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No cumprimento das disposições estatutárias, vem a direção da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do Zêzere submeter à apreciação, discussão e votação da
Assembleia Geral o Relatório e contas do ano de 2020.

Este Relatório, à semelhança dos anos anteriores, pretende, para além de relatar a atividade da
Associação durante o ano de 2020, mostrar a evolução dos últimos dois anos. A conta que vos é
presente é demonstrativa do quanto ao longo do ano de 2020 foi acão desta Associação.

O Plano e Orçamento que esta digníssima Assembleia aprovou para o ano económico de 2020 sob
proposta desta Direção, foram cumpridos na totalidade no que confere ao investimento que só de nós
dependia. Fruto da conjuntura económica pela qual o país atravessa, esperamos conseguir estes e
outros investimentos para o ano de 2021.

Assim, podemos concluir que atendendo ao rigor financeiro seguido por esta Direção, os resultados
económicos aumentaram. No entanto, e em comparação com o ano de 2019 existiu uma ligeira
diminuição nas prestações de serviços, em contrapartida com um aumento nas receitas de subsídios à
exploração. Assim como houve outros proveitos que não constavam no plano de atividades de 2020,
o que apesar de tudo, e do esforço da direção, provocou um resultado contabilístico negativo com que
esta Direção encerrou o ano de 2020. Apesar do ano ter sido atípico em todas as suas vertentes, a
Associação terminou com um resultado negativo. Contudo antes de depreciações tem um resultado
positivo, o que demonstra a boa gestão da mesma.

Aproveitamos para agradecer a colaboração nesta e em todas as matérias do Presidente da Assembleia
Geral e Presidente do Conselho Fiscal. Não podemos deixar de salientar o trabalho dedicado, esforçado
e quantas vezes prejudicando a vida pessoal, de todos os colegas de Direção, pois tenho bem a noção
das horas de trabalho, que todos eles sem exceção, deram no desempenho desta difícil missão que é
gerir esta Instituição, que todos respeitamos e muito gostamos.
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RELATÓRIO DE CONTAS
Exercício de 2020

1. Atividades Operacionais da Empresa em 2020

No exercício em análise, esta associação cumpriu com o Plano e Orçamento de Contas para o ano de
2020. Equipamentos essenciais para a boa continuação dos serviços prestados por esta associação.

2. Análise Económica e Financeira

O Volume de Negócios da Associação, expresso em termos de valor conjunto das Vendas e Serviços
Prestados, sofreu uma ligeira diminuição face ao valor expresso no ano de 2019, representando um
valor de 211 600,53€ contra o conseguido em 2019 no valor de 229 352,83€. Deste modo a
Rendibilidade das Vendas (Resultado Líquido/Vendas e Prestação Serviços) situou-se, no presente
exercício, em (6%).
Relativamente aos Custos Operacionais, o seu valor no exercício foi de 562 545,64 € representando
um ligeiro aumento de 4 % face a 2019 (536 600,39 €).
O Resultado Líquido após Impostos do exercício de 2020 foi de (14 159,78 € )e o Resultado
Operacional no mesmo exercício foi de (14 159,78) €. O Passivo da empresa situou-se, no respetivo
exercício, em 4% do total do Ativo.
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O quadro seguinte mostra alguns dos rácios mais importantes retirados da análise:
(Valores monetários expressos em Euros)

Indicadores
Meios Libertos
Líquidos
Valor
Acrescentado
Bruto (VAB)
Rendibilidade das
Vendas
Rendibilidade do
Capital Próprio
Autonomia
Financeira

2020

2019

2018

2017

2016

30 775,91 € -16 771,41 € 54 626,64 € -73 740,60 € 96 280,74 €
37 802,93 € 48 783,51 € 51 523,26 € 40 085,92 € 56 220,71 €
-6,00%

-0,32%

8%

-7%

7%

-0,94%

-4,93%

0.2%

-1%

1,14%

96%

97%

98%

97%

97,25%

A) Os factos Relevantes Ocorridos após o Termo do Exercício

Não ocorreu nenhum facto relevante após o termo do exercício
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Bombeiros Voluntários Santa Marinha do Zêzere

NIF: 503168157

Balanço em 31 de dezembro de 2020

(em euros)

Rubrica

2020

ATIVO
Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis
Bens do património histórico e cultural
Ativos intangíveis
Investimentos financeiros
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros
Outros créditos e ativos não correntes
Total ativo não corrente
Ativo corrente
Inventários
Créditos a receber
Estado e outros entes públicos
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros
Diferimentos
Outros ativos correntes
Caixa e depósitos bancários
Total ativo corrente
Total ativo
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos Patrimoniais
Fundos
Excedentes técnicos
Reservas
Resultados transitados
Excedentes de revalorização
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais
Resultado líquido do período
Dividendos antecipados
Interesses que não controlam
Total fundos patrimoniais
Passivo
Passivo não corrente
Provisões
Provisões específicas
Financiamentos obtidos
Outras dívidas a pagar
Total passivo não corrente
Passivo corrente
Fornecedores
Estado e outros entes públicos
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros
Financiamentos obtidos
Diferimentos
Outros passivos correntes
Total passivo corrente
Total passivo
Total fundos patrimoniais e passivo

