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ASSIST@NCIAPAROQUIAL DE SANTOS O VELHO
BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Montantes

expressos em Euros)

RUBRICAS

NOTAS

31/12/2019

31/12/2018

ATlVO
Atlvo não corrente
Atlvos fixos tangfvels
Atlvcs Intang(vels
Investimentos financeiros

6
7

Atlvo corrente
Créditos a receber
Estado e outros entes públicos
Diferimentos
Outros stlvos correntes
Caixa e depósitos bancários

8
15.1
15,3
15.2
4

Total do Activo

484495,44

503348,64

as 363,76

86259,92
4062,50

3050,97

514817.86

594163,37

lOS 682,92
79132,08

81689,75
4358,49
6944,68

4666,16

30599,91

50856,21
629445,90

478961,12

801633,27

602553,95

1376451,13

1197317,32

FUNDOS PATRIMONIAIS
Fundos Patrimonlais
Fundos
Resultados transitados
AJustamentos/ outras variações nos fundos patrlmonlals

12
12
12

Resultado liquido do perfodo
Total dos Fundos Patrlmonlals

4376,67
684853,08
113328,12
802557,87

4376,67
6,28587,99
117361,33

750325;99

38613,03

56265,09

841170,90

806591,08

12686,82
35220,87
186933,20
300439,34

13 860,38
36137,71
141747,78
198980,37

53S 280,23

390726,24

PASSIVO
Pa~!llvo corrente
Fornecedores
Estado e outros entes públicos
Djferimentos
Outros passivos correntes

15,8
15.1
15.3
15.2

Total do Passivo
Total dos Fundos Patrlmoniai!l

e do Passivo

1197317,32

1376451,13

O anexo faz parte integrante do balanço em 31 de dezembro de 2019.

O Contabilista

~,.-.)"-'Q~

Certificado

A

~IY<~

o;..,~v4

o

~Direção

~. ItJ.. ~

?c>o Te..t

~Ci

~

\ I

\-l- t-- ('y:. ~
c~·

~
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ASSlsr@NCIA
DEMONSTRAÇÃO

PAROQUIAl.

De SANTOS o VELHO

DOS RESULTADOS POR NATUREZA

PERfoDO FINDO EM 31 De DEZEMBRO DE 2019
(Montantes expressos em tUrcs)

RENDIMENTOS

NOTAS

E GASTOS

Vendas e serviços prestados
Subsfdios. doações e legados à exploração
Custo das mercadorias vendidas e das matérias eensumldes

Fornecimentos

li!

serviços externos

Gastos com o pessoal
Outros rendimentos

Outros sastos

10
11
9
15.4
14.3
15.5
15.5

Resultado antes de depreclaçtil!ti, gastos de financiamento e Irnpõstos
15.7

Gastos/reversões de depreclaç!io e de amortizaç50

Re$ultado operaclonal (ante~ de gastos de flnanclam!lnto e Impostos) (EBIT)

394409,23
778482,91
(131 Ml,lS)
(205 984,96)
(801077,Oa)
32724,70
(7646,55)

Resultado antes de Impostos (EBT)

358857,79
755036,72
(127383,78)

(177832,45)
(762 223,(7)
34941,13
(S 576,26)

59067.10

i'S 819,48

(20957,04)

(22 473,09)

38110L06

53346,39
2918,94
(0,24)

503,25
(0,28)

15.6
15.6

Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados

20113

2019

39613,03

56265,09

Imposto sobre o rendimento do perlodo
56265,09

Resultado líquido do perlodõ

o anexo fflZ parte
o Contabillstll
5-...-0.•.... p~

integrante do balanço em 31 de dezembro de 2019.

A Dlreçilo

Certificado
{+-)'i'><.Jfl"<'

IV~v:y

g JU+, th,r ~J..
?o. ~ê...\~"\~~

Qr
(Zc~
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DEMONSTRAÇÃO !lOS RESULTADOS POR FUNÇÕES
?ERíOIiJOFrNDO EM 311 DE IJEZEMBRO OE 2019
qMontantes

expressos em Euros)

JardIm de
IllfãlTda

10
11
9
15.4
143
15.5

Vendas e 5E!iViços prestados
Subsídios, doações e legados â exploração
CUlSto das mercadorias vendidas e das matérias col\Sumidas
fametimentos
e serviços externos
Gastos com I} pessoal
Outros rendimentos
Outms ga,sto,s

15.5,

15.1

15.6
15.6

Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares supertades
Resultado antes de Impostos
Imposto sobre o rendimento

tEar}

176010,61
Z72 150,01
(21275,13)
(75 331),0:0)
(30051&,:1'1)
133105,09
(3004,95)

18600Z,06
264OOZ,49
(22 491,491)
(IM01Z,4S)
(28714I,IO)
132311,06
(Z 9111,16)

Ap:o:iJ!J>

Cantinas
Sociais

Dlomicí[lárlo

2Z 2591,74
145125,21
«26762)U~
(19 638,31))
(162 1491,1!lI1)
3836,04
(1!B3I,8!1)

613136,812

6'61)'Z5ftl

€31813161,0l1)

(7544,531)

(7418,79)

(3 1091,410)

S3I79lZ,29l

S81IiIlG,6,l

C41Z 1ll7Z,A\l!.»

