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ANEXO 11

Entidade: .........................................
BALANÇO (INDIVIDUAL ou CONSOLIDADO) EM XX DE YYYYYYY DE 20NN
UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS

NOTAS

DATAS
XX YY N

ATIVO
Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis
Bens do património histórico e cultural
Ativos intangíveis
Investimentos financeiros
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros
Outros créditos e ativos não correntes

Ativo corrente
Inventários
Créditos a receber
Estado e outros entes públicos
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros
Diferimentos
Outros ativos correntes
Caixa e depósitos bancários
Total do ativo

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos patrimoniais
Fundos
Excedentes técnicos
Reservas
Resultados transitados
Excedentes de revalorização
Ajustamentos/ outras variações nos fundos patrimoniais
Resultado líquido do período
Total dos fundos patrimoniais

Passivo
Passivo não corrente
Provisões
Provisões específicas
Financiamentos obtidos
Outras dívidas a pagar
Passivo corrente
Fornecedores
Estado e outros entes públicos
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros
Financiamentos obtidos
Diferimentos
Outros passivos correntes
Total do passivo
Total dos fundos patrimoniais e do passivo
(1) O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

XX YY N-1
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ANEXO 12

Entidade: .........................................
DEMONSTRAÇÃO (INDIVIDUAL/CONSOLIDADA) DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM XX DE YYYYYYY DE 20NN

UNIDADE MONETÁRIA (1)

NOTAS

RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Provisões específicas (aumentos/reduções)
Outras imparidades (perdas/reversões)
Aumentos/reduções de justo valor
Outros rendimentos
Outros gastos
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período
Resultado líquido do período

(1) O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

PERÍODOS
N

N-1

+
+
+/+
-/+
-/+
-/+
-/+
-/+
+/+
-

+
+
+/+
-/+
-/+
-/+
-/+
-/+
+/+
-

=

=

-/+

-/+

=

=

+
-

+
-

=

=

-/+

-/+

=

=
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ANEXO 13

Entidade: .........................................
DEMONSTRAÇÃO (INDIVIDUAL/CONSOLIDADA) DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES
PERÍODO FINDO EM XX DE YYYYYYY DE 20NN

RUBRICAS

UNIDADE MONETÁRIA (1)

NOTAS

Atividade A

Atividade B

….

PERÍODOS
N

N-1

x

x

x

Custo das vendas e dos serviços prestados

x

x

x

+
-

+
-

Resultado bruto

x

x

x

=

=

Outros rendimentos

x

x

x

Gastos de distribuição

x

x

x

Gastos administrativos

x

x

x

Gastos de investigação e desenvolvimento

x

x

x

Outros gastos

x

x

x

+
-

+
-

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

x

x

x

=

=

Gastos de financiamento (líquidos)

x

x

x

-

-

Resultados antes de impostos

x

x

x

=

=

Imposto sobre o rendimento do período

x

x

x

-/+

-/+

Resultado líquido do período

x

x

x

=

=

(1) O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros
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Vendas e serviços prestados

Entidade: .........................................
DEMONSTRAÇÃO (INDIVIDUAL/CONSOLIDADA) DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO N-1
UNIDADE MONETÁRIA (1)
Fundos patrimoniais atribuídos aos Instituidores da entidade-mãe

DESCRIÇÃO

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO N-1

Notas
Fundos

Excedentes
técnicos

1

ALTERAÇÕES NO PERÍODO
Primeira adoção de novo referencial contabilístico
Alterações de políticas contabilísticas
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras
Realização de excedentes de revalorização
Excedentes de revalorização
Ajustamentos por impostos diferidos
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais
2

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO
RESULTADO INTEGRAL

Reservas

Resultados
transitados

Excedentes de
revalorização

Ajustamentos/ou
tras variações
nos fundos
patrimoniais

Resultado
líquido do
período

Total

Interesses
que não
controlam

Total dos
Fundos
Patrimoniais
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ANEXO 14

3

4=2+3

OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO
Fundos
Subsídios, doações e legados
Distribuições
Outras operações
5

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO N-1

6=1+2+3+5

(1) O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

5011

5012

Entidade: .........................................
DEMONSTRAÇÃO (INDIVIDUAL/CONSOLIDADA) DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO N
UNIDADE MONETÁRIA (1)
Fundos patrimoniais atribuídos aos Instituidores da entidade-mãe