_________________________________
(Administração)

0.00
0.00
923,245.09
0.00
0.00
0.00
0.00
3,191.47
926,436.56
0.00
0.00
57,380.52
0.00
0.00
2,926.04
6,672.06
562,726.35
629,704.97
1,556,141.53
0.00
0.00
28,342.30
0.00
1,048,970.28
429,884.76
0.00
0.00
-14,159.78
0.00
0.00
1,493,037.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,643.07
5,690.14
0.00
0.00
6,672.06
48,098.70
63,103.97
63,103.97
1,556,141.53

2019
0.00
0.00
958,101.24
0.00
0.00
0.00
0.00
2,333.25
960,434.49
0.00
0.00
66,170.43
0.00
0.00
0.00
5,814.67
521,807.99
1,554,227.58
1,554,227.58
0.00
0.00
0.00
0.00
1,048,970.28
504,257.62
0.00
28,342.30
-74,372.86
0.00
0.00
1,507,197.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,177.54
6,219.92
0.00
0.00
0.00
35,632.78
47,030.24
47,030.24
1,554,227.58

____________________________________
(Contabilista Certificado)
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Demonstração dos Resultados por Funções

2020

Associação Humanitaria dos Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do Zezere
NIPC 503 168 157

Rubricas

Prestação Transporte
Serviços
Doentes

Notas

Venda s e Servi ços Pres tados

4,964.99 €

193,443.04 €

Cus to da s Venda s e dos Servi ços Pres tados

Quotas

Subsídios

13,192.50 € 366,067.52 €

Outros

Donativos

16,156.32 € 10,418.91 €

0.00 €

4,964.99 €

193,443.04 €

604,243.28 €
0.00 €

0.00 €
Resultado Bruto

Total 2020

0.00 €

13,192.50 € 366,067.52 €

16,156.32 € 10,418.91 €

604,243.28 €

0.00 €
Outros Rendi mentos [S]

26.77 €

258.15 €

284.92 €

Ga s tos de Di s tri bui çã o

2,606.87 €

59,088.97 €

3,997.20 € 107,750.48 €

173.79 €

173.79 €

173,791.09 €

Ga s tos Admi ni s tra tivos /col a bora dores

8,941.35 € 241,027.82 €

5,831.32 €

132,176.55 €

388.75 €

388.75 €

388,754.55 €

Ga s tos /Perda s

168.00 €

3,808.05 €

257.60 €

6,944.09 €

11.20 €

11.20 €

11,200.14 €

Outros Ga s tos

674.04 €

15,278.13 €

1,033.52 €

27,860.13 €

44.94 €

44.94 €

44,935.69 €

Res ul tado Opera ci ona l (a ntes de ga s tos de fi na nci a mento e i mpos tos )

-

Ga s tos de Fi na nci a mento(l i qui dos )

Res ul tados a ntes de Impos tos

1,037.17 € -17,514.99 €

15,795.79 €

9,800.23 €

6.51 €

-

4,294.97 € - 16,908.66 € -

-

4,294.97 € - 16,908.66 € -

Impos to s obre o rendi mento do período
Res ul tado l i qui do do Período

4,288.46 € - 16,908.66 € -

-
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-14,153.27 €

6.51 €

1,037.17 € -17,514.99 €

15,795.79 €

9,800.23 €

-14,159.78 €

1,037.17 € -17,514.99 €

15,795.79 €

9,800.23 €

-14,159.78 €

€

0.00 €

Bombeiros Voluntários Santa Marinha do Zêzere

NIF: 503168157

Demonstração dos resultados por naturezas em 31 de dezembro de 2020

(em euros)

Rendimentos e Gastos

2020

2019

Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal
Ajustamento de inventários (perdas / reversões)
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)
Provisões (aumentos / reduções)
Provisões específicas (aumentos / reduções)
Outras imparidas (perdas/reversões)
Aumentos / reduções de justo valor
Outros rendimentos
Outros gastos
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos
Gastos / reversões de depreciação e de amortização
Resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período
Resultado líquido do período

211,600.53
366,067.52
0.00
0.00
0.00
-173,791.09
-388,754.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,860.15
-11,200.14
30,782.42
-44,935.69
-14,153.27
0.00
-6.51
-14,159.78
0.00
-14,159.78

229,352.83
272,649.21
0.00
0.00
0.00
-179,080.31
-357,520.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29,305.01
-11,478.07
-16,771.41
-57,601.45
-74,372.86
0.00
0.00
-74,372.86
0.00
-74,372.86

_________________________________
(Administração)

____________________________________
(Contabilista Certificado)
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Bombeiros Voluntários Santa Marinha do Zêzere

NIF: 503168157

Fluxos de caixa de 1 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020
Rubrica

