
 

1 

Anexo às demonstrações financeiras para o período findo em 31 de 

Dezembro de 2017 

 

1. Identificação da entidade 

A Federação Portuguesa de Kickboxing e Muaythai é uma entidade residente que não exerce, a título 

principal, actividade comercial, industrial ou agrícola, com sede na Rua das Trinas, nº 131, 1200-857 

Lisboa. A actividade é exercida na morada da sede. Titular do número de pessoa colectiva 501 965 718. A 

sua actividade principal é a actividade desportiva. 

 

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras 

As demonstrações financeiras anexas estão em conformidade com todas as normas que integram o 

Regime de Normalização Contabilística para as Entidades do Sector não Lucrativo, reguladas pelos 

seguintes diplomas: 

 Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de março (Sistema de Normalização Contabilística para 

entidades do sector não lucrativo), alterado pelo Decreto-Lei n.º 98/2015, de 2 de junho; 

 Portaria n.º 220/2015, de 24 de julho (Modelos de Demonstrações Financeiras); 

 Portaria n.º 218/2015, de 23 de julho (Código de Contas); 

 Aviso n.º 8259/2015, de 29 de julho (Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as 

Entidades do sector não lucrativo). 

 

3. Principais políticas contabilísticas, estimativas e julgamentos relevantes 

 

3.1. Bases de apresentação 

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a 

partir dos livros e registos contabilísticos da Empresa, mantidos de acordo com as NCRF em vigor à data 

da elaboração das demonstrações financeiras. 

 

3.2. Activos fixos tangíveis 

Os activos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes 

depreciações e das perdas por imparidade acumuladas e do valor residual quando aplicável. 

As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, 

pelo método da linha recta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de 

bens. Os bens com valor unitário inferior a 1.000 euros são depreciados integralmente no decurso do 

primeiro ano após a aquisição. 
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As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada (em anos): 

Anos % anual
Edifícios e outras construções 10 a 20 10 a 5
Equipamento básico 3 a 8 33,33 a 12,5
Equipamento de transporte 4 25
Ferramentas e utensilíos 3 a 10 33 a 10
Equipamento administrativo 4 a 8 25 a 12,5
Outros activos fixos tangíveis 7 a 8 14,28 a 12,5  

 

Existindo algum indício de que se verificou uma alteração significativa da vida útil ou da quantia residual 

de um activo, é revista a depreciação desse activo de forma prospectiva para reflectir as novas 

expectativas. 

Os dispêndios com reparação que não aumentem a vida útil dos activos nem resultem em melhorias 

significativas nos elementos dos activos fixos tangíveis são registadas como gasto do período em que 

incorridos. Os dispêndios com inspecção e conservação dos activos são registados como gasto. 

As mais ou menos valias resultantes da alienação ou abate do activo fixo tangível são determinadas como 

a diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação ou abate, sendo 

registadas na demonstração dos resultados nas rubricas “Outros rendimentos e ganhos” ou “Outros gastos 

e perdas”. 

 

3.3. Imparidade dos activos 

À data de cada relato, e sempre que seja identificado um evento ou alteração nas circunstâncias que 

indiquem que o montante pelo qual o activo se encontra registado possa não ser recuperável, é efectuada 

uma avaliação de imparidade dos activos fixos tangíveis e intangíveis. 

Sempre que o montante pelo qual o activo se encontra registado é superior à sua quantia recuperável, é 

reconhecida uma perda por imparidade, registada na demonstração dos resultados na rubrica 

“'Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)”, ou na rubrica “Imparidade 

de dívidas a receber (perdas/reversões)”, caso a mesma respeite a activos não depreciáveis. 

A quantia recuperável é a mais alta entre o preço de venda líquido e o valor de uso. O preço de venda 

líquido é o montante que se obteria com a alienação do activo, numa transacção entre entidades 

independentes e conhecedoras, deduzido dos custos directamente atribuíveis à alienação. O valor de uso é 

o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados que são esperados que surjam do uso continuado 

do activo e da sua alienação no final da sua vida útil. A quantia recuperável é estimada para cada activo, 

individualmente ou, no caso de não ser possível, para a unidade geradora de fluxos de caixa à qual o 

activo pertence. 

A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em exercícios anteriores é registada quando se conclui 

que as perdas por imparidade reconhecidas anteriormente já não existem ou diminuíram. A reversão das 

perdas por imparidade é reconhecida na demonstração dos resultados na rubrica supra referida. A 

reversão da perda por imparidade é efectuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida (líquida de 

amortização ou depreciação) caso a perda por imparidade não se tivesse registado em exercícios 

anteriores. 
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3.4. Instrumentos financeiros 

a) Clientes 

A maioria das vendas é realizada em condições normais de crédito, e os correspondentes saldos de 

clientes não incluem juros debitados ao cliente. 

