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Documentos Contabilísticos

Apresentam-se, de seguida, os documentos contabilísticos correspondentes às demonstrações
financeiras do exercício do ano 2021:

- Balanço;

- Demonstração de Resultados ;

- Demonstração de Fluxos de Caixa;

Junta-se ao presente relatório, fazendo dele parte integral, um documento mais detalhado
relativo às demonstrações financeiras: Anexo I – Anexo às Demonstrações Financeiras.

mailto:fiosedesafios@fiosedesafios.com


R e l a t ó r i o d e G e s t ã o e C o n t a s 2 0 2 1

Fios e Desafios – Associação de Apoio Integrado à Família
Rua do Heroísmo, n.º 113 - 4300-258 Porto

Telefone: 225303036 | E-mail: fiosedesafios@fiosedesafios.com

Balanço individual a 31 de dezembro de 2021
Moeda: euros

Rubricas Notas 2021 2020

A T I V O

Ativo não corrente

Ativos fixos tangíveis 22 384,51 33 710,36

Investimentos financeiros 2 235,54 787,27

Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros 0,00

Subtotal 24 620,05 34 497,63

Ativo corrente

Inventários 0,00 0,00

Créditos a receber 0,00 250,00

Diferimentos 3 545,12 3 900,57

Outros ativos correntes 344 062,24 336 356.95

Caixa e depósitos bancários 26 635,65 37 989,21

Subtotal 374 243,01 378 496.73

Total do ativo 398 863,06 412 994.36

F U N D OS P A T R I M O N I A I S E P A S S I V O

Fundos Patrimoniais

Resultados transitados -39 814,36 -70 904,34

Ajustamentos / Outras variações de fundos patrimoniais 24 924,18 4 669,79

Subtotal -14 890,18 -66 234,55

Resultado líquido do período 20 966,73 26 420,19

Total do capital próprio 6 076,55 -39 814,36

Passivo

Passivo não corrente

Financiamentos obtidos 5 022,49 11 296,50

Subtotal 5 022,49 11 296,50

Passivo corrente

Fornecedores 9 727,43 18 800,75

Estado e outros entes públicos 7 661,68 10 982,64

Financiamentos obtidos 2 734,28 25 000,00

Diferimentos

Outros Credores

367 640,63 370 502,45

16 226,38

Subtotal 387 764,02 441 512,22

Total do Passivo 392 786,51 452 808,72

Total dos fundos patrimoniais e do passivo 398 863,06 412 994.36
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Demonstração de resultados individual a 31 de dezembro de 2021
Moeda: euros

Rendimentos e Gastos Notas 2021 2020

Vendas e serviços prestados 216 085,48 9.171,77

Subsídios, doações e legados à exploração 277 942,81 298.918,95

Variação nos inventários da produção 0,00 0,00

Trabalhos para a própria entidade 0,00 0,00

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas -153 046,64 -2.125,66

Fornecimentos e serviços externos -53 133,84 -57.115,20

Gastos com o pessoal -254 778,11 -201.586,22

Ajustamentos 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

Provisões especificas (aumentos/reduções) 0,00 0,00

Outras imparidades (perdas/reversões) 0,00 0,00

Aumentos/reduções de justo valor 0,00 0,00

Outros rendimentos 4 669,79 5.912,27

Outros gastos -4 887,37 -16.978,77

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 32 852,12 36.197,14

Gastos / reversões de depreciação e de amortização -10 758,35 -7.909,06

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 22 093,77 28.288,08

Juros e rendimentos similares obtidos 0,00 0,00

Juros e gastos similares suportados -1127,04 -1.867,89

Resultado antes de impostos 20 966,73 26.420,19

Impostos sobre o rendimento do período 0,00 0,00

Resultado líquido do período 20 966,73 26.420,19
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Demonstração dos Fluxos de Caixa a 31 dezembro de 2021
Moeda: euros

RUBRICAS Notas 2021 2020

Fluxos de caixa de atividades operacionais
Recebimentos de clientes e utentes 63 165,90 4 975,00

Pagamentos de subsídios 0,00 0,00

Pagamentos de apoios -608,29 -17,67

Pagamentos de bolsas 0,00 -5 618,24

Pagamentos a fornecedores -70 443,10 -116 031,75

Pagamentos ao pessoal -175 230,37 -134 415,53

Caixa geradas pelas operações -183 115,86 -251 108,19

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento 0,00 0,00

Outros recebimentos/pagamentos 208 469,92 279 673,76
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) 25 354,06 28 565,57

Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Ativos fixos tangíveis -3 539,73 0,00

