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Dâtâ§

11-12a021 31.12"2020
Ativo

Átlvo não aoÍrentê
Ativos fixos tanSÍveis
gens do pât mónio histórico e cuhural
Propriedadês de invêstimênto
Ativos intanglveh
lnvÊrtim€ntos f inanceiros
f undedores/beneméritos/patrocionadores/doadorêJ/asiociados/membros

subtotel
Atlvo aorronte
lnventários
Cliêntes
AdÍantâmêntos a fornecêdoês
Estâdo e orrtros Entes Públicot
f undadores/benêméritos/patroclonedores/doãdore§/asso6iados/membÍos
Outres contes â receber
DifêrimÊnto§

Ouúos Ativos Íinâncêlros

Caixa e depósitos bencários
Subtotal

Íotâldo ativo

TUNOOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Íundos patrlmonlâls
fundos
Excedêntes té&:cos

Rês u ltados t ra Írsltados
fxcêdêntes de revaloriração
Outías veriâçôes nos íundos patrimoniâis

Resultado Líquido do pedodo

Totaldo Ír.{ndo do aapt'tal

Pa,alvo náo corênte
Provisões

Provhões especíÍi€as

Flnanciamentos obtidos
Outms contàs a pagar

s!btotal

Adiántámentos de clientes
Éstedo e outros EntesPúblicos
Fundadores/benemérilos/patrocionadorerdoedores/associedos/mêmbros
Finânahmentos obtidoa
DifêrimêÍtos
Outras contas a pagâr

Outros passlvo s flne nce kos
Subtotal

Total do pssrlvo

Íotaldos fuhdo3 pâtrlmonials ê do p ifuo

305 590,64

415,24

304 689,85

306005,88 305 10s,09

26,17

5107,04
r089,8s

227 762.34

2 036,99
2t 31L,61

7 360,38

898,07

215 089.28

243 679,!7 746 736,28

s49 6210s 551841,37

5 597,86

323 t10,94

t39 297 ,21

5 597,86

331085,02

744143,69

7 685,28 71167,94

492 594,51

17 796,65

9345,34

46 544,89

73873.76 59 246,86

71813,76 59 246,86

549 625,05 55134137

Golegã,31de mârço 2022

o coNTABIUSTA CERTtFtCÂD0 59285
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RUBRICAS l{otas

475,24

2 625,1s
7008,58

475 757,29

46 731_,? 1

4 458,56

8 243,41
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RENOIMENÍOSE 6ASTOS Notâi PERIOOOS

202L 2020

Ve.das e serviços prestados

subsÍdios, doações e legâdos à exploração

Variação nos inventários dâ produção

ÍÊbãlhos peÊ a própria êntidade

Custo dâs mêrcádoÍiás v€ndides ê dâs mátériâs consumidas

Foínecimentos ê serviços e)d€rnos

Gâstos com o pêssoal

lmparidade de dívidas a receber (parda5/revêrsões)

P.ovisões (aumentos/red{rçõês)

Provirões específ icâs {aumentos/reduções)
Aumentos/reduçôês de Justo valor
Outros rendimêntos e ganhos

outros gastos e perdâs

Resultádo ântes dê dêpre.lãções, gâstos de linâralámento e iÍnpostos

Gastos/rêversôes de dêpreciãção e de êmoÍtirâção

Rê9ultâdo operâcionâl (entês de gastos dê Ílnânciamento e lmpostos)

luros ê rêndlmêntôs similárê3 ôbtidôs

luros ê gastos slmllares suportados

Resultados antes de impostos

lmposto sobre o rcndimentodo perÍodo

iesuhâdo lÍquldo do pcríodo

717 662,29

267 366,31

(19840,64)

(37 708,86)
(315 373,72)

7 923,64

1.994,27)

L15 924,86

254 010,94

{19 993,98)

(42 518,29)

l.2915!o,74)

9 341,65

(2 250,88)

19 034,7? 72 973,56

\11454,17J (11351,21)

7 580,60 L! 622,35

139,57

(13.e8)

7 685,28 11767,94

7585,28 lt?67,94

Demonstração dos Resultados por Naturezas

6olegã,31 de mârço 2022

O CONÍABItISÍA CERÍIFICÂDO 59285

/*ro.,.''b GaúxÇ,"'

0emonrtÍaç6e3 FlnancelraseÍn 31de Derembro dê 2021

4

104,58

o oRGÃo DE GEsrÃo



OemonstÍâÉ€s Financeiras em 31 de Dez€mbro de 2021

Demonstração dos Resultados por Funções

PERIODOS
Notâ5 2021 zo20RENDIMETTTOS E GASTOS

777 662,29
19 8/0,64

775 924,46
19 993,98

97 421,65

72 M4,44

275 394,65
37 704,46

315 373,72

95 930,44

13 602,O9

263 5t2,76
42 574,29

297 540,74

7 645,24 17'?47,92

13,98

7 6aS,24 7a 7ê7,94

7 5A5,28 l,.767,94

Vendas e serviços prêstâdos
Custo das vendas e dos serviços prestados
Resuhedo bruto

Outros rendimentos
Gastos de Fornecimêntos e Serviços Externos
Gestos com o Pêssoal
Gâstos de investigàção e desenvolvimento
Outros gastos

Rêsuhãdo operaalonal (antes dê gastos dê financiâmento e impostos)

lmposto sobre o rendimênto do período

Resultado líquido do período

Gastos de financiamento (líquidos)

R6ultado5 ahtes de Impostos

ET

Golegã, 31 de março 2022

O CONTABILISTA CERTIFICADO 59285
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?