181,11
(O,IO)

178,15
(0,10)

8,9,08
(OI,liJ,S)

5319173,36

581184,6i1

(41 !f.!l3l,381)

539131,316

58184,67

10136,82
498'62,58
(131119,21)
a:rl 004,2'1)
!50 668,64)
2146,51
(636,51)

413'.42,50
(41 491$0)

3\g4 4G9J,2l
ns,482,9'1
(1311841,15)
(205 984,961
(8011017,081
3\27241,10
(7646,55)

{Z09S1.041

5031,25
(0,281

do período
Resu!tado líCiluidodo perlodo

o anexo
O Contabilista Certificado

-S:,~, ~&

~tY<~

vt-~c>~

faz parte integrante

do balanço em 31 de dezembro de 2019.

(31Z1!J12,2Z)

(14\9,40)

3l81613,lill3i

ASSISi1ÊINDA P'AROOlUIAL DE SA'MI1i\Ois) O VEIJHiO
DEMONSTAAÇ.i\o

(INIlIVIOUAIjCONSOILIDADA)

DAS ALTERAÇÕES NOS FUNOOS PATRIMONIAIS

NO itERIOOO 2018

IMonta-ntes expressos em Euros)

fundas patJrimoniais allilów.ícfasa:as IlfStitufdores da entlCillade-mãe
AiuS\ta:me:n.tI!!s
Notas

IillESCRIÇÃO

lFundo·s

Resulta:dlil'S>

llil'UÍFaS wa:ria:~es

tJ;a1ltSiita:dlil's

11'00$
fundlil's

pmlmolitiais
POSIÇÃO NO INíoo no PERíOD:O 2018

4.376,67

1

664l.1U,,4IID

Tliltal dlils

Res'ulta:dtiJl

To,tal

lítIl\I!d:tiJl d0J

Fundos
i'a~i'm;w:nfa:f5

perÍod0J

7912.SiSi9lJ!1l!

121.319:4,10

2.076,t!ll31

1912.SSi91,ZOl

(4.032,71)

(2.0116,0131)
«Z.1!ll76,.0\3l»

(4.032,71')

(4.1)312,71')

(4.1ll312,77))

{4l.031Z,n»

56.Z6>5,00

5:6i.26iS.Il9l

56.265,,1191

5:4\.18\91,0,6>

Si2.Z3l2,3l2

SiZ.Z3lZ,32

(38.200,44)
(31Sl.ZIl):O.M)

(38:'200,44)
(38\.2(i):0),4I4\)

8'06i.5911,1il81

81l:6.Si9l11,1!ll8

ALTERAÇÕES f.!0 E>míollo

Outras alt.era~es reao;nheádas 1105 fundos patrímoniais

12

2.016,03
2.076,.0\31

2
RESULTADO ÚOlUIIlO

3l

DO PERlíOIlO

4=2-+3

RESULTADO IIIfIEGML
OPERAÇÕES (COMiNSn111100RES NO p'míollo

(3)8.200,44)
~318l.Z(i);t!ll,4I4\»

Si
P'OSII;'ÃO NO fiM

Ç.....
~

[4UiJl312,n)

no PERlíOIl:O

~

6=1+2+31+5

Zilll&

p.)~

4.3116,61'

628:.58\1,9i9l

1.11.3161,331

56.26iS"m;91

f( lu', ~
r'Y<:(:

vL»"~

7q~~~~c~~~

rf!.ocL:'~
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DEMO

STRAÇÃOl (INOlVlDUAL!CONSOUiJAOA»

DAS ALTERAÇÕES NOS fUNDOS

(Montantes

PAliRlMONlA1S. NO I'ERíOD0l201'.9

eJ«pressos em fUros}

AjllJistame:lilltos
f.!\e:sultrd0s
bali15itad0Si

!IilUf!r.Is, \lariaçãe:s
liWS

fmtdos;

!Iat1'ili'ltlilm:ials
I"OSIÇÃO NO INíCIO
ALTERAções

no

437/6.6:71

i'ERíODO 2.1l19

6ZB1 S8\7/ ,9:9

1l17/ 361,33

f.!\esuttad'1!!
[rq;ufdodl!!

Total das;

Tatta

56 26iS,iJ:91

Fundas;
lI"aitlrirm:ooêals

lIeuíod'o

8'66 5911..(il'8\

NO p:eRfoDO

Outras alterações

realll1heddas

12'

nos fundos patrinlol1iais
7/

56265,09

«403131,U)

{56 26>5.00)

(40JJ,11)

(41J33.21)

562.65,1iI9l

(41!l!3i31,2!1)

{56 26iSi,$91)

f41!lí3i3i,U)

«41ii3i3l,2!1)

3816U,filJ3I
€17/ 6iSi2..1!I6i)

RESULTADO ImEGMt

31816ll31.lill31
14 579,812

10
POSiÇÃO NO FIM DO I'ERíOIlO 20191

lU

3128\,12

8'4117J1lI,g1ll
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ASSISTÊNCIA PAROQUIAL
DEMONSTRAÇÃO

INDIVIDUAL

DE SANTOS O VELHO
DE FLUXOS DE CAIXA

PERfoDO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

(Montantes expressos em furos)

PER(ODOS
RUBRICAS

NOTAS

Fluxos de mlxlI da~ lIetlvldlld@5opeF.lcionals
Recebimentos de clientes I! utentes

Pagamentos afornecedores
P~gamentos ao pessoal

2018

371180,11

337961,34

(295546,62)

(255427,20)
(521218,10)
(438683,961

(784103,13)

( 70S 469, 94)

Caixa gerada pelas operaç6es

Pagamento/recebimento do imposto sobre
Outros recebimentos/pagamentos
FluHOSde calHa das actividades

2019

o

rendimento

operaclono/s

858451,17
(1)

149981,53

503942,66
65258,70

Fluxos de caixa I!lU actividades de Investimento
Pagamentos respeltantes 9:
Activos

fixos

(4206,60)

tanglvels

Recebimentos provenientes de:
Juros e rendimentos
Olvldendos

sim/lr"'l!

