parte daquelas normas as Bases para a apresentação de Demonstrações 

Financeiras, os Modelos de Demonstrações Financeiras, o Código de Contas e as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro 

(NCRF) e as Normas Interpretativas. 

As Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF) foram adoptadas pela primeira vez em 2010, pelo que a data de transição 

do referencial contabilístico POC para este normativo é 1 de Janeiro de 2009, tal como estabelecido pela NCRF 3 – Adopção pela 

primeira vez das Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro. 

Nos termos dessa norma, os efeitos reportados à data de transição para as NCRF (1 de Janeiro de 2009) serão registados em 

capitais próprios, registando-se na Empresa movimentos nas últimas demonstrações financeiras anuais apresentadas (31 de 

Dezembro de 2009), decorrentes desta transição em virtude do desreconhecimento de activos intangíveis relacionados com 

despesas de instalação. 

2.2 Derrogação das disposições do SNC 

Não existiram, no decorrer do exercício a que respeitam estas demonstrações financeiras, quaisquer casos excepcionais que 

implicassem a derrogação de qualquer disposição prevista pelo SNC. 

 

3. Principais políticas contabilísticas 

As principais políticas de contabilidade aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras são as que abaixo se descrevem.  

 

3.1. Moeda funcional e de apresentação 

As demonstrações financeiras são apresentadas em euros. O euro é a moeda funcional e de apresentação. 

 

3.2. Pressuposto da continuidade 

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos registos 

contabilísticos da empresa, mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal. 
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3.3. Pressupostos da especialização do Exercício 

A DNHS regista os seus rendimentos e gastos de acordo com o regime do acréscimo, pelo qual os rendimentos e ganhos são 

reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento em que são recebidos ou pagos. As diferenças 

temporárias entre os montantes financeiros e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas de “Devedores 

e credores por acréscimos” (Nota 7). 

 

3.4. Activos fixos tangíveis 

Todos 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: 

Rúbricas  Anos de vida útil 

Terrenos 

Edifícios e outras construções 50

 

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” ou “Outros gastos”, consoante se trate de mais ou menos valias. 

 

3.5. Caixa e equivalentes de caixa 

Esta rubrica inclui caixa e depósitos à ordem em bancos.  

 

3.6. Clientes e outras contas a receber 

As contas de “Clientes” e “Outras contas a receber” não têm implícitos juros e são registadas pelo seu valor nominal diminuído de 

eventuais perdas de imparidade, reconhecidas nas rubricas ‘Perdas de imparidade acumuladas’, de modo a que as mesmas 

reflictam a sua quantia recuperável. 

 

3.7. Capital social 

As acções ordinárias são classificadas em capital próprio. 

Os custos directamente atribuíveis à emissão de novas acções são apresentados como uma dedução, líquida de impostos, ao valor 

recebido resultante desta emissão. Os custos directamente imputáveis à emissão de novas acções ou opções, ou para a aquisição 

de um negócio, são incluídos no custo de aquisição como parte do valor da compra. 

 

3.8. Imposto sobre o rendimento 

O imposto sobre rendimento do ano compreende os impostos correntes e os impostos diferidos. Os impostos sobre o rendimento 

são registados na demonstração dos resultados, excepto quando estão relacionados com situações que sejam reconhecidas 

directamente nos capitais próprios.  

O valor de imposto corrente a pagar é determinado com base no resultado antes de impostos, ajustado de acordo com as regras 

fiscais. Os impostos diferidos respeitam às diferenças temporárias entre o valor contabilístico dos activos e passivos e a 

correspondente base fiscal, sempre que seja provável que sejam gerados lucros fiscais futuros contra os quais as diferenças 

temporárias possam ser utilizadas.  

Os impostos diferidos são calculados com base na taxa de imposto conhecida à data do relato financeiro e que se estima que será 

aplicável na data da sua realização ou do seu pagamento. 
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3.9. Fornecedores e outras contas a pagar 

As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal, que é 

substancialmente equivalente ao seu justo valor. 

 

3.10. Rédito e regime do acréscimo 

O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços decorrentes da actividade 

normal da Empresa. A DNHS reconhece rédito quando este pode ser razoavelmente mensurável, seja provável que a Empresa 

obtenha benefícios económicos futuros, e os critérios específicos descritos a seguir se encontrem cumpridos. O montante do rédito 

não é considerado como razoavelmente mensurável até que todas as contingências relativas a uma venda estejam 

substancialmente resolvidas. A DNHS baseia as suas estimativas em resultados históricos, considerando o tipo de cliente, a 

natureza da transacção e a especificidade de cada acordo. 

