INSTITUTO DE DIREITO PENAL E CIÊNCIAS CRIMINAIS
LISBOA

RELATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2009
CONTA DO EXERCÍCIO
Relativamente ao exercício de 2009, apresentamos um relatório sucinto, focando
especialmente o aspecto económico e financeiro.
O resultado do exercício antes de impostos foi de € 58.331,81, sendo o Resultado Líquido
apurado de € 43.530,11, após contabilização da estimativa de IRC e Derrama, num total de €
14.801,70.
As contas de proveitos e custos decompõe-se da seguinte forma:
PROVEITOS:
Prestações de serviços

€ 97.563,00

Total dos Proveitos

€ 97.563,00

Fornecimentos e Serviços Externos
Custos Financeiros
Depreciação do Imobilizado

€ 38.052,51
€
185,00
€
993,68

Total de Custos

€ 39.231,19

Resultado Antes de Impostos

€ 58.331,81

Irc / Derrama

€ 14.801,70

RESULTADO LÍQUIDO

€

CUSTOS:

IMPOSTOS:

43.530,11

Os proveitos do IDPCC foram, em 2009, as receitas dos cursos de pós-graduação recebidos
neste ano.
No que respeita aos custos, e no que se refere em particular aos fornecimentos e serviços
externos, que constituem 97% do total de custos, pode-se retirar que 89% dos custos registados
nesta rubrica de fornecimentos e serviços externos dizem respeito aos honorários dos prestadores
de serviços.

BALANÇO
O Balanço do IDPCC, em 2009, apresenta um total de Activo de € 127.194,87 constituído
principalmente por disponibilidades, designadamente € 123.063,94 de Depósitos no Banco e em
Caixa € 2.239,77. A parte restante constitui o somatório das rubricas de imobilizado € 1.876,16 e
Estado € 15,00.
Quanto ao Passivo, que totaliza o valor de € 14.801,70 é composto apenas pela rubrica do
Estado, nesse mesmo valor, correspondendo à estimativa de IRC para 2009.
No que respeita ao Capital Próprio, no montante de € 112.393,17 e tratando-se de uma
Instituição sem fins lucrativos não possui Capital, pelo que aquele valor é composto pelo somatório
das rubricas de Resultados transitados e Resultados líquidos, € 68.863,06 e € 43.530,11,
respectivamente.
Assim, o total do Capital próprio e Passivo do IDPCC, em 2009, é de € 127.194,87.

