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ReLArónro on AçÃo Drnenvn 2015

Em continuidade com o que vem sucedendo nos anos anteriores, o ano civil de 20L5
negativo em termos socioeconómicos tanto a nível nacional como a nível internacional.

foi igualmente muito

e]

Os índices de desemprego e de pobreza mantêm-se bastante elevados pelo que a AANP viu crescer
significativamente o número de solicitações de apoio para satisfazer as necessidades básicas de
sobrevivência e dignidade humana das pessoas mais carenciadas e vulneráveis da nossa sociedade.
Atendendo a este contexto extremamente negativo, a preocupação desta Direção centrou-se, mais uma vez,
em assegurar o regular funcionamento lnstitucional tendo em conta as necessidades de qualidade e
sustentabilidade das respostas sociais que são disponibilizadas.
Neste sentido, salientam-se em seguida, e de forma muito sucinta, as principais atividades levadas a cabo

por esta Direção durante o ano de

'/

201-5:

Atualização dos Estatutos conforme o estabelecido pelo Decreto-Lei ns 172-A/2014 de
de 2014.

t4 de novembro

Persecução dos requisitos da qualidade e as orientações técnicas determinadas pela entidade
reguladora - lnstituto de Segurança Social, lP - para a prossecução das respostas sociais Centro de
Alojamento Temporárío e Cantina Social
Manutenção do funcionamento das respostas sociais Centros de Alojamento Temporário com uma taxa
de ocupação de 100%.

Disponibilização

à comunidade de 100 refeições diárias através da resposta social Cantina Social,

conforme Protocolo de cooperação com o lSS,lP, no âmbito do Plano de Emergência Alimentar.
lnício da empreitada relativa à obra de requalificação e ampliação do Albergue D. Margarida Sousa Dias
no dia 30/06/2015.

Aposta na rentabilização produtiva dos terrenos agrícolas de Campanhã e de Paço de Sousa, com vista a
contribuir para a maior sustentabilidade da lnstituição e igualmente para o melhoramento continuo do
serviço de alimentação.
Manutenção do Projeto Cogumelo Solidário e seu desenvolvimento.
Prioridade no contato persistente com o proprietário do edifício do Albergue de Campanhã (lnstituto de
Habitação e Reabilitação Urbana) com o objectivo de sensibilizar para a necessidade imperiosa de
realização de obras que garantam as condições básicas de salubridade do imóvel.
Promoção da empregabilidade das pessoas em risco de exclusão social dando continuidade à priorização

de admissão aos quadros de pessoal de utentes acompanhados pelo Serviço de Reabilitação e
Reinserção Social, da implementação do Programa Actividades Socialmente Úteis e de Contratos
Emprego lnserção Mais.

'/

Desta forma, reforça-se a importância da nossa Associação como uma das instituições com melhor
capacidade de intervenção no combate à pobreza e exclusão social.
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O balanço e a demonstração dos resultados respeitantes a 3L de Dezembro de 2015 mostram um resultad

-
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líquido de € 45236.39 para o exercício findo naquela data, valor positivo tal como o verificado no ano
a

nterior.

Sobre as contas apresentadas pode referir-se o seguinte:

Nos valores do balanço

e no que

respeita aos ativos fixos tangíveis, ou seja, terrenos e edifícios

e

equipamentos (básico, de transporte e administrativo) há a registar uma variação significativa superior a €
200000.00 decorrente dos investimentos em curso relativos às obras de reabilitação e ampliação do edifício

sito na Rua dos Mártires da Liberdade, ne 237.

O montante total das disponibilidades permanece significativo, decompondo-se pelos valores de caixa e de
depósitos bancários, à ordem e a prazo, sendo o valor destes últimos o mais elevado.

O montante dos Capitais Próprios teve no exercício um acréscimo de € 6000.00 em resultado dos aumentos

verificados em relação ao ano anterior nas rubricas de reservas (€ 155210.99) conjugado com a diminuição
dos resultados transitados (€ 29035.78).
Foi detetado durante

o presente exercício uma diferença nas reconciliações bancárias. Face a tal situação

procedeu-se a uma reconstrução da contabilidade de anos anteriores no sentido de apurar a justificação da

referida diferença.

