
Anexo às Demonstrações Financeiras 2012 

Federação Portuguesa de Taekwondo                                                                                                                      1/15  
NIF 503.016.071          
Capital social :  0 € 

 

Relatório e Contas  

 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE TAEKWONDO 



Anexo às Demonstrações Financeiras 2012 

Federação Portuguesa de Taekwondo                                                                                                                      2/15  
NIF 503.016.071          
Capital social :  0 € 

Índice 

 
 
Balanço individual 
Demonstração dos resultados individual 
Demonstração das alterações nos fundos patrimoniais individual 
Demonstração dos fluxos de caixa individual 
Anexo às demonstrações financeiras individuais 
1. Nota introdutória 
2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras 
3. Principais políticas contabilísticas, julgamentos e estimativas 
  3.1. Ativos fixos tangíveis  
  3.2. Regime do acréscimo  
  3.3. Imposto sobre o rendimento  
  3.4. Contas a receber  
4. Fluxos de caixa 
5. Benefícios dos Empregados, Pessoas ao Serviço e Gastos com Pessoal 
6. Alterações de políticas e estimativas contabilísticas e erros 
7. Ativos fixos tangíveis 
8. Impostos sobre o rendimento 
9. Fornecimentos e serviços externos 
10. Aplicação de Resultados  
11. Outras informações 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo às Demonstrações Financeiras 2012 

Federação Portuguesa de Taekwondo                                                                                                                      3/15  
NIF 503.016.071          
Capital social :  0 € 

Balanço individual  
 
 

ACTIVO Notas 
 Exercício findo 

a 31/12/2012  
 Exercício findo 

a 31/12/2011  

Ativo não corrente       

Ativos fixos tangíveis 3,1 757,76  118,00  

    757,76  118,00  

Ativo corrente       

Estado e outros entes públicos   175,07  2 194,30  

Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados   13 846,11  24 233,06  

Outras contas a receber  3,4 53 223,30  31 256,79  

Diferimentos   437,71  -  

Caixa e depósitos bancários 4 39,52  6 164,15  

    67 721,71  63 848,30  

Total do ativo   68 479,47  63 966,30  

        

        

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO    Exercício findo 
a 31/12/2012  

 Exercício findo 
a 31/12/2011  

Fundos patrimoniais       

Reservas   3 405,85  3 405,85  

Resultados transitados    (84 636,42) (13 438,14) 

    (81 230,57) (10 032,29) 

Resultado líquido do período 10 10 275,84  (68 759,64) 

Total do capital próprio   (70 954,73) (78 791,93) 

        

Passivo       

Passivo não corrente       

    -  -  

Passivo corrente       

Fornecedores   29 480,94  19 657,60  

Estado e outros entes públicos   8 274,67  4 008,61  

Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados   26 020,43  61 512,76  

Outras contas a pagar   73 650,28  57 578,05  

Outros passivos financeiros   2 007,88  1,21  

    139 434,20  142 758,23  

Total do passivo   139 434,20  142 758,23  

Total dos fundos patrimoniais e do passivo   68 479,47  63 966,30  
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Demonstração de resultados por natureza individual  
 
 
 

RENDIMENTOS E GASTOS Notas 
 Exercício findo 

a 31/12/2012  
 Exercício findo 

a 31/12/2011  

        

Vendas e serviços prestados   73 372,53  82 462,16  

Subsídios, doações e legados à exploração   187 967,09  177 228,28  

Trabalhos para a própria entidade   -  -  

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas   -    

Fornecimentos e serviços externos 3,2 (165 152,84) (207 820,72) 

Gastos com o pessoal  5 (38 472,37) (43 346,92) 

Aumentos / reduções de justo valor   -  -  

Outros rendimentos e ganhos   2 267,58  3 560,93  

Outros gastos e perdas   (47 373,27) (77 576,99) 

        

Resultado antes de depreciações, gastos de financia .   12 608,72  (65 493,26) 

        

Gastos / reversões de depreciação e de amortização 7 (824,76) (893,22) 

Imparidade de ativos depreciáveis / amortizáveis   -  -  

        

Resultado operacional (antes de gastos de financiam ento   11 783,96  (66 386,48) 

e impostos )        

Juros e rendimentos similares obtidos   -  -  

Juros e gastos similares suportados   (20,92) (601,36) 

        

Resultado antes de impostos   11 763,04  (66 987,84) 

        

Imposto sobre o rendimento do período   (1 487,20) (1 771,80) 

        

Resultado líquido do período   10 275,84  (68 759,64) 
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Demonstração das alterações nos fundos patrimoniais  individuais 
 
 
 