Ativos intangíveis 0,00 0,00

Investimentos financeiros 0,00 0,00

Outros ativos 0,00 0,00

Recebimentos provenientes de:
Ativos fixos tangíveis 0,00 0,00

Ativos intangíveis 0,00 0,00

Investimentos financeiros 0,00 0,00

Outros ativos 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 atividades de investimento (2) -3 539,73 0,00

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimentos provenientes de
Financiamentos obtidos 0,00 0,00

Realizações de fundos 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 -32 500,00 0,00

Juros e gastos similares -667,89 0,00

Dividendos 0,00 0,00

Reduções de fundos 0,00 0,00

Outras operações de financiamento 0,00 0,00
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Fluxos de atividades de financiamento (3) -33 167,89 0,00

Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3) -11 353,56 28 565,57

Efeitos das diferenças de câmbio 0,00 0,00

Caixa e seus equivalentes no início do período 37 989,21 9 383,03

Caixa e seus equivalentes no fim do período 26 635,65 37 989,21

A Direção,

A Contabilista Certificada,
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Anexo I
Anexo às Demonstrações Financeiras

1. Caracterização da entidade

A Fios e Desafios – Associação de Apoio Integrado à Família foi constituída fevereiro de 2011

e tem a sua sede social no Porto, na Rua do Heroísmo 113 – Porto. A sua atividade consiste em

atividades de apoio à Família. Durante o exercício de 2021, dedicou-se exclusivamente a sua

atividade principal, com o CAE 88990 – Outras atividades de apoio social, sem alojamento.

2. Referencial contabilístico

2.1. Base de Preparação

Em 2021 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 Entidade s do

Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 98/2015 de 2 de

junho. No referido decreto, refere que o Sistema de

Normalização Contabilística para Entidade s do Sector Não Lucrativos é composto por:

Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);

Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 220/2015 de 24 de

julho;

Código de Contas (CC) – Portaria n.º 218/2015 de 24 de julho;

NCRF - ESNL – Aviso n.º 8259/2015 de 29 de julho; e

Normas Interpretativas (NI)

A preparação das demonstrações financeiras foi realizada em conformidade com o

SNC ESNL requer o uso de estimativas, pressupostos e julgamentos críticos no

processo da determinação das políticas contabilísticas a adotar pela Fios e Desafios,

mailto:fiosedesafios@fiosedesafios.com


Anexo às Demonstrações Financeiras
Relatório de Gestão e Contas 2021

Fios e Desafios – Associação de Apoio Integrado à Família
Rua do Heroísmo, n.º 113 - 4300-258 Porto

Telefone: 225303036 | E-mail: fiosedesafios@fiosedesafios.com

com impacto significativo no valor contabilístico dos ativos e passivos, assim como nos

rendimentos e gastos do período de reporte.

Apesar de estas estimativas serem baseadas na melhor experiência dos seus órgãos

sociais e nas suas melhores expectativas em relação aos eventos e ações correntes e

futuras, os resultados atuais e futuros podem diferir destas estimativas. As áreas que

envolvem um maior grau de julgamento ou complexidade, ou áreas em que

pressupostos e estimativas sejam significativos para as demonstrações financeiras.

2.2. Indicação das contas de Balanço e de Demonstração dos Resultados cujos

conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior

Os valores do Balanço a 31 de dezembro de 2021 e da Demonstração dos Resultados

em 2021 são na íntegra comparáveis com os do exercício anterior.

3. Principais políticas contabilísticas

As principais políticas de contabilidade aplicadas na elaboração das demonstrações

financeiras são as que abaixo se descrevem. Estas políticas foram consistentemente

aplicadas a todos os exercícios apresentados.

Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis encontram-se valorizados ao custo deduzido das depreciações

acumuladas. Este custo inclui o custo de aquisição tanto à data de transição como para

ativos obtidos após aquela data.

O custo de aquisição inclui o preço de compra do ativo líquido de descontos e

abatimentos, as despesas diretamente imputáveis à sua aquisição e os encargos

suportados com a preparação do ativo para que se encontre na sua condição de

utilização.

Os custos subsequentes incorridos com renovações e grandes reparações, que façam

aumentar a vida útil, ou a capacidade produtiva dos ativos são reconhecidos no custo

do ativo.
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Os encargos com reparações e manutenção de natureza corrente são reconhecidos

como um gasto do período em que são incorridos.

O método de depreciação é o método da linha reta, a taxas calculadas para que o valor

dos ativos seja reintegrado durante a sua vida útil estimada. As depreciações são

efetuadas por duodécimos.

