INSTITUTO DE DIREITO PENAL E CIÊNCIAS CRIMINAIS
LISBOA

RELATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2010
CONTA DO EXERCÍCIO
Relativamente ao exercício de 2010, seguidamente apresentamos um relatório sucinto,
focando especialmente o aspecto económico e financeiro.
O resultado do exercício antes de impostos é de € 2.098,94, sendo o Resultado Líquido
apurado de € 2.037,03 negativo, após contabilização de IRC € 3,793,30, Derramas € 321,35 e
Tributações autónomas € 21,32, ou seja um total de € 4.135,97.
Em Dezembro procedeu-se a facturação e respectivo recebimento no valor de € 57.160,00
referente a actividades que sómente ocorrerão em 2011, pelo que, como mandam as regras de
contabilização, o respectivo valor foi considerado como proveito diferido, o qual afectará
positivamente os resultados de 2011.
Por outro lado, em 2010 foi contabilizado e pago o valor de € 18.937,35 referente ao IRC
de 2008, o qual não havia sido reconhecido naquele ano e que, obviamente afecta e muito os
resultados líquidos de 2010, valor este acrescido para efeitos fiscais, conforme se pode verificar no
modelo 2 do IRC.
Assim e relativamente à Conta do Exercício, decompõe-se da seguinte forma:
PROVEITOS:
Prestações de serviços
Quotizações
Excesso estimativa Impostos 2009
Total dos Proveitos

€ 74.656,00
100,00
906,27
€ 75.662,27

Fornecimentos e Serviços Externos
IRC de 2008
Iva suportado em aquisição de serviços
Diversos
Juros de mora e de compensação
Depreciação do Imobilizado
Total das Despesas

€ 51.333,31
18.937,35
1.360,59
108,87
286,92
1.536,29
€ 73.563,33

Resultado Antes de Impostos

€

2.098,94

Irc, Derramas e trib.autónomas

€

4.135,97

RESULTADO LÍQUIDOS (NEGATIVO)

€

2.037,03

DESPESAS:

IMPOSTOS:

BALANÇO
O Balanço do IDPCR, apresenta um total de Activo de € 168.796,01 básicamente
constituído por activos financeiros € 158.627,44 (Depósitos em Banco € 155.864,12 e numerário
em Caixa € 2.763,32). A parte restante constitui o somatório das rubricas de Activos fixos tangíveis
€ 4.190,24 e Estado € 5.978,33.
Quanto ao Passivo, que totaliza o valor de € 58.439,87 é justificado com a rubrica de
Diferimentos € 57.160,00 (recibos emitidos em Dezembro, mas referentes a acções que apenas
decorrerão em 2011, nomedamente em sede de custos), de fornecedores e Estado, € 907,50 e €
372,37, respectivamente.
No que respeita ao Capital Próprio, no montante de € 110.356,14 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, € 112.393,17 e -€2.037,03,
respectivamente.
Assim, o total do Capital próprio e Passivo do IDPCC é de € 168.796,01.

