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DEMONSTRAçÕES rtrun¡¡crlRAS E

ltorAs

( Grupo Parlamentar CDS PP Made¡ra)

NOTAS

PERIODOS

2012

2013

ACTIVO

Activo não corrente:
Activos fìxos
l2nñívê¡s

Tolal do Activo não Corrente

40.738.61
40.738.61

126 189,22
126.189,22

Act¡vo corrente:
Adiantamentos a
5.000,00
Estado e outros entes
33 815,43

38.977,40

Oulras contas a
5 415,54
ss5,54

-6 955,67
Outros activos
Caixa e depósitos

) tfla

tnncários
Total do Act¡vo

Ê7

1

15 631 .56

39.640.94
165.830.16

155.002.53
195.741.14

42.628,66

(165.068,88)

42.628,66

(165.068,88)

Cap¡tal própr¡o:
Resultados
Outras variações no capital

propflo ..........
Resultado líquido do
nêríÕdn

Total do capital própr¡o

/,AA OFq

'A\

207.697.54

(224.330,63)

42.628,66

215.128,82

146.499,09

1713,42

1.605,25

Passivo

F¡nanciamentos
Outras conas a pagar

Total Passivo não Corrente

Eslado e outros enles

públicos..
Financ¡amentos

115.946,68

Outras contes a
57 .371,87

5.008,14

390.160.79

1s3.112.48

Total do passivo

390.1 60.79

153.112,48

Total do caoital PróDrio e do Passivo

165.830,16

195.741,14

Oulros passivos
Total Passivo Corrente

CDS/Partido Popular

-

Madeira

DEMONSTRAçÃO TNDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERIODOS

NOTAS

RUBRIGAS

2012

2013

RENDIMENTOS E GASTOS

Subsídios à exploração.......
Fornecimentos e serviços externos.........

910.152,30

925.775,71

(737.895,89)

(s91.631 ,91)

(s8 339,31)

Gaslos com o pessoal..........

(20.7s8,s7)

Provisões (aumentos/reduções)....................

Outros rendimenlos e ganhos (Eleições)..
Oulros gastos e perdas (Eleiçoes)..............

.

12.566,07

Oulros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas............. . ...........

Resultados antes de deprec¡açöes, gastos de financiamento e impostos

Gastos/reversões de depreciação e de amortização....
lmparidade de invesl¡mentos depreciáveis/amortizáveis

(perdas/reversões). ...

(353.981,03)

(72.216,s5)

(227.497.86\

241.167.88

(3e.461 ,19)

30.714,13

t266.959.05)

210.453,75

.

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

1.269,54

Juros e rendimentos similares obtidos...............
Juros e gastos similares suportados...

..

(o,24)

4.O25,75

Resultado antes de impostos

1266.959.29r

207.697.54

Resultado líquido do periodo

(266.959,291

207.697.U

...................

lmposto sobre o rendimento do período

1- Polit¡cas contabilísticas
1.1-Bases de mensunção usadas na preparação das demonstraçöes financeiras
de forma
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o princípio do custo histórico. As políticas contabilísticas foram aplicadas

consistente por todas as estruturas e em todos os períodos apresentados nas demonstrações financeiras consolidadas, numa perspectiva de
continuidade.

1,1.l-Activos f ixos tangiveis
Os activos fixos tangíveis encontrâm-se reB¡stados ao custo de aquis¡ção deduzido das depreciaçöes acumuladas. As depreciaçöes são calculadas
quando o activo estiver disponível para uso, pelo método da linha recta ( quotas constantes) em conformidade com o período de vida útil estimado
para cada grupo de itens. As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida út¡l estimada:
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Número de
anos

50

Edificios e outras construções

1Oa2O

Equipamento básico

4

Equipamento transporte
mento admi nistrativo

4a10

Outros activos fixos ta ng¡veis

10a25

Equ ipa

separadamente, sendo
Cada parte de um item do activo fixo tangível com um custo si8nificativo relêtivamente ao custo totêl do item é depreciado
mesmos, são
definida a vida útil de cadê item. As despesas com reparaçäo e manutenção, desde que não contribuam para o êumento dê vida útil dos
considerados como 6asto no período em que ocorrem.
preço de venda e o valor
As mais ou menos valias resultantes dâ venda ou abate de activos fixos tangiveis säo determinadas pela diferença entre o
e 6anhos"
líquido contabilístico na data de alienaçöes/abates, sendo retistadas nas demonstrações dos resultados nas rubricas " Outros rendímentos
ou " Outros gastos e perdas", consoante se trate de mais ou menos valias'

1.1.2-Activos € pasivos

f

inanceiros

1,1.2.1-Dividas a terceiros
verifica-se
As dÍvidas a terceiros (fornecedores e outros) são registadas ao custo e apresentadas no passivo corrente. O seu desreconhecimento
quando ocorre a liquidação, cancelamento ou expiração dessas dívidas (cessação das obrigaçöes decorrentes dos contratos).

