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Notas Explicativas
Conta 61 – Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas
No que se refere à conta dos custos com as mercadorias, verificou-se um gasto global de
67.589,88€, existindo uma variação em relação ao ano de 2014 de -3.669,95€. Esta
queda poderá ser explicada pelo pedido de 50% do IVA relativo aos géneros alimentares
com a entrada em vigor do Orçamento de Estado para 2015.

Conta 62 – Fornecimentos e Serviços Externos

Nesta área consideramos importante efetuar uma análise pormenorizada a este setor,
estuando e analisando os gastos atuais/correntes, visto os valores refletidos pela
contabilidade e à variação anual verificada.

Destaca-se a descida na rubrica de eletricidade e combustíveis face ao ano anterior bem
como o aumento da rubrica de Trabalhos Especializados, Honorários e Limpeza, Higiene
e Conforto.

Conta 63 – Gastos com o Pessoal
Nesta rubrica verificou-se no ano de 2015 um aumento de 21.689,99€ em relação ao ano
de 2014. Este facto prende-se com a atualização da tabela salarial aplicável às IPSS
(aplicado com retroatividade a janeiro/2015), bem como o reforço do quadro de pessoal,
derivado da dependência cada vez maior dos utentes.

Conta 64 – Amortizações do Exercício

Amortização representa a perda de valor de um equipamento no tempo devido ao uso e
desgaste do mesmo. Neste caso, trata-se da amortização de um ativo, ou seja,
equipamentos e edifícios cuja vida útil para a instituição ultrapassa um exercício, não vêm
o seu custo levado unicamente ao exercício de um ano civil. Neste caso, o valor durante o
ano de 2015 foi 43.580,94€.

Conta 72 – Serviços Prestados
Verificou-se que esta rúbrica apresentou uma ligeira descida em relação ao ano de 2014,
passando de 320.566,96€, em 2014, para 319.220,13€, em 2015. Apesar de se ter
verificado um aumento do valor dos serviços prestados pela instituição, a cobrança de
valor a titulo de extras desceu de 44.902,76€ para 37.462,39€ devido ao facto de algumas
despesas terem passado a ser cobradas diretamente aos utentes.
Conta 75 – Subsídios

Nesta rúbrica verificou-se que os subsídios recebidos por parte do Centro Distrital de
Segurança Social da Guarda ascenderam em 2015 a 208.917,76€, e em 2014 a
205.876,16€, verificando-se assim um aumento de 3.041,60€. Na rúbrica de subsídios de
outras entidades houve também um ligeiro aumento (398,26€).

Resultado Liquido do Período
A instituição apresentou no ano de 2015, um resultado líquido positivo de 2.843,63€ que
comparativamente ao ano anterior decresceu em 3.099,70€. Este resultado é explicado
com maior destaque para a rubrica de gastos com pessoal pois foi a única que verificou
um aumento bastante significativo. As restantes rubricas de gastos (Custo das
Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas e Fornecimentos e Serviços Externos)
verificaram uma descida em relação a igual período do ano anterior.

Considera-se este resultado satisfatório, dadas as condições que o país atravessa e é
notório o esforço desenvolvido para fazer face a estas adversidades, conseguindo ainda
assim a obtenção de resultados positivos.

