Assoc. do Lar e CêntÍô Dia de §.Salvador do Casteloiro

BALANÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2O2O
RUBRICAS

NOTAS

EXERCICIOS
2020
2019

ATIVO
Ativo náo coÍÍêntâ:
Ativos fixos tângiveis
Ativos intângiveis
Outros in\êstimêntos

f inânceiros

681.767.67

632.566,30

0.00

0,00

882.87

0,00

682 650.54

632.566.30

2 370.36

2.649. 76

Ativo coÍíento:
lnvenláÍios
Clienles
Crédilos a recebeÍ
Caixe ê depósitos bancários

Total do Ativo

9.22.1 .50

7.802.06

311.802.41

209.O12,73

323 394 27

219.464.55

í.006.0a4,81

852.030,8s

675.741.25

6?5.741,25

FUNOOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

F!ndos Patrimoniais
Reservas
Resullados trânsitados
Ajuslamentos / Oulrâs variâÇôês nos Íundos palrimonials
Resultado liquido do periodo

Total dos Fundos Patrimoniais

( 00)

(,00)

101.551,43

66.029.61

42.930,07

14.657,98

420.222.7s

756.428.84

51.567,30

36 784.66

871 790,05

793 213.50

Passivo
Pgssivo não coítenlêi
Finânciafienlos obüdos
Oulras diüdas a pagar

(.00)

{.00)

59.315,65

3.824,94

53 315.65

3.824,94

Pa8glvo corr€nle:
Éornecedoles

2.714.40

(,00)

Estaclo e oukos entes públicos

9.276,22

6.150,09

58.360.62

44.442.32

Remuneraçôes a pagâíSindicato

4.587,47

Diíeíamentos

Total do passivo

Total dos Fundos Patrimoniais e do Pessivo

A Direçáo

74.939.11

54.992 41

1t4.25.,76

58.8r7,35

1.006.044,81

852.030,85

O Contabilista Certificado
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Assoc. do Lar e Centro Dia de S.Salvador do Casleleiro

Demonstração Fluxos de Caixa
RUBRICAS
ATIVO

Recebimentos de Clientes e Ulentes
Pagamento de Subsidios
Págamenlos de apoios
Pagâmentô dê Bolsas
(275.934.19)
Pagamenlos ao Pessoal
(108.183.74)

Caixa geÍâda pelas oPerações

(149.605,73)
0.00

Pagamentc/recetlimeflto do imposlo sobÍe o íendimmlo
Pâgarrentos Recebimentos
Fluxos de caixa das atiúdades opêracionais ('1)

Pagamentos respeitantes a:
fixos tangiveis
lnlangiveis

Financeir6
provenientes de

:

fixos tangileis

lntangi\€is
FinanceiÍos

ao nvestimneto
e ÍendiÍnentos srfinlares

Diüdendos
Fluxos de caixa das âtiúdades de inveslirnento (/2)

proveniontos de:
Finânciâmenios Oblidos
Realzâçáo de Fundos
de preluizos
Doações
Outías opeíeçóes de financiámêntos

rêspoitantes a:
obtidos
e gastos sirnilares
Divrdendos

Redução de fundo6

outras opeÍaçóes de Ínanciamentos
Fluxos de Câixa das aiiúades de Ínanciamento (3)

de câixa o seus equivalêntes 11+2+3)
EÍoitos da Diferênçâ d6 cámbio
ê sêus equivâlontes no inicio do peÍiodo
no ,im do

A Direção

O Contabilistâ CertiÍicado
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Assoc. do Lar e Centro Dia de S.Salvador do Casteleiro

DEMONSTRAçÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
De Janeiro até Dezembro

RUBRICAS

I

NOTAS

EXÉRCtCTOS
2019

2020

I

RENDIMENTOS E

GASTOS

I
I

pre§tados
subsidios. doâÇoes e.egados à exploÍação
Cuslo das meÍcâdonâs \êndidas e das maléías consumdas
Fornecimentos e seMços eíe,nos

369.310.28

Vendas e seruços

I
I

I

I

Gaslos com o pessoal
lmpa4oàde de diudas a Íeceber (peÍdaslÍev€lsôes)

351 475 50

264.815.54

246.135,06

(36.066,02)

(42.404,01)

(101.E62,33)

(90.676,78)

(411.736,42)
12.778.001

\423 .444 .31)
(,00)

4.622.10

11.209.97

(11.277,03)

1266,37)

75.O28.12

52 029,06

(23.459.S0)

115.244.40)

51.568,22

36.784.66

Juíos e rendimentos srmilarês oblrdos

(.00)

(,00)

