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1. ACTIVIDADE EMPRESARIAL 

 
 

A sociedade DNHS – Empresa de Desenvolvimento de Habitação Social do Nordeste, S.A. tem 
como competências o desenvolvimento, implementação, gestão, exploração da habitação social no 
concelho, aquisição de bens imóveis necessários ao desenvolvimento do seu objeto, e ainda 
realização de obras de requalificação urbana. 
 
 
O Capital Social da sociedade é de 50.000,00€ e é detito a 100% pela HSN – Empresa Municipal de 
Habitação Social do Concelho de Nordeste E.E.M. 
 
Com a publicação da Lei nº 50/2012, de 31/08, o Município de Nordeste deliberou a dissolução da 
sociedade por esta não cumprir com os requisitos do número 1 do artigo 62º. 
Desta forma, em reunião da Assembleia Municipal de 27 de fevereiro de 2013 foi deliberada a 
dissolução da empresa, aprovado o Plano de Dissolução e a nomeação do liquidatário. 
 
Desde então a gestão da empresa tem como objetivo cumprir com o Plano de Dissolução aprovado 
até à conclusão da liquidação da mesma. 
 
Pretende-se liquidar os compromissos com os fornecedores, atingir o acordo com os financiadores 
para a transferência do passivo para o Município, recuperar todos os créditos a favor da empresa e 
transferir todo o ativo para o Município. Concluídos esses processos a sociedade será encerrada o 
que deverá ocorrer até ao final do ano de 2014. 
 
 
A nível de recursos humanos, a sociedade não tem qualquer colaborador ao seu serviço. 
 
 
 
 
 
2. INVESTIMENTO 
 
 
 
No presente exercício não foram concretizados investimentos. 



 

 

 
 
 
3. A SITUAÇÃO DA EMPRESA 
 
O ativo líquido da empresa, em 31 de dezembro de 2013, situou-se nos 3,543milhões de euros. 
 
 
O volume de negócio da empresa no ano de 2013 atingiu o montante de 157.700,00€ provenientes 
na sua totalidade do arrendamento de habitações à HSN – Empresa Municipal de Habitação Social 
do Concelho de Nordeste, E.E.M.. 
 
Habitações arrendadas e valor da renda mensal: 
 

Morada Freguesia Tipologia Renda Mensal 
Rua de São José 1 Salga T3 450,00€ 
Rua de São José 2 Salga T4 550,00€ 
Rua de São José 3 Salga T3 450,00€ 
Rua de São José 4 Salga T3 450,00€ 
Rua de São José 5 Salga T3 450,00€ 
Rua de São José 6 Salga T3 450,00€ 
Rua de São José 7 Salga T3 450,00€ 
Rua de São José 8 Salga T3 450,00€ 
Rua de São José 9 Salga T3 450,00€ 
Rua de São José 10 Salga T3 450,00€ 
Rua de São José 11 Salga T2 350,00€ 
Rua de São José 12 Salga T3 450,00€ 
Rua de São José 13 Salga T3 450,00€ 
Rua de São José 14 Salga T3 450,00€ 
Rua de São José 16 Salga T3 450,00€ 
Rua de São José 17 Salga T2 350,00€ 
Rua de São José 19 Salga T2 350,00€ 
Rua de São José 20 Salga T4 550,00€ 
Rua de São José 21 Salga T2 350,00€ 
Rua de São José 23 Salga T3 450,00€ 
Rua de São José 18 Salga T3 450,00€ 
Rua de São José 15 Salga T2 350,00€ 

Rua Nova 36 Achada T2 350,00€ 
Rua da Canada 10 Achadinha T3 450,00€ 
Rua de Santana 19 Santana T3 450,00€ 

Rua do Rocha 3 Santana T3 450,00€ 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
4. DÍVIDAS À ADMINISTRAÇÄO FISCAL E AO CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA 
SOCIAL 
 
 
A empresa não tem em mora qualquer dívida à Administração Fiscal, ao Centro de Gestão 
Financeira da Segurança Social nem a quaisquer outras entidades públicas. 
 
 
 
 
5. RESULTADOS E PROPOSTAS PARA A SUA APLICAÇÃO 
 
Foi apurado no exercício um resultado positivo de 25.791,04 Euros, para o qual se propõe a 
seguinte aplicação: 
 
Reservas Legais 2.579,10 Euros 
Resultados Transitados 23.211,94 Euros. 
 
