
Balanço Previsional em 31 de dezembro de 2021 Valores em €

VALORES PREVISIONAIS
31/12/2021

ATIVO
 Ativo não corrente
 Ativos fixos tangíveis 28 960 047,44
 Propriedades de investimento 61 759,80
 Ativos intangíveis 250 626,23
 Ativos biológicos
 Participações financeiras 406 763,24
 Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis
 Acionistas/sócios/associados
 Diferimentos
 Outros ativos financeiros
 Ativos por impostos diferidos
 Clientes, contribuintes e utentes
 Outras contas a receber

29 679 196,71
 Ativo corrente
 Inventários 83 326,02
 Ativos biológicos 0,00
 Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis 179 675,57
 Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis 0,00
 Clientes, contribuintes e utentes 29 215,54
 Estado e outros entes públicos 26 172,23
 Acionistas/sócios/associados
 Outras contas a receber 1 049 326,92
 Diferimentos 8 951,43
 Ativos financeiros detidos para negociação 0,00
 Outros ativos financeiros 0,00
 Ativos não correntes detidos para venda
 Caixa e depósitos 1 885 624,16

3 262 291,87
Total do Ativo 32 941 488,58

PATRIMÓNIO LÍQUIDO
 Património/Capital 7 903 205,54
 Ações (quotas) próprias 0,00
 Outros instrumentos de capital próprio
 Prémios de emissão
 Reservas 543 652,42
 Resultados transitados 10 862 154,03
 Ajustamentos em ativos financeiros
 Excedentes de revalorização
 Outras variações no Património Líquido 10 916 449,20
 Resultado líquido do período -553 702,42
 Dividendos antecipados

Total do Património Líquido 29 671 758,76

RUBRICAS

Município de Góis



VALORES PREVISIONAIS
31/12/2021

PASSIVO
 Passivo não corrente
 Provisões 19 678,15
 Financiamentos obtidos 1 012 268,68
 Fornecedores de investimentos
 Responsabilidades por benefícios pós-emprego
 Diferimentos
 Passivos por impostos diferidos
 Fornecedores
 Outras contas a pagar

1 031 946,83
 Passivo corrente
 Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos 5 000,00
 Fornecedores 351 236,53
 Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes
 Estado e outros entes públicos 146 612,72
 Acionistas/sócios/associados
 Financiamentos obtidos 269 663,98
 Fornecedores de investimentos 290 176,48
 Outras contas a pagar 1 174 581,04
 Diferimentos 512,24
 Passivos financeiros detidos para negociação
 Outros passivos financeiros

2 237 782,98
Total do Passivo 3 269 729,81

Total do Património Líquido e Passivo 32 941 488,58

RUBRICAS



Demonstração de Resultados por naturezas Previsional em 31 de dezembro de 2021 Valores em €

VALORES PREVISIONAIS
31/12/2021

Impostos, contribuições e taxas 586 007,92
Vendas 15 661,00
Prestações de serviços e concessões 94 101,92
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos
Transferências e subsídios correntes obtidos 6 302 860,00
Variações nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade 93 560,67
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas -162 688,54
Fornecimentos e serviços externos -2 046 172,00
Gastos com pessoal -3 780 800,00
Transferências e subsídios concedidos -1 152 600,00
Prestações sociais
Imparidade de inventarios e ativos biológicos (perdas/reversões)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)
Aumentos/reduções de justo valor
Outros rendimentos 1 126 818,50
Outros gastos -1 400,00

Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento 1 075 349,47
Gastos/reversões de depreciação e amortização -1 512 887,89
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)

Resultado Operacional ( antes de gastos de financiamento) -437 538,42
Juros e gastos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados -116 164,00

Resultado antes de imposto -553 702,42
Imposto sobre o rendimento

Resultado líquido do periodo -553 702,42
Resultado líquido do período atribuível a :
Detentores do capital da entidade-mãe
Interesses que não controlam

-553 702,42

Município de Góis

RUBRICAS



Demonstração de fluxos de caixa Previsioanl em 31 de dezembro de 2021 Valores em €

VALORES PREVISIONAIS
31/12/2021

Fluxos de caixa das atividades operacionais
 Recebimentos de clientes 135 762,92
 Recebimentos de contribuintes 554 063,00
 Recebimentos de transferências e subsídios correntes 6 291 860,00
 Recebimentos de utentes 31 944,92
 Pagamentos a fornecedores -2 036 008,33
 Pagamentos ao pessoal -3 783 800,00
 Pagamentos a contribuintes / Utentes 0,00
 Pagamentos de transferências e subsídios -1 015 000,00
 Pagamentos de prestações sociais 0,00

Caixa gerada pelas operações 178 822,50
 Recebimento do imposto sobre o rendimento 0,00
 Pagamento do imposto sobre o rendimento 0,00
 Outros recebimentos 67 000,00
 Outros pagamentos -101 214,00

Fluxos de caixa das atividades operacionais (a) 144 608,50

Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:
 Ativos fixos tangíveis -1 834 433,33
 Ativos intangíveis -74 525,00
 Propriedades de investimento 0,00
 Investimentos financeiros 0,00
 Outros ativos 0,00
Recebimentos provenientes de:
 Ativos fixos tangíveis 111 262,00
 Ativos intangíveis 0,00
 Propriedades de investimento 579 000,00
 Investimentos financeiros 0,00
 Outros ativos 6 000,00
 Subsídios ao investimento 789 439,00
 Transferências de capital 1 041 536,00
 Juros e rendimentos similares 1 000,00
 Dividendos 0,00

Fluxos de caixa das atividades de investimento (b) 619 278,67

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:
 Financiamentos obtidos 0,00
 Realizações de capital e de outros instrumentos de capital 7 500,00
 Cobertura de prejuízos 0,00
 Doações 0,00
 Outras operações de financiamento 0,00
Pagamentos respeitantes a:
 Financiamentos obtidos -273 500,00
 Juros e gastos similares -16 350,00
 Dividendos 0,00
 Reduções de capital e de outros instrumentos de capital 0,00
 Outras operações de financiamento -137 600,00

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c) -419 950,00

 Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c) 343 937,17
 Efeito das diferenças de câmbio
 Caixa e seus equivalentes no início do período 1 541 686,99
 Caixa e seus equivalentes no fim do período 1 885 624,16

RUBRICAS

Município de Góis



VALORES PREVISIONAIS
31/12/2021

Conciliação entre caixa e seus equivalentes e saldo de gerência
 Caixa e seus equivalentes no início do período 1 541 686,99
 - Equivalentes a caixa no início do período
 + Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa
 - Variações cambiais de caixa no início do período
 = Saldo de gerência anterior 1 541 686,99
 De execução orçamental 0,00
 De operações de tesouraria 0,00
 Caixa e seus equivalentes no fim do período 1 885 624,16
 - Equivalentes a caixa no fim do período
 + Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa
 - Variações cambiais de caixa no fim do período
 = Saldo de gerência anterior 1 885 624,16
 De execução orçamental 1 885 624,16
 De operações de tesouraria 0,00

RUBRICAS