2020

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Recebimentos de clientes e utentes
Pagamentos de subsídios
Pagamentos de apoios
Pagamentos de bolsas
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos/pagamentos
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Investimentos financeiros
Outros ativos
Recebimentos provenientes de:
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Investimentos financeiros
Outros ativos
Subsídios ao investimento
Juros e rendimentos similares
Dividendos
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Fluxos de caixa das ativiades de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos
Realização de fundos
Cobertura de prejuízos
Doações
Outras operações de financiamento
Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos
Juros e gastos similares
Dividendos
Reduções de fundos
Outras operações de financiamento
Fluxos de caixa das ativiades de financiamento
Variação de caixa e seus equivalentes
Caixa e seus equivalentes no início do período
Caixa e seus equivalentes no fim do período

0,00
206 637,35
248 592,20
0,00
0,00
158 135,56
213 349,91
0,00
32 740,01
51 004,07
0,00
0,00
10 079,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 079,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,17
0,00
0,00
0,00
6,17
40 918,36
521 807,99
562 726,35

_________________________________
(Administração)

____________________________________
(Contabilista Certificado)
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ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SANTA MARINHA DO ZEZERE
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO 2019
Fundos Patrimoniais atribuidos aos instituidores

Descrição

Notas

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2019

1

Fundo s

Excedentes
técnico s

Reservas

1,048,970

Resultado s Excedente de
transitado s revalo rização

501,068

Outras
A justament
variaçõ es
o s em
no s fundo s
ativo s
patrimo niai
financeiro s
s

28,342

Resultado
líquido do
perío do

TOTAL

Int e re s s e s
m ino rit á rio s

T O T A L do s
F undo s
P a t rim o nia is

3,190

1,581,570

1,581,570

3,190

1,581,570

1,581,570

Alterações no período:
P rimeira ado pção do referencial co ntabilístico
A lteraçõ es de po líticas co ntabilísticas
Diferenças de co nversão de dem.financeiras
Realização de excedentes de revalo rização de ativo s fixo s tangíveis e intangíveis
Excedentes de revalo rização de ativo s fixo s tangíveis e intangíveis e respetivas variaçõ es
A justamento s po r impo sto s diferido s
Outras alteraçõ es reco nhecidas no s fundo s patrimo niais

3,190

2

Resultado líquido do período
Resultado Extensivo

1,048,970

504,258

28,342

3
4=2+3

1,048,970

504,258

1,048,970

504,258

(74,373)

(74,373)

(74,373)

(74,373)

(71,183)

1,507,197

Operações com instituidores do período
Fundo s
Subsídio s, do açõ es e legado s
Outras o peraçõ es

5

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2019

6=1+2+3+5
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ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SANTA MARINHA DO ZEZERE

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO 2020
Fundos Patrimoniais atribuidos aos instituidores

Descrição

Notas

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2020

1

Fundos

Excedentes
técnicos

Reservas

1 048 970

Resultados Excedente de
transitados revalorização

504 258

Outras
Ajustamento
variações
s em ativos
nos fundos
financeiros
patrimoniais

Resultado
líquido do
período

TOTAL

In teresses
m in oritários

TOTAL dos
Fundos
Patrimoniais

28 342

(74 173)

1 507 397

1 507 397

28 342

(74 173)

1 507 397

1 507 397

Alterações no período:
Primeira adopção do referencial contabilístico
Alterações de políticas contabilísticas
Diferenças de conversão de dem.financeiras
Realização de excedentes de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis
Excedentes de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis e respetivas variações
Ajustamentos por impostos diferidos
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais

(74 373)

2

Resultado líquido do período
Resultado Extensivo

1 048 970

429 885

3
4=2+3

1 048 970

429 885

1 048 970

429 885

(14 180)

(14 180)

(14 180)

(14 180)

(88 353)

1 493 217

Operações com instituidores do período
Fundos
Subsídios, doações e legados
Outras operações