 
 
 
Nordeste, 12 de abril de 2014 
 
 
 

O LIQUIDATÁRIO 
 
 
 

 
Nuno Melo Carreiro 



D.N.H.S.- Empresa de Desenvolvimento de Habitação S ocial do Nordeste, S.A.            
Rua Dr. Manuel João da Silveira, nº1 - A.
9630-142 NORDESTE.
N.I.F.: 512.091.820

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 UNIDADE MONETÁRIA (1)

NOTAS
31-dez-13 31-dez-12

ACTIVO

Activo não corrente
Activos fixos tangíveis 4 3.375.008,35 3.473.567,07
Propriedades de investimento 115.000,00 0,00
Activos intangíveis 0,00 0,00
Investimentos Financeiros 0,00 0,00
Accionistas/sócios 0,00 0,00

3.490.008,35 3.473.567,07

Activo Corrente
Inventários 0,00 0,00
Clientes 6 44.365,62 24.000,00
Adiantamentos a fornecedores 0,00 0,00
Estados e outros entes públicos 10 2.899,86 3.958,00
Accionistas/sócios 0,00 0,00
Outras contas a receber 2.625,00 2.625,00
Diferimentos 354,38 0,00
Outros activos financeiros 0,00 0,00
Caixa e depósitos bancários 2.537,68 454,30

52.782,54 31.037,30
Total do activo 3.542.790,89 3.504.604,37

(1)  Euros.

O Técnico Oficial de Contas,

Miguel Medeiros Simas (TOC 9793)

RUBRICAS
DATAS

O Conselho de Administração,

(a) Em conformidade com o artigo 9º da 4ª Directiva da CEE



D.N.H.S.- Empresa de Desenvolvimento de Habitação S ocial do Nordeste, S.A.            
Rua Dr. Manuel João da Silveira, nº1 - A.
9630-142 NORDESTE.
N.I.F.: 512.091.820

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 UNIDADE MONETÁRIA (1)
NOTAS

31-dez-13 31-dez-12
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Capital próprio

Capital realizado 7 50.000,00 50.000,00
Acções (quotas) próprias 0,00 0,00
Outros instrumentos de capital próprio 0,00 0,00
Prémios de emissão 0,00 0,00
Reservas legais 20.350,75 0,00
Outras reservas 0,00 0,00
Resultados transitados 7 -41.023,85 -234.798,52
Excedentes de revalorização 0,00 0,00
Outras variações no capital próprio 0,00 0,00

Resultado líquido do período 7 27.335,65 203.507,54

Total do capital próprio 56.662,55 18.709,02

Passivo

Passivo não corrente
Provisões 0,00 0,00
Financiamentos obtidos 8 2.429.078,84 2.340.623,40
Outras contas a pagar 0,00 0,00

2.429.078,84 2.340.623,40
Passivo corrente
Fornecedores 8 628.529,85 631.619,83
Adiantamentos de clientes 200.000,00 200.000,00
Estado e outros entes públicos 10 1.755,11 5.060,07
Accionistas/sócios 0,00 0,00
Financiamentos obtidos 8 192.000,00 200.000,00
Outras contas a pagar 9 34.764,54 108.592,05
Diferimentos 0,00 0,00
Outros passivos financeiros 0,00 0,00

1.057.049,50 1.145.271,95
Total do passivo 3.486.128,34 3.485.895,35
Total do capital próprio e do passivo 3.542.790,89 3.504.604,37

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

O Técnico Oficial de Contas,

Miguel Medeiros Simas (TOC 9793)

RUBRICAS
DATAS

O Conselho de Administração,

(a) Em conformidade com o artigo 9º da 4ª Directiva da CEE



D.N.H.S.- Empresa de Desenvolvimento de Habitação S ocial do Nordeste, S.A.            
Rua Dr. Manuel João da Silveira, nº1 - A.
9630-142 NORDESTE.
N.I.F.: 512.091.820

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 UNIDADE MONETÁRIA (1)

NOTAS
31-dez-13 31-dez-12

Vendas e serviços prestados 11 157.700,00 48.000,00
Subsídios à exploração 0,00 0,00
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos 0,00 0,00
Variação nos inventários da produção 0,00 0,00
Trabalhos para a própria entidade 0,00 0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 0,00 0,00
Fornecimentos e serviços externos 12 -12.571,41 -12.395,51
Gastos com o pessoal 0,00 0,00
Imparidade de inventários (perdas/reversões) 0,00 0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 0,00 0,00
Provisões (aumentos/reduções) 0,00 0,00
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizações (perdas/reversões) 0,00 0,00
Aumentos/reduções de justo valor 0,00 0,00
Outros rendimentos e ganhos 15 0,01 296.018,24
Outros gastos e perdas 16 -5.875,35 -11.195,21

Resultado antes de depreciações, gastos de financia mentos e impostos 139.253,25 320.427,52