Atendendo, por um lado, ao elevado custo associado a este serviço de recuperação das reconciliações
bancárias - contabilizados até ao momento €10634.39 - e, por outro, ao facto de não se terem detetado ate

ao ano de

por bem encerrar este

procedimento,

considerando que os erros detêtados são referentes exercícios contabilísticos anteriores

a 2012. Assim

201,2 inclusive quaisquer anomalias, entendeu-se

sendo, o valor da diferença apurada (€ 29035.78) foi transferida na integra para a conta dos resultados
transitados de exercícios anteriores.

O valor do resultado do exercício reparte-se pelo resultado operacional (€ 11596.92) e pelo montante dos

juros obtidos de depósitos bancários (€ 33963.41).

Esta repartição revela que o primeiro montante é o que resulta directamente da atividade específica aos fins

próprios da Associação.

É, a nosso

ver, um indicador de que tem vindo a ser adotada uma gestão na linha de

prudência que vem sendo praticada nos últimos anos, para fazer face às dificuldades e exigências que o
enquadramento e especificidades do trabalho desenvolvido pela Associação comportam.

Assim, os valores agora apresentados constituem

um património cuja afetação visa assegurar o

desenvolvimento da atividade nos próximos anos, procurando sempre concretizar o nosso lema de atingir e,
se possível, superar, os objetivos projectados.

Finalizamos manifestando

o

nosso melhor agradecimento a todos os funcionários, equipa técnica e,

especialmente, aos voluntários, pelo empenho que puseram no desempenho do seu trabalho no ano de
2015.

Porto,23 de Março de 2016
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Balanço

W
{

Associação dos Albergues Nocturnos do Porto
Entidade Sem Fins Lucrativos
Unidadê

EM 31 DE
Nôtâs

RUBRICAS

lvl

onêtária: Euro

Dâtes

3L-L2-20L5
.

3t-t2-20t4

Ativo

Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis
Bens do património histórico e cultural
Propriedades de i nvesti mento
Ati vos i nta ngíve i s
I nvesti mentos fi na nceiros
F u n d a d o re s /be n e m é ri to s /pa tro ci o n a d o re s/d

oa d o re s /a

ss

oci a

d o s

/m

5

602.6ss,38

397.530,51

6

796,73

239,U

603.452.17

397.770.35

e m b ro s
S

u

btota

I

Ativo corrente

lnventários
Clientes
Adia nta mentos a fornecedores
Estado e outros Entes Públicos
F u n d a d o re s /be n e mé ri tos/pa tro

ci o n a d o re s /d o a d o re

s

/a

s s

oci

ado

s

/m

3.342,83

6.220,O8

3.2.5

25.875,66

65,81

8

77.849,29

16.538,47

e m b ro s

outras contas a receber
D

7

ife ri me ntos

Outros Ativos fi na nce i ros
Caixa e depósitos bancários

3.2.3
3.2.3

Subtota

I

Total do Ativo

299,20

)

aa.a Qa) qq

299,20

,(1íqqá?o

2.476.339.53

2.534.677.45

3.O79.79L,64

2.932.448,20

57.546,92

57.546,92

1.645.277,O8

1.490.006,09

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos patrimoniais

Fundos
Excedentes técnicos
Resêrvâs

3.2.4
a1A

(29.03s,78)

Resultados tra nsitados
Excede ntes de reva I ori za Çã o
Outras variaÇões nos fundos patrimoniais

3.2.4

Resultado Líquido do período

1 110 7eÁ 70
4C 216 19

Total do fundo do capital

1

lrOqa770
1qq?10cq

2.838.75L,40

2.832.757,79

7

70.634,39

768,75

3.2.5

55.725,98

17.896,37

774.679,87

87.03L,29

247.O40.24

99.696.41

247.O40,24

99.696,41

3.O79.79L,64

2.932.448,20

Passivo
Passivo não corrente

Provisões

Provisões específicas
Fi na ncia mentos obtidos
Outras contas a paga r
Subtota

I

Passivo corrêntê

Fornecedores
Adia nta mentos de cl ientes
Estado e outros Entes Públicos,.
F u n d a d o re s /b e n e mé ri tos/p a troci
Fi na ncl a me ntos obti dos
D ife ri me nto s
Outras contas a paga r
Outros passivos Íi na ncei ros

o n a d o re s

/d

o a d o re

s

/a

s s

oci a d o s /m e m b ro s

8

Subtota
Total do passivo
Total dos fundos patrimoniais e do passivo

I

Associação dos Albergues Nocturnos do Porto
Rua dos Mártires da Liberdade, np.237 4040-363 Porto