No final de cada período de relato são analisadas as contas de clientes de forma a avaliar se existe alguma 

evidência objectiva de que não são recuperáveis. Se assim for é de imediato reconhecida a respectiva 

perda por imparidade. As perdas por imparidade são registadas em sequência de eventos ocorridos que 

indiquem, objectivamente e de forma quantificável, que a totalidade ou parte do saldo em dívida não será 

recebido. Para tal, a entidade tem em consideração informação de mercado que demonstre que o cliente 

está em incumprimento das suas responsabilidades, bem como informação histórica dos saldos vencidos e 

não recebidos. 

 

b) Empréstimos e contas a pagar não correntes 

Os empréstimos e as contas a pagar não correntes, utilizando uma das opções da NCRF 27, são registados 

no passivo pelo custo. Os empréstimos obtidos são classificados no passivo não corrente se a Empresa 

possuir um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data 

do balanço. Caso contrário os empréstimos são registados no passivo corrente. 

 

c) Fornecedores e outras dívidas a terceiros 

As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não 

vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial. 

 

3.5. Rédito 

O rédito compreende o justo valor das quotas dos associados, líquido de descontos, e é reconhecido 

quando existe um grau de certeza objectivo quanto à sua cobrabilidade. 

 

3.6. Subsídios 

Os subsídios, incluindo os não monetários, só são reconhecidos quando existe uma segurança razoável de 

que a entidade cumprirá as condições que lhes estão associados e que irão ser recebidos. 

 

3.7. Julgamentos e estimativas 

Na preparação das demonstrações financeiras, a entidade adoptou certos pressupostos e estimativas que 

afectam os activos e passivos, rendimentos e gastos relatados. Todas as estimativas e assumpções 

efectuadas pelo órgão de gestão foram efectuadas com base no seu melhor conhecimento existente, à 

data de aprovação das demonstrações financeiras, dos eventos e transacções em curso. 

 

As estimativas contabilísticas mais significativas reflectidas nas demonstrações financeiras incluem: i) vidas 

úteis e valor residual dos activos fixos tangíveis; ii) análises de imparidade, nomeadamente de contas a 

receber, e iii) provisões; 
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As estimativas foram determinadas com base na melhor informação disponível à data da preparação das 

demonstrações financeiras e com base no melhor conhecimento e na experiência de eventos passados 

e/ou correntes. No entanto, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo 

previsíveis à data, não foram consideradas nessas estimativas. As alterações a essas estimativas, que 

ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras, serão corrigidas na demonstração de 

resultados de forma prospectiva. 

 

 

4. Fluxos de caixa 

 

Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

Caixa 1 404,09 12 975,40 13 375,78 1 003,71
Depósitos Bancários 30 560,35 399 721,43 424 201,24 6 080,54
Total 31 964,44 412 696,83 437 577,02 7 084,25  

 

 

5. Activos fixos tangíveis 

 

Designação
Edifícios e 

outras 
construções

Equipamento 
Básico

Equipamento 
de Transporte

Equipamento 
Administrativo

Outros  
activos fixos 

tangíveis
Total

Saldos Brutos Iniciais 0,00 10 685,04 28 230,20 4 709,47 15 416,30 59 041,01
Depreciações acumuladas Iniciais 0,00 10 685,04 28 230,20 4 259,71 15 416,30 58 591,25
Valor Líquido Inicial 0,00 0,00 0,00 449,76 0,00 449,76

Adições
     por compra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total das Adições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diminuições
     Depreciações 0,00 0,00 0,00 449,76 0,00 449,76
     Perdas por Imparidade
     Transferências
     Alienações
     Abates
Total das Diminuições 0,00 0,00 0,00 449,76 0,00 449,76
Valor Líquido Final 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

 

6. Rédito 

 

Vendas e Prestações de Serviços 2017 2016

Vendas e Prestações de Seviços 260 123,05 264 450,07
Subsídios 115 750,00 103 000,00
Total 375 873,05 367 450,07  
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7.   Instrumentos Financeiros 

7.1.Activos Financeiros 

Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 a rubrica apresentava os seguintes montantes: 

2017 2016

Clientes 0,00 0,00
Adiantamentos a Fornecedores 2 505,90 18 118,72
Outras Contas a Receber 66 593,48 50 887,59  

 

 

7.2. Passivos Financeiros 

Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 a rubrica apresentava os seguintes montantes: 

2017 2016

Fornecedores 16 253,55 13 248,50
Financiamentos obtidos 3 472,00 0,00
Outras contas a pagar 23 741,90 23 541,06  

 

 

Os valores registados nas contas de fornecedores respeitam aos gastos da Empresa com fornecimentos e 

serviços externos, que em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, tinham a seguinte composição: 

 