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 14 -64.103,88 -7.099,69

Resultado operacional (antes de gastos de financiam ento e impostos) 75.149,37 313.327,83

Juros e rendimentos similares obtidos 0,00 0,00
Juros e gastos similares suportados 17 -46.058,61 -104.760,22

Resultado antes de impostos 29.090,76 208.567,61

Imposto sobre o rendimento do período -1.755,11 -5.060,07

Resultado líquido do período 27.335,65 203.507,54

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

O Técnico Oficial de Contas, O Conselho de Administração,

Miguel Medeiros Simas (TOC 9793)

RENDIMENTOS E GASTOS PERÍODOS



D.N.H.S.- Empresa de Desenvolvimento de Habitação S ocial do Nordeste, S.A.            
Rua Dr. Manuel João da Silveira, nº1 - A.
9630-142 NORDESTE.
N.I.F.: 512.091.820

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 UNIDADE MONETÁRIA (1)

NOTAS

31-dez-13 31-dez-12

Fluxos de caixa das actividades operacionais - méto do directo
Recebimentos de clientes 137.334,38 270.350,00
Pagamentos a fornecedores -15.661,39 -267.825,20
Pagamentos ao pessoal 0,00 0,00

Caixa gerada pelas operações 121.672,99 2.524,80
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento -491,71 -1.006,86
Outros recebimentos/pagamentos -10.002,24 -35.626,68

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) 111.179,04 -34.108,74

Fluxos de caixa das actividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:

Activos fixos tangíveis 0,00 0,00
Activos intangíveis 0,00 0,00
Investimentos financeiros 0,00 0,00
Outros activos 0,00 0,00
Recebimentos provenientes de:

Activos fixos tangíveis 0,00 2.896.634,76
Activos intangíveis 0,00 0,00
Investimentos financeiros 0,00 0,00
Outros activos 0,00 0,00
Subsídios ao investimento 0,00 0,00
Juros e rendimentos similares 0,00 0,00
Dividendos 0,00 0,00

Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) 0,00 2.896.634,76

Fluxos de caixa das actividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:

Financiamentos obtidos 80.455,44 188.000,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio 0,00 0,00
Cobertura de prejuízos 0,00 0,00
Doações 0,00 0,00
Outras operações de financiamento 0,00 0,00
Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos 0,00 -3.071.596,60
Juros e gastos similares -189.551,10 -8.184,31
Dividendos 0,00 0,00
Reduções de capital e de outros intrumentos de capital próprio 0,00 0,00
Outras operações de financiamento 0,00 0,00

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3 ) -109.095,66 -2.891.780,91

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) 2.083,38 -29.254,89
Efeito das diferenças de câmbio 0,00 0,00
Caixa e seus equivalentes no ínicio do período 454,30 29.709,19
Caixa e seus equivalentes no fim do período 2.537,68 454,30

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

O Técnico Oficial de Contas, O Conselho de Administração,

RUBRICAS
PERÍODOS
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D . N . H . S . - S O C I E D A D E  D E  D E S E N V O L V I M E N T O  D E  H A B I T A Ç Ã O  S O C I A L  D O  
N O R D E S T E ,  S . A . -  S O C I E D A D E  E M  L I Q U I D A Ç Ã O  

Anexo às Demonstrações Financeiras 

em 31 de Dezembro de 2013 
A empresa D.N.H.S. – Sociedade de Desenvolvimento Habitação Social do Nordeste, S.A., adiante designada por 
“DNHS”,  com o número de identificação fiscal 512.091.820, é uma sociedade anónima constituída em 09 de Agosto de 
2005.  
 
A empresa tem a sua sede na Rua Dona Maria do Rosário, nº.4 na Vila e concelho de Nordeste e tem um capital social 
integralmente subscrito e realizado de 50.000,00 euros, constituído por 50.000 ações ordinárias com um valor nominal 
de 1,00 euro. 

A DNHS tem por objeto o desenvolvimento, implementação e construção, gestão e exploração da habitação social no 
concelho do Nordeste, bem como a aquisição e alienação de imóveis no âmbito de projetos de requalificação urbana e 
necessários ao desenvolvimento do seu objeto. 

Aos 28 dias de fevereiro de 2013 foi deliberado e aprovado pela Assembleia geral da Câmara Municipal do Nordeste a 
proposta de dissolução da D.N.H.S., S.A, tendo sido registado na conservatória do registo comercial, estando assim a 
sociedade em dissolução e a seguir o plano estabelecido para o efeito. 

Após o encerramento do período não ocorreram fatos relevantes que devam ser divulgados pela Administração. 