Os rendimentos das vendas e da prestação de serviços são reconhecidos na data efectiva das mesmas. 

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime do acréscimo, tendo em consideração o montante em dívida e a taxa 

efectiva durante o período até à maturidade.  

 

3.11. Financiamentos bancários 

Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal recebido líquido de comissões com a emissão desses empréstimos. 

Os encargos financeiros apurados de acordo com a taxa de juro efectiva são registados na demonstração dos resultados de acordo 

com o regime do acréscimo. 

Os empréstimos são classificados como passivos correntes, a não ser que a Empresa tenha o direito incondicional para diferir a 

liquidação do passivo por mais de 12 meses após a data de relato. 

 

3.12. Passivos contingentes 

Os passivos contingentes não são reconhecidos no balanço, sendo os mesmos divulgados no anexo, a não ser que a possibilidade 

de uma saída de fundos afectando benefícios económicos futuros seja remota. 

 

3.13. Eventos subsequentes 

Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam nessa data são 

reflectidos nas demonstrações financeiras. 

Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras. 

4. Activos fixos tangíveis 

A rubrica “Activos fixos tangíveis” apresentava a seguinte composição em 31 de Dezembro do ano de 2009 e de 2010: 

31 de Dezembro de 2009

Rúbricas
 Sa ldo  em                                                                                         

01-J an-09 

 Aquis içõ es  / 

Do taçõ es  
 Alienaçõ es  

 Trans ferênc ias  / 

Aba tes  
 Revalo rizaçõ es  

 Sa ldo  em                                                                                         

31-Dez-09 
 Va lo r Líquido  

Custo:

Terrenos e Recursos Naturais 526,514.10 315,727.37 842,241.47 842,241.47

Edifícios e outras construções 1,579,542.35 947,182.05 2,526,724.40 2,484,720.78

Equipamento básico

Equipamento administrativo

Outros activos fixos tangíveis

Investimentos em curso 289,618.87 -25,188.05 264,430.82 264,430.82

2,395,675.32 1,262,909.42 -25,188.05 3,633,396.69 3,591,393.07

Depreciações acumuladas

Terrenos e Recursos Naturais

Edifícios e outras construções 42,003.62 42,003.62

Equipamento básico

Equipamento administrativo

Outros activos fixos tangíveis

42,003.62 42,003.62  
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31 de Dezembro de 2010

Rúbricas
 Sa ldo  em                                                                                         

01-J an-10 

 Aquis içõ es  / 

Do taçõ es  
 Alienaçõ es  

 Trans ferências  / 

Aba tes  
 Reva lo rizaçõ es  

 S aldo  em                                                                                          

31-Dez-10 
 Valo r Líquido  

Custo:

Terrenos e Recursos Naturais 842,241.47 144,150.13 986,391.60 986,391.60

Edifícios e outras construções 2,526,724.40 549.37 2,527,273.77 2,434,735.71

Equipamento básico

Equipamento administrativo

Outros activos fixos tangíveis

Investimentos em curso 264,430.82 1,147,681.91 1,412,112.73 1,412,112.73

3,633,396.69 1,292,381.41 4,925,778.10 4,833,240.04

Depreciações acumuladas

Terrenos e Recursos Naturais

Edifícios e outras construções 42,003.62 50,534.44 92,538.06

Equipamento básico

Equipamento administrativo

Outros activos fixos tangíveis

42,003.62 50,534.44 92,538.06
 

A DNHS procede à imobilização dos gastos com financiamentos associados à aquisição dos fogos contabilizados em activos fixos 

tangíveis – Terrenos e Edifícios. O valor em investimentos em curso refere-se à imobilização dos juros e gastos de financiamentos 

associados aos empreendimentos em curso. Em 31 de Dezembro a DNHS era proprietária de 2 fogos na Freguesia da Achada, 1 

fogo na Freguesia da Achadinha, 1 fogo na Freguesia de Santana, 8 fogos na Freguesia da Pedreira, 9 fogos na Freguesia da Lomba 

da Fazenda, 8 fogos na Freguesia da Feteira Pequena e 6 fogos na Freguesia da Lomba da Cruz, no concelho do Nordeste. 