-

Contribuinte: 500 850 542
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Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 20L5

ffiamonstraçã* d*s ffiesultmdcs p*r Natureaffi§
Associação dos Albergues Nocturnos do Porto
DEMoNSTRAçÃo

oos

RESULTADoS PoR NATUREZAS

peRíOOO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE

2015

unidadeMonetária: Euros

RENDIMENTOS E GASTOS

Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal
lmparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (a umentos/reduções )
Provisões es pecíficas (a umentos/reduções)
Aumentos/reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas

,nl

q

,lt1Ã.

I

12.330,95

21,.020,17

9

789.716,72

828.440,76

12s.7ss,84)

(108.136,82)
(151,.422,17],

10

138.964,s4)
(519.034,99)

9

12.458,43

3.2.2

(

L1

(

Pag.4

Resultado antes de depreciaÇões, gastos de financiamento e impostos

Gastos/reversões de depreciação e de amortização

PERIODOS

Notas

5

Resultado ooeracional (antês de gastos de financiamento e impostos

(494.6s7,86)

ss,366,28

(2.376,38)

(19.725,26],

28.374.35

130.885,10

06.777,43l,

(16.777,43\

11,.596.92

L1,4.t07,67

33.963,4L
(323,94)

4r.103,57

Resultados antes de impostos

45.236,39

155.210,99

Resultado líquido do período

45.236,39

155.210,99

Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados

1,2

L2

(0,2s)

mposto sobre o rendimento do período

Associaçâo dos Albergues Nocturnos do Porto
Rua dos Mártires da Liberdade, ns.237 - 4O40-363 Porto

Contribuinte: 500 850 542
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Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2015

F§uxos de Cafixm
Associação dos Albergues Nocturnos do Porto
oruorusrnaçÃo Dos Fruxos
prníooo FINDo

DE

Unidade M onetária: Euros

EM 31 DE DEZEMBRo DE 2o1s

prRíooos

Fluxos de caixa das actividade ooeracionais

Notas

201 5

2ÍJ74

15.208,20

14.800,09

- método directo

Recebimentos de clientes e utentes
Paga mentos de subsídios
Paga mentos de a poios
Pa-gamentos de bolsas
Paga mento a fornecedores
Pagamentos ao pessoal

(201.300,69)

(224.187,s01

(426.697,23l.

(s54.0ss,11)

Caixa gerada pelas operações

l\612.789,72l.

(763.442,s2

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento
Outros rece bi mentos/pa ga mentos
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)

725.027,70

974.388,44

112.237,98

210.945,92

Fluxos de caixa das actividade de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Ativos fixos tangíveis
Ativos intongíveis
I

nve sti m e ntos fi nonce i ros

13

122L.902,30l

6

(ss6,89)

(239,841

Outros Ativos

Recebimentos provenientes de:
Ativos fixos tangíveis

Ativos intangíveis
I

nve sti m e ntos fi nance i ros

Outros Ativos
Subsídi os ao i nvesti m e nto
turos e rendimentos similares

L2

33.963,41

50.221,,68

Dividendos
(188.49s.781

Fluxos de caixa das actividade de investi mento (2)

(49.987.84

Fluxos de caixa das actividade de financiamento

Recebimentos provenientes de:
nanci om e ntos obtÍ dos

Fi

Realizoções de fundos
Cobertura de prejuízos
Doações

Outras operoções de finonciomento
Pagamentos respeitantes a:
F i nanci o m e

ntos obti dos

luros e gastos similares

72

1323,94l,

(0,2s1

1323,94

(0,251

Dividendos
Reduções do fundo
Outras operoções de finonciomento

Fluxos de caixa das actividade de fi nanciamento (3)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)
EÍeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período
Caixa e seus equivalentes no fim do período

(76.s81-.74)
2.51',t.554,29

2.434.972.ss

160.963,83

2.350.590,46
2.51]-.ss4,29

Associação dos Albergues Nocturnos do Porto
Rua dos Mártires da Liberdade, ns.237
4040-363 Porto

-

Contribuinte: 500 850 542
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Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2015

W

Anexs

1.