Estas demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Liquidatário, nomeado: Dr. Nuno Melo Carreiro 

Contudo, as mesmas estão ainda sujeitas a aprovação pela Assembleia Geral de Acionistas, nos termos da legislação 

comercial em vigor em Portugal. 

1 REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 158/2009 de 13 de Julho, foi revogado o Plano Oficial de Contabilidade (POC) e as 

Directrizes Contabilísticas com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2009. Assim, para o exercício que se iniciou após esta 

data a empresa passou a fazer o relato contabilístico das suas contas de acordo com as Normas de Contabilidade e 

Relato Financeiro (NCRF) que fazem parte integrante do SNC. 

Não houve derrogações excecionais de disposições do SNC tendo em vista a necessidade destas darem uma imagem 
verdadeira e apropriada do activo, do passivo e dos resultados da entidade. 

Foram aplicadas as NCRF na mensuração de todos os ativos e passivos reconhecidos;  

A adoção das mesmas políticas contabilísticas nas demonstrações financeiras de 2012 e 2011, fizeram com que não 
existem contas, seja do balanço seja da demonstração de resultados, cujos conteúdos não sejam comparáveis com os 
do período anterior. 

2 PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 

Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras: 

Na preparação das demonstrações financeiras a que se referem as presentes notas a empresa adoptou: 

As Bases de Preparação das Demonstrações Financeiras constantes do anexo ao Decreto-Lei nº 158/2009, de 13 de 

Julho, que instituiu o SNC; 
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Assim, as demonstrações financeiras foram preparadas tendo em conta as bases da continuidade, do regime do 

acréscimo, da consistência de apresentação, da materialidade e agregação, da não compensação e da informação 

comparativa. 

Tendo por base o disposto nas NCRF a empresa deliberou aplicar as seguintes políticas contabilísticas: 

a) Ativos fixos tangíveis  

Os Ativos fixos tangíveis referem-se a bens utilizados na atividade da empresa. 

A empresa adotou como custo considerado: 

� O valor constante das anteriores demonstrações financeiras preparadas de acordo com o SNC, deduzido de 

depreciações acumuladas; 

� O gasto inclui o preço de compra, incluindo impostos não reembolsáveis e excluindo descontos comerciais e 

abatimentos. Inclui ainda os gastos necessários para colocar o activo na localização e condição de 

funcionamento, nomeadamente as despesas de transporte e montagem; 

� Os gastos subsequentes com os ativos tangíveis são reconhecidos apenas se for provável que deles resultarão 

benefícios económicos futuros para a entidade. Todas as despesas com a manutenção e reparação são 

reconhecidos como gasto, de acordo com o princípio da especialização dos exercícios. 

As depreciações são calculadas, após o momento em que o bem se encontra em condições de ser utilizado, numa base 

anual e em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.  

Com exceção dos terrenos que não são depreciáveis, os ativos fixos tangíveis são depreciados durante o período de 

vida económica esperada e avaliados quanto à imparidade sempre que existe uma indicação de que o activo pode 

estar em imparidade. 

As depreciações são calculadas segundo o método das quotas constantes (método linear) sendo que as respectivas 

taxas são calculadas em função dos seguintes períodos de vida útil esperada dos bens: 

 

Bem   Anos 

      

Terrenos   N/A 

Edifícios   50 

Equipamento Básico   4 

Equipamento Administrativo  4 

   
 

 

As vidas úteis e método de depreciações dos vários bens são revistos anualmente. O efeito de alguma alteração a 

estas estimativas é reconhecido prospectivamente na demonstração dos resultados. 

O gasto com depreciações é reconhecido na demonstração de resultados na rubrica “Gastos/reversões de depreciação 

e amortização”. 

Os custos de manutenção e reparação correntes são reconhecidos como gastos no período em que ocorrem. 
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Os custos com substituições e grandes reparações são capitalizados sempre que aumentem a vida útil do imobilizado a 

que respeitem e são depreciadas no período remanescente da vida útil desse imobilizado ou no seu próprio período 

de vida útil, se inferior. 

O ganho (ou a perda) resultante da alienação ou abate de um ativo fixo tangível é determinado como a diferença 

entre o montante recebido na transação e a quantia escriturada do activo e é reconhecido em resultados no período 

em que ocorre o abate ou a alienação. 

 

b) Imposto sobre o rendimento 

O imposto sobre o rendimento corresponde à soma dos impostos correntes com os impostos diferidos. Os impostos 

correntes e os impostos diferidos são registados em resultados, salvo quando os impostos diferidos se relacionam com 

itens registados diretamente no capital próprio. Nestes casos os impostos diferidos são igualmente registados no 

capital próprio.  