5. Clientes 

 

31-Dez-10 31-Dez-09

 Não corrente  Corrente  Não corrente  Corrente 

Clientes

Clientes conta corrente 46,250.00

Clientes conta títulos a receber

Clientes factoring

Clientes de cobrança duvidosa

46,250.00

Perdas por imparidade acumuladas

46,250.00

31-Dez-10 31-Dez-09

 Clientes gerais 
 Grupo /

relacionados 
 Clientes gerais 

 Grupo /

relacionados 

Clientes

Clientes conta corrente 46,250.00

Clientes conta títulos a receber

Clientes factoring

Clientes de cobrança duvidosa

46,250.00

Rúbricas

Rúbricas

 

 

6. Estado e Outros Entes Públicos 

A Empresa encontra-se sujeita a Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) à taxa de 8.75% sobre a matéria 

colectável até 12.500,00 euros, aplicando-se a taxa de 17,50% para a restante matéria colectável. Ao valor de colecta de IRC assim 

apurado, acresce ainda Derrama, incidente sobre o lucro tributável registado e cuja taxa poderá variar até ao máximo de 1,5% bem 

como a tributação autónoma sobre os encargos e às taxas previstas no artigo 88º do Código do IRC. No apuramento da matéria 

colectável, à qual é aplicada a referida taxa de imposto, são adicionados e subtraídos ao resultado contabilístico os montantes não 

aceites fiscalmente. Esta diferença, entre resultado contabilístico e fiscal, pode ser de natureza temporária ou permanente. 

O Conselho de Administração entende que as eventuais correcções resultantes de revisões/inspecções por parte das autoridades 

fiscais àquelas declarações de impostos não terão um efeito significativo nas demonstrações financeiras em 31 Dezembro de 2010. 
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Nos termos da legislação em vigor, os prejuízos são reportáveis durante um período de 4 anos após a sua ocorrência e susceptíveis 

de dedução a lucros fiscais gerados durante esse período. 

Em 31 de Dezembro de 2010,a rubrica “Estado e outros entes públicos” no activo e no passivo, apresentava os seguintes saldos: 

Rúbricas 31-Dez-10 31-Dez-09

Activo

Imposto s/ rend. pessoas colectivas (IRC) 3,208.35 2,101.00

Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)

Outros impostos e taxas

3,208.35 2,101.00

Passivo

Imposto s/rend. das pess. colectivas (IRC)

Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)

Imposto s/ rend. pessoas singulares (IRS) 759.12 116.68

Segurança Social

Outros impostos e taxas

759.12 116.68
 

Nos exercícios de 2009 e de 2010, os resultados obtidos geraram imposto corrente a pagar de IRC relativo às tributações 

autónomas. À data do relatório os valores de IRS já se encontram pagos. 

 

 

A DNHS regista o seguinte histórico de prejuízos fiscais reportáveis: 

31-Dez-10 31-Dez-09

 Prejuízo fiscal 

 Activos por 

impostos 

diferidos 

 Ano limite de 

utilização 
 Prejuízo fiscal 

 Activos por 

impostos 

diferidos 

 Ano limite de 

utilização 

Resultados de 2005 -1,150.92 2011

Resultados de 2006 -6,665.62 2012

Resultados de 2007 -7,052.13 2013

Resultados de 2008 -120,594.81 2014

Resultados de 2009 -2,041.09 2015

Resultados de 2010 -30,809.65 2014

-168,314.22

Rúbricas

 
A DNHS procede ao cálculo de impostos diferidos, correspondentes às diferenças temporárias entre o valor contabilístico dos 

activos e passivos e a correspondente base fiscal, sempre que seja provável que sejam gerados lucros fiscais futuros contra os quais 

as diferenças temporárias possam ser utilizadas. No entanto, não se efectuaram registos de impostos diferidos activos por conta 

dos prejuízos fiscais, em virtude da DNHS se encontrar desde o seu início de actividade em fase de investimento. 