FlnehceiÉs em 31de Dez€mbro dê 2021
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Totalfu t!ídos

Fatimoúis
DESCRTçÁ0

# 144143,69 21631,46 ,q, qar ql
5 597,86 331 m5 02

{7 914,08} {4 846t8} {11767,94} (24 528,50)

{7 914081 s 14 846,48I 15 863,52 458 066,01

7 685,28 7 685,28

23 548,80 475 751,29

s

ArnfiÁçó€s Í{o PrRloDo

píimêitr adopção de now refrendal contabilístic0

AlteEçôes de políticas mítabilkticas

Diferenças de conlEÍ5ão de demonstrações Íinanceiras

Realização doexcedente de revaloriração de ativos fixor hrgí,êis e intangí'/eis

tÍcedentes de realinção do exc€dente de rc'Ía lorira çã o de ati',ios fixos tangírcis e intangíleis

Ajustament0s p0r impostos difeid0s

outras alteraçoe5 reco0he.idas nos Íundos patÍimoniêis

RI§UTTADO ÚqUDO DO PTRíODO

RESUtlÂDo tXT$lSlVo

P0s[Ã0 Í{oflM D0 Áito 21

Po§(io 0 Í{m0 D0 PrRÍoDo 2011

optRÀc&s oM tÍ{§ÍÍuDof,Es xo E*boo
fundos

subs idlos, doaçôes e legados

323170p4 139,]31;A B 548,e 41575119

Golegã,31de març, m22

O CONTABIU STA GRTI FICAOO 59285 ?L*.
O ORGÃO DE GEsTÂO
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Dêmonstrações finanaeirar em 31 de Detembro de 2021

RUAHCAS
PERIODOS

2027 2020

Flu(os dê câirâ dâs âctlvldâdê oreÍaciônâb - métododlÍêcto
Recêbir.entos de clientes e utêntes
Pôgamentosde subsídios
Pagementos dê ãpoios
Pagamentos de bolses

Pagamênto a f ornecedores
Pâgamontos eo pessoal

câlxe geradâ pelas operaçôes
Pâ8âmênto/recebimento do imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos/pêgamentos

FIuxos de câixã das actividãdes operaclonais (1)

Fluxos dê calxâ dâs ectlvldâde dê iívestlmênto
Pegâmentos rcspeltentês a:
Ativos Íixos tonglveis

I nv est i he ntos ii nd ncehos
Outros Ativos
Reaeblmentos pÍovcnlêmês dêi
Atlvos Ílxos tongíveis

I nve st i me ntos Íl na nce hos

Subs íd ios oo inv€sti me nto
Jurcs e íendimentos similoÍes

Fluxos de celxa das actlvldade de investlmento (Z)

Fluxos dê celxe daa actlvldade dêÍlnanclamento
Recêblmentot pÍovênlêntes dê:
Fina ncio n entos obtid os

Reollzações dê lundos
Cobettutd de prejulzos
Dooções

Outtos opercções de Íinonciomento
Pagemênlo3 Íe3peltâhtes â:
Fi ho ncio mentos obtid os
lurcs e gastos similores

Reduções do Íundo
Outtos operuç$es de Íhonciamento

Fluxos de ceixe dãs àctivldade de finánciamênto (3)

Vãrlação de csixâ ê slu§ .qúlvâlêÍtês (1+2+31

Etello das dlÍ.rênçás de câmblo
Câlxâ e seu§ €qulvalontcs og inÍclo do peaíodo
Calxa ê seus êqulvelêntês nofim do período

133 239,25

(19 838,s2)

l2o2 4O7,55)

-r.44 7X3,55

(46196,59)
(189O99,71)

(89 006,82)

99 427,78

(90582,75)

7207A3,20
xo 420,96 30 200,4s

21,41t46

104,68 159,s7

2 252,14 159,57

12 673,10 30360,02

215 089,28 1A4 729,26
u7 762,t8 215089,28

Golegã,31dê março 2022

O CONTABILISÍA CERTIFICADO 59285
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Demonstração dos Fluxos de Caixa
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DemonstÍaçôês FlnaâcelÍâr em 31 de DeteÍnbÍo de 2021

O Centro Social e Paroquial da Golegã é uma instituição sem flns lucrativos, constituída sob a

forma de Associação, com sede na Rua Pedro Nunes, 2150 - 206 Golegã. Têm como atividades,

Atividadês de cuidados para crianças, sem alojamento, notadamente ATL, Creche e educação

Pré-Escolar.

2, ReÍerencial Contâbilístico de Preparação das Demonstrações Finânceirâs

Êm 2O21as Demonstrâções Financeiras foram elaboradas no pressuposto dâ continuidedê dâs

operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com â Norma

Contabilística e de Relato Financeiro para âs Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL)

aprovado pelo Decreto-Lei n.s 36-4,/2011 de 9 de Março. No Anexo ll do referido Decreto,

refere-se que o Sistema de Normalização Contabilística para Entidades do Sector Não

Lucrâtivos é composto por:

. Bases para a Apresentaçâo dâs Demonstraç6es Financêiras (BADF);

. Modelos de DemonstÍações Financeiras (MDF) - Portaria n.e 105/2011 de 14 de

Mãrço;

. Código de contas (CC)- Portaria n.e 106/2011 de 14 de Março;

. NCRF-ESNL - Aviso n.ç 6726-B/2O7L de 14 de Março; e

. Normas lntêrpretativas (Nl).

A adoção da NCRF-ESNL ocorreu pela primeira vez em 2011, pelo que à data da transição do

referencial contabilístico ãnterior (Plano de Contas dâs lnstituições Particulares de

Solidariedade Social/Plano de Contas dâs Associações Mutualistas/Plano Oficial de Contas para

Federaçôes Desportivas, Associações e Agrupamentos de Clubes) pâra este normativo é 1de

Janeiro de 2011, conforme o estabêlecido no § 5 Adoção pela primeira vez dâ NCRF-ESNL.

Assim, ã Entidade preparou o Balanço de abertura de L de Janeiro de 2012 âplicãndo as

disposições previstas na NCRF-ESNL.

8
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1. ldêntificação da Entidade
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Demonslrações Einancelras em 31de Dêzgmbrgde 2021

3. PrincipaisPolíticasContabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na êlaboreção das Demonstraçóes

Financeiras forâm as seguintes:

3,1. Bases de Apresentação

As Dêmonstrações Financeiras foram prepâradas de acordo com as Bases de Apresentação das

Demonstrações Finânceiras (BADF)

3.1.1. Continuidadê:

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar

no futuro previsÍvel, assumindo-se que não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de

reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do sector Não

Lucrativo, este pressuposto nâo corrêsponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim

à manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.