L.L.z,z-cåilxa e depósitos bancários

a prazo e outros
Os valores incluídos na rubrica "Caixa e depósitos bancários" traduzem-se nos montantes de caixa, depósitos á ordem, depósitos
depósitos bancários, que não tenham quaisquer restriçöes de movimentação, sendo reconhecidos no act¡vo corrente.
1.1.3-Regime de acréscimo
do seu
De acordo com o regime do acréscimo, os gastos e rendimentos são registados no período ao qual dizem respeito, independentemente
pagamento ou recebimento.

1.1.+Rédito

disposto no artigo 39 da le¡
O rédito corresponde à contraprestação recebida da Assembleía Regional da Madeira. O rédito é reconhecido conforme o
do financiamento dos part¡dos.

1,1.5-lmposto sobre o rendimento
Os partidos políticos não estão sujeitos a lRC.

As

1.2-Principios de consol¡daçåo
demonstraçöes f¡nanceiras consol¡dadas, agora apresentadas, reflectem os activos, passivos e resultados do CDS PP Madeira.
1.2.1-Passivo näo corrente

subsequentemente ao custo
Os passivos financeiros são registados inicialmente pelo seu justo valor deduzido dos custos de transacção incorridos e
amortizado, com base no método da taxa efectivô.

Dívida

20t2

20L3

Dívida - curto Prazo
Dívida lnstituições de Crédito

1

1s.946,68

Dívida - Médio e Longo Prazo
Dividas a lnstituições de Crédito

Dív¡da Finance¡ra Nominal
Juros a pagar

Div¡da Financeira Consolidada
Caixa e seus equivalentes
Dívida Liquida

11s 631,56
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1.2.2-Activos e passivos correntes
O montante de depósitos bancários à ordem (-13.743,01€), corresponde ao montante consolidado de saldos em bancos
qrupo Þarìamentar
o saldo na rubrica de fornecedores corresponde ao valor em di vida para fornecedores da actividade correnre do

Estado e Outros Entes Públ¡cos valofes a pagar

Dez-L2

Dez-13

Retencão lmÞosto s/ rendimentos
351 13

Trabalho dependente

r370,63

Trabalho lndeoendente

234,62

277.50

Rend¡mentos orediais

LOA

côntribuicöes Sesuranca Social

.79

Sepuranca Social

Díu¡da tíquida

L.605,25

7.7t3,42

1.2,3-Activo não corrente
os activos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das respect¡vas depreciaçöes acumuladas.
com o principio de especialização
As despesas com manutenção e reparação são reconhecidas como custo à medida que são incorridas de acordo
fraccionada em duodécimos
As depreciaçöes dos activos fixos tangíveis são calculadas numê base sistemática segundo o método da linha recta
os activos fixos tangíveis são depreciados de acordo com os seguintes períodos de vida útil esperada de bens:

Núme¡o de
anos
Edifícios e outras construçöes
Equipamento básico

Taxa de
depreciação

50

2%-L0%

10a20

t2,s%-25%

4

t2,s7" -25%

Equipamento administrativo

4a70

Lz,s%-25%

Outros activos fixos tangive¡s

10a25

r2,s/o -33%

Equipa mento transPorte

1.2.4-Reconhecimento de custos e proveitos
de acordo com o regime
os custos e proveitos são registados no período a que se referem independentemente do seu pagamento ou recebimento,
quando se verifica o seu
do acrésc¡mo. Segundo este reBime, os efeitos das transacçöes e outros eventos são reconhecidos quando ocorrem e não
pagamento ou recebimento, ou seja, a contabilidade não é efectuada numa base de caixa, mas sim quando as transacçöes ocorrem.

o rédito compreende

as subvençöes públicas.

1.2.5-Resuhådos financeiros
os juros de depósitos
os resultados financeiros inctuem os encargos com os movimentos financeiros de depósitos bancários ex¡stentes, bem como
pÍazo.

a

à elaboração das demonstraçöes
Os iuros são reconhecidos de acordo com o regime do acréscimo, cumprindo assim os pressupostos subjacentes
fina nceiras.