Identificação da Entidade

fl

A "AssoclAçÃO DOS ATBERGUES NOCTURNoS DO PoRTo" é uma instituição particular de
solidariedade social (IPSS), constituída em 1 de Dezembro de 1881, sob a forma de Associação
sem fins lucrativos, com sede em Rua Mártires da Liberdade, ne.237
como atividade principal CAE: 87902

2.

-

-

"Atividades de Apoio Social com alojamento, n.e.".

Em 2015 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das

operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma
Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL)

aprovado pelo Decreto-Lei n.e 36-A/2011, de 9 de Março. No Anexo ll do referido Decreto,
refere que o Sistema de Normalização Contabilística para Entidades do Sector Não Lucrativos é
composto por:
Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);

Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF)

-

Portaria n.s tO5l2OL1 de L4 de

Março;

o
o
o

Código de Contas (CC)- Portaria n.e 10612011 de 14 de Março;
NCRF-ESNL

-

t

4050-363 Porto. Tem

Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

o
o

w

Aviso n.s 6726-8/2011 de L4 de Março; e

Normas lnterpretativas (Nl).

A adoção da NCRF-ESNL ocorreu pela primeira vez em 2012, pelo que à data da transição do

referencial contabilístico anterior (Plano

de

Contas das lnstituições Particulares de

Solidariedade Social/Plano de Contas das Associações Mutualistas/Plano Oficial de Contas para
Federações Desportivas, Associações e Agrupamentos de Clubes) para este normativo é 1 de
Janeiro de 201L, conforme o estabelecido no § 5 Adoção pela primeira vez da NCRF-ESNL.

Associação dos Albergues Nocturnos do Porto
Rua dos Mártires da Liberdade, ne.237 4040-363 Porto
Contribuinte: 500 850 542

-
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Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2015

3.

PrincipaisPolíticasContabi!ísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Dernonstrações

Financeiras foram as seguintes:

W
lrY

3.1. Bases de Apresentação
As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das
Demonstrações Financeiras (BADF)

3.1.1.

6/

Continuidade:

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar
no futuro previsível, assumindo não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir

consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Sector Não Lucrativo, este
pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção
da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.

3.L.2.

Regime do Acréscimo (periodização económica):

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram

(satisfeitas as definições

e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura

conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo
registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os

quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos
correspondentes rendimentos
"

e

pagos

e

os

gastos são registados respetivas contas das rubricas

Devedores e credores por ocréscimos" e " Diferimentos"

3.1.3.

e

.

Consistência deApresentação

As Demonstrações FinancBiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da

apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dâo origem, exceto quando
ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas
e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante
para os utentes.

Associação dos Albergues Nocturnos do Porto
Rua dos Mártires da Liberdade, ns.237
404O-363 Porto
Contribuinte: 500 850 542

-
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Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2015

3.1.4. Materialidade

e Agregação:

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade
dependente da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou
inexatidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas

W
\w

demonstrações financeiras influenciarem. ltens que não são materialmente relevante para

justificar

a sua apresentação separada nas

demonstrações financeiras podem ser

materialmente relevante para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

€/
3.1.5.

Compensação

Devido à importância dos ativo e passivos serem relatados separadamente, assim como os
gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.

3.1.6.

lnformação Comparativa

A informação comparativa deve ser divulgava, nas Demonstrações Financeiras, com respeito

ao período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas
contabilísticas devem ser levados a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao

longo do tempo

e de maneira consistente.

Procedendo-se

a

alterações das políticas

contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas,
tendo em conta:

a)
b)
c)

A natureza da reclassificação;
A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
Razão para a reclassificação.

3.2. Políticas de Reconhecimento e Mensuração

3.2.L. Ativos Fixos Tangíveis
Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção,
deduzido das correspondentes depreciações acumuladas.
As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem
utilizados.
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3.2.2. lnventários
Os "lnventúrios" estão registados ao menor de entre o custo de aquisição ou ao valor das

w
%

ofertas em espécie por diversas entidades que cooperam com a instituição.
lnventários
lnventário em

DescÍição

01-Jan-2014

úatéíias-orimas. subsidiárias e de consumo
)ro.liltn( A.â hâÍlôs ê i ntêrmédiôq
,rodutos e trabal hos em curso
Tota