7. Outras contas a receber 

Em 31 de Dezembro de 2009 e de 2010, a rubrica “Outras contas a receber” tinha a seguinte composição: 

31-Dez-10 31-Dez-09

 Não corrente  Corrente  Não corrente  Corrente 

Pessoal

Adiantamentos a fornec. de investimento 8,818.86 743,830.00

8,818.86 743,830.00

Perdas por imparidade acumuladas

8,818.86 743,830.00

Rúbricas

 
Este valor refere-se a adiantamentos por conta de empreendimentos em construção os quais deverão ser concluídos e entregues à 

empresa no ano de 2011. 
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8. Caixa e depósitos bancários 

Em 31 de Dezembro de 2009 e de 2010, os saldos desta rubrica apresentavam-se como segue: 

Rúbricas 31-Dez-10 31-Dez-09

   Caixa 243.54 91.75

   Depósitos à ordem 5,476.12

   Depósitos à prazo 

   Outras

5,719.66 91.75  

9. Capital social realizado 

Em 31 de Dezembro de 2010 o capital social encontra-se integralmente subscrito e realizado 

Identificação de pessoas colectivas com mais de 10% do capital subscrito  

As pessoas colectivas com mais de 10% do capital, subscrito e realizado, em 31 de Dezembro de 2010, eram as seguintes: 

 

Accionistas
% Cap. Subsc. Acções Subsc. % Cap. Realiz.

Aldeiasilha - Promoção Imobiliária, S.A 39.00% 19,500                39.00%

Sociedade de Const. A.Faustino e Helder, SA 40.00% 20,000                40.00%

José de Sima Moniz & Filhos, Ldª 7.00% 3,500                  7.00%

Antecipe - Construção e Engenharia, Ldª 7.00% 3,500                  7.00%

Construções  e Carpintaria Nordeste, Ldª 7.00% 3,500                  7.00%

 

10. Resultados Transitados 

A rubrica de “Resultados Transitados” apresenta a seguinte evolução: 

                                            

Rúbricas

Saldo a 01-Jan-09

 Transferência resultados transitados -17,036.83

Saldo inicial reexpresso -17,036.83

Alterações no período (2009) -120,633.04

Saldo em 31-Dez-09 -137,669.87

Alterações no período (2010) -4,082.76

Saldo em 31-Dez-10 -141,752.63  

As alterações registadas resultam exclusivamente das aplicações de resultados dos exercícios anteriores. 

 

11. Financiamentos Obtidos 

Em 31 de Dezembro de 2009 e de 2010, a rubrica “Financiamentos obtidos” tinha a seguinte composição: 

 Não corrente  Corrente  Não corrente  Corrente 

   Empréstimos bancários  m.l.prazo (i) 4,754,220                   -                 4,237,220       -                   

   Contas caucionadas (ii) -                             125,000          -                  125,000           

   Contas bancárias de factoring ( iii) -                             -                 -                  -                   

   Contas bancárias de letras descontadas (iv) -                             -                 -                  -                   

   Descobertos bancários contratados (v) -                             -                 -                  9,406               

   Locações financeiras (vi) -                             -                 -                  -                   

   (…) -                             -                 -                  -                   

   Outros empréstimos  (vii) -                             -                 -                  -                   

4,754,220                   125,000          4,237,220       134,406           

31-Dez-10 31-Dez-09
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Os empréstimos de m/l prazo destinaram ao financiamento da aquisição dos fogos registados em activos tangíveis e 

adiantamentos a fornecedores de investimento.  

A conta caucionada destina ao apoio de tesouraria da empresa e o seu prazo de reembolso é inferior a um ano. 

Os financiamentos obtidos não correntes estão contratados com os seguintes prazos de reembolsos: 

 Plano de reembolso  Capital  Juros  Total 

   Menos de um ano 40,115                        143,695          183,809          

   1 a 2 anos 164,434                      189,996          354,431          

   2 a 3 anos 170,986                      183,183          354,169          

   3 a 4 anos 177,798                      176,098          353,896          

   4 a 5 anos 184,882                      168,731          353,613          

   Mais de 5 anos 4,016,005                   1,418,978       5,434,983       

4,754,220                   2,280,680       7,034,900        
As amortizações de capital são trimestrais e a primeira amortização inicia-se em Outubro de 2011. De acordo com os contratos e 

respectivos planos financeiros, o empréstimo de m/l prazo fica integralmente amortizado no ano de 2031. 

12. Fornecedores 

Em 31 de Dezembro de 2009 e de 2010, a rubrica “Fornecedores” tinha a seguinte composição: 

 

Rúbricas 31-Dez-10 31-Dez-09

   Fornecedores conta corrente 1,190.25 7,820.40

   Fornecedores outros

1,190.25 7,820.40

31-Dez-10 31-Dez-09

 Fornecedores 
gerais 

 Grupo /
relacionados 

 Fornecedores 
gerais 

 Grupo /
relacionados 

Fornecedores

Fornecedores conta corrente 1,190.25 7,820.40

Fornecedores outros

1,190.25 7,820.40

Rúbricas

 
O saldo de fornecedores em dívida em 31 de Dezembro de 2010, respeita a consultores e prestadores de serviços, os quais 

encontram-se no prazo de vencimento dos pagamentos. 

