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Belenço do periodo tindo êm 31 de dezcmbro de 2017

Ativo
Ativo correntê
Outros âtivos correntes
Caixa e depósitos bancários

Subtotal
Total do ativo

Fundo petrimonial e passivo
Fundo patrimonial

9.1

250.500

4

IE

250.503

Fundos

250.000

Subtotal

250.000

Resultado líquido do período

10.2

Total dos fundos patrimoniais

-2.539
247.461

Pessivo
Passivo corrênte
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/associâdos/membros
Outras passivos correntês

2.735
9.1

308

Subtotal

3.042

Total do passivo

3.042

do fundo patrimonial e do passivo

250.503

Contabili5ta Certificâdo
18559

Dr.À

lsabê!Cristina Ribeiro de Proença Adão

de CãÍvâlho Ce.quêira
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Dêmonsiração dos resultados por naturezas do peÍlodo findo em

3l

de dezembao dê 20í7

rr

Fornecimentos e serviços exteÍnos
Outros gastos

Resultado antêa de depreciaçõê3, gastoa de Íinanciamento ê

impoatoa

6

-2.219

7

-576

.2.795

Gastos/ reversôes de depreciaÉo e de amortizaÉo
-2.795
Juros e rendimentos similarês obtidos

Resultado antes de

impostoa

-2,539

lmposto sobre o rendimento do perlodo

Contabilista certif icâdo
18s59

Dr.. lsâbelCristina Ribêiro dê Proençã Adão
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Demonstração de Fluxos dê Ceixa do período findo êm 3í de Dezembro dê 2017

RUBRICAS

Notas

2017

Recebimentos de clientês ê ubntês
Pagamento a Fome@dores

Fluxos dê Caixa das Actlvidades Opêracionais

-2.487,47

-2.48717

Pagamento / Recebimento do imposto sobre o rendimento
Outros recêbimentos / pagamentos

Fluxos de Caixa das Actividadês OpeÍacionais

Pagamentos de

2.7U,79
247,32

:

-250.500,00

Outros Ativos

Recêbimenios de:
Juros e Rendimentos Similares

Fluxos de Caixa das Actividadês lnvêstimênto

Recebimentos de

255,56

-25O.24á,4

:

Realização de Fundos

Fluxos de Caixa das Actividades Financiamênto
Variação de caixa e seus equivalentes

250.000,00
250.000,00
2,88

Efeitos das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período

0,00

calxa e seus equivalentes no Íim do periodo

2,88

Dr.! lsabelCristlna Ribêiro de Proençâ Adão

dê cârvalho cerqueira
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per,odo
Posiçâo a

0l

cL Janeirô dê

ffi

2017
250 000

250.OOO

Posição em 31 de
dê

20í7

Dêzembro 2so.ooo

,2.539

2 539

Resultado lÍquido de 2017

o

o

_2.539

247.461

contabilista ceÊifi cado
18559

Dr.s lsábel C.istina Ribêiío de PÍoença Adão

d€ caívalho Cerqueira
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ANEXO

1

-

TDENTTFTCAÇÃo

Da ENTroaor:

1.1

-

Designação da Entidadê: Fundação da Casa Carvalho Cerqueira

1.2

-

NIPC: 500984492

1.3

-

Escritórios: Rua António Enês,

1.4

-

Natureza da atividadê: A Entidâdê é uma Fundaçâo de direito privado sem fins lucrativos,

Íoi constituída a

I

n.o 9, 4.o Dio. 1050-023 Lisboâ

dê Maio de 20í7 e reconhecida em 31 de outubro de 2017 pelo Despacho

n.o 997412017 da Presidência do Conselho de Ministros, publicado no Diário da Republica
2.4 série n.o - 223 de 20 de novembro dê 2017.

A Fundâçáo têm por fim âpoiar o ensino superior universitário militar e a investigação
cientíÍica militar.

1.5

-

Sêmpre quê não êxista outÍa rêferência os montantes encontram€e expressos em

unidade dê euro.
1,6

-

A entidadê deu inÍcio da sua atividade em í

í

dê d€zêmbÍo dê 20í7, as dêmonstraçõês

financêiras rêÍletem apenas os meses desde a constituição da sociedadê pelo quê não
êxistêm eomparativos a mostrai.

2-

REFERENCIAL CONTABILíSTICO

DE PREPARAçÃO DAS

DEMONSTRAçÔES

FINANCEIRAS

2.1

-

Rêfêrencial contabilístico de preparação das demonstraçÕes Íinancêiras

As presentês demonstÍações financeiras foram preparadas de acordo com o Sistema de
NormalizêÉo Contêbilística para as entidades sem fins lucrativos, aprovado pelo decreto-lêi
n'36-4,/201 1 de 9 de março de 2011.

lnstrumentos legais da NCRF-ESNL:
o Aviso no 8259/20í 5 dê 29 dê julho NCRF_ESNL
. PortaÍia 220120'15 de 24 de julho - modelos dê demonstraçÕês financêiras;
. Portatia no 21812015, de 23 de julho - Código de Contas

.
.
.
o
.
.