    Resul. trans. Reservas Resul.líquido  Total 

Posição no início do período N-1 -13 438,14 3 405,85 0,00 -10 032,29 

Alterações no período           

Outras alterações reconhecidas no 
capital próprio  0,00 0,00 0,00 0,00 

    -13 438,14 3 405,85 0,00 -10 032,29 

Resultado líquido do período       -68 759,64 -68 759,64 

            

Outras operações   0,00 0,00 0,00 0,00 

    0,00 0,00 0,00 0,00 

Posição no fim do período n-1   -13 438,14 3 405,85 -68 759,64 -78 791,93 

  

  

  

          

    Resul. trans. Reservas Resul.líquido  Total 

Posição no início do período n   -13 438,14 3 405,85 -68 759,64 -78 791,93 

Ajustamentos por impostos diferidos   0,00 0,00 0,00 0,00 

Outras alterações reconhecidas no 
capital próprio  

-71 198,28 0,00 0,00 0,00 

    -84 636,42 3 405,85 -68 759,64 3 405,85 

Resultado líquido do período       10 275,84 10 275,84 

            

Posição no fim do período n   -84 636,42 3 405,85 10 275,84 -70 954,73 
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Demonstração de fluxos de caixa individual 

 

 

RUBRICAS  
31/12/2012  

 
31/12/2011  

      

Fluxos de caixa das actividades operacionais      

Recebimentos de clientes e utentes 59 904,06 85 888,63 

Pagamento de subsídios     

Pagamento de apoios -13 280,00 -24 047,00 

Pagamento de bolsas     

Pagamentos a fornecedores -100 817,34 -161 555,80 

Pagamentos ao pessoal -38 333,38 -44 314,82 

Caixa gerada pelas operações -92 526,66 -144 028,99 

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento      

Outros recebimentos/pagamentos 84 395,36 145 240,14 

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) -8 131,30 1 211,15 

      

Fluxos de caixa das actividades de investimento      

Pagamentos respeitantes a:     

Recebimentos provenientes de:     

Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) 0,00 0,00 

      

Fluxos de caixa das actividades de financiamento      

Recebimentos provenientes de:     

Pagamentos respeitantes a:     

                         Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) 0,00 0,00 

      

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) -8 131,30 1 211,15 

Efeito das direrenças de câmbio     

Caixa e seus equivalentes no início do período 6 162,94 4 951,79 

Caixa e seus equivalentes no fim do período -1 968,36 6 162,94 
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Federação Portuguesa de Taekwondo 
 
 
 

Anexo às Demonstrações Financeiras Individuais em  
31 de Dezembro de 2012 

 
 
(Montantes expressos em euros) 
 
 
 
 
 
 
 

1. Nota introdutória   
 
 
A Federação Portuguesa de Taekwondo foi fundada em 27 de Novembro de 1992 
e é uma pessoa coletiva constituída sob a forma de associação sem fins lucrativos. 
Os principais objetivos desta Federação são: promover, regulamentar e dirigir a 
nível nacional a prática do Taekwondo, representar o Taekwondo junto das 
organizações desportivas internacionais bem como assegurar a participação 
competitiva das seleções nacionais. 
. 
De acordo com o Decreto-Lei n.º 248-B/2008 a Federação Portuguesa de 
Taekwondo, é uma entidade dotada de estatuto de Utilidade Pública Desportiva. 
 
Com sede em:  
 
Rua dos Correeiros nº 221 – 2º esq 
110-165 Lisboa  
 
 
 
2. Referencial contabilístico de preparação das Demonstrações Financeiras  
 
As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no quadro das 
disposições legais em vigor em Portugal, em conformidade com o decreto-lei 36-
A/2011, de 9 de Março, que aprovou o regime da normalização contabilística para 
as entidades do setor não lucrativo, abreviadamente designadas por ESNL, em 
execução do disposto no nº 2 do artigo 3º do decreto-lei 158/2009, de 13 de Julho.  
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3. Principais políticas contabilísticas, julgamentos e estimativas  
 
 

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da 
continuidade das operações. As principais políticas contabilísticas adotadas na 
preparação destas demonstrações financeiras estão descritas abaixo e foram 
consistentemente aplicadas. 
 
 
 
3.1. Ativos fixos tangíveis  
 
 

Os ativos fixos tangíveis são registados ao custo de aquisição, o qual inclui o custo 
de compra e quaisquer custos diretamente atribuíveis à colocação dos ativos no 
local e na condição necessária para operarem da forma pretendida. 
A depreciação dos ativos fixos tangíveis é reconhecida, após o momento em que o 
bem se encontra em condições de ser utilizado, de acordo com o método das 
quotas constantes, com imputação duodecimal. As taxas anuais aplicadas refletem 
a vida útil estimada para cada classe de bens, como segue: 
 
 
 
   Intervalo de vida 

útil  
Equipamento básico [ 2 a 8  anos ] 
Equipamento administrativo [ 3 a 10 anos ] 

 
 
 
 
 
 
As vidas úteis e o método de amortização são revistos regularmente, sendo o 
efeito de alguma alteração a estas estimativas reconhecidas de forma prospetiva 
na demonstração dos resultados. 
 