3.1,2. Regime do AcÍéscimo (periodizâção económica):

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram

(satisfeitas as definiçôes e os critérios de reconhêcimento de acordo com a estrutura

conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo

rêgistados contabilisticamente e relatados nas demonstrâções financêirâs dos períodos com os

quais se relacionem. As diferenças enÍe os montantês recebidos e pagos e os

correspondentes rendimentôs e gastos são registados nas respetivas contãs das rubricas

"Devedores e credores por acréscímos" e " DiÍerimentos",

3,1.3. Consistência de Apresentação

As Demonstrações Financeiras são consistentes de um período para o outro, quer a nível da

apresentação quer dos movimêntos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando

ocorrem ãlterãçôes significativas na natureza que, nêssê caso, estão devidamentê identificadas

e iustificâdâs neste Anexo. Destã forma é propoícionada informãção fiável ê mais relevãnte

para os utentes.

3.1.4. Materialidadê e Atregação:

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materiâlidade. A matêrialidadê

dependê da quantificação de omissão ou erro. A informação é material sê a suã omissão ou

9



Demonstrações Finanaelras ein 31dê Oelembro de 2021

inexatidão influenciarem as decisôes económicas tomadas por parte dos utefltes com base nas

demonstrações financeiras influenciarem. ltens que não são materialmente relevantes para

iustiÍicar a sua apresêntação sêpâradâ nâs demonstrações financeiras podem ser

materialmente relevantes para quê sejam discriminados nas nôtas deste anexo.

3.1.5. Compensação

Devido à importância dos ativos e pãssivos serem relatados separadamente, assim como os

gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.

3.1.6. lntormação Compârativâ

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito

ao pêríodo ântêrior. Respêitândo ao Princípio da Continuidâde da Entidade, âs políticas

contabilísticas dêvem ser lêvado ê efeito de maneira consistente em toda a Entidadê e ao

longo do tempo e de maneira consistente. Procedendo-se a alterações das políticas

contabilísticas, as quantias comparativãs afetãdas pelâ rêclâssificação devem ser divulgadas,

tendo em contâ:

ê) A natureza da reclassificação;

b) Aquantiadecada itemouclasse de itensquetenha sido reclassificada; e

c) Razão para a reclassificação.

10
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3,2. Políticas de Reconheclmento e Mensureção

3.2.1. Ativos Fixos Tângíveis

Os "Ativos Fixos Tanqiveis" encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção,

deduzido das depreciaçôes e das perdas por imparidade acumuladâs. O custo de aquisição ou

produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente

atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição

necessáriâs para operarem da foÍma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos

de desmantelamênto e remoção dos ativos e de restaurâção dos respetivos locais dê

instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer.

Os ativos quê foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados âo sêu

iusto valor, ao vâlor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na

contabilidade.



tv'-
(9

Demonslraçôes Finsnceires em 31 dê Derêmbro dê 2021

As despesas subsequentês que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são

registadâs como gastos no período em que são incorridos, desde que não sejâm suscetÍveis dê

permitir atividades presentes e Íuturas adicionâis.

As depreciações são calculadãs, essim quê os bens êstão em condições de ser utilizâdos, pelo

método da linha reta em conformidâdê com o perÍodo dê vida útil estimado para cada grupo

de bens.

As taxas de depreciâçâo utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se

encontra na tabela abaixo:

Descrlçâo Vlda útll estimada (anos)

Terrenos e recursos naturais
Ed lfícios e outras construçôes 50

Equipamento básico 8

Equipamento de trãnsportê 4

EdiÍicios ConservaÇão 10

Equipamento administrativo 8

Outros Ativos fixos tangíveis 8

A Entidadê revê anualmentê a vidâ útil de cada ativo, assim como o seu respetivo valor

residual quando este exista.

As mais ou menos valias provenientes da venda de âtivos fixos tangíveis são determinadas pela

diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, sendo as

que se encontram espelhadas na Dêmonstração dos Resultados nas rubricas "Outros

rendimentos operdcionais" ou "Outros gostos operociondis".

3.2.2. Propriedades dê lnvestimento

lncluem essencialmente edifícios e outras construçôes detidos para obter Íendimento e/ou

valorização do capital. Estes ativos não se destinam à produção de bens ou ao fornecimento de

serviços. Também não se destinam a fins administrativos ou parâ venda no decursó dâ

etividede corrente dos nêgócios.

As "Propriedodes de lnvestímento" são registadas pelo seu justo valor determinado por

avaliação anual efetuada por Entidade especializada independente. são rêconhecidas

diretamente nâ Demonstração dos Resultados, na rubrica " Aumentos/reduções de justo volot" ,

as variaçôes no justo valor das propriedades de investimento.

11
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Demohstrações Flnansel,ar em 31de Dêzêmb.o de 2011

Só após o início da utilização dos ativos qualificados como propriedades de investimento é que

são reconhecidôs como tal. Estes são registâdos pelo seu custo de aquisição ou de produção

na rubrica "Propriedades de investimento em desenvolvimento" até à conclusâo da construção

ou promoção do ãtivo.

Assim quê terminar o referido período de construção ou promoção a difêrença êntre o custo

de construção e o iusto valôr é contabilizadâ cor'ro "Voridção de volor das propriedodes de

investimento" , que lem rêflexo direto na Demonstração dos Resultados

As despesas com manutenção, reparação, seguros, lmposto Municipal sobíe lmóveis, entre

outros que dêcorrâm da utilizâção, sâo reconhecidas nas respêtlvas rubricas dâ Demonstração

dos Resultâdos. No entanlo as benfêitorias quê permitam atividades presentes e íutures

acrescem eo vâlor das Propriêdades de lnvestimento.

3.2.3. Atlvos lntângívêis

As "Atívos lntãngíveis" encontram-se re8istados ao custo dê aquisição, deduzido das

amortizações e de eventuais perdas por imparidade acumuladas. São reconhecidos apenas

quando for provável que deles permitam atividades presentes e futuras para a Entidade e que

os mesmos possam ser mensurados com fiabilidade.

As amortizaçõês são calculâdâs, ãssim que os ativos estejâm em condições de serem utillzâdos,

pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada

grupo de bens.

As taxas de amortização utilizadas correspondem êos períodos de vida útil estimada quê se

encontram na tabela abaixo:

12
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Sãô registadas como gastos do período as "Despesos de investigação" incorridas com novos

conhecimentos técnicôs.