Fluxos dt caixa dos actividades

503,25
de Investimento

(2)

2918,94
(1287,66)

!'luilOS til! CIIlxlI tlli~ :u:tlvldath!$ dê flnllneillmí!nto

Recebimentos provenientes de:
Pagamentos f!ispeltantes a:
Juros e gostos similares
Fluxos de caixa das actividades

di! flnonciameMo

Variação de CIIilla ê seus i!qlIivalentes (1+2+3)
Efeito das diferenças de cSmblo
Calxií e seus equivalentes no Iniciodo perrodo
CalxiIe seus I!t:lulvah!ntf!s no fim do pl!flodo

o anexo faz parte integrante
o Contabilista

Certificado

(3)

lSD4S4,'18

4

63971,04

+/-

+/-

478961,12

414990,08

629445,90

471Hl61,12

do baianço em 31 de dezembro de 2019.

A Direção
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APSOV - Assistência Paroquial de Santos-a-Velho
Demonstrações Financeiras
31 de dezembro de 2019

APSOV = A~§ist~ncla PQfoqulal de Santos~o-Velho

Anexo às D{j!monstraç6es Financeiras Individuais
p.ml o exerdcio findo em 31 de dezembro de 2019
{Valores expressos em eurosf

1. Nota Introdutória
A Assistência Paroquial de Santos-C-Velho
constitu(da em 1932

(também

referida

neste documento

como APSOV) foi

la, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o número único

de matricula e de pessoa ccletlva 500 848 726.
Tem a sua sede social Rua da Esperança,

1'12

A Assistência Paroquial de Santos-C-Velho
estatutos

aprovados

133,10 -1200-656 Lisboa

é uma Instituição

Particular de Solidariedade

desde abril de 1935, tem como missão uma mais

sociedade, designadamente

Social, com

reta e justa ordenação da

com os seguintes prindplos:

- C respeito pela dignidade da pessoa humana;
- O esp(rito comunitário

de modo que a população e os seus diversos grupos possam promover-se

valorizar-se Incentivando

a solidariedade e ti partilha cristã de bens;

e

- O apoio às camadas populaclonals mais carencladas.
Fundada em 1932 sobre a proteçãc de Nossa Senhora de Fátima, por um grupo de pessoas que sentiu a
necessidade de ajudar a. resolver os problemas dos habitantes
essencialmente

da pesca, sendo que a grande malcrla

do Bairro da Madragoa, que viviam

passava por dificuldades

financeiras,

o que

originava más condlções de vida e uma saúde precária.
A Assistência nasce da consciência de que é preciso olhar pelos outros. Uma consciência revelada através
do empenho e de amor ao próximo na tentativa de tornar o mundo mais humano.
Iniciou-se então com um serviço pioneiro de Posto Médico.
Este é um extrate do relatório da época:
"Distintos médicos ofereciam desinteressadamente
entusiasmo que animava

o seu trabalho profissional. .. era grande o fogo e o

as voluntárias, que não se limitavam a tratar as pessoas em suas casas mas

também levavam alimentação

adequada e agasalhos, sobretudo

às crianças e idosos" e dizia ainda

".."tudo Isto que é necessário, não é o suficiente: é preciso também cuidar os doentes que não podem
tratar-se convenientemente

...",
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APSOV- Assistencia Paroquial de santos-o-velhoNDemonstrações Financeiras
:n de dezembro de 2019

Este espírito de entreajuda mantém-se vivo até aos dias de hoje, estando cada vez mais convicta que toda
a sua experiência tem fortalecido

a sua Miss:Jo de ajudar quem mais precisa.

Os funcionários desta instituição, além do seu valor profissional e de uma verdadeira responsabilidade
pelo seu trabalho, assumem uma atitude de dedicação, e de amor ao próximo.
No âmbito

da educação de crianças, sendo ou não desfaverecldas

empenhando-se

numa formação exigente, a par de um desenvolvimento

dar-lhes a mesma dignidade,
harmonioso numa constante

procura da verdade, no campo da ra:zão e da fé.
No âmbito dos idosos, empenha-se em melhorar a qualidade de vida
Não

desta população.

semente para apoiar estas pessoas a aumentar a sua ativldade e auteestlma, como torná-Ias mais

comunicativas,

mais autónomas

e Independentes,

e <linda poder ajudar a fortalecer

e desenvolver a

relação entre o Idoso e a família, através de um Centro de Dia e de um serviço de apoio domiciliárlo
pessoas

a

acamadas.