Re€lassiÍicaçõês

Compras

e

Invêntário em
31-Dez-2014

Compras

leclassificaçõe!
e

1.865,11

106.138,93

11) 79

1)\

7 748-

28.36

1.865.11

106.138,93

132,74

l?\.7?7 49

)9.16

:usto das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
/ariacões nos inventários da producão

lnventário em
31-Dez-2015

€/

108.136.82

125.755,84

3.2.3. lnstrumentos Financeiros
Clientes

e outros

devedores: As dividas de "Clientes"

registadas pelo seu valor nominal

Contas

e as de "Outros

devedores" são

.

a pagar: As contas a pagar, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor

nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo valor, uma vez que o efeito do
desconto é considerado imaterial.
Caixa e seus equivalentes: Os montantes incluídos na rubrica de "Caixa e seus equivalentes"

correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários à ordem e a prazo.

lnstrumentos Financeiros: Os montantes incluídos na rubrica de "lnstrumentos financeiros"
correspondem aos valores de "títulos da dívida pública".

3.2.4.

FundosPatrimoniais

A rubrica "Fundos" constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.
As " Fundos Potrimoniois" são compostos por:

o
o
o

fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;
fundos acumulados e outros excedentes;
subsídios, doações

e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma

legal

aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo.
Associação dos Albergues Nocturnos do Porto
4040-363 Porto
Rua dos Mártires da Liberdade, ns.237
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Fundos Patrimoniais
Saldo em

Descrição

01-Jan-2015

Fundos

Aumentos

Diminuições

57.546,92

Saldo em
31-Dez-2015
57.546.92

1ü

Excedentes técni cos

1.490.006,09

Reserva s

155.210.99

Resultados tra nsitados

129.03s.78

Excedentes de reva I orizacão
Outras variaÇões nos fundos patrimoniais
Total

1.129.987,79
2.677.540,80

155.210,99

t.645.217.O8
(29.03s,78)

10.201.00

1.1t9.786.79

í39.236.781

2.793.515,O7

. lnformação da conta 56:

Atendendo aos critérios mais rigorosos na análise da contabilidade, foi detetada uma
diferença no valor total de 29.035,78 €, após conciliações bancárias levadas a efeito até ao
ano de 2012, inclusive. Ficando neste momento as contas bancárias totalmente conciliadas.

3.2.5.

Estado e Outros Entes Públicos

O imposto sobre o rendimento do período corresponde ao imposto a pagar.

Nos termos do n.e 1 do art.s 10 do Código do lmposto sobre

o

Rendimento das Pessoas

Coletivas (CIRC) estão isentos de lmposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (lRC):

o) "As pessods coletivos
b)

de utilidode público odministrativo;

As instituições porticulores de solidariedade social e Entidodes qnexas, bem como os
pessoos coletivas àquelos legolmente equiporodos;

c) As pessoos

coletivas de merq utilidade pública que prossigam, exclusiva ou
predominantemente, fins científicos ou culturais, de caridade, ossistência,
beneficência, solidoriedode sociol ou defeso do meio ombiente."

A rúbrica "Estado e Outros. Entes Públicos", incluí os encargos a liquidar à Segurança Social pela

entidade empregadora, as retenções de IRS efetuadas aos colaboradores e prestadores de
serviços empresariais e IVA a recuperar.

Associação dos Albergues Nocturnos do Porto
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Estado e Outros Êntes Públicos
2015

DescriÇão

20L4

Ativo
lmposto sobre o Rendimentos das Pessoas
Colectivas ílRC)
I mposto s/o Va I or Acres centa do ( VA)-Reembol s o/a
I

recupera r

Outros lmoostos

e

Taxas (acerto See.Social)

25.L29,37

37,38

746,35

Total

25.875,66

37,38

Passivo

lmposto sobre o Rendimentos das Pessoas
Colectivas (lRC)
lmposto sobre o Valor Acrescentado (lVA) - a pagar
lmposto sobre o Rendimentos das Pessoas
Sineualres (lRS)
Sesuranca Social
3

utros I moostos

2.723,50

2.284,57

9.918.07

9.583,37

e Ta xa s

Total
Saldo

4.

43.O84,4L

55.725.98

tL.867.94

(29.8s0,321

(11.830,s61

Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas
conta bilísticas.

5.

