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FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE TÉNIS DE MESA 

 
 

ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 
EXERCÍCIO DE 2009 

  
 
Introdução 
 
As notas que se seguem respeitam a numeração definida no (POCFAAC), 
indicando-se apenas as notas aplicáveis.  
 
Os valores indicados são expressos, salvo indicação em contrário, em euros. 
 
 
01 – Princípios contabilísticos 
 
       As demonstrações financeiras foram preparadas segundo a convenção dos 
custos históricos, e na base da continuidade das operações da Federação, em 
conformidade com os princípios contabilísticos fundamentais da prudência, 
consistência, substância sobre a forma, materialidade e especialização dos 
exercícios. 
 
 
02 – Comparabilidade do balanço e da demonstração dos resultados 
 
        Nos mapas de balanço e da demonstração dos resultados, os valores do 
exercício são comparáveis com os do exercício anterior. 
 
 
03 – Critérios valorimétricos e contabilísticos 
 
Imobilizações corpóreas 
 
       As imobilizações corpóreas estão mostradas pelos valores que resultaram da 
sua aquisição. 
       As amortizações são calculadas pelo método das quotas constantes e às taxas 
legais. 
 
 
05 – Pessoal ao serviço da federação 
 
       O número médio de pessoas ao serviço da Federação durante o exercício foi de 
4 empregados. 
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06 – Activo imobilizado 
 
       Movimentos ocorridos nas rubricas do activo imobilizado constantes do balanço 
e nas respectivas amortizações, de acordo com os seguintes quadros 
discriminativos:   
 
       
a) Activo bruto 

                
(euros) 

Imobilizações corpóreas:
Terrenos e recursos naturais 62.350 62.350
Edifícios e outras construções 208.553 208.553
Equipamento básico 49.552 49.552
Equipamento de transporte 22.781 22.781
Ferramentas e utensílios 8.016 8.016
Equipamento administrativo 108.685 441 109.126
Taras e vasilhame
Outras imobilizações corpóreas 31.985 31.985
Imobilizações em curso
Adiantamentos por conta imob. corpóreas

Total 491.922 441 492.363

Rubricas Saldo inicial Transferências 
e abates Saldo finalReavaliação/  

ajustamento Aumentos Alienações

 
 
 
b) Amortizações e provisões 

 
                            

(euros) 

Imobilizações corpóreas:
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções 70.137 3.741 73.878
Equipamento básico 37.875 6.744 44.619
Equipamento de transporte 11.391 5.695 17.086
Ferramentas e utensílios 7.378 318 7.696
Equipamento administrativo 101.526 5.588 107.114
Taras e vasilhame
Outras imobilizações corpóreas 18.144 7.455 25.599

Total 246.451 29.540 275.992

Saldo finalReforço RegularizaçõesRubricas Saldo inicial
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10 – Imobilizações corpóreas        

         
       As imobilizações corpóreas encontram-se na sua totalidade afectas à única 
actividade da federação.   
 
 
16 – Dívidas de cobrança duvidosa 

 
Clientes de cobrança duvidosa: 372,55 euros 

 
Repôs-se parcialmente a provisão no montante de 3.164,86€ por se terem 
considerado incobráveis dívidas anteriores a 2006. 

 
 
20 – Dívidas ao Estado e outros entes públicos, em situação de mora 
  
        Não existem dívidas em mora ao “ Estado e outros entes públicos ”. 
 
 
22 – Dívidas a terceiros cobertas com garantias reais 
 
        Não existem dívidas com garantia real.  
 
 
25 – Movimentos das provisões 
 
         
A provisão para riscos e encargos foi parcialmente anulada por não se terem 
considerado incobráveis dívidas anteriores a 2006, no montante de 3.164,86€: 

                
(euros) 

Provisões para cobranças duvidosas 3.537 3.165 372
Provisões para riscos e encargos

Provisões para depreciação de existências
Total 3.537 3.165 372

Saldo finalAumento ReduçãoContas Saldo inicial
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28 – Movimentos dos capitais próprios 
                            

(euros) 

 
 
 
32 – Demonstração dos resultados financeiros 

 
                

euros) 
Exercícios Exercícios

2009 2008 2009 2008
681-Juros suportados 3.763 3.289 781-Juros obtidos 78
682-Perdas em empresas do 
grupo e associadas

782-Ganhos em empresas do 
grupo e associadas

686-Descontos de pronto 
pagamento concedidos

786-Descontos de pronto 
pagamento obtidos

687-Perdas na alienação de 
apl icações de tesouraria

787-Ganhos na alienação de 
ap licações de tesouraria

688-Outros custos e perdas 
financeiros 2.334 1.586

788-Outros proveitos e ganhos 
financeiros

Resultados financeiros   Resultados financeiros 6.098 4.797
Total 6.098 4.875 Total 6.098 4.875

Custos e perdas Proveitos e Ganhos

 
 
 
 
33 – Demonstração dos resultados extraordinários 
 
 

                                                                                                                                              (euros) 
E xerc íc ios

2009 2008 2009 2008
691-D ona tivos 791-R es titu ição  de  im pos tos
692-D iv idas  incobráve is 3 .165 792-R ecuperação  de  d ív idas
694-P erdas  em  im ob ilizações 794-G anhos  em  im ob ilizações

695-M u ltas  e  pena lidades 28
795-B enefic ios  de  pena lidades  
con tra tua is

696-A um entos  de  am ortizações  e  
de  p rov isões

796-R eduções  de  am ortizações  e  
de  p rov isões 3 .165

697-C orrecções  re la tivas  a  
exerc íc ios  an te rio res 28 .438 16.781

797-C orrecções  re la tivas  a  
exerc íc ios  an te rio res 36 .023 19 .014

698-O u tros  cus tos  e  perdas  
extraord inários

798 -O u tros  p rove itos  e  ganhos  
extraord inários 11 .558 12 .011

R esu ltad o s extrao rd in ário s 19 .144 14.215 R esu ltad o s ex trao rd in ário s   
T ota l 50 .746 31.024 T ota l 50 .746 31 .024

C us tos  e  pe rdas
E xerc íc ios

P rove itos  e  G anhos

 

52 - Património 73.113 73.113
59 - Resultados transitados 28.447 -88.156 -59.709
88 - Resultado líquido do exercício -88.156 53.123 -88.156 53.123

Total 13.405 -35.032 -88.156 66.528

Saldo finalRubricas Aumentos DiminuiçõesSaldo inicial
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36 – Discriminação das contribuições obtidas            
                   
Subsídios obtidos no exercício, de acordo com os contratos assinados com o 
Instituto do Desporto de Portugal:  
 
 
 

Contratos-Programa 2009 2008 Variação 

Prática e Desenvolvimento Desportivo 325 000€ 325 000€ 0 % 

Alta Competição   95.000€ 95.200€ 0 % 

Formação 17.000€ 17.000€ 0 % 

Enquadramento Técnico 10.000€ 10.000€ 0 % 
Campeonatos Internacionais de 
Portugal (Open) 5.920€ 6.000€ - 1,4 % 

Soma 452.920 € 453.000 € 0 % 
 

 
Subsídios obtidos no exercício, de acordo com os contratos-programa assinados 
com o Comité Olímpico de Portugal: 
 

• Projecto Olímpico Londres 2012: valor de 16.200 € (para apoio a 1 atletas). 
 

• Recebida uma verba de 16.450€ relativa ao Projecto Olímpico 2005 – 2012 
(Projecto Pequim 2008) e referente ao ano de 2008. 