Atuatmente a Assistência tem duas casas a funcionar:
Casa Nossa Sênhol'a de fátima

Domiciliário,

- no apoio aOS Idosos - tendo 2S no Centro de Dia e 36 no Apoio

este serviço funciona

diariamente mais de

se refeições

das 7hOO às 24hOO durante

7 dias na semana, fornece ainda

a pessoas muito carenetadas,

Casa Pastorinhos de Fátima - no apoio a crianças - com Creche e Jardim de InfânciajPré-escolar

onde

recebe diariamente 179 crianças dos 4 meses aos 6 anos de Idade.

FUTURO
A missão que nos foi confiada pelos fundadores da APSOV, não nos deixa parar perante as dificuldades.
Por esta razão e porque as atuals Instalações não cumprem com as exigências legais, a APSOV fez um
pedido à CML para a cedência de um terreno. Depois de veriflcar a Idoneidãde da instituição, em maio de
2010, fez-se

a escritura de cedênela de um terreno na freguesia, para construir um novo Centro Social,

onde irão funcionar todas as suas valênclas, O projeto de arqultetura submetido a CML em dezembro de
2011, 56 em maio de 2019 foi aprovado definitivamente.
Desde a cadência do terreno em 2010 que a APSOV tem vindo a organizar eventos para angartação

de

fundos para a construção desta casa.
Também com o objetivo de financiar este equipamento foi preciso vender um andar da Rua da Esperança,
nO83 -2!l, Em dezembro de 2019 foi feito o contrato de promessa de compra e venda, cujo valor total será
no montante 530 OOO€.
Foi também estabeleci da uma pareceria com uma empresa gestora de parques de estacionamento
de gerir o estacionamento

a fim

deste mesmo edifício pagando uma renda anual à APSOV,
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Em dezembre de 2019

tl

APSOV fez uma candidatura ao PARESpara apoiar a construção da Creche.

Fez ainda um pedido de financiamento
Estando o projeto aprovado,

ti

a 3 bancos, não estando decidido qual o montante.

APSOV vai dar In(eio à construção cio novo centro social, lançou em maio

deste ano o concurso público para ti escolha do empreiteiro

para posteriormente

fazer o levantamento

do alvará.
Está previsto o Infcio da construção logo que todas as verbas estejam garantidas.
Estas demonstrações financeiras individuais foram aprovadas pela Dlreção, na reunião de 30 de junho de
2020. Ê opinião da Direção que estas demonstrações

financeiras

refletem

de forma verdadeira

e

apropriada as operações da APSOV, bem como a sua posição e performance financeira e fluxos de caixa.

2. Referencial contabilfstico de preparação das demonstraç6es financeiras
2.1. Base de Preparação
As demonstrações

financeiras

Individuais

anexas, foram

Normalização ContabJl(stica - SNC, nomeadamente,

preparadas

nos termos

do Sistema de

conforme o Decreto-Lei n.1I 36-A/2011,

de 09 de

março, que aprova o regime de normalização contablHstica das Entidades do Sector Não lucrativo

(SNC-

ESNL), e de acordo com e alterações lntrcduatdas pelo Decreto-Lei nll 98/2015 de 2 de junho ..
Sempre que o SNC-ESNLnão responda a espetos particulares de transações ou situações específicas, serão
aplicadas supletivamente

e pela ordem indica da, as NCRF e Normas lnterpretatlvas

(NI), as Normas

Internacionais de Contabilidade, sdctadas ao abrigo do Regulamento (CE) n.!! 1606/2002, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 19 de julho; e as Normas Internacionais

de Contabilidade

Internacionais de Relato Financeiro (lFRSl, emitidas pelo IASB, e respetlvas interpretações

(iAS) e Normas
(SIC e IFRIC).

Assim, as Demonstrações Financeiras são apresentadas em auras, por esta ser a moeda principal das
operações da entidade.
A preparação

das demonstrações

financeiras

em conformidade

com o SNC-ESNL requer o uso de

estimativas, pressupostos eJulgamentos crftlccs no processo da determinação das pol(tlcas ccntabltlstlcas
a adctar pela APSOV, com Impacto significativo no valor contabtltstlco dos atlvos e passivos, assim como
nos rendimentos e gastos do período de reporte.
Apesar de estas estimativas serem baseadas na melhor experiência da Dlreção e nas suas melhores
expectativas em relação aos eventos e ações correntes e futuras, os resultados atuals e futuros podem
diferir destas estimativas, As áreas que envolvem um maior grau de julgamento

ou complexidade,

ou
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áreas em que pressupostos e estimativas

sejam significativos

para as demonstrações

financeiras são

apresentadas na Nota S.
2.2 Derrogação das disposições do ESNl
Não existiram, no decorrer do exercício

a que respeitam estas Demonstrações Financeiras, quaisquer

casos exceclonals que implicassem dlretamente

a derrogação de qualquer disposição prevista pelo ESNL.

2.3 Comparabllidade das demonstraçl)es financeiras
Os elementos constantes nas presentes Demonstrações Financeiras são, na sua totalidade,

comparáveis

com os do exercício anterior.

3. Principais polrtlcas contabilísticas
As principais pol(tlcas de contabilidade
abaixo

se descrevem.

aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras são as que

Estas pol(tícas

foram

consistentemente

aplicadas

a todos

os exercícios

apresentados, salvo indicação contrária.

3.1 Bases de apresentação
As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade
a partir dos livros e registos contabilisticos

das operações,

da entidade, mantidos de acordo com a NCRF·ESNLem vigor

à data da elaboração das demonstrações financeiras.