As despesas de desenvolvimento são capitalizadas sempre que a Entidade demonstre

capacidade para completar o seu desenvolvimento e dâr início à sua comercialização ou

utilização e para as quais permitam atividades presentes e futures. Caso não seiam cumpridos

estes critérios, são registados como gastos do pêrÍodo.
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Demonstrrções Financêlrar êm 31dê Dêzembrode 2021

Descrição vidâ útil estlmâda (anosl

Projectos de Desenvolvimento
Programas de Computador 3

Propriedade lndustrial

Outros Ativos intangÍveis

O valor residual de um "Átiyo lntonqivel" com vida útil finitâ deve sêr assumido como sendo

zêro, exceto se:

o Houver um compromisso de um terceiro de comprar o ativo no final da sua vida útil,

ou

. Houver um mercado ativo para este ativo, e
o Seja provável que tãl mercado existe no final dã sue vida útil.

3.2.4. lnvêntários

Os "lnventários" estão registados ao menor de entre o custo de âquisição e o valor realizável

líquido. O valor realizável lÍquido represênta o prêço de vendâ estimâdo dedu2ido de todos os

custos estimados necessários para concluir os inventários e proceder à sua venda. Sempre que

o vâlor de custo é superior ao valor realizável líquido, a diferença é registada como umâ perda

por imparidade.

A Entidade adota como método de custeio dos inventários o custo médio ponderado. Aos

lnventários quê nâo sejâm geralmente intermutávêis, devem ser atribuÍdos custos individuais

através do uso de identificâçãô espêcÍíica.

Os produtos e trabalhos em curso encontram-se valorizados ao custo dê produção, que inclui o

custo dos materiais incorporados, mão-dê-obra direta e gastos gerais.

Os lnventários que a Entidade detém, mas que destinam-se a contribuir para o

dêsênvolvimento dês atividêdês presentes e futuras ou os serviços que lhes estão associados

não estão dirêtâmente relaclônâdos com a capacidâde de para ela gerar fluxos de caixa, estão

mensurados pelo custo hístórico ou custo coírente, o mais baixo dos dois.

3.2.5. lnstrumêntos financeiros

Os ativos e passivos financêiros sâo reconhecidos apenes e só quando se tornam uma parte

das disposições contrâtuais do instrumento.

Este ponto é aplicável â todos "lnstrumentos Financeirôs" com exceção:

. lnvestimentos em subsidiáriat associadas e empreendimentos conjuntos;

./2
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. Direitos e obrigações no âmbito de um plano de benefícios â empregados;

. Direitos dêcorrentes de um contrâto de seguro exceto se o contrâto de seguro fesulte

numa perda para qualquer das partes em resultado dos termos contratuais que 5e

relacionem comr

o Alterações no risco segurado;

o Alterações na taxa de çâmbio;

o Entrada em incumprimento de uma das partes;

o Loceçôes, excêto se resultar perda para o locador ou locatário como resultado:

. Alterações no preço do bem locado;

r Alteraçôes na taxâ de câmbio

. Entrada em incumprimento de uma das contrãpartês

Fundadores/beneméritos/oatrocionadores/doadores/associados/mêmbros

As quotas, donativos e outras ajudas similâres procedentes de

fundadores,/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros que se encontram

com saldo no flnal do perÍodo sempre que se tenhâm vencido e possam ser exigidas pela

entidade estão registados no ativo pelã quantiâ reãlizável.

Cliêntes e outras contas a Recêber

Os "Clientes" e as "Outros contds a rccebel' encontram-se registadas pelo seu custo estando

dêduzidas no Balanço das Perdas por lmparidade, quando estas se encontram reconhecidas,

para assim retratar o valor realizável líquido.

As "Perdas por lmparídade" sáo registãdas na sequência de eventos ocorridos que apontem dê

forma objetiva e quântiíicável, âtravés de informação recolhida, que o saldo êm dívida não

será recebido (total ou parcialmente). Estas correspondem à diferença entre o montante a

rêceber e respetivo valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de

juro efetivã iniciâ|, que será nula quando se perspetiva um Íecebimento num prazo inferior a

um ano.

Estas rubricas são apresentadâs nô Bâlanço como Ativo Corrente, no entanto nas situaçóes em

que â sua maturidade é superior a doze meses da data de Balanço, são exibidâs como Ativos

não Coffentes.

74
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Outros ativos e passivos financeiros

Os instrumentos financeiros cuja negociação ocorra em mercado líquido e regulâmentado, são

mensurâdos ao justo valor, sendo as varlaçôes reconhêcidas deste por contrapartida de

resultados do pêríodo.

Os custos de trânsâção só podem ser incluídos na mensuração iniciêl do ativo ou passivo

financeiro, quando mênsurados âo custo menos perda por imparidade-

À data de relato a Entidâdê âvalia todos os seus ativos financeiros que não estão mensurados

âo justo valor por contrapârtida de resultados. Havendo evidência obietiva de quê se encontrâ

em imparidade, esta é reconhecida nos resultados. Cessando de estar em imparidade, é

rêconhecida a reversão.

Os Ativos e Passivos Financeiros são desreconhecidos da forma que se encontra prevista na

Norma Contabilística e de Relato Finânceirô para Pequênas Entidades (NCRF-PÉ)

Caixa e Depósitos Bancáíios

A Íubtica "Cdixo e depósitos boncórios" incluí caixa e depósitos bancários de curto prazo que

possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

Fornêcêdores e outras contas a oagâr

As dívidas registadas em " Fornecedores" e "Outras contqs o pogo," são contabilizadas pelo seu

valor nominal.

3.2.6. FundosPatrimonlais

A rvbrica " Fundos" constitui o interesse residuâl nos ativos epós dêdução dos passivos.

Os "Fundos Potrimor,,ais" são compostos por:

. Fundos atribuÍdos pelos fundadores dê Entidade ou terceiros;

. Fundos acumulados e outros excedêntes;

o Subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a normâ

aplicável a câda entidade estabêlêçâm que sejam dê incorporar no mesmo.

legal
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3,2.7. Provlsões

Periodicamente, a Entidade anâlisa eventuais obrigaçóes que advenham de pretéritos

acontecimêntos e dos quais devam sêr objeto de reconheclmento ou de divulSação. Assim, a

Entidâde reconhece uma Provisão quando tem uma obrigação pre§ente resultante de um

evento passado e do qual seia provável que, para a liquidação dessa obriSação, ocorra um

exfluxo que seja razoavelmente estimado.

O valor presente da melhor estlmativa nâ data de relato dos recursos necessários para liquidar

a obrigação é o montante que a Entidade reconhece como provisão, tendo em conta os riscos

e incertezãs intrínsêcos à obrigação.