 
Os ganhos ou perdas provenientes do abate ou alienação de ativos fixos tangíveis 
foram determinados pela diferença entre o montante recebido e a quantia 
escriturada do ativo, e foram reconhecidos na demonstração dos resultados no 
período em que ocorreu o abate ou alienação. 
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3.2. Regime do acréscimo  
 

A Empresa regista os seus rendimentos e gastos de acordo com o regime 
contabilístico de acréscimo, pelo qual os rendimentos e gastos são reconhecidos à 
medida que são gerados ou incorridos, independentemente do momento em que 
são recebidos ou pagos, respetivamente. 
Na rubrica de acréscimos de gastos apresenta-se os valores da avença do 
encerramento do exercício da contabilidade, a auditoria, rendas, e gastos relativos 
aos contratos de programas das várias associações, relativos ao exercício de 
2012, cuja documentação vinculativa só ocorra no exercício de 2013 que totalizam 
15.314,91 euros. 
 
Em rendimentos a reconhecer, encontra-se registado os ganhos a reconhecer em 
2013, nomeadamente os referentes ao valor de 2 tranches relativas aos contratos 
de programas, recebidas em 2012 no valor de 10.990,00 euros. 
  
Assim como, os cheques recebidos, 30 de janeiro de 2013, no valor de 42.217,93€ 
(projeto – esperanças olímpicas) e 655,81€ (projeto – resultados de mérito).   
 
 
 
3.3. Imposto sobre o rendimento  
 
O imposto sobre o rendimento corresponde à soma dos impostos correntes com os 
impostos diferidos, os quais são registados em resultados salvo quando se 
relacionam com itens registados diretamente no capital próprio, situação em que 
são igualmente registados no capital próprio. 
A estimativa de imposto sobre o rendimento é efetuada com base na estimativa da 
matéria coletável em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas 
(“IRC”), contudo por a Federação ser é uma associação desportiva, sem fins 
lucrativos é por isso isenta de IRC, e não se procede ao cálculo de imposto sobre a 
matéria coletável.  
Assim a estimativa de IRC, representa unicamente o cálculo das tributações 
autónomas, que é originário do valor das despesas de KM apresentadas, no valor 
de 21.151,85 euros , assim como os gastos não documentados, no montante de 
613,73 euros. 
 

          
31/12/2012 31/12/2011 

Imposto corrente           
Gasto (rendimento) por impostos correntes       
matéria coletável X imposto      0,00 0,00 
tributações autónomas      1 487,20 1 771,80 
      

          1 487,20 1 771,80 
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3.4. Contas a receber  
 
 

As contas a receber são reconhecidas inicialmente ao justo valor, sendo 
subsequentemente mensuradas ao custo amortizado.  
 
 
 
 
4. Fluxos de Caixa 
 
 
A rubrica “Caixa e seus equivalentes” inclui numerário e depósitos bancários 
imediatamente mobilizáveis.  
 
 
 
  31/12/2012 31/12/2011 

Caixa 0,90   
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis 38,62 6 164,15 

  39,52 6 164,15 

Descobertos bancários -2 007,88 0,00 
  0,00 0,00 

  -1 968,36 6 164,15 

 
 
 
 
5. Benefícios dos Empregados, Pessoas ao Serviço e Gastos com Pessoal  
 
 
 
Os gastos com o Pessoal foram em 2012 e 2011 os abaixo indicados. 
 
 

31/12/2012 31/12/2011 
Sector produção      
      
Remunerações 30 883,34 35 481,64 
Encargos sociais sobre Remunerações 6 037,97 6 979,77 
Seguros  1 276,06 610,51 
Outros gastos 275,00 275,00 
      

total  38 472,37 43 346,92 
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6. Alterações de políticas e estimativas contabilísticas e erros 
 
 
Conforme referido na Nota 2, a Empresa adotou pela primeira vez em 2012 as 
NCRF. Para além desta situação, não foram adotadas outras normas ou 
interpretações novas ou revistas durante o exercício, não ocorreram quaisquer 
alterações voluntárias de outras políticas contabilísticas, nem se verificaram 
alterações em estimativas contabilísticas. 
 
A transição do POC para as NCRF resultou na alteração de diversas políticas 
contabilísticas. 
 