5

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2020

6=1+2+3+5
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ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SANTA
MARINHA DO ZEZERE
Anexo às Demonstrações Financeiras Individuais
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020
(Valores expressos em euros)
1. Nota introdutória
A empresa ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS. STA MARINHA DO ZÊZERE, com o NIF
503168157, é uma ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, constituída em 20/10/1988, tendo sede em SANTA MARINHA DO
ZÊZERE exercendo a atividade de Atividades de Defesa.
Encontra-se registada na Conservatória do Registo Comercial de BAIÃO, sob a matrícula n.º 503 168 157.
2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras
a) Referencial Contabilístico
As demonstrações financeiras do exercício foram preparadas, em todos os seus aspetos materiais, em conformidade com as disposições
do SNC e respetivas NCRF para as Entidades do Setor Não Lucrativo ESNL.
Em 2020 as demonstrações financeiras da AHBVSMZ foram preparadas de acordo com o referencial do Sistema Normalização
Contabilística (SNC), que integra as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF), adaptadas pela Comissão de Normalização
Contabilística (CNC) a partir das Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS – anteriormente designadas por normas
internacionais de contabilidade) emitidas pelo Internacional Accounting Standards Board (IASB) e adotadas pela União Europeia (EU).
A adoção das Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF) ocorreu pela primeira vez em 2010, pelo que a data de transição do
referencial contabilístico POC para este normativo é 1 de janeiro de 2009, tal como estabelecido pela NCRF 3 – Adoção pela primeira
vez das Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro.
b) Pressuposto da continuidade
As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e registos
contabilísticos da Empresa, mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.
c) Regime do acréscimo
A Empresa regista os seus rendimentos e gastos de acordo com o regime do acréscimo, pelo qual os rendimentos e ganhos são
reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento em que são recebidos ou pagos. As diferenças entre os
montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas de “Devedores e credores por
acréscimos e diferimentos.”
d) Classificação dos ativos e passivos não correntes
Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis a mais de um ano a contar da data da demonstração da posição financeira são classificados,
respetivamente, como ativos e passivos não correntes. Adicionalmente, pela sua natureza, os ‘Impostos diferidos’ e as ‘Provisões’ são
classificados como ativos e passivos não correntes.
e) Passivos financeiros
Os passivos financeiros são classificados de acordo com a substância contratual independentemente da forma legal que assumam.
f) Eventos subsequentes
Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam nessa data são refletidos nas
demonstrações financeiras.
Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.
As presentes demostrações financeiras foram preparadas e entregues a administração para sua aprovação e disponibilização a terceiros
com data de 24/02/2021.
g) Derrogação das disposições do SNC
Não existiram, no decorrer do exercício a que respeitam estas demonstrações financeiras, quaisquer casos excecionais que implicassem
a derrogação de qualquer disposição prevista pelo SNC.
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3. Principais políticas contabilísticas
As principais políticas de contabilidade aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras são as que abaixo se descrevem. Estas
políticas foram consistentemente aplicadas a todos os exercícios apresentados, salvo indicação em contrário.
3.1. Moeda funcional e de apresentação
As demonstrações financeiras da AHBVSMZ são apresentadas em euros. O euro é a moeda funcional e de apresentação.
As transações em moeda estrangeira são transpostas para a moeda funcional utilizando as taxas de câmbio prevalecentes à data da
transação.
Os ganhos ou perdas cambiais resultantes dos pagamentos/recebimentos das transações bem como da conversão de taxa de câmbio à
data de balanço dos ativos e passivos monetários, denominados em moeda estrangeira são reconhecidos na demonstração dos resultados
na rubrica “Gastos de financiamento”, se relacionados com empréstimos ou em “Outros gastos ou perdas operacionais”, para todos os
outros saldos/transações.
3.2. Ativos fixos tangíveis
Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade
acumuladas.
As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método das quotas constantes em conformidade com o período
de vida útil estimado para cada grupo de bens.
As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:
Anos de vida
útil
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Ferramentas e utensílios
Equipamento administrativo
Outros activos fixos tangíveis

5 - 20
4-8
3-7
3-7
2 - 10
1-4

As despesas com reparação e manutenção destes ativos são consideradas como gasto no período em que ocorrem.
Os ativos fixos tangíveis em curso representam bens ainda em fase de construção/promoção, encontrando-se registados ao custo de
aquisição deduzido de eventuais perdas por imparidade.
Estes bens são depreciados a partir do momento em que os ativos subjacentes estejam concluídos ou em estado de uso.
As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o preço de venda
e o valor líquido contabilístico na data de alienação/abate, sendo registadas na demonstração dos resultados nas rubricas “Outros
rendimentos operacionais” ou “Outros gastos operacionais”, consoante se trate de mais ou menos valias.