13. Adiantamentos de Clientes 

Os adiantamentos de Clientes de 2010 referem-se ao pagamento adiantado das rendas de Janeiro de 2011 no valor de 

15.450,00€. 

 

14. Outras contas a pagar 

Em 31 de Dezembro de 2009 e de 2010, a rubrica “Outras contas a pagar” tinha a seguinte composição: 

31-Dez-10 31-Dez-09

 Não corrente  Corrente  Não corrente  Corrente 

Outras contas a pagar

Férias e Subs. Férias

Encargos

Outros gastos 76,940.03 89,904.95

Outros devedores e credores

76,940.03 89,904.95

Rúbricas
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15. Vendas e serviços prestados 

As vendas e serviços prestados no exercício findo em 31 de Dezembro de 2009 e de 2010 foram como segue: 

31-Dez-10 31-Dez-09

 Mercado Interno 
 Mercado 

Externo 
 Total 

 Mercado 

Interno 

 Mercado 

Externo 
 Total 

Vendas de mercadorias

Prestação de serviços

Rendas Sociais 185,400.00 185,400.00 146,300.00 146,300.00

185,400.00 185,400.00 146,300.00 146,300.00

Rúbricas

 
O volume de negócios da DNHS resulta do arrendamento de 2 fogos na Freguesia da Achada, 1 fogo na Freguesia da Achadinha, 

1 fogo na Freguesia de Santana, 8 fogos na Freguesia da Pedreira, 9 fogos na Freguesia da Lomba da Fazenda, 8 fogos na 

Freguesia da Feteira Pequena e 6 fogos na Freguesia da Lomba da Cruz, no concelho do Nordeste. 

16. Fornecimentos e serviços externos 

Os fornecimentos e serviços externos no exercício findo em 31 de Dezembro de 2009 e de 2010 foram como segue: 

Rúbricas 31-Dez-10 31-Dez-09

Subcontratos

Serviços especializados 15,463.86 10,473.26

Materiais

Energia e fluídos

Deslocações, estadas e transportes 508.50

Serviços diversos 349.78 19.50

Contencioso e notariado 200.00 19.50

Despesas de Representação 95.00

Comunicação 54.78

16,322.14 10,492.76  

17. Outros rendimentos e ganhos 

Esta rubrica apresentava um saldo de 700,00€ em 31 de Dezembro de 2010 resultante de correcções relativas a exercícios 

anteriores. 

Rúbricas 31-Dez-10 31-Dez-09

Rendimentos suplementares

Ganhos em inventários

Outros rendimentos e ganhos 700.00

700.00
 

 

18. Outros gastos e perdas 

Esta rubrica apresentava em 31 de Dezembro de 2009 e de 2010 os seguintes valores: 

Rúbricas 31-Dez-10 31-Dez-09

Impostos 12,212.96 8,634.64

Perdas em inventários

Outros gastos e perdas 291.25 63.35

12,504.21 8,697.99  

 

A rubrica de impostos refere-se a imposto de selo de juros e financiamentos e IMI das habitações. 
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19. Gastos de depreciação 

Esta rubrica apresentava em 31 de Dezembro de 2009 e de 2010 os seguintes valores: 

31-Dez-10 31-Dez-09

Gastos Reversões Total Gastos Reversões Total

Propriedades de investimento

Activos fixos tangíveis 50,534.44 50,534.44 42,003.62 42,003.62

Activos intangíveis

50,534.44 50,534.44 42,003.62 42,003.62

Rúbricas

 

A DNHS procede à depreciação dos edifícios por 50 anos, conforme notas 3.4 e 4 do presente anexo. 
 
 
20. Juros e gastos similares 

Esta rubrica apresentava em 31 de Dezembro de 2009 e de 2010 os seguintes valores: 

Juros e gastos similares suportados

Juros suportados 137,552.42 89,188.39

Diferenças de câmbio desfavoráveis

Outros gastos e perdas de financiamento

137,552.42 89,188.39

Resultados financeiros -137,552.42 -89,188.39
 

 
 
Estes gastos referem-se aos encargos com financiamentos já concluídos e registados na rubrica de activos fixos tangíveis. 

 

           O Técnico Oficial de Contas O Conselho de Administração 
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