3.2 Conversão cambial
As demonstrações financeiras da APSOV e respetlvas notas deste anexo são apresentadas em euros, salvo
indicação explrcita em contrário.
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3.3 Ativos Intangíveis
Os atlvos Intangíveis encontram-se

registados ao custo de aquisição, dedulido

das correspondentes

amortizações e das perdas por lm paridade acumuladas.
As amortizações

são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados,

pelo método da linha reta em conformidade

com o período de VIda útil estimado de três anos. Não é

considerada qualquer quantia residual.
Se existe algum Indício de que se verificou uma alteração significativa da vida útil ou da quantia residual

de um stlvo, é revista a amortização desse atlvo de forma

prcspsttva para refletir as novas expectativas.

3.4 Ativos Fixos Tanglvels
Os attvos tangíveis encontram-se valorlzadcs ao custo deduzido das depreciações acumuladas e eventuais
perdas por lmparldade, Este custo Inclui o custo estimado à data de transição para o SNC-ESNL,e os custos
de aquisição para atlvos obtidos após essa data.
O custo de aquisição Inclui o preço de compra do ativo, as despesas dlretamente

imputáveis

à sua

aquisição e os encargos suportados com a preparação do stlve para que se encontre na sua condição de
utilização. Os custos incorridos

com empréstimos

obtidos para a construção

de atlvos tangíveis são

reconhecidos como parte do custo ele construção do ativo,
As taxas de depreciação utilizadas são calculadas pelas taxas legalmente fixadas pelo Decreto-Lei 78/89
de 3 de março e correspendem

aos seguintes perlodos de vida útil estimada (em anos):
Anos
10 li 50

Edlflclos e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Equipamento administrativo
Outros AFT

2. 11 15
2 alO

2 ala
(em/unção da vida útil estimada)

Existindo algum Indlcio de que se verificou uma alteração significativa da vida útil ou da quantia residual
de um ativo, é revista a depreciação desse atlve de forma prospetfva para refletir as novas expectativas.
Os atlvos fixos tangrveis em curso referem-se a atlvos em fase de construção, encontrando-se

reglstados

ao custo de aquisição deduzido de eventuais perdas de imparidade. Estes atlvos são depreciados a partir
do momento em que estão dlspenlvets para uso
o pretendido

li!

nas condições necessárias para operar de acordo com

pelo órgiío de gestão.
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As mais ou menos vallas resultantes da alienação ou abate do atlve fixo tangível são determinadas como
a diferença entre

o preço de venda e o valor Irquído contabilrstico na data de alienação ou abate, sendo

registadas na demonstração dos resultados nas rubricas "Outros rendimentos

11

ou "Outros gastos

li.

3.5 Inventários
As matérias-primas, subsidiárias e de consumo são valorizadas ao custo de aquisição, deduzido do valor
dos descontos de quantldade concedidos pelos fornecedores,

o qual é inferior ao respetíve valor de

mercado.

Os Inventários são valorizados pelo seu custo hlstôrícc ou pelo valor realizável lIquido, caso este seja
Inferior ao anterior.

3.6 Rédito
Relativamente ao reconhecimento
rédito quando

do rédlto nas prestações de serviço,

li

APSOV apenas reconhece e

os serviços estão totalmente executados.

3.7 Imposto sobre o rendimento
A APSOV encontra-se isenta de imposto sobre o rendimento

(IRe) por se tratar de uma Instituição

Particular de Solidariedade Social (IPSS).

3.8 Acontecimentos subsequentes
Os acontecimentos após

ti

data do balanço que proporcionem

informação adicional sobre condições que

existam à data do balanço sãc refletldos nas demonstrações
balanço que proporcionem

ínfermaçãc

financeiras. Os eventos após

ti

data do

sobre condições que ocorram após a data do balanço são

divulgados nas demonstrações financeiras, se forem considerados materiais.

3.9 Especialização dos exercicios
Os rendimentos e gastos são registados de acordo com o regime do acréscimo, pelo qual os rendimentos
e ganhos são reconhecidos à medida que são gerados, independentemente
recebidos ou pagos. As diferenças

entre

05

montantes

do momento em que são

recebidos e pagos e os correspondentes
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rendimentos

e gastos sSo registados

nas rubricas

"Devedores

de 2019

e credores por acréscimos"

e

"Dlfenmentos" .

4. Fluxos de caixa
Para efeitos da demonstraç50 dos fluxos de caixa, caixa e seus equivalentes indui numerário, depósitos
bancários imediatamente meblltzâvels (de prsilo inferior ou igual a três meses) e aplicações de tesouraria
no mercado mcnetsrtc, Ilquldos de descobertos bancários e de outros financiamentos

de curto prazo

equivalentes.

A caixa e seus equivalentes em 31 de de;;:embro de 2019 e de 2018 detalha-se conforme se segue:

2019 .
Numerário

Depósitos à Ordem
Outros Depósitos

1196,02
428249,88
200000,00
629445,90

2018
1022,85
103938,27
374000.00
478961,12

S. Polfticas contabilisticas, alterações nas estimativas contabilfsticas e erros
Durante o exerclcío findo em 31 de dezembro

de 2019 não ocorreram

alterações

de políticas

cont<iblllsticas, face às consideradas na prepar<ição da informação financeira definida anteriormente.
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6. Ativos fixos tangíveis
Durante o período findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o movimento

ocorrido na quantia

escriturada dos atlvos fixos tangíveis, bem como nas respetlvas depreciações acumuladas e perdas por
ímparídade, foi o seguinte:

2019

Terrenos.