3.3. Propriedades de investimento
As propriedades de investimento compreendem essencialmente edifícios e outras construções detidos para auferir rendimento e/ou
valorização do capital. Refira-se que estes bens não são utilizados na produção ou fornecimento de bens e serviços nem para fins
administrativos ou para venda no decurso da atividade corrente dos negócios.
As propriedades de investimento são registadas pelo seu justo valor determinado por avaliação anual efetuada por entidade especializada
independente. As variações no justo valor das propriedades de investimento são reconhecidas diretamente na demonstração dos
resultados do período, na rubrica “Variação de valor das propriedades de investimento”.
Os ativos promovidos e construídos qualificados como propriedades de investimento só passam a ser reconhecidos como tal após o início
da sua utilização. Até terminar o período de construção ou promoção do ativo a qualificar como propriedade de investimento, esse ativo
é registado pelo seu custo de aquisição ou produção na rubrica “Propriedades de investimento em desenvolvimento”. No final do período
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de promoção e construção desse ativo a diferença entre o custo de construção e o justo valor nessa data é registada diretamen te na
demonstração dos resultados na rubrica “Variação de valor das propriedades de investimento”.
Os custos incorridos com propriedades de investimento em utilização, nomeadamente manutenções, reparações, seguros e impostos
sobre propriedades (imposto municipal sobre imóveis), são reconhecidos na demonstração dos resultados do período a que se referem.
As beneficiações relativamente às quais se estima que gerem benefícios económicos adicionais futuros são capitalizadas na rubrica
propriedades de investimento.
3.4. Ativos intangíveis
Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e das perdas por imparidade acumuladas.
Estes ativos só são reconhecidos se for provável que deles advenham benefícios económicos futuros para a Empresa, sejam controláveis
pela Empresa e se possa medir razoavelmente o seu valor.
As despesas de investigação incorridas com novos conhecimentos técnicos são reconhecidas na demonstração dos resultados quando
incorridas.
As despesas de desenvolvimento são capitalizadas, quando a Empresa demonstre capacidade para completar o seu desenvolvimento e
iniciar a sua comercialização ou uso e para as quais seja provável que o ativo criado venha a gerar benefícios económicos futuros. As
despesas de desenvolvimento que não cumpram estes critérios são registadas como gasto do período em que são incorridas.
Os gastos internos associados à manutenção e ao desenvolvimento de software são registados na demonstração dos resultados quando
incorridos, exceto na situação em que estes gastos estejam diretamente associados a projetos para os quais seja provável a geração de
benefícios económicos futuros para a Empresa. Nestas situações estes gastos são capitalizados como ativos intangíveis.
As amortizações são calculadas, após o início de utilização, pelo método das quotas constantes em conformidade com o período de vida
útil estimado, o qual corresponde genericamente a 5 anos, com exceção dos direitos de gestão de instalações, os quais são amortizados
de acordo com os períodos de vigência dos contratos que os estabelecem.
Nos casos de marcas e patentes, sem vida útil definida, não são calculadas amortizações, sendo o seu valor objeto de testes de imparidade
numa base anual.
3.5. Investimentos financeiros
Os investimentos financeiros em empresas associadas nas quais a Empresa tenha uma influência significativa ou onde exerce o controlo
das mesmas através da participação nas decisões financeiras e operacionais - geralmente investimentos representando entre 20% a 50%
do capital de uma empresa, são registados pelo método da equivalência patrimonial na rubrica ‘Investimentos financeiros em
equivalência patrimonial’.
De acordo com o método da equivalência patrimonial, as participações financeiras são registadas pelo seu custo de aquisição, ajustado
pelo valor correspondente à participação da Empresa nos resultados líquidos das empresas associadas e participadas, por contrapartida
de ganhos ou perdas do exercício e pelos dividendos recebidos, líquido de perdas de imparidade acumuladas.
Qualquer excesso do custo de aquisição face ao valor dos capitais próprios na percentagem detida é considerado “Goodwill”, sendo
adicionado ao valor do balanço do investimento financeiro e a sua recuperação analisada anualmente como parte integrante do
investimento financeiro, e caso a diferença seja negativa (“Badwill”), após reconfirmação do processo de valorização e caso e ste se
mantenha na demonstração dos resultados.
É efetuada uma avaliação dos investimentos financeiros em empresas associadas ou participadas quando existem indícios de que o ativo
possa estar em imparidade, sendo registada uma perda na demonstração dos resultados sempre que tal se confirme.
Quando a proporção da Empresa nos prejuízos acumulados da empresa associada ou participadas excede o valor pelo qual o investimento
se encontra registado, o investimento é reportado por valor nulo enquanto o capital próprio da empresa associada não for positivo, exceto
quando a Empresa tenha assumido compromissos para com a empresa associada ou participada, registando nesses casos uma provisão
na rubrica do passivo ‘Provisões’ para fazer face a essas obrigações.
Os ganhos não realizados em transações com empresas associadas são eliminados proporcionalmente ao interesse da Empresa nas
mesmas por contrapartida do investimento nessas entidades. As perdas não realizadas são similarmente eliminadas, mas somente até ao
ponto em que a perda não evidencie que o ativo transferido esteja em situação de imparidade.
3.6. Imposto sobre o rendimento
A Empresa encontra-se sujeita a Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) à taxa de [21%] sobre a matéria coletável.
Ao valor da Coleta acresce a tributação autónoma sobre os encargos e às taxas previstas no artigo 88º do Código do IRC. No apuramento
da matéria coletável, à qual é aplicada a referida taxa de imposto, são adicionados e subtraídos ao resultado contabilístico os montantes
não aceites fiscalmente. Esta diferença, entre resultado contabilístico e fiscal, pode ser de natureza temporária ou permanente.
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De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção por parte das autoridades fiscais durante
um período de quatro anos (dez anos para a Segurança Social, até 2000, inclusive, e cinco anos a partir de 2001), exceto quando tenha
havido prejuízos fiscais, ou estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações, casos estes em que, dependendo das
circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. Assim, as declarações fiscais da Empresa dos anos de 2014 a 2018 ainda poderão
estar sujeitas a revisão.
A Empresa procede ao registo de impostos diferidos, correspondentes às diferenças temporárias entre o valor contabilístico dos ativos e
passivos e a correspondente base fiscal, conforme disposto na NCRF 25 – Impostos diferidos, sempre que seja provável que sejam
gerados lucros fiscais futuros contra os quais as diferenças temporárias possam ser utilizadas. Refira-se que esta avaliação baseia-se no
plano de negócios da Empresa, periodicamente revisto e atualizado.
3.7. Inventários
As mercadorias, matérias-primas subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição, o qual é inferior ao custo
de mercado, utilizando-se o custo médio ponderado como método de custeio. É registada uma imparidade para depreciação de inventários
nos casos em que o valor destes bens é inferior ao menor do custo médio de aquisição ou de realização.
Os produtos e trabalhos em curso encontram-se valorizados ao custo de produção, que inclui o custo dos materiais incorporados, mãode-obra direta e gastos gerais.