As vidas úteis dos ativos são revistas em cada data de relato financeiro, para que as

depreciações praticadas estejam em conformidade com os padrões de consumo dos

ativos. Alterações às vidas úteis são tratadas como uma alteração de estimativa

contabilística e são aplicadas prospectivamente.

Os ganhos ou perdas na alienação dos ativos são determinados pela diferença entre o

valor de realização e o valor contabilístico do ativo, sendo reconhecidos na

demonstração dos resultados.

As taxas de depreciação aplicadas à globalidade dos ativos fixos tangíveis resumem-se

como segue:

 Edifícios e outras construções: entre 20 e 50 anos

 Equipamento básico: entre 5 e 12 anos

 Equipamento de transporte: entre 4 e 10 anos

 Equipamento administrativo: entre 3 e 16 anos

Rédito

O Rédito é mensurado pela quantia da contraprestação acordada entre os associados e

a Fios e Desafios bem como donativos obtidos por parte dos beneméritos.

Pessoal ao serviço da empresa

Em 31 de Dezembro de 2021, a Fios e Desafios à Família 15 colaboradores, 12

contratados e 3 ao abrigo de protocolos com IEFP.
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Rendimentos e Gastos

Os rendimentos e gastos são registados no período a que se referem,

independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o princípio

contabilístico da especialização dos exercícios.

3.2. Principais estimativas e julgamentos apresentados

As estimativas e julgamentos com impacto nas demonstrações financeiras da Fios e

Desafios são continuamente avaliados, representando à data de cada relato a melhor

estimativa da direção tendo em conta o desempenho histórico, a experiência

acumulada e as expectativas sobre eventos futuros que, nas circunstâncias em causa,

se acreditam serem razoáveis.

A natureza intrínseca das estimativas pode levar a que o reflexo real das situações que

haviam sido alvo de estimativa possam, para efeitos de relato financeiro, vir a diferir

dos montantes estimados.

As estimativas e os julgamentos que apresentam um risco significativo de originar um

ajustamento material no valor contabilístico de ativos e passivos no decurso do

exercício seguinte são as que seguem:

Ativos tangíveis

A determinação das vidas úteis dos ativos, bem como o método de depreciação e

amortização a aplicar, é essencial para determinar o montante dos gastos desta

natureza a reconhecer na demonstração dos resultados de cada exercício.

Estes dois parâmetros são definidos de acordo com o melhor julgamento dos órgãos

sociais para os ativos e negócios em questão, considerando também as práticas

adotadas por empresas do sector ao nível internacional, tendo em consideração o

carácter de reversibilidade de determinadas classes de ativos.
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4. Fluxos de Caixa

4.1. Quantia escriturada e movimentos do período

Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

Caixa 194,08 2 860,00 2 635,77 418,31

Depósitos à ordem 37 795,13 370 580,78 382 158,57 26 217,34

Outros depósitos bancários 0,00 0,00 0,00 0,00

Total de caixa e depósitos
bancários 37 989,21 373 440,78 384 794,34 26 635,65

5. Ativos fixos tangíveis

O movimento ocorrido na quantia escriturada dos ativos tangíveis, bem como nas

respetivas depreciações acumuladas, foi o seguinte:

Edifícios e
outras

construções
Eq básico Eq de

transporte
Eq.

administrativo Total

Quantia bruta
escriturada inicial 17 045,87 9 349,25 31 532,39 2 163,00 60 090,51

Depreciações e abates 10 239,19 2 426,29 22 877,52 2 163,00 37 706,00

Quantia líquida
escriturada final 6 806,68 6 922,96 8 654,87 0,00 22 384,51

6. Fundos Patrimoniais

As alterações ocorridas no período, advém das seguintes situações:

- Reconhecimento do rendimento, na sequência do reconhecimento do gasto
com a depreciação da viatura comparticipada

- Regularização de saldos, de outras contas a receber, na sequência de projetos
executados em menor montante, face aos valores aprovados
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7. Subsídios

Durante o exercício de 2021 foram reconhecidos os seguintes subsídios:

Em 2021

Subsídios à atividade (SS, IEFP, Reembolso IRS) 159 163,87

Subsídios de projetos financiados 118 778,94

8. Gastos com Pessoal

Em 2021

Gastos com o pessoal 254.778,11

- Remunerações do pessoal 211 856,43

- Benefícios pós-emprego 0,00

- Indemnizações 0,00

- Encargos sobre remunerações 39 904,07

- Seguros de acidentes de trabalho e doenças
profissionais 2 425,57

- Gastos de Ação social 0,00

- Outros gastos com pessoal 592,04

Porto, 24 de março de 2022

A Direção,

A Contabilista Certificada,
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