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Balanço em 31 de dezembro de 2021 (em euros)

Rubrica Notas 2021 2020

ATIVO

Ativo não corrente

Ativos fixos tangíveis 3.1 e 4 11.740,66 12.273,19

Investimentos financeiros n.a. 444,16 743,47

Total ativo não corrente 12.184,82 13.016,66

Ativo corrente

Outros ativos correntes 16.2 6.221,16 4.639,21

Diferimentos n.a. 1.841,81 2.473,48

Caixa e depósitos bancários n.a. 63.729,49 54.148,50

Total ativo corrente 71.792,46 61.261,19

Total ativo 83.977,28 74.277,85

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Capital próprio

Fundos Patrimoniais

Fundos n.a. 97.953,92 97.953,92

Resultados transitados n.a. -53.909,81 -35.405,30

Resultado líquido do período n.a. 7.057,95 -12.597,50

Total capital próprio 51.102,06 49.951,12

Total fundos patrimoniais 51.102,06 49.951,12

Passivo

Passivo corrente

Fornecedores 16.3 1.251,05 336,55

Estado e outros entes públicos 16.1 5.808,71 4.080,61

Outros passivos correntes 16.4 25.815,46 19.909,57

Total passivo corrente 32.875,22 24.326,73

Total passivo 32.875,22 24.326,73

Total fundos patrimoniais e passivo 83.977,28 74.277,85

NIF: 501177930ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DEFICIENTES SINISTRADOS NO TRABALHO
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Demonstração dos resultados por naturezas em 31 de dezembro de 2021 (em euros)

Rendimentos e Gastos Notas 2021 2020

Vendas e serviços prestados 8 29.553,75 24.318,88

Subsídios, doações e legados à exploração 8 210.592,18 230.191,86

Fornecimentos e serviços externos n.a. -66.061,09 -69.224,97

Gastos com o pessoal 12 -176.556,44 -194.256,66

Outros rendimentos 8 11.367,87 4.804,75

Outros gastos n.a. -1.820,93 -5.541,55

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos 7.075,34 -9.707,69

Gastos / reversões de depreciação e de amortização 3.1 e 4 -17,32 -2.889,81

Resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e impostos) 7.058,02 -12.597,50

Juros e gastos similares suportados n.a. -0,07 0,00

Resultado antes de impostos 7.057,95 -12.597,50

Imposto sobre o rendimento do período n.a. 0,00 0,00

Resultado líquido do período 7.057,95 -12.597,50

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DEFICIENTES SINISTRADOS NO TRABALHO NIF: 501177930

 

 

Fluxos de caixa de 1 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021 (em euros)

Rubrica Notas 2021 2020

Pagamentos a fornecedores n.a. -65.984,72 -69.157,95

Pagamentos ao pessoal n.a. -170.364,97 -173.890,65

Outros recebimentos/pagamentos n.a. 245.930,68 248.214,79

Fluxos de caixa das atividades operacionais 9.580,99 5.166,19

Variação de caixa e seus equivalentes 9.580,99 5.166,19

Caixa e seus equivalentes no início do período 54.148,50 48.982,31

Caixa e seus equivalentes no fim do período 63.729,49 54.148,50

NIF: 501177930ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DEFICIENTES SINISTRADOS NO TRABALHO

 

 

 

 



 

ANDST – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DEFICIENTES SINISTRADOS NO TRABALHO 2021 

 

 

ANEXO PARA ENTIDADES DO SECTOR NÃO LUCRATIVO  

PARA O EXERCÍCIO DE 2021 
 

 
 

1 – A entidade Associação Nacional dos Deficientes Sinistrados no Trabalho (ANDST), NIPC 

501177930, com sede na Rua Dr. Aires de Gouveia Osório, n.º 142, freguesia de Ramalde, 
concelho e distrito do Porto, exerce atividade de outras atividades associativas N. E., CAE 

94995, teve ao seu serviço, durante o ano, em termos médios, 10 pessoas. 
 
 

2 – Referencial Contabilístico: 
 

2.1 – As demonstrações financeiras do exercício foram preparadas, em todos os seus aspetos 
materiais, em conformidade com as disposições do SNC e respetiva NCRF-ESNL, com as 
alterações aplicáveis pelo Decreto-Lei nº 98/2015 de 2 de junho. 