Na data de relâto, as Provisões são revistas e ajustadâs para que assim possam refletir melhor

a estimativâ a essa data.

Por sua vez, os Passivos Contingentes não são reconhecidos nas demonstrações finânceiras, no

entanto sâo divulgados sempre que a possibilidade de existir exfluxo de recursos que

incorporem contributos para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras da

entidade. Tal como os Passlvos Contingentês, os Ativos Contingentes também nâo são

reconhecidos nas demonsüãções financeiras, ocorrendo a sua divulgação apenas quando for

provável a existência de um influxo.

3.2,E. Flnenclemêntos Obtldos

Empréstimos obtidos

Os "Empréstimo Obtrdoí encontram-se registados, no passlvo, pelo valor nominal líquido dos

custos com a concessão dessês empréstimos, Os "Encargos Finonceiro!' são reconhecidos

como gastos do perlodo, constando na Demonstração dos Resultados na rubrica "Juros e

gostos similores suportados" .

De referir que as locaçôes €stão classíficadas de acordo com a cârãcterística qualitativa da

"Substância sobre a forma", isto é, a substância económica sobre â forma do contrato.

16

Locâcôes

Os contratos de locações (leosrng) são classificados como:

. Locações financeiras quando por inteímédio deles são transferidos, de forme

substancial, todos os riscos e vantagens inerentes à posse do ativo sob o qual o

contrato é realizado; ou

. Locaçôes operacionais quando não ocorram âs circunstâncias das locaçôes financeiras.
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Os Ativos Fixos Tangíveis que se encontram na Entidade por via de contratos dê locação

finâncelra são contabilizados pelo método financeiro, sêndo o seu reconhecimento e

depreciações conforme se encontra referido no ponto 3.2.1. das PolÍticas Contabilísticas.

os juros decorrentes deste contrato são reconhecidos como gêstos do respetivo período,

respeitando sempre o pressuposto subjêcente do Regime do Acréscimo. PoÍ sua vez os custos

diretos iniciais são âcrescidos ao valor do ativo (por exemplo: custos de negociação e de

gârantia).

Não havendo certeza razoável que se obtenha a proprledade, no final do prazo de locaçâo, o

ativo é depreciado dúrante o prazo da locação ou â sua vida útil, o que for mais curto.

t7
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3.2.9. Estâdo e Outros Entes Públicos

O imposto sobre o rendimento do período corresponde ao imposto a pâgar. Este, incluí as

tributaçôes autónomas.

Nos termos do n.e 1do art.e 10 do Código do lmposto sobre o Rendimento das Pessoas

coletivas (CIRC) estão isentos de lmposto sobre o Rendimento das Pessoas coletivas (lRC):

o) "As pessoos coletivos de utíliddde público odministrdtíva;

b) As instituições particulores de solidoriedode sociol e Entidades anexas, bem como ds

pe s sod s co I etivo s à q u e los I e go lme nte e q uí po rad a s ;
c) Ás pessoos coletivas de meru utílidade pública que prossigam, exclusivo ou

predominantemente, fíns cientíÍicos ou cultutois, de cdrídode, ossistêncio,

beneJicêncio, solidarledode sociol ou defeso do meio ombíente."

No entanto o n.9 3 do referido artigo menciona que:

"A isenção previsto no n.9 1não obrdnge os rendimentos empresaridis derivddos do

exercício dos dtividades comerciois ou industriais desenvolvidos fora do âmbito dos fins
estatutáríot bem como os rendlmentos de titulos oo pottddor, ndo registados nem

depositodos, nos termos da legislação em vígor, e é condicionado à observ1ncio continudda

dos seguintes requisitos:

o) ExercÍcio efetivo, a titulo exclusivo ou predominonte, de otividodes ditigidãs à
prossecução dos Íins que justiÍicoram o rcspetlvo reconhecimento do quolídade de

utilidade públíco ou dos fíns que justiÍicarom a isençõo consodnte se trote,

respetivomente, de Entidades previstas nds olineas o)e b) ou no ollneo c) do n-e 7;

b) AÍetoçãa aos Ííns reÍeridos ns olínea ãnterÍot de, pelo menos, 50% do rendimento

globol líquído que seria sujeito o tributoção nos tetmos gerois, oté oo Íim do 4.e

período de tributoção posterior àquele em que tenhd sido obtido, salvo em coso de

justo impedímento na cumprimento do prazo de oÍetoçõo, notiÍicsdo ao díretor -gerdl

dos impostos, acompanhodo do respetiva fundomentoção escrito, oté do Últino dia útil

do 7.9 mês subsequente ao termo do reÍerido prozo;
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c) lnexistêncio de qualquer interesse direto ou indireto dos membros dos órgdos

estotutáríos, por si mesmos ou pot ínterpostd pessoo, nos resultodos da explorqçdo dos

otividodes económicds por elos prosseguidds."

Assim, os rendimentos previstos no n.e 3 do art.a 10 encontram-se suieitos a IRC à taxa de

?7%sobte a matéria coletável nos termos do n.e 5 do art.g 87. Acrêscê ao valor da eoleta de

IRC apurado, a tributação autónoma sobre os encargos e às taxas previstas no artigo 88e do

ctRc.

As declarações fiscâis estão sujeitas a revisão e correção, de acordo com a legislação em vigor,

durante um período de quâtro anos (dez anos para a SeguÍança Social, até 2000, inclusive, e

cinco anos a partir de 2001), exceto quando estejâm em curso inspeçôes, reclamaçôes ou

impugnaçôes. Nestes casos, e dependêndo das circunstâncias, os prazos são alârgados ou

suspensos. Ou seja, as declarações Íiscais da Entidade dos anos de 2018 a 2021 ainda poderão

estar sujeitas a revisão.

4, PolÍticas contãbilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

Outros Ativos Fixos Tengívêls

A quantia escriturada bruta, as dêpreciâçôes acumulâdas, a reconciliação da quantia

escriturâda no início e no flm dos períodos de 2020 e de 2021, mostrando as adições, os

abetes e ãliênações, as depreciações e outras alteraçôes, foram desenvolvidas de acordo com

o seguinte quadroi

L8
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Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em polÍticas

contabilísticas.