3.8. Clientes e outros valores a receber
As contas de “Clientes” e “Outros valores a receber” não têm implícitos juros e são registadas pelo seu valor nominal diminuído de
eventuais perdas de imparidade, reconhecidas nas rubricas ‘Perdas de imparidade acumuladas’, para que as mesmas reflitam o seu valor
realizável líquido.
3.9. Ativos financeiros detidos para negociação
Os ativos financeiros detidos para negociação são reconhecidos na data em que são substancialmente transferidos, os riscos e vantagens
inerentes. São inicialmente registados pelo seu valor de aquisição, incluindo despesas de transação.
Após o reconhecimento inicial, os ativos financeiros disponíveis para venda são mensurados por referência ao seu valor de mer cado à
data do balanço, sem qualquer dedução relativa a custos da transação que possam vir a ocorrer até à sua venda. Os ganhos ou perdas
provenientes de uma alteração no justo valor são registados no capital próprio, na rubrica “Reserva de justo valor” até o ativo ser vendido,
recebido ou de qualquer forma alienado, ou nas situações em que se entende existir perda por imparidade, momento em que o ganho ou
perda acumulada é registado(a) na demonstração dos resultados.
Os ativos financeiros disponíveis para venda em instrumentos de capital próprio que não têm preço de mercado cotado num mercado
ativo e cujo justo valor não pode ser fiavelmente mensurado são denominados “Outros investimentos” e encontram-se mensurados pelo
custo de aquisição deduzido de quaisquer perdas por imparidades acumuladas.
3.10.Ativos não correntes detidos para venda
Os investimentos disponíveis para venda consideram-se aqueles que não são enquadráveis nem como “investimentos mensurados ao
justo valor” através de resultados nem como “investimentos detidos até à maturidade”. Estes ativos são classificados como “ativos não
correntes”, exceto se houver intenção de os alienar num período inferior a 12 meses a contar da data de balanço.
Todas as compras e vendas destes investimentos são reconhecidas à data da assinatura dos respetivos contratos de compra e venda,
independentemente da data de liquidação financeira.
Os investimentos são inicialmente registados pelo seu justo valor, que é considerado como sendo o valor pago incluindo despesas de
transação, no caso de investimentos disponíveis para venda.
Após o reconhecimento inicial, os “investimentos mensurados ao justo valor através de resultados” e os “investimentos disponíveis para
venda” são reavaliados pelos seus justos valores por referência ao seu valor de mercado à data do balanço (medido pela cotação ou valor
de avaliação independente), sem qualquer dedução relativa a custos de transação que possam vir a ocorrer até à sua venda. Os
investimentos que não sejam cotados e para os quais não seja possível estimar com fiabilidade o seu justo valor, são mantidos ao custo
de aquisição deduzido de eventuais perdas por imparidade.
Os ganhos ou perdas provenientes de uma alteração no justo valor dos “investimentos disponíveis para venda” são registados no capital
próprio, na rubrica “Reserva de justo valor” até o investimento ser vendido, recebido ou de qualquer forma alienado, ou até que o justo
valor do investimento se situe abaixo do seu custo de aquisição e que tal corresponda a uma perda por imparidade, momento em que o
ganho ou perda acumulada é registado(a) na demonstração de resultados.
3.11.Caixa e equivalentes de caixa
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Esta rubrica inclui caixa, depósitos à ordem em bancos e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez com maturidades até três
meses. Os descobertos bancários são incluídos na rubrica “Financiamentos obtidos”, expresso no “passivo corrente”.
3.12.Capital social
As ações\ ordinárias são classificadas em capital próprio.
Os custos diretamente atribuíveis à emissão de novas ações são apresentados como uma dedução, líquida de impostos, ao valor recebido
resultante desta emissão. Os custos diretamente imputáveis à emissão de novas ações ou opções, ou para a aquisição de um negócio, são
incluídos no custo de aquisição como parte do valor da compra.
3.13.Provisões
A Empresa analisa de forma periódica eventuais obrigações que resultam de eventos passados e que devam ser objeto de reconhecimento
ou divulgação. A subjetividade inerente à determinação da probabilidade e montante de recursos internos necessários para o pagamento
das obrigações poderá conduzir a ajustamentos significativos, quer por variação dos pressupostos utilizados, quer pelo futuro
reconhecimento de provisões anteriormente divulgadas como passivos contingentes.
3.14.Fornecedores e outras contas a pagar
As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal, que é substancialmente
equivalente ao seu justo valor.
3.15.Financiamentos bancários
Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal recebido líquido de comissões com a emissão desses empréstimos. Os
encargos financeiros apurados de acordo com a taxa de juro efetiva são registados na demonstração dos resultados de acordo com o
regime do acréscimo.
Os empréstimos são classificados como passivos correntes, a não ser que a Empresa tenha o direito incondicional para diferir a liquidação
do passivo por mais de 12 meses após a data de relato.
3.16.Locações
Os contratos de locação são classificados ou como (i) locações financeiras se através deles forem transferidos substancialmente todos os
riscos e vantagens inerentes à posse do ativo sob locação ou como (ii) locações operacionais se através deles não forem transferidos
substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse do ativo sob locação.
A classificação das locações, em financeiras ou operacionais, é feita em função da substância económica e não da forma do contrato.
Os ativos tangíveis adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes responsabilidades, são
contabilizados pelo método financeiro, reconhecendo o ativo fixo tangível, as depreciações acumuladas correspondentes, conforme
definido nas políticas 2.2. e 2.3. acima, e as dívidas pendentes de liquidação, de acordo com o plano financeiro contratual.
Adicionalmente, os juros incluídos no valor das rendas e as depreciações do ativo fixo tangível são reconhecidos como gasto na
demonstração dos resultados do exercício a que respeitam.
Nas locações consideradas como operacionais, as rendas devidas são reconhecidas como gasto na demonstração dos resultados numa
base linear durante o período do contrato de locação.
3.17.Rédito e regime do acréscimo
O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços decorrentes da atividade normal
da Empresa. O rédito é reconhecido líquido do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), abatimentos e descontos.
A Empresa reconhece rédito quando este pode ser razoavelmente mensurável, seja provável que a Empresa obtenha benefícios
económicos futuros, e os critérios específicos descritos a seguir se encontrem cumpridos. O montante do rédito não é considerado como
razoavelmente mensurável até que todas as contingências relativas a uma venda estejam substancialmente resolvidas. A Empresa baseia
as suas estimativas em resultados históricos, considerando o tipo de cliente, a natureza da transação e a especificidade de cada acordo.
Os rendimentos são reconhecidos na data da prestação dos serviços.
Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime do acréscimo, tendo em consideração o montante em dívida e a taxa efetiva
durante o período até à maturidade.
Os dividendos são reconhecidos na rubrica “Outros ganhos e perdas líquidos” quando existe o direito de os receber.
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4. Ativos fixos tangíveis
O movimento ocorrido nos ativos fixos tangíveis e respetivas depreciações, no exercício de 2020 foi o seguinte:
31 de Dezembro de 2020
Saldo em 01-01-20