Ativos Fixos Tangíveis

Outros Ativos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada
as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia
!1r,r,
escriturada no início e no fim do período de 2015, mostrando as adições, os abates e
alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o
seguinte quadro:

Associação dos Albergues Nocturnos do Porto
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31 de Dezembro de 2015
Saldo em

Aquisições

01-01-2015

/ Dotarões

Abates

Amortizações/
ParalnrirarÂac

Saldo em

?.1-lr-)n1\

Custo
Terrenos e rêcursos nâturais
Edifícios e outrâs construcôês
Eouioamento básico
Eoui oa mento de tra ns

24.939.89

24.939.89

639.431.11
75.t56.92

639.431".L7

75.L56.92
18.086.13

oorte

18.086.X3

Eouioamento biolósico

42.5t4.90

nistrativo

42.5!4,90

Outros Ativos fixos taneíveis

16.875,97

16.875,91

817.004,86

817.004.86

Eoui oa mento admi

Total
Deoreciacões acumuladas
Terrenos e recursos naturais
Edifícios ê outrãs construcõês

2As34a.A2

Eouioamento básico

63.881.06

oorte
Eouioãmento biolópico

18.086.13

Eoui oa mento de tra ns
Eoui oamento admi

nístretivo

Outros Ativos fixos tansíveis
Totel

6.

42.51.4.90

72.788.62
7.879,32

298.137,44

2.709,49

44.624,39

L6.777,43

436.25L,74

&'r/"

9.643,44

9.643.44
419.474.35

65.760,38
18.086,13

!nvestimentos Financeiros

Esta rúbrica refere-se a "Outros investimentos financeiros", ou seja, valor dos FCT- Fundos de

compensação Laborais.

7.

Clientes

Para

o período de 2015, o valor de clientes c/c, refere-se ao cliente "Varandas de

/

Fornecedores
Sousa, SA"

(venda de cogumelos), no valor total de 3.342,83 €.

O valor de Fornecedores c/c, no valor total de 10.634,39 €, refere-se ao valor por liquidar

à

empresa, "RlEM, Lda".
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8.

Outras contas a receber

Para

o período de 2015 e

I apagar

20L4, foram considerados na rúbrica "Outras contas a receber/a

pagar" os seguintes valores:

Outras contas a Receber
.Descricão

s.288.65

20L4
1.506.85

3.t69,32

14.258.80

3.391,32

77?,82
L6.538,47

2015

Credores oor acréscimo de sastos
Devedores diversos:
I

EFP

Outros credores
Total

Lt.849,29

Ç/

Outras contas a pagar
Remuneracões a liouidar
IEFP ídiferimentos)
Outros credores- especializ.exercicios

Total

9.

20L4

20L5

DescriÇão

66.974.63

68.269.72

3.769,32
104.095,56
L74.239.5L

14.258,80

4.502,77
87.O3L,29

Rédito

Para os períodos de 2015 e2OL4 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Rédito
Descrição
Vendas

Prestacão de Servicos
Subsidios:
Subsídi os Sesura nça Socia

I

PEA

2015

2014

4.080,60
8.250,35
789.7L6,72
579.962,22
91.250,00

9.567,00
LL.453,L7
828.440,76
573.783,55
93.405,00
35.297,32
18.008,60

POPH
I

LO.627,02

EFP

Outros Subsídios
Donãtivos
Outros rendimentos e sanhos
Proveitos eGanhos Financeiros -Juros obtidos
Tota

9.648,98
98.228,50
L2.458,43
33.963,41

L07.946,29
55.366,28

848.469,s1

945.930,78

4t.103.57
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.s- tl/

dos
K
Subsídios, referente ao ano de 2013, no valor total de 25.331,80 € (lançados na conta (1
78811, pelas diferenças encontradas no referido ano nos "Subsídios" do:
'líL
o Centro de Alojamento (66 utentes) - 27 .320,80 €;
0
o Cenro de Alojamen to (22 utentes) - 2.650,95 €;

a) -

Nesta rúbrica (outros rendimentos e ganhos

o
o

Refeições PEA
POPH

-

-

-

201,4\,está

incluído a retificação

697,95;

(5.337,90 €)

€-4

10. Benefícios dos empregados
Os órgãos diretivos/sociais da Entidade não auferem qualquer remuneração, de acordo com
os estatutos e legislação aplicável às IPSS:
. Número de Membros da Direcção: 8

