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CONTAS 2018
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
74.048,98€, existindo um aumento em relação ao ano de 2017 de 5.646,81€.

Conta 62 – Fornecimentos e Serviços Externos

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

Fornecimentos e Serviços Externos
Subcontratos
Serviços Especializados
Materiais
Energia e Fluidos
Deslocações, Estadas e Transportes
Serviços Diversos
Encargos Saude Utentes

2018
0,00
41067,06
7835,23
37270,95
3304,21
16809,89
2737,14
109024,48

2017
Variação
437,00
-437,00
35605,02 5462,04
6853,67
981,56
29201,36 8069,59
3613,15
-308,94
15993,42
816,47
1013,69 1723,45
92717,31 16307,17

Conta 63 – Gastos com o Pessoal
Nesta rubrica verificou-se no ano de 2018 um aumento de 4.472,773€ em relação ao ano
de 2017, devido essencialmente às atualizações salariais que têm vindo a ser feitas neste
setor.
Conta 64 – Gastos de Depreciação de Amortização
O valor desta rúbrica ascendeu a 48.818,13€ no ano de 2018, registando um aumento
relativo ao ano anterior de 1.699,90€.

Conta 72 – Serviços Prestados
Verificou-se que esta rúbrica apresentou uma subida em relação ao ano de 2018,
passando de 304.194,25€ em 2017 para 329.860,28€ em 2018.

Conta 75 – Subsídios

Nesta rúbrica verificou-se que os subsídios recebidos por parte do Centro Distrital de
Segurança Social da Guarda ascenderam em 2018 a 218.637,28€ e a 210.784,65€ em
2017, verificando-se assim um aumento de 7.852,63€. Na rúbrica de subsídios de outras
entidades verificou-se uma diminuição destas verbas no valor de 841,57€.

Resultado Líquido do Período

A instituição apresentou no ano de 2018 um resultado liquido positivo de 2.342,80€ que
comparativamente ao ano anterior aumentou 131,53€.

Considera-se este resultado satisfatório, dados os investimentos que se têm verificado na
instituição, tendo em vista o conforto e o bem estar geral dos utentes, tendo vindo a ser
notório

o

esforço

desenvolvido

para

fazer

face

a

algumas

adversidades que o setor social enfrenta, conseguindo ainda assim a obtenção de
resultados positivos.