Aquisições

Abates

Saldo em 31-122020

Custo:
1,307,160.87 €

T errenos e recursos naturais
Equipamento básico

1,317,240.41 €

10,079.54 €

30,523.01 €

30,523.01 €

1,029,494.34 €

1,029,494.34 €

Ferramentas e Utensilios

66,831.01 €

66,831.01 €

Equipamento administrativo

69,969.74 €

69,969.74 €

Outros ativos fixos tangíveis

19,685.56 €

19,685.56 €

Equipamento de transporte

0.00 €

Investimentos em curso
2,523,664.53 €
Saldo em 01-01-20

10,079.54 €
Diminuições

0,00 € 2,533,744.07 €
Aumentos

Saldo em 31-122020

Depreciações acumuladas
T errenos e recursos naturais
Equipamento básico
Equipamento de transporte

395,619.46 €

29,167.51 €

424,786.97 €

26,260.67 €

3,171.52 €

29,432.19 €

992,008.32 €

12,495.33 €

1,004,503.65 €

Ferramentas e Utensilios

64,263.06 €

64,263.06 €

Equipamento administrativo

69,969.74 €

69,969.74 €

Outros ativos fixos tangíveis

17,442.05 €

101.33 €

17,543.38 €

1,565,563.30 €

44,935.69 €

0.00 € 1,610,498.99 €

5. Investimentos Financeiros
Em 31 de Dezembro de 2020, os saldos desta rubrica apresentavam-se como segue:

Investimentos financeiros
Fundo de compensação do trabalho
(FCT)

31-12-2020
3 191,47 €
3 191,47 €

6. Clientes
Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 a rubrica “Clientes/Utentes” tinha a seguinte composição:

31-12-2020
Não
corrente
Corrente
Clientes/Utentes
Clientes/Utentes conta
corrente

31-12-2019
Não
corrente
Corrente

57 380,52€

66 170,43 €

57 380,52 €

66 170,43 €
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7. Caixa e depósitos bancários
Em 31 de Dezembro de 2020, os saldos desta rubrica apresentavam-se como segue:
31-dez-20
137,14 €

Caixa
Depósitos a ordem

122 589,21 €

Depósitos a prazo

440 000,00 €

Outros
562 726,35€

8.

