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RELATÓRIO DE CONTAS (2009)

Após elaborar a contabilidade referente ao exercício de 2009, de harmonia com os princípios contabilísticos e
disposições previstas no Plano Oficial de Contabilidade, bem como toda a componente fiscal em vigor,
apresentamos o seguinte relatório de contas.

1. Caixa (11)
O saldo desta conta é de 346.61 €, destinando-se ao pagamento de despesas de pequeno valor.
2. Bancos (12)
A conta bancária está devidamente conciliada com os extractos bancários e justificada com documentos de suporte
adequados. Saldo da conta depósitos à ordem no valor total de 171.753,81 €.
3. Clientes (21)
Esta conta apresenta um saldo de 0,00 €.
4. Estado e Outros Entes Públicos (24)
Apresenta um saldo credor de 18.862,83 €, que diz respeito às seguintes rubricas, a pagar durante o mês de Janeiro
de 2010:
IRS – Trab. Dependente ………………… 3.173,00 €
IRS – Trab. Independente………………. 10.450,00 €
Seg. Social ……………………………… 5.239,83 €
5. Remunerações a pagar ao pessoal em 2010 (262)
Esta conta releva o valor de salários de Dezembro de 2009, e que foram liquidados no início de Janeiro de 2010, no
valor total de 12.376,68€.
6. Consultores e Assessores e Intermediários (267)
Esta conta releva o valor a pagar a consultores e assessores e apresenta um saldo credor de 12.851,25 €.
7. Outros Devedores e Credores (268)
Esta conta tem a receber de projectos o valor de 361.209,97 €, de estágios do “IEFP” o valor de 6.882,53 €, e de
apoios o valor de 183.977,470 €, e tem a liquidar o valor de 14.700,96 €, que perfaz o saldo de 537.369,01 €.
8. Acréscimos e Diferimentos (27)
Esta conta apresenta um saldo total de 915.079,19 €, estando subdividida no seguinte: Proveitos diferidos, no valor
de 875.155,35 €, os quais dizem respeito à verba dos projectos não recebidos em 2009, e também à respectiva
previsão de Férias / Subs. Férias, que vão ser pagos em 2010, mas que dizem respeito a um custo de 2009, no valor
de 39.923,84 €.
9. Imobilizado (42)
No exercício de 2009 verificou-se um investimento de Imobilizado de 32.211,80 €
Computadores / Outros .................... 32.211,80 €
10. Fornec. e Serviços Externos (62)
Estão distribuídos da seguinte forma:
Ferram. e utens. ...................... 273,68 €
Livros e doc. Técnica............. 117.817,29 €
Mat. escritório ....................... 11.759,39 €
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Artigos p/Oferta ....................... 555,66 €
Aluguer ...............................
154,94 €
Comunicação ...................... 12.110,17 €
Seguros...............................
117,38 €
Transport. pessoal...............
111,75 €
Honorários........................ 136.931,25 €
Contens. Notariado...............
24,75 €
Conserv. e reparação............ 42.941,60 €
Publicidade e Propaganda…. 2.468,40 €
Limp. Hig. Conforto................
486,73 €
Trab. Especializados............. 25.740,71 €
Outr. Forn. Serv.................... 64.765,05 €
Total Geral........................

416.258,75 €

11. Impostos (63)
Impostos indirectos no valor de 1.258,75 € (IVA recibos verdes/Imposto de Selo).
12. Custos com o pessoal (64).
Estão distribuídos da seguinte forma:
Remunerações do pessoal ...............
Subs.Férias......................................
Subs.Alimentação............................
Subs.Alimentação Estágios..............
Subs.Natal.......................................
Investigadores.................................
Estágios (Bolsas).............................
Orientador......................................
Encargos s/remunerações..............
Seguros c/estágios.........................
Seguros c/pessoal..........................
Outros custos c/Pessoal:
Bolsas de investigação....
Inscrição Seminário.........

166.373,48 €
16.018,94 €
9.069,71 €
1.484,10 €
13.281,33 €
93.833,59 €
9.152,07 €
244,44 €
39.900,11 €
493,28 €
1.414,65 €
25.760,00 €
649,00 €

Total Geral .............................

377.674,70 €

13. Amortizações do exercício (66)
No valor total de 62.308,71 €
14. Custos e perdas financeiras (68)
Esta conta revela custos com Instituições bancárias no montante de 275,30 €
15. Custos e perdas Extraordinárias (69)
Esta conta revela custos de 0,00 €
16. Prest. Serviços (72)
Serviços prestados, no valor de 43.206,29 €
17. Subsídios à Exploração (74)
Montante dos subsídios recebidos do estado e outras entidades públicas, no valor de 751.235,72 €
18. Proveitos e Ganhos Financeiros (78)
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Descontos de pronto pagamento: 0,61 €

19. Prov. e Ganhos Extraordinários (79)
No montante 52,480.09 € referente a:
Quotas de sócios..........................
Real Comp.Velha.......................
ISVOUGA.......................................
Mota Engil, SGPS.........................
Carnady.....................................
Viagens Abreu, SA......................
UNISLA..........................................
Outros Prov. Extraordinários.....

1.308,00 €
10.000,00 €
2.500,00 €
5.000,00 €
10.000,00 €
15.000,00 €
7.500,00 €
1.172,09 €

20. Resultado Líquido do exercício (88)
Valor negativo em 11.852,52 €.
Este resultado líquido do exercício deve-se à antecipação, pelo CEPESE, das verbas referentes a projectos de
investigação que ainda não foram pagas ao Centro.

Porto, 10 de Março de 2010

A Técnica de Contas
Emília Araújo
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