Fornecimentos e Serviços Externos 2017 2016

Trabalhos especializados 37 914,77 12 864,70
Publicidade e Propaganda 2 680,43 0,00
Vigilância e Segurança 498,15 0,00
Honorários 9 570,55 3 888,98
Conservação e Reparação 172,20 193,55
Outros 42 374,31 61 634,67
Ferramentas e utensílios 3 270,56 1 484,85
Livros e Documentação Técnica 0,00 418,20
Material de escritório 3 361,33 7 608,73
Artigos para oferta 510,54 65,00
Outros 8,00 0,00
Energia e Fluídos 2 919,02 1 418,51
Deslocações e Estadas 155 429,57 129 754,52
Rendas e alugueres 8 743,93 991,60
Comunicação 11 979,32 6 520,17
Seguros 56 106,31 44 068,13
Contencioso e Notariado 5 485,72 693,53
Despesas de Representação 13 472,07 322,09
Limpeza, Higiene e Conforto 1 063,87 2 030,43
Outros 481,99 325,00
Total 356 042,64 274 282,66  
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7.3. Estado e outros entes públicos 

Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 a rubrica Estado e outros entes públicos apresentava as seguintes 

quantias: 

 

Activo 2017 2016
I.R.S. - Trabalho independente 13,00 0,00
Total 13,00 0,00

Passivo 2017 2016
I.R.S. - Trabalho dependente 380,00 877,00
I.R.S. - Trabalho independente 799,32 441,62
I.R.S. - Sobretaxa Extraordinária 0,00 3,00
Fundo Compensação 24,98 0,00
Segurança social 553,09 810,91
Total 1 757,39 2 132,53  

 

 

7.4. Instrumentos de Capital próprio 

 

Contas Saldo Inicial Aumento Redução Saldo Final
56 - Resultados transitados 15 010,40 49 163,15 0,00 64 173,55

58 - Excedentes de reavaliação 0,00 0,00 0,00 0,00

59 - Outras variações no capital próprio 0,00 0,00 0,00 0,00

81 - Resultado líquido do exercício 49 163,15 0,00 101 196,64 -52 033,49

Total 64 173,55 49 163,15 101 196,64 12 140,06

Contas Saldo Inicial Aumento Redução Saldo Final

56 - Resultados transitados 22 735,00 0,00 -7 724,60 15 010,40

58 - Excedentes de reavaliação 0,00 0,00 0,00 0,00

59 - Outras variações no capital próprio 0,00 0,00 0,00 0,00

81 - Resultado líquido do exercício -7 724,60 56 887,75 0,00 49 163,15

Total 15 010,40 56 887,75 -7 724,60 64 173,55

Exercício de 2016

Exercício de 2017
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7.5. Outros Gastos e Perdas e Outros Rendimentos e Ganhos 

 

Impostos 3 591,16 257,95
Correcções relat ivas a exercícios anteriores 2 262,83 0,00
Donativos 2 750,00 0,00
Quotizações 620,00 0,00
Perdas em istrumentos financeiros 108,35 0,00
Multas e penalidades 5 770,34 0,00
Outros 515,44 1 938,16
Total 15 618,12 2 196,11

Descontos obtidos 27,73 7,32
Outros 0,51 32,82
Total 28,24 7,32

Outros Gastos e Perdas 2017 2016

Outros Rendimentos e Ganhos 2017 2016

 

 

 

8. Benefícios dos empregados, pessoas ao serviço e gastos com o pessoal 

8.1. Pessoas ao serviço 

 

Descrição
Número médio 

de pessoas

Número de 
horas 

trabalhadas
Pessoas ao serviço
    Pessoas remuneradas a tempo completo 2 3024
        Feminino 2 3024
        Masculino 0 0  

 

Os gastos registados com o pessoal foram os seguintes: 

Gastos com Pessoal 2017 2016

Restante Pessoal
     Remunerações 40 113,01 36 025,46
     Encargos sobre remunerações 5 012,11 4 663,15
     Seguros de acidentes trabalho 565,01 619,83
Total 45 690,13 41 308,44  
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9. Informação por atividades económicas e por mercados geográficos 

 

2017 2016

    Mercado Interno
       Quotizações 260 123,05 264 450,07
       Subsídios 115 750,00 103 000,00
         Total dos Proveitos 375 873,05 367 450,07
       Fornecimentos e Serviços Externos 356 042,64 274 282,66

    Total
       Quotizações 260 123,05 264 450,07
       Subsídios 115 750,00 103 000,00
       Proveitos 375 873,05 367 450,07
       Fornecimentos e Serviços Externos 356 042,64 274 282,66  

 

 

10. Data de autorização para emissão 

As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de Dezembro de 2017 foram aprovadas pela 

Direção. Entre a data do balanço e data de autorização de emissão das aludidas demonstrações 

financeiras não ocorreram quaisquer acontecimentos que possam alterar a posição financeira da Empresa. 

 

 

A Direção 

 

 

     ____________________________________ 

          A Presidente Dra. Ana Vital de Melo 

 

 

____________________________________ 

           O Vice-Presidente Sr. Nuno Margaça 

 

 

O Contabilista Certificado 

 

 

____________________________________ 

              Dr. Gonçalo José da Silva Leitão 

 