DESCRIÇÃO

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO N

Notas
Fundos

Excedentes
técnicos

Reservas

Resultados
transitados

Excedentes de
revalorização

Ajustamentos/ou
tras variações
nos fundos
patrimoniais

Resultado
líquido do
período

Total

Interesses
que não
controlam

Total dos
Fundos
Patrimoniais

6

ALTERAÇÕES NO PERÍODO
Primeira adoção de novo referencial contabilístico
Alterações de políticas contabilísticas
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras
Realização de excedentes de revalorização
Excedentes de revalorização
Ajustamentos por impostos diferidos
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais
7

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

9=7+8

OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO
Fundos
Subsídios, doações e legados
Distribuições
Outras operações
10

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO N

6+7+8+10

(1) O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros
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RESULTADO INTEGRAL

8
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ANEXO 15

Entidade: .........................................
DEMONSTRAÇÃO (INDIVIDUAL/CONSOLIDADA) DE FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM XX DE YYYYYYY DE 20NN

UNIDADE MONETÁRIA (1)

NOTAS

RUBRICAS

PERÍODOS
N
N-1

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Recebimentos de clientes e utentes
Pagamentos de subsídios
Pagamentos de apoios
Pagamentos de bolsas
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal

Caixa gerada pelas operações
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos/pagamentos

Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)

+
+/-/+
+/+/-

+
+/-/+
+/+/-

-

-

+
+
+
+
+
+
+
+/-

+
+
+
+
+
+
+
+/-

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+/-

+/-

+/+/…
…

+/+/…
…

Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:

Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Investimentos financeiros
Outros ativos
Recebimentos provenientes de:

Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Investimentos financeiros
Outros ativos
Subsídios ao investimento
Juros e rendimentos similares
Dividendos

Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:

Financiamentos obtidos
Realização de fundos
Cobertura de prejuízos
Doações
Outras operações de financiamento
Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos
Juros e gastos similares
Dividendos
Redução de fundos
Outras operações de financiamento

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)
Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período
Caixa e seus equivalentes no fim do período
(1) O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

5016
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14 — Agricultura
14.1 — Identificação das categorias de ativos biológicos e produtos agrícolas mensurados ao justo valor e ao
custo, respetiva quantia total escriturada e quantia escriturada em classificações apropriadas para a entidade.
14.2 — Justo valor e alterações no justo valor inscritas
diretamente na demonstração de resultados, para cada
categoria de ativos biológicos e produtos agrícolas mensurados ao justo valor.
15 — Divulgações exigidas por outros diplomas legais
15.1 — Quantia agregada do dispêndio de pesquisa e
desenvolvimento reconhecido como um gasto durante o
período.
15.2 — ____________________________________

16 — Outras divulgações
16.1 — Operações contratadas pela entidade com partes
relacionadas:
a) Quantias dessas operações e natureza da relação com
a parte relacionada; e
b) Outras informações sobre as operações necessárias para
apreciar a posição financeira da entidade (divulgação limitada
às operações contratadas com fundadores/patrocinadores/
doadores/associados/membros e com membros dos órgãos
de administração, de direção ou de supervisão da entidade).
16.2 — Outras divulgações consideradas relevantes
para melhor compreensão da posição financeira e dos
resultados.

ANEXO 17
Entidade: .........................................
UNIDADE MONETÁRIA: euro

Pagamentoserecebimentos
MapaderecebimentosepagamentosͲAnoN
Recebimentos
1.Recebimentosatividade
Joiasequotas
Atividades
Doações
Subsídios
Outros
2.Recebimentoscomerciais

Pagamentos
1.Funcionamento
Pessoal
Seguros
Rendas
Manutenção
Água,eletricidadeegás
Representaçãoedeslocações
Comunicações
Materialdeescritório
Higiene,segurançaeconforto
Despesasespecíficasdasatividades
Outras

3.Recebimentoscapitais
4.Recebimentosprediais

Total
Saldodoanoanterior
Receitas
Despesas
Saldoparaoanoseguinte

Ͳ€

Patrimóniofixo

Anosanteriores

SubTotal
Anocorrente

Valor

MapadedireitosecompromissosfuturosͲAnoN
Direitos
Anoprevisto
Descrição
Valor
Recebimento
Quotas
Subsídios
Rendas
Outros

Total
Compromissos
Descrição
Empréstimos
Associados
Fornecedores
Locadoras
Outros

SubTotal
Total

Ͳ€

Direitosecompromissosfuturos

MapadepatrimóniofixoͲAnoN
Património
Descrição

2.Investimento
Aquisiçãodeequipamentos
Aquisiçãoouconstruçãodeinstalações
Outras
Total

Total

Valor

Anoprevisto
Pagamento