Decreto-lei n" 98/20Í5,2 dejunho;
Portaria n.o í 051201'1, dê í 4 dê março - Modelos de demonstrações financeira;
Portaria 10612011,14 de março - Código de Contas;
Aviso no 6726-B12011-14 de março - NCRF-ESNL;
Portaria no 986/2009, 07 de sêtembro,
Decreto-Lei no 158/2009, de 13 dejulho- SNC
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- lndicação ê justificação das disposiçõês do SNC quê, êm casos excêcionais, tênhar
sido dêrÍogadas e dos respêtivos eÍêitos nas dêmonstÍações financeiras, tendo êm vista
a nêcessidadê de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo
ê dos rêsultados da entidade.
2.2

No presente exercício não foram derrogadas quaisquer disposiçÕe.s do SNC

3

-

3,1

As

pRtNctpAls pot-íTrcAs coNTAetlísrrcas:

-

Basês dê mensuração usadas na prepâÍação das demonstrações financeiras:

demonstraçóes financeirâs anexas foram preparadas

a

paúir dos livros

e

registos

contabilísticos da Fundação de acordo com a normalizaÉo contabilística pâra as êniidâdes do
sector não lucrativo (ESNL)

IMPARIDADES DE ATIVOS
Em cada data de relato é efetuada uma rêvisão das quantias êscrituradas com vista a detêrminar

se existe algum Indicador de imparidade.

IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO
Relativamenie ao cálculo da estimativa do imposto sobre o rendimento do exercício, é apurâdo
de acordo com a mâtéria colêtável êstimadâ.

INSTRUMENTOS FINANCEIROS
Os instrumentos financeiros encontram-se valorizados de acordo com os seguintês critérios:

Fornêcêdorês e outras dívidas a têrceiaos
As dívidas dê fornecedores e dê outros terceiros encontram-se mensurados pelo método
do custo.
As dívidas a fomecedores e a outras êntidades são registadas pelo seu valor nominal dado
que não vencem juros ê o eÍêito do dêsconto é considerado imaterial-

Pêriodizações

As

transaçóes são contabilisticâmênte rêconhêcidâs quando são geradas,
independentementê do momento êm que são recebidas ou pâgas. As diferênçâs entre os
montantes recebidos ou pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados
nas rubricas «Outras contas a receber e a pagar» e «Diferimentos».

Caixas e dêpósitos bancários
Os montantes incluídos na rubrica caixa e seus equivalentes corrêspondem aos valorês
êm caixâ e depósitos bancários, ambos realizáveis.

I

gI 7
(:

X'urolçÃo
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4.
Eventos subsequentes
Não existem eventos subsequentes suscetívêis de divulgaçâo.

3.2

-

Principais pressupostos relativos ao Íuturo

As demonstrações financeiras anexas forâm prepâradas no pressuposto da continuidade dâs
operâçôês, a partir dos registos contabilísticos da Fundação.

4 . FLUXOS DE CAIXA:
Os moniantes inscritos na rubrica de caixa e em dêpósitos bancários diz Íespeito ao saldo no
Banco de lnvestimento Global a 3t de dezembro de 2017

5

-

RÉDITO

Quantia de cada categorla significativa de rédito reconhecida durante o perÍodo inclui apenâs o
rédito proveniente dô juros de depósitos, no montantê de 256 euros.

ô

-

FORNECTMENTOS E SERVIçOS EXTERNOS

O detalhê desta rubrica é aprêsentado como se segue:

2017
Trabalhos espêcializados

1.

í99

HonoÍários

308

Serviços bancários

566

Ferramentas e utensílios
111

Totál

ffi

2.219

í0
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OUTROS GASTOS

O detalhe desta rubrica é apresêntado como se segue:

2017

lmpostos

426

Outros
TOTAL

8

-

150
576

IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO

Para o exêrcício Íindo em 31 de dezembro de 2017 nãlo a entidade não apresentou matéria
coletável, nêm quaisquêr gastos sujeitos a imposto, pêlo que a estimativa de imposto sobre o
rendimento foi zero.

9

-

INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Políticas contabilísticas

Bases de mensuração utilizadas para os instrumentos financêiÍos e outras políticas
contabilísticas utilizadas para a contabilização de instrumentos financeiros relêvantes para a
compreensáo das demonstrações financeiras.

9.í Outros ativos e passivos correntes
Em 31 dê dezembro de2017, a rubrica 'outros ativos e passivos corÍêntes' aprêsêntava a
seguinte composição:

2017

Ativos
'Obrigações
ObrigaÇõês Colêp

100.000

Obrigações José Mêlo

150.500

Total

250.500

Passivos
Outros cÍedorês

308

Total

308

Total liquido

250.193
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ío - oUTRAS INFORMAçÕES
10.1 - Estado e outros entês púbicos

A Fundação não tem dÍvidas ao Estado.

10.2

-

Fundo Patrimonial

Em 31 de dezembÍo de 2017, a rubricâ 'Fundo patrimonial" apresêntava a seguintê composiçâo:

Fundos

Resultâdo líquido do período

Total do fundo patrimonial

ffi

250.000
-2.539
247.464

Contâbilista cêrtif icâdo

Dr.a lsabelCristina Ribeiro dê Proênça adão

de cârvâlho c€rqueira

Lisboa, 15 de Março de 2018
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