 
 

3 – Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros: 
 
3.1 – Bases de Mensuração usadas 

Ativos Fixos Tangíveis 
A mensuração inicial baseou-se no método do custo. A mensuração subsequente baseou-se 

no modelo do custo. As depreciações foram calculadas segundo o método das quotas 
constantes. Para os ativos adquiridos no exercício de 2012 e seguintes, a taxa de depreciação 
correspondeu à estimativa da vida útil dos bens, tendo por base a informação pública 

disponível, a experiência do passado e as expectativas da entidade.  
No exercício de 2021, não houve alteração das taxas de depreciação que vinham a ser 

utilizadas. Para os ativos fixos tangíveis adquiridos em 2009 e anos anteriores não houve 
também alteração das taxas de depreciação que vinham a ser utilizadas, que tiveram por base 
as taxas máximas previstas no decreto regulamentar nº 25/2009 de 14 de setembro, que se 

consideram representarem satisfatoriamente a vida útil estimada dos bens.  
 

3.4 – Foi corrigido por contrapartida de resultados transitados o saldo de uma conta de caixa 
de controlo existente, que não havia sido consolidada relativa a 2020 e exercícios anteriores, 
no montante de 5.907,01 euros. A presente correção não teve impacto nas demonstrações 

financeiras do exercício. 
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4 – Ativos Fixos Tangíveis: 

Em 2021, não ocorreu qualquer aquisição ou alienação ou abate de ativos fixos tangíveis. Não 
houve alteração das taxas de depreciação que vinham a ser utilizadas. Foi corrigido um valor 
de material de escritório no valor de 515,21 que tinha sido incorretamente reconhecido como 

ativo fixo tangível (equipamento administrativo). 
O valor dos ativos fixos tangíveis e a depreciação no início do período, eram respetivamente 

de 123.573,67 euros e de 111.300,48 euros. No final do período eram respetivamente de 
123.058,46 e 111.317,80 euros. 
 

 
5, 6 e 7 – Não aplicável 

 
 
8 – Rédito 

As rúbricas aqui consideradas reportam a quotizações e joias no valor de 29.553,75 euros, a 
subsídios à exploração no valor de 210.540,57 euros (dos quais, 59.211,80 euros relativos ao 

apoio ao funcionamento do INR, líquidos de reposição de verbas e 151.286,52 relativos ao 
apoio aos centros de atendimento da Segurança Social), donativos no valor de 51,61 euros e a 
outros rendimentos no valor de 11.324,31 euros, dos quais 7.900,00 relativos a indemnizações 

pagas por processos em tribunal. 
 

 
9, 10 e 11 – Não aplicável 
 

 
12 – Benefícios dos empregados 

O número médio de pessoas ao serviço durante o ano foi de 10 pessoas. 
A Direção é composta por 11 elementos. Os membros da Direção não auferem qualquer 
remuneração 

 
 

13, 14 e 15 – Não aplicável 
 
 

16 – Outras Informações: 
 

16.1 - Estado e outros entes públicos – Contém no passivo as retenções em sede de IRS 
sobre o trabalho dependente e independente no valor de 1.683,00 euros, conjuntamente com 
as contribuições para a segurança social no valor 4.080,40 euros e o fundo de compensação 

do trabalho no valor de 45,31 euros, referentes ao mês de dezembro de 2021, para serem 
liquidados em janeiro de 2022. 

 
16.2 – Outros ativos correntes – Contém 2.561,80 euros de uma caução à SCML, 1.351,14 
euros relativos a pagamentos a pessoal que já forma liquidados em 2021, sendo o 

remanescente saldos a reconhecer ou regularizar em 2022, nomeadamente de despesas cujas 
faturas se encontram em conferência. 
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16.3 – Fornecedores – O valor inscrito corresponde aos valores em dívida a 31 de dezembro 
de 2021, a serem liquidados em 2022. 
 

16.4 – Outros passivos correntes – 23.529,688 euros são referentes a credores por 
acréscimos de gastos, dos quais 22.618,16 euros relativos a remunerações a liquidar, tendo 

em conta os direitos do constituídos para 2022, relativos a férias e ao subsídio de 
férias.1.351,14 euros são relativos a pagamentos ao pessoal que já não estão ao serviço. O 
remanescente refere-se a saldos a regularizar ou a reconhecer em 2022. 

 

 

 

 

            O Contabilista Certificado                                                               A Direção 

 

 

 