1,2.6-lmPostos sobre lucros
Não aplicável.
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2- Principais estimativas e julgamentos utilizados na elaboração das demonstraçöes f¡nanceiras
contabilísticos com
As NCRF requerem que sejam efectuados julgamentos e estimativês no âmbito da tomada de decisão sobre alguns tratamentos
estimativas e
impactos nos valores reportados no total do activo, passivo, capital própr¡o, custos e proveitos. Os efeitos reais podem diferir das
julgamentos efectuados, nomeadamente no que se refere ao efeito dos custos e prove¡tos reais No entanto, o CDS PP Madeira considera que as
posição financeira do partido e o
escolhas efectuadas são apropriadas e que as demonstrações financeiras apresentam de forma adequada a
resultado das suas operaçöes em todos os aspectos mater¡almente relevantes.

3- volume de negócios
A análise do Volume de negócios é a seguinte:

Dez-13

Dez-Lz

910.152,30

92s.775,7\

10.152.30

925 775,77

volume de Negócios
Réditos Públicos
Subvencão Nacional

9

O rédito compreende as transferências recebidas da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.
O crupo parlamentar do CDS Madeira recebeu no ano económico de 2013 a importânc¡a de
Regional, a titulo de subvenção pública para financiamento dos partidos políticos.

9LO.Ií}€, transferida em duodécimos pela Assembleia

4- Fofn€cimento de seruiços externos
A análise da rubrica de FSE é a seguinte:

207t

20L2

11.541,53

55 301.28

183.37s,99

247.7æ33

o,o0

2.973.97

68.11s,46

2a.a87,55

o,o0

1469,87

7.O77,66

14 065,08

Materiais

20.923,88

3.533,59

Enersia e Fluidos

30.834,8s

L7.722.L6

Deslocaçöes e Estadias

a6.o70,72

67.553.33

Rendas e alugueres

22.077,84

L7.45t.32

comunicaÇão

28.3tL,36

L4.443,70

2.535,03

642,31

Fofnecimentos e seN¡ços:
Serviços Especializados

Publicidade e Prooaeanda
Visilânciâ e Seeuranca
Honorários
ServiÇos Bancários

conservacão e reÞaração

SeRuros

contenciosa e Notariado
Despesas de representação

Limoeza, H¡eiene e conforto
Outros Servicos

0,00
162.069,77

91 398,34

3.750.58

2.933,06

ttl.27r.22

26.O92,O2

outros serv¡ços - campanha*
737.89s,89

591.631,91
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5- Gastos com pessoal
Os Sastos com pessoal decompöem-se como se segue:
Dez-Lz

Dez-13

custos com o pessal
Remuneraçöes do pessoal
Encar8os sobre remuneraçöes

48 735,88

t7 324,70

9.090,08

1.193,30

513,3s

241,s7

Seguros de acidentes de trabalho

58.339,3

20.758,97

1

6- Deprec¡açöes de activos
A anélise da rubrica de é a seguinte:

Edifícios e outras construçöes

5.aL7,37

Eouioamento básico/ administrativo

75 883,22

26.s7r38

EouÍoa mento tra nsÞorte

17.760,60

4.r42,75

39.46t,19

16 140,52

Edifícios e outras construçöes

Equipamento básico/ administrativo

Valor líquido Contabilístico

7-

outr6

Depreciaçöes Acumuladas

valor Bruto

Estrutura Made¡ra

EquiÞamento transPorte

Dez-IZ

Dez-13

Amortizaçöes do exercício:

saldo a 31 de Dezembro 2013

23.tO8,20

5.817,37

5.aL7,37

772.237,33

1r4.930,52

75.883,22

37

2s.795,73

17.760,60

272.732,84

L46-543,62

39.46t,79

77 3a7

ganhos e perdas

A análise da rubrica de é a seguinte:

20L3

20L2

349.084,08

72.2L6.95

outros gastos e perdas:
Outros gastos e perdas

0,o0

Gastos EleÍçöes Regiona¡s

349.084,08

72.216 95

8- Ganhos e custos financeiros
A análise da rubrica de é a segu¡nte:
Dez-13

Dez-Lz

outros Proveitos Financeiros:
)uros obtidos de depósitos

0,00

r.269,54

4.a97,L9

4-O25,75

4.a97,19

2.756,21

Outros Cuttos Financeiros:
luros suoortados

f

ina ncia

mentos

Outros Gastos e perdas de financiamento
Resuhado Financeiro

9- Resuhados
trans¡tados
Relativamente aos resultados apurados em 2013, propöe-se que seja transferido para a conta de resultados
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MdGIT.
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