De acordo com as NCRF e os modelos de demonstrações financeiras previstos no 
SNC, foram ainda efetuadas diversas reclassificações às demonstrações 
financeiras anteriormente divulgadas em POC, das quais se destacam as 
seguintes :  
  
- foram efetuados lançamentos desreconhecimento aquando da conversão em 
SNC relativamente às despesas de instalação, assim como foi efetuado 
transferências de contas conforme estipula a portaria nº106/2011 quanto ao código 
de contas das entidades do sector não lucrativo. 
 
 
 
7. Ativos fixos tangíveis 
 
Durante os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, os movimentos 
ocorridos nos ativos fixos tangíveis foram os seguintes: 
 
 
Ativos fixos tangíveis   31/12/2012 31/12/2011 

Valor bruto    54 538,20 54 656,20 

Amortizações e perdas por imparidade acumuladas    -53 780,46 -53 073,66 

Valor líquido   757,74 1 582,54 

        

Equipamento básico (modelo custo)   0,00 0,00 

Equipamento administrativo (modelo custo)   757,74 1 582,54 

Outros ativos tangíveis   0,00 0,00 

        

Valor líquido   757,74 1 582,54 
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8. Impostos sobre o rendimento 
 
A Federação Portuguesa de Taekwondo é uma associação desportiva, sem fins 
lucrativos e por isso isenta de IRC. É reconhecida como pessoa coletiva de 
utilidade pública, desde 2008, data em que foi publicada em Diário da Republica. 
 
 
 
9. Fornecimentos e serviços externos 
 
Os gastos reconhecidos nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2012 e 2011 
relativamente à rubrica de fornecimentos e serviços externos são como 
apresentados abaixo: 
 
 
      31/12/2012 31/12/2011 

Trabalhos especializados     13 738,60 19 738,43 

Publicidade e propaganda     3 189,39 1 303,80 

Honorários     18 397,91 27 791,80 

Ferramentas e utensílios de desgaste rap.     7 007,08 12 215,10 

Livros e documentação técnica     132,63   

Material de escritório     1 892,47 2 606,45 

Eletricidade     471,99 424,08 

Combustíveis       464,22 

Água     200,09 190,29 

Deslocações e estadas     84 232,63 116 315,33 

Rendas e alugueres     8 685,39 7 494,78 

Comunicação     5 132,60 5 130,26 

Seguros     3 565,26 8 648,65 

Contencioso e notariado     2 453,65 759,00 

Despesas de representação     3 570,00   

Limpeza, higiene e conforto     6,06   

Outros fornecimentos e serviços externos     12 477,09 4 738,53 

      165 152,84 207 820,72 

 
 
Verifica-se uma redução significativa na rúbrica de deslocações e estadas de 
32.082,70 euros. 
 
 
 
10.Aplicação de Resultados  
 
 Em 2013, conforme deliberado o resultado líquido do exercício de 2012 
determinado de acordo com o SNC, no montante de 10.275,84 Euros positivos, foi 
integralmente distribuído para resultados transitados.  
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11.Outras informações 
 
A Federação Portuguesa de Taekwondo tem como fontes de rendimentos os 
subsídios concedidos pelo Instituto de Desporto Português e pelo Comité Olímpico 
de Portugal.  
 
Para além dos subsídios, a Federação tem as suas receitas próprias, tais como, as 
quotizações dos diversos associados, as taxas de inscrições em campeonatos e 
cursos de formação e exames de graduação 
 
Quantos aos associados há que referenciar que no decorrer do exercício de 2011, 
institucionalizou-se as Associações de Taekwondo federalizadas, mantendo-se 
igualmente em 2012, assim existem unicamente como agentes desportivos 
associados a: 

 
Associação de TKD Vila Real - ATVR 

Associação TKD Distrito Setubal - A.T.D.S. 
Associação de TKD de Santarém 
ATDP - Associação de TKD do Porto 

ATLX - Associação de TKD de Lisboa 
Associação de TKD de Leiria 
Associação de TKD do Distrito de Faro 
ATDE - Associação de TKD do Distrito de Évora 
ADTC -Associação Distrital TKD de Coimbra 
Associação TKD Distrito de Castelo  Branco 
Associação de TKD de Braga 
Associação de TKD de Aveiro 
Associação TKD Distrito Beja - A.T.D.B. 
Associação Taekwondo Madeira 
Associação Taekwondo Distrito da Guarda 
Associação Portuguesa de Arbitros 
Associação Portuguesa de Treinadores 
Associação de Atletas de Taekwondo 

 
 
            A Administração                                           A Técnica Oficial de Contas,  
 
 
________________________                               ______________________ 