Allvo!
Saldo Inlclll

racunol

Edilfclol@
ou\rAI

T1Dtur.is

e."SlmOI

Equlp. básico

Equip, d6

tr3nl~.,te

Equlp,
adminSlritlvo

Out,os 3I1v0l
n.os lonllvo'.

Atlvo$ fixos
p.Mcur§o

14 832,70

94487,67

27012,76

GS2262,72

153979.92

HOU,76

6S1261.72

153978,92

2SS03,17

60496.18

14832,70

26906B,09

lU 342,56

2S 042,79

S9939,94

14832,70

425,04

333,60

2HOU7

60496,7a

Total

1028574,72

Aquislça ••

0.00

Snldo llno'
Dopfllclliçõoc Itui'IIulláM
pftrd~s por ImplrldDd@
S.ldo InlclDI

94487,67

1028574,72

ti

Cloprecl'çi!os do .xllclclo

13415,76

Snldo nn.1

~02 483,95

AtI\I6II(~uld ••

27 012.7&

349

nu?

4 "a,BO
141021,36

2>457,83

12 957,56

35.34

S2S 226,08
18853,20

14Ul,70

60l7U4

544079,28
94487,67

211,24

484495,44

2018
Terrenos@

recursos

",lu,.I,

Allvôl
Soldo inl(I~1

27012,76

AquIslç80s

p.,d."""

2? 012,76

Equlp. bns!co

(OMitlu,a.1

G48056,12

149162,06

Equlp, de
tron.porlt

25503,17

EQulp.
~dmfnstrBtivo

60496,78
U,OO

Outros ntlvos
taMsl"els

(IXO'

14832,70

I\livos /Ixo.
QM curso

94.487,67
0.00

Total

1019551,26

4816,86

0,00

GS2 262,72

15J 978,92

25503,17

60496,78

14832,70

21S 652,33

130247,79

24617,75

S9506,26

14832,70

504 ASG.S3

13 415,76

6094,77

425,04

433,69

289068,09

136342,56

25 04~,'9

59939,94

14 Ul,70

525226.08

363194,63

11636.36

0,00

94487,67

9023,46
1028514,72

e

OopreCigÇaei do .>!feltio
Soldo finAl
Alluos I1quldo~

fi

4 ZOO,50

S.Idt'l final
O.p, •• I~ç~•••• umuladll
Imporld.d.
Saldo Inlclol

Edlfltios
outras

27 012,7G

20369,25

.-

460,38

556,84

94481,67

503348.64

Os atlves fixos tangrvels em curso eerresponcem às despesas para o projeto da nova casa da APSOV.
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7. Atlvos Intangrveis
Durante e perlodo findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o movimento ocorrido na quantia
escriturada dos atlvos lntangfvels, bem como nas respetlvss amortizações acumuladas e perdas por
Imparidade, foi o seguinte:

2019
Programas
de

compuUdor
AtiVO!i
Saldo Inicial
Saldo final
AmortlzaçÕêll acumuladas e
perdas por 1mparidade
Saldo Inicial
Amortizações do exercíctc
Saldo final

Outros atlves
intangfveis

Total

1897,64
1897,64

105194,88
105194,88

107092,52
107092,52

1897,64

16831,12
2103,84

18728,'6

86259,92

Atlvos Hquldos

2103,84

20832,60

189',54

86259,92

2018
Programas

de
computador

Outros ativos
Intangfveis

Total

Ativos

1897,64
1897,64

Saldo inicial
Saldo final
Amortizações

acumuladas

105

194,8B

_--:;;.10;;.;7...;0"",9.;;;2:.;;;;.,5.;;;..2

lOS 194,88 _...;1:.:;O.,:..7.;;;09:.::2:.l.::,5.;::..2

li!

perdas por imparldade

1897,64

Saldo Inicial
Amortlzaç5es
Saldo final
Atlvos Ifquldos

o atlvo

do exeretele
1897,64

14727,28

16624,92

2. 103,84

:2 103,84

16831,12

18728,76

SS 363,76

88363,76

intangrvel cerrespende ao direito de superfrcie pago li Câmara Municipal de Lisboa para o projeto

da nova casa.
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8. Créditos a receber
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a rubrica de créditos tinha a seguinte composição:

2019

2018

Créditos a receber
CRentes e utentes

11-1lilldias

CUt!l\tes conta corrente

18tN1GSdias

108682,92

81689,75

108682,92

81689,75

3115-540dlll$

SilO -1ll0 dias

>7!líldia~

Total

41429.71
41 429.71

108682,92
108682,92

30234.02
HOB.17
10117,49
18993,53
30 234.02 _-:7~9:.:::;0;:J.!!.~17~
__ ..:.:10:;...
1:..;1.;.,17.4=9
18993,53

9. Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o CMVMC tinha a seguinte composição:
2018

M. Primas e
Subsidiárias

Total

Compras

100122,136

ücnatlvcs

31718,29

100122,86
31718,29

131841,15

131841,15

M. Primas e
Subsidiárias

Total

Inventário final

CMVMC

2018

Compras
Donativos

99533,29
27850,49

99533,29
27850,49

127383,78

127383,7B

Inventário final

CMVMC
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10. Rédito
Relativamente ao reconhecimento

do rédltc nas prestações de serviço, são compostos essencialmente

por matrículas e mensalidades, e nas vendas por venda de equipamento desporttvo,

Rédlto
Vendas
Prestações de Serviços

1019

2018

394409,23
394409,23

4554,00
354303,79
358857,79

11. Donativos, Subsídios do Governo e apoios do Governo
Os subsldíos à exploração, recebidos com o ebletlvc de compensar a instituição por
reglstsdcs

na demonstração

gastos incorridos, são

dos resultados de forma sistemática durante os períodos em que são

reconhecidos os gastos que aqueles subsidias visam compensar.