5, Ativos Fixos TangÍveis
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seldo êm

olJan-2020

Aquisiç6es

/ Dotaóes
Abôtes TrânsÍerênclas Revãloriraçôes

Saldo em

31,Dez"2020

Custo

Terenos ê recursos natutàis I978,36 897&35

Edifícios e outras construçõe§ 519 665,37 s19 66s,37

Equipamento básico 63 489,97 63 489,97

Equipamento de transporte 19 836,33 19836,33

FeÍamentas e Utensilios

Êquipãmento admiÍtistrativo 38 011,79 38011,19

outros Atlvos íixos tanÍÍveis 16645,29 16 64129

Total 566 527,LL 666 621,Lt

Depreciaçôes acumuladas

Tefênos e recursos naturah

Êdifíclos ê outras coníruçôes 214 720,71 10651,73 224372,50

Equipamento básico 627ci,r8 255,71 62 958,89

Equipamento dê traísporte 19 836,33 19 836,33

terramentas e Utensilios

Equipamento adminisÍativo 38011,79 18011,19

outros Ativos fixos tangíveis 15 313,98 443,77 15751,75

Total 3s0 s86,0s 11r51,21 361937,26

saldo em
0l-Jân-2020

Aumentos Reduçôês
Sâldo em

3l-Det"2020
PeÍdas poÍ lmparldade AGumulâda§

Terrenos e recursos naturais
EdifÍcios e outras consÍuções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Ferramentãs e Utensilios
Equipamento adminlsratlvo
Outros Ativos fixos tansÍveis

Total

Saldo em

01Jen.2021

Aquisiíõês

/ Dotaçõe5
Abates 'franshrêndãs ReveloriraÉês

saldo em

31-Íhr.2021
Curto

Terrenos e recursos naturais I978,36 8 978,36

Edificios e outras construçôet 519 665,37 519 66137

Equipamento básico 63 489,97 12 $4,96 75 844,93

Equipamênto de transporte 19836,33 19 83633

Ferramentas e Utensilios

Equipamento administrativo 38011,79 !8011,79

outros Ativos fixos tangiveis 16645,29 16645,29

Iotal 665 627,11 12 35496 578 982,07

Depreciôíões acumuladas

Têrrênos e rêcursos nâturais

Ediflcios e oltras construÇôes 225172,50 10651,73 236 02d23

tquipamento básico 62 958,89 3s8,67 63 317,55

Equipamento de transporte 19836,33 19835,33

Ferramentar e lJtensilios

Equipamento administrativo 38 011,79 18011,79

outros Ativos f ixos tangíveis ls157,75 4A3,77 16201,52

Tohl 361932t6 11454,17 373 391,43

I
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saldo em
01-lân-2021

Aumentos Reduções
Saldo em

3l-Det-2021
Perdas poÍ lmpa,idadê Acumulâdas

Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construÇões
Equipamento básico
Equipamento de transpgrte
Ferramentas e Utensilios
Equipamento administratlvo
Outros Ativos fixos tancÍveis

Totàl

Proprledadês de lnvestimento

No que concerne às "Propriedades de lnvestimênto" os movimentos ocorridos, nos períodos

de 2020 e 2027, Íotam os seguintes;

31de Deênbrodê 2020

31 de Dezêmbro de 2021

saldo em

0lJân-2021
Aquislções Alienaçôes Iranrferêncla!

Varlaçáo do

Justo vâlor

sâldo êm

31-0et.2021
Propriedade invêstimênto

Total

Trânsfêrência!
sãldo ên

01-lân-2020
Aquisições Allenações

VaÍlação do

JustoValor

Saldo em

3t-Dêz-2020
Propriedade investimento

Total

-

)n
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6. Ativos lntangíveis

Outros Ativos lntângíveis

A quantia escriturada bruta, as amortizações acumuladas, a reconciliãção da quantia

escriturada no início e no flm dos períodos de 2020 e de 2021, mostrândo as adições, os

abates e alienações, as amortizações e outras altereçôes, foram desenvolvidas de acordo com

o seguinte quadro:

Seldo em

0l"lan-2020

Aquislçõêt

/ Dot.cõEs
Abates Transrerêncial Revalorllaçôêr

sôldo em

31-0er2020
Custo

600dwill

Projectos de 0€seôvolvimento

Pro8ramas de Computâdor

Propriedade lndustrial

0utros Ativos lntanÁiveis

Total

DepÍeci.çõe§ acumuladas

Projectos de Desenvolvimento

ProsramasdeComputador

Propriedade lndustrial

0utros Ativos intangíyeis

Totâl

Sâldoem

01-1an.2021

Aquhiçõêt

/ ootacõc5
AhÊtes Íransíerôncla! levalorlra!õêr

saldoem

31{€r.2021
Custo

Goodwill

Projectos de Desenvolvimento

Programas de ComputadoÍ

Propriedade lndustrial

outros Ativo5 intanÍíveis

Totil
Depre.iaçõêt âcumuladas

Projectos de Desenvolvimerto

Programas de Computador

Propriedade lnduskial

outros Ativos intansÍveis

Íotal

2t
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7. Locaçõês

A Entidade detinha os seguintes ativos adquiridos com recurso à locação financeiÍa:

DerrÍição

2020

Cusio de

ÂquisiÉo

Depreciaçõê

§

Acumüladas

que i.
Escritura&

Cuío de

Aquislfão

Depreciaçõe

5

Aaumulades

Quântia

Éírrlturâdâ

ÍeÍrenos e recursos naturah

Edifícios e outras construÇões

Equipamento básico

Equipamento de transporte

EquiDamento biológico

Equipam.nto administrativo

outros Ativos fixos tanqíveas

Total

Os planos de reembolso da dívida, discriminam-se da seguinte forma:

t,êst iÉo
2021 2020

Cãpital Jurot Total Capltal luros Totel

Até um ano

De um a cinco anos

l\4ais dê cinco anos

Íotal

8. Custos de Empréstimos Obtidos

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são usuelmente .econhecidos

como gastos à medida que sâo incorridos.