� Imposto Corrente: O imposto corrente é determinado com base no resultado contabilístico ajustado de 

acordo com a legislação fiscal em vigor a que está sujeita a empresa. O lucro tributável difere do resultado 

contabilístico, uma vez que exclui diversos gastos e rendimentos que apenas serão dedutíveis ou tributáveis 

em exercícios subsequentes, bem como gastos e rendimentos que nunca serão dedutíveis ou tributáveis. 

A empresa não apresenta diferenças temporárias que impliquem a registo de impostos diferidos. 

 

c) Clientes e outras contas a receber 

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

nal diminuído de eventuais perdas por imparidade, reconhecidas nas rubricas “Perdas por imparidade acumuladas”, 

de modo a que as mesmas reflitam a sua quantia recuperável. 

Não existiram variações que implicassem a determinação de imparidades em ambos os casos. 

 

d) Caixa e depósitos bancários 

Os montantes incluídos nesta rubrica correspondem aos valores de caixa e outros depósitos, com prazo de vencimen-

tos de três meses, e que possam ser imediatamente mobilizáveis com risco diminuto de alteração de valor. 

Estes saldos estão mensurados da seguinte forma: 

 

� Caixa – ao custo; 

� Depósitos sem maturidade definida - ao custo;  

 

Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a rubrica de ‘‘Caixa e equivalentes de caixa’’ compreende, além de 

caixa e depósitos bancários, também: 

� Os descobertos bancários incluídos na rubrica de “Financiamentos obtidos” e  

� Os saldos de Caixa e equivalentes de caixa incluídos na rubrica de “Ativos não correntes detidos para venda”. 
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Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários: 

 Ano n Ano n – 1 

Numerário   0,00 0,00 

Depósitos bancários imed. mobilizáveis   2534,68 454,30 

   

 

e) Estado e outros entes públicos 

Os saldos ativos e passivos desta rubrica são apurados com base na legislação em vigor. 

No que respeita aos ativos não foi reconhecida qualquer imparidade por se considerar que tal não é aplicável dada a 

natureza específica do relacionamento. 

 

f) Rubricas do capital próprio 

1. Capital realizado 

O Capital Social totalizando 50.000,00 €, foi subscrito e realizado na totalidade pela H.S.N., E.M. 

2. Reserva Legal 

De acordo com a lei que regula o setor público ( Artº.295 do CSC, refere 20%), pelo menos 10% do resultado tem de 

ser destinado à constituição ou reforço da reserva legal até que esta represente pelo menos 1/5 do capital social. 

A reserva legal não é distribuível a não ser em caso de liquidação e só pode ser utilizada para absorver prejuízos, de-

pois de esgotadas todas as outras reservas, ou para incorporação no capital social (Artº. 296 do CSC). 

3. Outras Reservas e Resultados Transitados 

Estas rubricas incluem os resultados realizados, disponíveis para distribuição aos acionistas e os ganhos por aumentos 

de justo valor em instrumentos financeiros, investimentos financeiros e propriedades de Investimento que, de acordo 

com o nº 2 do Artº. 32 do CSC, só estarão disponíveis para distribuição quando os elementos ou direitos que lhes de-

ram origem forem alienados, exercidos, extintos ou liquidados. 

 

g) Financiamentos obtidos 

Os financiamentos estão valorizados ao custo amortizado determinado com base na taxa de juro efetiva. De acordo 

com este método, na data do reconhecimento inicial os financiamentos são reconhecidos no passivo pelo valor nomi-

nal recebido, líquido de despesas com a emissão o qual corresponde ao respectivo justo valor nessa data. Subsequen-

temente, os financiamentos são mensurados ao custo amortizado, que inclui todos os encargos financeiros calculados 

de acordo com o método da taxa de juro efetiva. 

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são geralmente reconhecidos como gastos à medida 

que são incorridos. Neste período foram imputados aos “Investimentos em curso” 80.545,16 euros de encargos finan-

ceiros. 
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h) Fornecedores e outras contas a pagar 

Os fornecedores e outras dívidas a pagar a terceiros são classificados como passivos correntes, exceto nos casos em 

que a maturidade é superior a 12 meses da data do balanço, os quais se classificam como não correntes. 

As restantes contas a pagar estão mensuradas ao custo. 

 

i) Diferimentos ativos e passivos 

Esta rubrica reflecte as transações e outros acontecimentos relativamente aos quais não é adequado o seu integral 

reconhecimento nos resultados do período em que ocorrem, mas que devam ser reconhecidos nos resultados de perí-

odos futuros. 