Subsfdlos

Atribuldo pela Segurança Social
Atrlbufdo por outras entidades
Donatlvos

2019

2018

724214,50
15061,10
39207,31
778482,91

709266,35
11758,50
34011,87
155036,72

Na rubrica subsídios atribuídos pela segurança social, está Incluído o acréscimo do subsídio de dezembro
montante 4.030,OO€, sé transferido pela segurança social em janeiro 2020.
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12. Fundos Patrlmonlais

o Fundo social está totalmente

realizado no valor de 4.376,67 euros.

Os movimentos ocorridos nos Fundos Patrtmontats são os que se seguem:

2019
Aumentos
Resultados Transitados
Subsldlos
RLEdo sxerctcle anterior

201a
Reduçoes

Aumentos

0,00

32.200,44
4.032,77

4.033,21
56.265,09
56.265,09

Importa referir que a rubrica de "Ajustamentos/outras

Reduçoes

2.076,03
2.076,03

42.233,21

variações nos fundos patrlmcnlats"

refere-se a

subsídios que se encontram por reconhecer.

13. Acontecimentos após a data do balanço
Até à data da conclusão deste relatértc não ocorreram factos significativos, que mereçam destaque, uma
vez que niio dtsteresm as demonstrações financeiras.

14. Beneffclos dos empregados
14.1

Número de membros dos órgãos diretivos e alterações ocorridas no perfodo de relato financeiro

Os órgãos dlretlvos da APSOV são constituídos por 5 membros e não houve alterações no ano de 2019.

14.2

Remuneração dos órgãos diretivos

Na APSOV os 6rgãos diretivos não são remunerados.
No entanto a secretária da Direç~o Maria do Carmo Campalo Ribeiro é remunerada pelo facto de ser
funcionária da instituição com o cargo de responsável geral dos serviços da instituição.
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14.3

U de dezembro de 2019

Gastos com o pessoal

Em 31 de dezembro

de 2019 e 2018 a rubricas

de Gastos C(JfTI o pessoa! apresentava

a seguinte

composição:

Gastos com
Remunerações do

pessoal

Encargossobre remunerações
Seguros de acidentes no trabalho e doenças preflsslcnals

Formações
Outros

o número

2019

2018

658010,58
13416B,06
5974,48
793,73
2130,23
801077,08

624707,41
128292,72
5895,04
470,00
2858,50
762223,67

pessoal

médio de empregados durante o ano de 2019 foi de 52 e no ano de 2018 de 55.

15. Outras Informações consideradas relevantes
15.1

ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

No final do perfcdo findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018, as rubricas de Estado e Outros Entes

Públicos,

apresentavam a seguinte composição:

2018

2019
Ativo

Imposto sobre e rendimento das pessoas singulllres
Contribuições para a Segurllnça Social
IVA li recuperar
Out rcs 1m postos

o montante

Pã~~lvo

Atlvo

7652,44
28407.67

7117.00
27826,15
2915,33
5066,75
'1982,08

Passivo

4358,49
277,72

4358,49

77.60
36137,71

de 2.915,33 € respeita a pedido de reembolso de IVA suportado na alimentação

e obras ao

longo do ano de 2019.
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15.2

ATIVOS E PASSIVOSCORRENTE

No final do per(odo findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018, as rubricas de Ativos e Passivos Correntes,
apresentavam

a seguinte composição:

2019

2018

Outros atlves correntes
Adiantamento a fornecedores (i)
Pe~sollll ~ ~di<lntamentog
Devedores por tlI~r€!scimo de rendimentos (H)
Outros atiVQs eorreotes (ili)

25.925,35
4.581,62
4.030,00
16.319,24

24.902,14

50.856,21

30.599,91

8.015.87

3.843,00

100,00

103.733,64

131.101,86
161.221,61

1.056,41
90.285,86

300.439,34

198.980.37

4.047,69
1.650,08

Outros passivos correntes
Adi!l!l"ítamento de elit!íntEi9
Pessollll • rt!ímuneraç6es
Pí\l.SSOIllI• encargos com pessoal (Iv)
Devedores por acréscimo de gasto
Outros passiVQs commtes (v)

(I)

(lS,279,OO €)
(li)

a fornecedores

O adiantamento
li!

correspende

na sua maioria

li!

rendas por emitir pelo senhorio

por obras (4,470,OO€),

O saldo desta rubrica

lá composto pelo acréscimo do subsidio da segurança social para as cantinas

sociais, relativo ao mês de dezembro,
(iii)

61,46

só recebido em janeiro 2020,

A variação ocorrida nesta rubrica deve-se essencialmente

ao montante de 4.340,32 € que a

APSOV espera vir a receber pelos estágios do IEFP.
(iv)