0escrição
2021 2020

Correrte l,lão CorÍent€ Totâl Corrcnte llãoCoÍ.cnte Total

Empréstimos gancáÍios

Locaçôes Financeiras

Contas cãucionadâs

Contas Bancárias de Fdctoamo

Contas bancárias de letras descontadas

Descobertos Bandrios Contratados

0utros Empréstimos

Total

))

ky
,//

-t -l .l .I

-l -l -t .I

.l .l .l .l

.t .I -t .I

.t .t -l -t

.t .l .l .t

.t .t -t -t

-t .l .t .t
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9. lnventários

Em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020 a rubrica "lnveMáriat' apresentâva os seguintes

valores:

hxriçÂl
lnventárb em

01.Im.2020
Compras

qôese lnwntário em

3l-0ez'2020
Compras

hventário

em

31.0e2.2021

a$ete

regulaiu

&s
Mercadorias

Matérias"primas, subsidiárias e deconsumo 2 432,35 19 598,62 2 036,99 20 428,80 2 625,15

Produtos tuabados e intermédios

Produtos etrabalhos em curso

Iotal 2 432,35 t9 598,62 2 035,99 20428J0 2 625,15

Cu$o das mercadorias vendidas e das matérias consqmidas x9 993,98 19 840,64

Variaçôo nos inventários da produção

De referir gue os valores da rubrica "Materios-primas, subsidiáríos e de consumo" se

desdobram da seguinte forma:

r Matérias-primas: 2 625,75€;

r Matérias Subsidiárias: 0,00€; e

r Matérias de Consumo: 0,00€.

23
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10. Rédito

Para os períodos de 2021 e 2020 foram reconhecidos os seguintes Réditos

Descrição 2021 2020

Vendas

Prestação de Serviços 717 662,29 175 924,86

Mensalidades dos utentes It7 662,29 115 924,86

Quotas e Jóias

Promocões aara câotacâo de recursos

Rendimentos de patrocionadores e colaboraÇões

Juros

Royolties

Dividendos

Total Ll7 662,29 115 924,86

11. Subsídios do Governo e apoios do Governo

A 31 de Dezembro de 2021 e 2010, a Entidade tinha os seguintes saldos nas ruhricas de

"Subsídios do Governo" e "Apoíôs de Governo":

Descrição to21 2024
iubsÍdios do Governo 267 366,33 254 010,94

ISS lP - Centro Distrital 250 148,50 242167,68
Camara Municipal 6oleeã
Junta Fresuesia Goleeã

Ses Social Covid 19 \7 277,85 lL849,26
Apoios do Governo

Total 267 366,33 254 010,94

12. lmposto sobre o Rendimento

0 imposto corrente contabilizado, no montante de 0,00€, corresponde ao valor esperado a

pagar referente:

Descriçâo 2A2t 2020
IRC Liquidado

Total

24
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13. Benefícios dos empregados

O número de membros dos órgãos sociais, nos períodos de 2020 e2027, manteve os 10.

O número médio de pessoas ao seruiço da Entidade em 3LlLZl2O21 foi de 19 e em 3L|LL/Z0ZO

foi de 19.

Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes:

Descrição 2021 7A20

Remuneracões aos ÓrEãos Sociais

RemuneraÇões ao Pessoal 261 989,41 240257,03
Benef ícios Pós-Emoreso

lndemnizações 319,32

Encargos sobre as Remunerações 50 174,3S 47 875,98

Segurosde Acidentes no Trabalho e

DoenÇas Profissionais 3184,42 2620,41

Gastos de Acção Social

Outros Gastos com o Pessoal 2s,50 468,00
Total ?15 373,72 29L540,74

14. Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A Entidade não apresenta dÍvidas ao Estado em situaçâo de mora, nos termos do Decreto-Lei

534180, de 7 de Novembro.

Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 4LUgt, de 1.7 de Outubro, informa-se

que a situação da Entidade perante â Segumnça Social se ençontra regularizada, dentro dos

prazos legalmente estipulâdos.
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15. Outras lnformaçôes

Para uma melhor compreensâo dâs rêstântes demonstraçôes financeiras, são divu§adas as

seguintes informaçôes:

X.5.1. lnvestimentos tinanceiros

Nos períodos de 2021 e 2020, a Entidade detinha os seguintes "lnvestimentas Finonceiras"t,

Descriçâo 2021 2020
lnvestimentos em subsidiárias

Método de Equivalência Patrirnonial
Outros Métodos

lnvestimentos em associadas

Método de Equivalência Patrimonial
Outros Métodos

lnveStimentos em entidades coniuntamente controladas
Método de Equivalência Patrimonial
Outros Métodos

lnvestimentos noutras empresas 4t5,24 415,24

Método de Equivalência Pâtrimonial 415,24 415,24
Perdas por lmoaridade Acumuladas

Tota 4L5,24 4í,5,24
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X"5.2, Clientes e Utente§

Para os períodos de 2021 e 2020 a rubrica "Clientet'encontr,a-se desagregada da seguinte for:

Descriçâo 2027 2020

Clientes e Utentes c/c 7 008,58 2r.!tL,67
Clientes

7 27 317,67

Clientes e Utentes Adiantamentos
Clientes

Utentes
Clientes e Utentes factorina

Clientes

Utentes
Clientes e Utentes cobrança duvidosa

Clientes

Utentes
Total 7 008.58 2r"?tL.67

Nos períodos de 2021e 2020 foram registadas as seguintes "Perdos por lmporidade"',

Descrição 2021 2020
Clientes

Utentes
Total

15.3, Outras contas a rêcêber

A rubrica "OLttrds contas a recebey'' tinha, em 3t de Dezembro de 20?,l e 2020, a seguinte

decomposição:

Des*ição 202L 2024

Adiantamentos ao pessoal

Adiantamentos a Fornecedores de lnvestimentos
Devedores por acréscimos de rendimentos 5 107,04 7 360,38

)utros Devedores
Perdas por lmparidade

Total 5 LO7,O4 7 360,38
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15.4. Diferimentos

Em 31de Dezembro de 2021 e202O, a rubrica "Diferimento.f englobava os seguíntes saldos:

Descriçâo 2021 2010

;estos ã reconhecer
Despesas 0iversas {Sesuros) 1089,85 898,07

Total 1 089,85 898,07
Rendimentos a reconhecer

POPH

Total

15.5, Outros Ativos Financeiros

A Entidade detinha, em 31 de Dezembro de 202X. e 2@0, investimentos nas $eguintes

entidades:

Descição 4021 2020

Fundo Financeiro CGD

Outros Activos Financeiros

Depósito Prazo CGD

Total

15.6. Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de "Caixa e Depósitos Boncários", a 31 de Dezembro de 2021 e 2020, encontrava-se

com os seguintes saldos:

Descrição 202t 2020
Caixa

Depósitos à ordem ttg 524,74 106 851,60

Depósitos a prazo 108 237,68 108 237,68

Outros
Total 227 762,X8 215 089,28
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15.7. Fundos Patrimonials

Nos "Fundos Pdtrimoniai{ ocorrêrâm as seguintes variaçõesl

1§,8. Fornecedores

0 saldo da rubrica de "Fornecedore§' é discriminado da segulnte forma:

Descricão 2021 202A

Fornecedores c/c t7 796,65 4 458,56

Fornecedores títulos a pagar

Fornecedores facturas em recepcâo e conferência
Total 17 796.65 4 458,56

15.9, Estado e Outros fintê§ Público§

A rubrica de"Estqdo e outros Entes P(tblicos" está dívidida da seguinte forma:

Descrição 2021 2A20
Ativo
lmposto sobre o Rendimentos das Pessoas

Colectivas (lRC)
26,!7 39,89

lmposto sobre o Valor Acrescentado (lVA)

Outros lmpostos e Taxas

Total 26,L7 39,89
Passivo

lmposto sobre o Rendimentos das Pessoas

Colectivas (lRC)

lmposto sobre o Valor Acrescentado {lVA)
lmposto sobre o Rêndimentos das Pessoas

Sinsualres {lRS)
2 700,60 224t,40

Segurança Social 6 644,74 6 002,01

Outros lmpostos e Taxas

Total 9 34§,34 824?,4L

Descrição
Saldo em

01-Jan-2021
Aumentos Diminuições

Saldo em
3l-Dez-2021

Fundos 5 597,86 5 597,86

Excedentes técnicos
Reservas

Resultados transitados 331 085,02 lL767,94 {19 682.02) 323 170,94
Excedentes de revalorizaçâo

Outras variaç6es nos fundos patrimoniais 144 t43,69 (4 846,48) t39 297,2t
Total 480 826,57 tL767,94 (24 528,50) 458 066,01
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Descrição 202t 2020
Não Corrente Corrente Não Corrente Corrente

Pessoal 46 362,98 46 115,93
Remunerações a paEâr 46 362,98 46 115,93
Cauções

Outras operaçôes

Perdas por lmparidade acumuladas
Fornecedores de lnvestimentos
lredores por aoéscimos de gastos 213,48

Outros credores 155§r 428,96

Total 46 73t,77 46 544,89

15.10. Ouffas Contas â Pagâr

A rubrica "Outrds contos a pagaf' desdobra-se da seguinte forma:

1§.11. Outros Passlvos tinanceircs

Os "Outros possivos financeiroC' em 3X de Dezembro de 2021. e 2020 são os seguintes:

Descrição 202L 2020

Tota

15.12. §ubsídios, doações e legados à exploração

,{ Entidade reconheceu, nos períodos de 2021 e 2020, os seguintes subsídios, doações,

heranças e legados:

Descrição 2A21 2020

Subsídios de outras entidades
POPH

Donativos

Total
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15.13. Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos "Fornecimentos e serviços externos" nos períodos findos em 31 de Dezembro

de 202X e de 2020, foi a seguinte:

Descricão 2021 2020
Su bcontratos 160,00

Tra bal hos Especiali zados 5 253.98 7 993,67

Publicidade e Prooacanda
Vieilância eSesuranca 269.L2 1040.22
Honorári os 110.00

Comissôes
Conservacâo e renaracâo L 73Ç,97 2 74s,47

Servicos Bancários 855.96 722.80
Fêrrãmêntâs ê Utensi lios 514.76 359.84

Material de Escritorio 1 612,59 2 3t9.61
Artigos para Oferta
El ectri ci da de 6 602,53 6 780,89

Combustiveis 2 331.90 2 578.32

\sua 1 300.80 885.22

Deslocações e Estadas

Rendas e Al uEueres

Comunicação 4 026,81 3 722,01

Sesuros 1 91L.47 2 390.39

Contencioso e Notariado 16.84

Des oesa s de representacão
Li mpeza , Hisi ênê e Conforto 7 361,09 7 301,59

Outros 3 660.78 4 260,42

Total 37 708.86 42 518.29

15,14. Outros rendimentôs ê Eânhos

A rubrica de "Outros rendimentos e gonhos" encontra-sê dividida da seguinte forma:

Descrição 2A2t 2020

Rendimentos Suplementares 2 972,03 2576,59
Descontos de pronto pasamento obtidos 0,23 L4,49

RecuperaÇão de dívidas a receber
Ganhos em inventários
Rendimentos e ganhos em subsídiárias,

associadas e emoreend imentos coniuntos
Rendimentos e ganhos nos restantes

activos financeiros
Rendimentos e ganhos em investimento§
não financelros
Outros rendimentos e eanhos 4 951,38 6 750,57

Total 7 92?,64 I 341,65
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§.15. Outros gastos e pêrdâs

A rubrica de "Outros gastos e perdax" sncontra-se dividida dâ seguinte forma:

Descrição 2021 2020

lmpostos 93,89
Descontos de pronto pagamento concedidos
Divídas incobráveis

Perdas em inventários
Gastos e perdas em sukidiárias, associadas e

emoreendimentos coniuntos
Gastos e perdas nos restantes activos financeiros
Gastos e perdas investimentos não financeiros
Outros Gastos e Perdas 900,38 2 250,88

Total 994,27 2 250.88

15.16. Resultados Financeiros

Nos perÍodos de 2021 ê 2020 foram reconhecidos os seguintes gastós e rêndimentos

relacionados com juros e similâres:

e

Juros

Diferencas de câmbio desfavoráveis

Outros gastos e perdas de fínanciamento
Total 13.98

e res

Juros obtidos 104,68 759,57
Dividendos obtidos
0utros rendimentos similares

Total 104,68 t39,57
Resultados f ínanceiros 10468 145,59
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15.17. Acontecimentos após data de Balanço

A crise epidemiológica gerada pelo contágio do vírus SARS-Cov2, que provoca a doença Covid-

19, constitui-se como um fasto êxtremamente relevante, durante o exercício, terá

seguramentê um impacto orçamental com a sua continuidade no exercício de 2022, com

impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2022.

Após o Êncêrramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram

outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

As demonstraçôes financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 20?1 foram

aprovadas pela Direção em 31de Março de 2022.

Golegã, 31 de Março de 2022
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