. Número de Membros do Conselho Fiscal:5
. Número de Membros da Assembleia Geral: 3
. Número médio de pessoas ao serviço da entidade

em3llL2l20l5:

42

Os gastos que a Entidade incorreu em 2015 e 2Ot4 com os funcionários foram os seguintes:

Benefícios dos Empregados
2015

Descrição

Remuneracões aos Óreãos Sociais
Remuneracões ao Pessoa I

431.330,87

20L4
39L.003,47

Benefíci os Pós-Empreeo
I

2.026,73

ndemni za cões

Encareos sobre as Remuneracões
Segurosde Acidentes no Trabalho e Doenças
Profi ss i ona

i

s

Gastos de Accão Social
Outros Gastos com o Pessoal
Total

80.176,59

90.248,48

4.450.80

3.799.80

1.050,00

9.606,11

519.034,99

494.657.46
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11. Fornecimentos e Serviços Externos
Para

o período de 2015 e 20L4, foram considerados na rúbrica

"Fornecimentos e Serviços

Externos" os seguintes valores:

Fornecimentos e Serviços Externos
20L5
52.7s0.59

Descricão
Tra ba I hos especia

I i zados
Publ i ci dade e propaea nda

L23,94
L0.603,76

Honorá ri os

8.654,77

Vieilância esesuranca

!.028,31

97.0s

Ferramentas e utensílios
Livros e documentacão técnica

1.487,44
224.97
1.087.68

L.61.2,L0

25.165,86

23.896,51

Gasóleo

2.626,92

7.595,22

Gás

8.443.90

Áeua

8.511,05
94,58

9.886.90
9.725,L6

El

ectri ci dade

locaÇões, esta das e tra nsportes
Rendas e Alusueres
Comuni cacão
Des

6.563.76
3.826,52

5,00
7.747,71_

1.253,00

Seeuros

2.1_24,08

6.s31.53
3.571,48
981,09

Contenci oso e nota ri ado

67,20
5.766.81

4.812.05

2L8,40

779,89

138.964,54

LsL.422,L7

Mater.Hisiene e Li moeza
Servicos diversos
Total

,,/
q.'

179.1_5

9.207,95
4.4L4,20

Conservacão e reoaracã o

Material de Escritório

W

20L4
7L.186,18

12. Resultados Financeiros
Para

o período de 2015 e 20L4, foram considerados na rúbrica "Resultados Financeiros"

os

seguintes valores:
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Resu

ltados

Fina

nceiros
20L5

DescriÇão
Juros e gastos similares suportados
Juros suportados
Diferencas de câ mbi o desfavoráveis

20.34

0.25

303,60
323.94

o,2s

33.963,4r.

4t.103,57

33.963,4L
33.639.47

4L.LO3,57

Outros sastos e perdas defi nanciamento
Total
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros obtidos
Dividendos obtidos
Outros rendi mentos similares
Total
Resultados financeiros

20L4

4t.LO3.32

13. lnvestimentos em curso
No ano de 2015, foram realizadas obras em curso na sede (Albergue D.Margarida), no valor

totalde 22L.902,3O€.

14. Divulgações exigidas por outros diplomas Iegais
A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei
534/80, de 7 de Novembro.
Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei

41,1,191,,

de 17 de Outubro, informa-se

que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos
prazos legalmente estipulados.

15. Acontecimentos após data de Balanço
Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas
Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2015.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram
outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

Porto, 22 de Março de 2016

O Técnico Oficial de Contas

Administração

€N,^-l;" ff,L^--4t
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pRoposrA À nsserueLErA HoJE REUNTDA NA sEDE DA AssocraçÃo Dos ALBERGUES
NOCTURNOS DO PORTO

A Direção propõe aos sócios que votem favoravelmente:

'/

O Relatório e Contas da Direção do exercício de 2015

,/

Que o Resultado Líquido do exercício de 2015 no montante de 45236.39€ (quarenta e cinco

mil duzentos e trinta e seis euros e trinta e nove cêntimos) seja transferido o valor

de

29035.78€ (vinte e nove mil e trinta e cinco euros e setenta e oito cêntimos) para cobertura
da conta de resultados transitados e o valor remanescente seja transitado para a Conta de
Reservas Especíais

'/

Um voto de louvor

à

Mesa da Assembleia Geral

colaboração que preitaram durante este exercício

e ao Conselho

Fiscal pelo apoio

e