Este montante

indul estimativa

de subsidio de férias, férias e encargos com segurança social a

pagar em 2020,
(v)

O saldo desta rubrica tê composto
Lisboa pela ocupação do terreno

na sua maioria pelas cauções pagas à Câmara Municipal
cedido por esta e um adiantamento

de

relativo á venda de um

imóvel (70.000,00)
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15.3

DIFERIMENTOS

No final do perfodo findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a rubrica de Diferimentos, apresentava a
seguinte composição:

Dlferlmentos

2019

2018

2546,73
1397,00
482,83
11,09
228,51
4666,16

:2419,03
4105,00
410,00
10,65

G~!ltO!la reconhecer:

Seguros
Rendas

K-Med XXI

Daco Pro·teste
Outros

Rendimentos a reconhecer;
Projeto Nova Casa (i)
IEFP (li)

(i)

Valor correspondente

180147,79
6785,41
186933,20

6944,68

138263,68

3484
141747,78

a dcnatlvos especificamente recebidos para o projeto Casa Humana e

cujcs gastos a Direção considera ainda estarem por Incorrer. Este ano a Direção decidiu
imputar
(il)

li!

totalidade dos dcnatlvos recebidos para este projeto.

Montante a ser reconhecido como rendimento à medida que a instituição suporta o custo
com os vencimentos dos ~staglários.
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15.4

FORNECIMENTOS

E SERViÇOS EXTERNOS

A rubrica de FornecimenttJs e Serviços Externos é detalhada conforme se segue:

Fornecimêntoli e Serviços Externoil
Stlrviços Espeelallzados
Trabalhos especiallzados
VlglI~ncia e Segurança
Honorários
Comissões
Conservação e reparação

2019
94739,63
33026,21
340,39
18325,70
33713,90
9333,43

62452,94
28766,84
253,44
23261,71
0,00
9608,60
562,35

11 584,84

9231,26
g 740,71
85,20
411,35
0,00

Outros

Materiais
Ferramentas e utensflles de desgaste rápido
Livros e documentação técnica
Material de escritório
Outros

Energia e fluídos
Electricidade
Combustlvels
Água
Oeslocações, estadas e transportes
Deslocações e estadas
Transporte de pessoal
Outros

10 077,50
129,76
978,83
398,75
24 726,11

10735,79
7064,86
6925,46
511,00
281,00
230,00
0,00

Seguros

74423,38
49260,00
3101,11
1916,45

Contencíoso e netarladc
Limpeza, higiene e conforto
Outros serviços

8865,17
10390,69

Serviços diversos
Rendas e alugueres
Comunicação

2018

289,96

205984,96

26644,78
12173,65
6898,19
1572,94
462,70
160,15
. 36,60

266
79034,77
49629,00
4065,39
1556,57
10,00
11304,13
12469,68
177832,45
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15.5

OUTROS RENDIMENTOS E GASTOS

A decomposição das rubricas de

Outros gastos e de Outros rendimentos em 31 de dezembro de 2019 e

2018 é conforme se segue:

2019

2018

5318,84
69,08
5726,09
4033,21
5250,81
5223,43
384,09
6719,15
32724,70

6606,40
38,19
19561,61
4032,77
4702,16

34941,13

3509,88
1504,84
2.631,83
7646,55

581,46
1030,89
405,76
3558,15
5576,26

Outros rendimentos
Rendimentos suplementares
Descontos de pronto pagamento
Correcções relativas a anos anteriores
Imputação subsrdios investimento
Restituiç~o de Impostos
Consignação IRS
Consignação IVA
Outros

gastos
Impostos e taxas

Outros

Correcçl5es relativas a anos anteriores
o.uotizaçães
Outros

15.6

JUROS E OUTROS RENDIMENTOS E GASTOS SIMILARES

Os gastos e perdas de financiamento

reconhecidos no decurso dos anos de 2019 e 2018 são detalhados

conforme se segue:

2019
Juros e gastos similares suportados
Outros gastos de financiamento

Juros e rendimentos
Juros obtidos

O,2B

2018

0,28

0,24
0,24

503,25
503,25

2918,94
2918,94

similares obtidos
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15.7

DEPRECIAÇOESE AMORTIZAÇOES

o detalhe

da rubrica de Gastos/reversões de depreclaçao e de amortização nos exerclctos findos em 31

de dezembro de 2019 e 2018 é conforme se segue:

Activos fixos tang(vels
Activos intilnglveis

15.8

2019

2018

18853,20
2103,84
20957,04

20369,25
2103,S4
22473,09

FORNECEDORES

o detalhe

da rubrica defornecedofes

nos exercíclcs findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 é conforme

se segue:

Fornecedores

2020

2019

12.686,82
12.686,82

13.860,38
13.860,38

A 31 de dezembro de 2019 o saldo compõem-se na sua maior da seguinte forma:
8.246,19 € relativos à faturação dos meses de novembro e dezembro;

•

Shopitur

•

EPAL - Empresa Portuguesa das Aguas Livres, S,A, = 1,158,17 € relativos à faturação de dezembro;

•

Canceila O Abreu Esteves & Associados - Sociedade de Advogados RI - 1.392,36 € relativos à

=

faturação de dezembro;

o Contabilista
So,,~~ ~

Certificado

~~~~

f\-{J~~
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