Acréscimos e Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2020, os saldos desta rubrica apresentavam-se como segue:

31-dez-20
Seguros

2 926,04 €

Subsídios IEFP

6 672,06€

Outros
9 598,10€

9. Fornecedores
Em 31 de Dezembro de 2020 a rubrica “Fornecedores” tinha a seguinte composição:
31-12-2020
2 643,07 €

Fornecedores conta corrente

0,00 €

Fornecedores Títulos a pagar
Fornecedores receção e conferência
Outros

2 643,07 €
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10. Estado e outros entes públicos
Em 31 de Dezembro de 2020 a rubrica “Estado e outros entes públicos” no ativo e no passivo, apresentava os seguintes saldos:
31-12-2020
Ativo
Imposto S/Rend.Pessoas Coletivas

0,00 €

Imposto Valor Acrescentado

0,00 €

Outros impostos e taxas

0

0,00 €
Passivo
0,00 €

Imposto S/Rend. Pessoas Coletivas
Imposto Valor Acrescentado

354,29 €

Imposto Rend. Pessoas Singulares

517,99 €
4 725,74 €

Segurança Social

92,12 €

Outros impostos e taxas

5 690,14 €

11. Outras contas a pagar
Em 31 de Dezembro de 2020 os saldos desta rubrica apresentavam-se como segue:

31 de dezembro de 2020
Outras contas a pagar
Remunerações a liquidar

Corrente

Não corrente

43 827,58 €

0,00 €

43 827,58 €

0,00 €

12. Vendas e prestações de serviços
As vendas e prestações de serviços nos períodos de 2020 foram como segue:
2020
Subsídios à Exploração

366 067,52€

Prestações de Serviços

211 600,53€
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13. Fornecimentos e serviços externos
A repartição dos fornecimentos e serviços externos nos períodos findos em 31 de dezembro de 2020 foi a seguinte:

31-12-2020
Subcontratos

0.00 €

Serviços Especializados

77,559.95 €

Materiais

12,779.23 €

Energia e Fluidos

52,348.99 €

Deslocações Estadas e Transportes

12,959.20 €

Serviços Diversos

18,143.72 €
173,791.09 €

14. Gastos com o pessoal
A repartição dos gastos com o pessoal nos períodos findos em 31 de dezembro de 2020 foi a seguinte:

31-12-2020
0,00 €

Remunerações Órgãos Sociais

254,006.08 €

Remunerações Pessoal

51,130.99 €

Encargos sobre remunerações

4,258.25 €

Seguros
Outros gastos

10,021.17 €

Gastos Acão social

69,338.06 €
388,754.55 €

15. Outros rendimentos e ganhos
Os “outros rendimentos e ganhos”, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, foram como segue:

31-12-2020
805.96 €

Descontos pp obtidos
Rendimentos e Ganhos Inv Não Financeiros

25,796.04 €
258.15 €

Juros Obtidos

26,860.15 €
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16. Outros gastos e perdas
Os outros gastos e perdas, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, foram como segue:

31-12-2020
5,485.20 €

Descontos pp concedidos

205.48 €

Impostos

5,509.46 €

Gastos e Perdas Invest Não Financ.
Outros

0,00 €

Juros Suportados

0.00 €

Outros gastos e perdas de financiamento

0,00 €

Dívidas incobráveis

6.51 €
11,206.65 €

17. Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, os gastos com depreciações e amortizações apresentavam-se como segue:

31-12-2020
Gastos

reversões

0,00 €

Propriedades de investimento
Ativos fixos tangíveis

Total

44 935,69 €

44 935,69 €
0,00 €

Ativos intangíveis
44 935,69 €

0,00 €

44 935,69 €

18. Eventos subsequentes
Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de
dezembro de 2020.
Após o encerramento do exercício, e até à elaboração do presente relatório, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a
situação relevada nas contas, para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 5 do Artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais.
As presentes demostrações financeiras foram preparadas e entregues a administração para sua aprovação e disponibilização a terceiros
com data 26/02/2021.
19. Informações exigidas por diplomas legais
Para efeitos da alínea d) do n.º 5 do Artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais, durante o exercício de 2020, a Empresa não
efetuou transações com ações próprias, sendo nulo o n.º de ações próprias detidas em 31 de dezembro de 2020.
Não foram concedidas quaisquer autorizações nos termos do Artigo 397º do Código das Sociedades Comerciais, pelo que nada há a
indicar para efeitos do n.º 2, alínea e) do Artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais.
A entidade em 31 de dezembro de 2020 não apresenta dívidas em mora à Segurança Social nem a Autoridade Tributária.
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Demonstração dos resultados por naturezas em 31 de dezembro de 2020
Rendimentos e Gastos
Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal
Ajustamento de inventários (perdas / reversões)
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)
Provisões (aumentos / reduções)
Provisões específicas (aumentos / reduções)
Outras imparidas (perdas/reversões)
Aumentos / reduções de justo valor
Outros rendimentos
Outros gastos
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos
Gastos / reversões de depreciação e de amortização
Resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período
Resultado líquido do período

(em euros)
2020

2019

211,600.53 €
366,067.52 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
-173,791.09 €
-388,754.55 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
26,602.00 €
-11,200.14 €
30,524.27 €
-44,935.69 €
-14,411.42 €
258.15 €
-6.51 €
-14,159.78 €
0.00 €
-14,159.78 €

229,352.83 €
272,649.21 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
-179,080.31 €
-357,520.08 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
29,305.01 €
-11,478.07 €
-16,771.41 €
-57,601.45 €
-74,372.86 €
0.00 €
0.00 €
-74,372.86 €
0.00 €
-74,372.86 €

