
PESSOAS-ANIMAIS-NATUREZA - 2015

Partido político/Coligação: Partido pelos Animais e pela 

Natureza (PAN)

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

PAN contas anuais 2014 

PAN Sede PAN Sede

31-12-2014 31-12-2014

ATIVO

Ativo não corrente

Ativos fixos tangíveis 2.980,84 € 5.964,58 €

Bens do património histórico e cultural

Propriedades de investimento

Ativos intangíveis 2.018,84 € 2.018,84 €

Investimentos financeiros 0,47 € 0,47 €

Doadores/Filiados/Estruturas Partidárias

Ativo corrente

Inventários

Clientes

Estado e outros entes públicos

Adiantamentos a fornecedores 3.392,73 €

Subvenção pública anual

Subvenção campanha eleitoral

Subvenções regionais

Doadores/Filiados

Estruturas Partidárias/Campanhas Eleitorais 125.607,45 €

Outras contas a receber

Diferimentos 84,92 €

Outros ativois correntes 5.017,98 €

Caixa e depósitos bancários 271.781,98 € 216.652,73 €

Total do ativo 276.782,13 € 358.739,70 €

Balanço contas anuais 2015

(à data do fecho das contas)

UNIDADE 

MONETÁRIA  (EURO)

RUBRICAS NOTAS

UNIDADE 

MONETÁRIA  (EURO)



FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos patrimoniais

Fundos patrimoniais

Fundos

Resultados transitados 284.783,65 € 185.368,16 €

Excedentes de revalorização

Outras variações nos fundos pstrimoniais

Resultado líquido do período -15.485,91 € 99.415,49 €

Total do fundo de capital 269.297,74 € 284.783,65 €

Passivo

Passivo não corrente

Provisões 1.720,00 € 1.720,00 €

Financiamentos obtidos

Outras contas a pagar

Passivo corrente

Fornecedores

Estado e outros entes públicos 1.383,71 € 1.383,71 €

Doadores/Filiados/Estruturas Partidárias/Campanhas Eleitorais 65.036,63 €

Financiamentos obtidos

Diferimentos 4.380,68 € 4.380,68 €

Outras contas a pagar 1.435,03 €

Outros passivos financeiros

Total do passivo 7.484,39 € 73.956,05 €

Total dos fundos patrimoniais e do passivo 276.782,13 € 358.739,70 €

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de 

euros



PESSOAS-ANIMAIS-NATUREZA - 2015

PAN Sede PAN Sede

2015 2014

Vendas e prestações de serviços

Quotas e outras contribuições de filiados 11.396,83 € 10.109,95 €

Contribuições de candidatos e representantes eleitos

Subvenção pública anual 173.919,15 € 191.304,83 €

subvenções regionais

Donativos 492,91 € 1.139,00 €

Angariação de fundos

Trabalhos para o próprio partido

Custo das mercadorias vendidas e consumidas

Fornecimento e serviços externos -113.735,37 € -45.221,24 €

Gastos com o pessoal -84.645,71 € -57.827,92 €

Ajustamentos de iventários (perdas/reversões)

Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)

Provisões (aumentos/reduções)

Outras imparidades (perdas/reversões)

Aumentos/Reduções do justo valor

Outros rendimentos e ganhos 70,84 € 0,05 €

Outros gastos e perdas -0,82 € -89,18 €

Rendimentos de campanhas eleitorais

   Subvenções de campanha

      Eleições legislativas

      Eleições europeias

      Eleições regionais

      Eleições autárquicas

      Outras eleições

   Angariações de fundos

   Contribuições de partidos

Gastos com campanhas eleitorais

   Eleições legislativas

   Eleições europeias

   Eleições regionais

   Eleições autárquicas

   Outras eleições

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento -12.502,17 € 99.415,49 €

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -2.983,74 €

-15.485,91 € 99.415,49 €

Juros e rendimentos similares obtidos:

   Da atividade Corrente

   De campanhas Eleitorais

Juros e gastos similares suportadas:

   Da atividade Corrente

   De campanhas Eleitorais

Resultado -15.485,91 € 99.415,49 €

Resultado da atividade corrente -15.485,91 € 99.415,49 €

Resultado de campanhas eleitorais:
   Eleições legislativas

   Eleições europeias

   Eleições regionais

   Eleições autárquicas

   Outras eleições

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

Demonstração dos resultados contas anuais 2015

Partido político/Coligação: Partido pelos Animais e pela Natureza (PAN)

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS CONTAS ANUAIS 2014 UNIDADE 

MONETÁRIA  (Euro)PAN DATA FECHO:31 DE Dezembro DE 2014

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS

UNIDADE 

MONETÁRIA  (Euro)