 

j) Juros e gastos similares suportados 

Os gastos com financiamento são reconhecidos na demonstração de resultados do período a que respeitam e incluem: 

� Juros suportados determinados com base no método da taxa de juro efetiva; 
� Comissões Bancárias 

 

 
k)  Acontecimentos subsequentes 

Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam à 

data do balanço são refletidos nas demonstrações financeiras. Os eventos após a data do balanço que proporcionem 

informação sobre condições que ocorram após a data do balanço são divulgados nas demonstrações financeiras, se 

forem considerados materialmente relevantes. 

3 FLUXOS DE CAIXA 

Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, caixa e seus equivalentes inclui numerário, depósitos bancários 

imediatamente mobilizáveis (de prazo inferior ou igual a três meses) e aplicações de tesouraria no mercado monetá-

rio, líquidos de descobertos bancários e de outros financiamentos de curto prazo equivalentes. Caixa e seus equivalen-

tes em 2012 e 2013 detalha-se conforme se segue: 

2012 2013

Numerário 0,00 0,00
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis 454,30 2.537,68
Aplicações de tesouraria 0,00 0,00

454,30 2.537,68
Linhas de crédito de curto prazo (Nota 28) 0,00 0,00
Descobertos bancários (Nota 28) 0,00 0,00

454,30 2.537,68
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4 ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 

Durante os exercícios findos em 2013 e em 2012 o movimento ocorrido na quantia escriturada dos ativos fixos 

tangíveis, bem como nas respectivas depreciações acumuladas foi o seguinte: 

Terrenos e Edifícios e Ferram. Desp. Inv. Outros Ativos fixos
recursos outras Equipam. Equipam. Equipam. e e ativos fixos tangíveis
naturais construções Básico Transporte administ. utensílios desenv. tangíveis em curso Total

Ativos
Saldo inicial 262.296 354.985 2.884.663 3.501.944
Aquisições 141.207 2.850.208 80.545 3.071.961
Alienações -
Transferências e abates (141.207) (2.850.208) (2.991.415)
Revalorizações (Nota 23) -
Outras variações -
Saldo final 262.296 3.205.193 - - - - 115.000 3.582.489

Amortizações acumuladas e
perdas por imparidade

Saldo inicial 28.376 28.376
Amortizações do exercício 64.104 64.104
Perdas por imparidade do exercício -
Reversões de perdas por imparidade -
Alienações -
Transferências e abates -
Outras variações -
Saldo final - 92.480 - - - - - 92.480

Ativos líquidos 262.296 3.112.714 - - - - 115.000 3.490.009

2013

 

Terrenos e Edifícios e Ferram. Desp. Inv. Outros Ativos fixos
recursos outras Equipam. Equipam. Equipam. e e ativos fixos tangíveis
naturais construções Básico Transporte administ. utensílios desenv. tangíveis em curso Total

Ativos
Saldo inicial 986.392 2.527.274 2.238.684 5.752.349
Aquisições 645.979 645.979
Alienações (724.096) (2.172.289) (2.896.385)
Transferências e abates -
Revalorizações (Nota 23) -
Outras variações -
Saldo final 262.296 354.985 - - - - 2.884.663 3.501.944

Amortizações acumuladas e
perdas por imparidade

Saldo inicial 143.083 143.083
Amortizações do exercício 7.100 7.100
Perdas por imparidade do exercício -
Reversões de perdas por imparidade -
Alienações (121.806) (121.806)
Transferências e abates -
Outras variações -
Saldo final - 28.376 - - - - - 28.376

Ativos líquidos 262.296 326.609 - - - - 2.884.663 3.473.568

2012

 

As bases de mensuração usadas para determinar a quantia escriturada bruta, bem como os métodos de depreciação 

usados e vidas úteis ou as taxas de depreciação usadas encontram-se descritos na nota 2 - a). 

Neste período a empresa procedeu à imobilização de gastos com financiamentos, na importância de 80.545,16 euros, 

referentes à aquisição de fogos contabilizados em Imobilizações em curso – Terrenos e Edifícios. O valor Investimentos 

em curso é constituído por dois terrenos um na Algarvia e outro na Lomba da Salga tendo o loteamento da Lomba da 

Salga em construção desde 2007 tendo sido concluído em 2013 e transferido para a rúbrica edifícios e outras 

construções. 
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Não acorreram perdas de imparidade nas rubricas de ativos tangíveis. 

 

 

5 IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO 

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção por parte das 

autoridades fiscais durante um determinado período, exceto quando tenham havido prejuízos fiscais, tenham sido 

concedidos benefícios fiscais, ou estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações, casos estes em que, 

dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. 

A empresa está sujeita a imposto sobre os lucros, em sede de Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas (IRC), 

à taxa de 17,5 %. 

Acrescerá a Derrama que, dependendo do município, poderá ir até 1,5 % da matéria coletável, bem como a tributação 

autónoma sobre determinados encargos e cujas taxas estão previstas no Art. 88º do CIRC. 

O Conselho de Administração entende que, eventuais correções resultantes de revisões e ou inspeções que venham a 

acontecer por parte das autoridades fiscais, não produzirão efeito significativo nas demonstrações financeiras em 31 

de Dezembro. 

Não houve ajustamentos, perdas fiscais e crédito de imposto de períodos anteriores, efeito de alterações de políticas 

contabilísticas e correções de erros, alterações na taxa de tributação e surgimento de novos impostos no ano de 2013.  

 

 

6 ATIVOS FINANCEIROS 

� Clientes e Outras Contas a Receber 

A rubrica “Clientes” em 2012 e em 2013 é detalhado conforme se segue: 

Quantia bruta
Imparidade 
acumulada

Quantia 
escriturada 

líquida Quantia bruta
Imparidade 
acumulada

Quantia 
escriturada 

líquida

Clientes gerais 24.000 - 24.000 44.366 - 44.366
Clientes títulos a receber - - - - -

- - -
24.000 - 24.000 44.366 - 44.366

2012 2013

 

O saldo da conta de clientes é composto pela rubrica de vendas a terceiros, clientes e associados. 
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7 INSTRUMENTOS DE CAPITAL PRÓPRIO 

A quantia escriturada do capital próprio da Sociedade em 2012 e em 2013 é detalhada conforme se segue: 

Saldo Final Saldo Final

2012 Transferências Aumentos Diminuições 2011

Capital 50.000 50.000
Reservas Legais 20.351 20.351
Outras Reservas - -
Resultados transitados (234.799) 193.775 (41.024)
Ajust.Ativos Financeiros -
Resultado Liquido do Exercicio 172.102 25.791 (172.102) 25.791

(12.697) - 239.916 (172.102) 55.118

Movimentos do Ano

 

 

8 PASSIVOS FINANCEIROS 

 

� Fornecedores 

Em 2012 e em 2013 a rubrica de “Fornecedores” apresentava a seguinte composição: 

 

2012 2013

Fornecedores gerais 631.620 628.530

Fornecedores - outras partes relacionadas

631.620 628.530

631.620 628.530
 

 

� Financiamentos Obtidos 

Os financiamentos obtidos em 2012 e em 2013 são detalhados conforme se segue: 

Entidade 
financiadora Saldo inicial Variações A liquidar Saldo inicial Variações A liquidar

Empréstimos bancários:

Emprest. m/l/prazo CGD 5.224.220 -2.883.597 2.340.623 2.340.623 88.456 2.429.079

Emprestimo curto prazo BESA 200.000 0 200.000 200.000 -133.000 67.000

Descoberto Banc.contratado 125.000 0 125.000

5.424.220 -2.883.597 2.540.623 2.665.623 -44.544 2.621.079

5.424.220 -2.883.597 2.540.623 2.665.623 -44.544 2.621.079

2012 2013
Montante utilizado Montante utilizado
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9 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES, ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES E OUTRAS 

CONTAS A PAGAR 

Em 2013 e em 2012 as rubricas “Adiantamentos de clientes”, “Adiantamentos a fornecedores” apresentavam a 

seguinte composição: 

2013 2012

Outras Contas a Receber 
Fornecedor de Investimentos 2.625 2.625

2.625 2.625

 

Em 2013 e em 2012 as rubricas de “Outras contas a pagar” apresentavam a seguinte composição: 

2013 2012

Outras Contas a Pagar 

Remunerações a pagar 0 0

Credores por acréscimos de gastos 36.406 108.592

Outros devedores e credores diversos 0 0

Adiantamentos de clientes 0 0

Fornecedores Imobilizado 0 0

36.406 108.592

 

Os principais itens supracitados são decompostos da seguinte forma: 

o Credores por acréscimos de gastos – juros a liquidar e acréscimo do IMI. 

 

10 ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 

Em 2013 e em 2012 as rubricas de “Estado e outros entes públicos” apresentavam a seguinte composição: 

Activo Passivo Activo Passivo

 Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas

Pagamento por conta 2.010 0 0 0

Estimativa de imposto 0 1.659 5.060

Pagamento especial por conta 890 0 3.958 0

Retenção na Fonte 0 0 0 0

 Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares 0 0 0 0

 Imposto sobre o valor acrescentado 0 0 0 0

 Contribuições para a Segurança Social 0 0 0 0

 Outros Impostos 0 0 0 0

2.900 1.659 3.958 5.060

2013 2012
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11 RÉDITO 

O rédito reconhecido pela Sociedade em 2013 e em 2012 é detalhado conforme se segue:  

REDITOS Notas 2013 2012

Vendas - -
Prestação de serviços 157.700,00 48.000,00
Variação nos inventários da produção 0,00 0,00
Subsídios à exploração 0,00 0,00
Outros rendimentos e ganhos 0,01 0,00
Juros e rendimentos similares obtidos 0,00 0,00

TOTAL RÉDITOS 157.700,01 48.000,00

 

12 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 

A rubrica de “Fornecimentos e serviços externos” nos períodos findos em 2013 e em 2012 é detalhada 

conforme se segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 2012

Subcontratos 0 0

Trabalhos Especializados 6.311 6.719

Publicidade e Propaganda 0 0

Serviços de Vigilância e Segurança 0 0

Honorários 1.384 2.463

Conservação e reparação 0 0

Serviços Bancários 3.167 2.164

Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido 0 0

Material Escritório 0 0

Artigos para Oferta 0 0

Embalagens de consumo 0 0

Electricidade 0 0

Combustíveis 0 0

Água 0 0

Outros Fluídos 0 0

Deslocações e Estadas 0 0

Tranportes de Pessoal 0 0

Transportes Mercadoria 0 0

Rendas 0 0

Comunicações 0 0

Seguros 0 20

Contencioso e Notariado 1.709 1.030

Limpeza higiene e conforto 0 0

Despesas de representação 0 0

Outros Fornecimentos e Serviços Externos 0 0

12.571 12.396
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13 GASTOS COM O PESSOAL 

Neste momento a empresa não emprega qualquer colaborador. 

14 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 

A decomposição da rubrica de “Gastos / reversões de depreciação e de amortização” nos períodos findos em 2013 e 

em 2012 é conforme se segue: 

2012 2013

Ativos fixos tangíveis (Nota 11) 7.100 64.104

Propriedades de investimento (Nota 13) 0 0

Intangíveis (Nota 14) 0 0

Ativos biológicos (Nota 15) 0 0

7.100 64.104

 

15 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 

A decomposição da rubrica de “Outros rendimentos e ganhos” nos períodos findos em 2013 e em 2012 é conforme se 

segue: 

2013 2012

Rendimentos suplementares:

Royalties (Nota 32) 0,00 0,00

Rendimentos de propriedades de investimento (Nota 32) 0,00 0,00

Outros rendimentos suplementares 0,00 0,00

Descontos de pronto pagamento obtidos 0,00 0,00

Recuperação de dívidas a receber 0,00 0,00

Ganhos em inventários 0,00 0,00

Rendimentos e ganhos nos restantes activos financeiros 0,00 0,00

Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros 0,00 296.018,24

Outros 0,01 0,00

0,01 296.018,24

 

16 OUTROS GASTOS E PERDAS 

A decomposição da rubrica de “Outros gastos e perdas” nos períodos findos em 2013 e em 2012 é conforme se segue: 

2013 2012

Impostos 7.516,35 10.504,56

Descontos de pronto pagamento concedidos 0,00 0,00

Dívidas incobráveis 0,00 0,00
Perdas em inventários 0,00 0,00

Gastos e perdas nos restantes activos financeiros 0,00 0,00

Gastos e perdas em investimentos não financeiros 0,00 0,00

Outros 0,01 690,65

7.516 11.195
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17 JUROS E OUTROS RENDIMENTOS E GASTOS SIMILARES 

Os gastos e perdas de financiamento reconhecidos no decurso dos períodos findos em 2013 e 2012 são detalhados 

conforme se segue:  

Juros suportados
Financiamentos bancários 46.059 104.760
Locações financeiras 0 0
Empréstimos obrigacionistas 0 0
Outros financiamentos 0 46.059 0 104.760

Diferenças de câmbio desfavoráveis em financiamentos
Perdas em instrumentos de cobertura associados a financiamentos
Outros gastos de financiamento

Comissões e encargos similares 0 0
Imposto de selo 0 0
Outros financiamentos 0 0 0 0

46.059 104.760

2013 2012

 

 

Não foram reconhecidos “juros, dividendos e outros rendimentos similares” no decurso dos períodos findos em 2013 e 

2012. 

18 ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO 

Desde a data do Balanço até à presente data, é convição do Liquidatário, não terem acontecido quaisquer 

factos dignos de registo na vida da empresa, nem com impacto nas demonstrações financeiras 

apresentadas. 

Vila de Nordeste, 14 de março de 2014. 

 

O Técnico Oficial de Contas,     O Liquidatário,  

 

Miguel Medeiros Simas - TOC-9793    Dr. Nuno Melo Carreiro 
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