Juros e qaslos srmilaíes supoíado§

(,92)

(.00)

51.s67.30

36 784.66

(.00)

(.00)

5't.567,30

36.78,1,ô6

Outros Íendrmênlos

outíos oastos
Resultados antes do dep.êcieçóos. gastos de Íinanciamento e imPo§tos
Gastoske\êrsôes dê depreciação

e de amoÍtização

Resultâdo opêÍâcional (tntes dê 9âsto3 do ,inanciaíriênto e imposios)

Resu ltado antes dê

llmposlo sobÍe o rendrmenlo

clo

impostos

peÍiodo
Resultedo lÍquido do pêÍiodo

A Direção

do
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ANEXO

1- Identifrcacão da entidade

A

Associação, Lar e Centro de Dia de S. Salvador do Casteleiro, é uma Instituição sem flns

lucrativos, constituída em 9 de noverúro de 1988, soba forma de associação, com estatutos
publicados no Diário da República, tem sede na rua das escolas, s/n, na freguesia do Casteleiro,
concelho do Sabugal, tendo como atividade principal o CAE 87301

-

Atividades Apoio Social

para pessoas idosas com alojamento.

2- Referencial contabilistico de preoaração das demonstracões financeiras
Referencial contabilístico

As

:

demonstrações financeiras apresentadas têm como referencial contabilístico o

Sistema de Normalização Contabilistica, tendo sido dotada a Norma Contabilística e de

Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo, de acordo com o Decreto-Lei
no 98/2015 de 9 de março e o

Aviso n" 825912015 de 29 dejulho.

Identificação e justificação das disposições da normalização contabilística para

as

entidades do setor não lucrativo (ESNL) que, em casos excecionais, tenham sido
derrogadas e dos respetivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a
necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e
dos resultados da entidade.

Não houve disposições do SNC que tenham sido derrogadas, portanto as demonstrações
financeiras apresentâm uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos
resultados da entidade.

Associação Lar e Centro de Dia de S. Salvador do Casteleiro
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Políticas contabilísticas. alteracões nas estimativas contabilísticas e erros

Principais políticas contabilísticas:
As bases gerais de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras:

As Demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o princípio do custo
histórico.

As políticas contabilisticas apresentadas, foram apücadas de forma consistente com o

previsto na NCRF-ESNL. Em cada dado de balanço é efetuado uma avaliação da
existência da evidência objetiva da imparidade, nomeadamente da qual resulta um
impacto adverso nos fluxos de caixa futuros estimados, sempre que possa ser medido de
forma fiáve1.

As demonstrações financeiras foram preparadas tendo em conta os principios

de

continuidade, compreensibilidade, relevância, materialidade, Fiabilidade e apresentam
uma informação

fi

dedigna.

Não existem situações que afetem ou coloquem algum grau de incerteza materialmente
relevante, nas estimativas previstas nas demonstrações financeiras apresentadas.

Não houve em qualquer dos momentos a alteração das políticas contabilisticas.

As correções relativas a períodos anteriores foram contabilizadas nas contas respetivas
contas de custos e proveitos.

4

-

Ativos Íixos tanqíveis

Diwlgações para cada classe de ativos fixos tangíveis:
a) Os critérios de mensuração usados para determinar a quantia escriturada bruta:

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das
respetivas depreciações acumuladas e perdas por imparidade.

Os custos subsequentes são reconhecidos como ativos fixos tangíveis, apenas se for

provável que delcs resultaram beneficios económicos futuros. As despesas com
manutenção e reparação são reconhecidas como gasto à medida que são incorridos de
acordo com o rcgime do acréscimo.

b) Os métodos de depreciação usados:

Associação Lar e Centro de Dia de S. Salvador do Casteleiro
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As depreciações dos ativos tangíveis são calculadas numa fase sistemática segundo o
método da linha reta, com uma imputação anual.

c) As vidas úteis ou as taxas de depreciação usadas:

A vida útil dos bens

e as taxas de depreciação usadas respeitam o disposto no Decreto

Regulamentar no 2512009, de 14 de setembro.

d) Reconciliação da quantia escriturada no início

e no fmal do período que mostre as

adições, as revalorizações, âs alienações, as depreciações, as perdas da imparidade e
suas reversões e outras alterações:

A quantia escrituada, as depreciações acumuladas, reconciliação da quantia escriturada

no início e no Íim do periodo mostrando as adições, os âbates, as amortizaçôes,

as

perdas de imparidade e suas reversões e outras alterações, foram desenvolvidas de
acordo com o seguinte quadro:

Situâçào em

Situação em 31/1212020

31i2t2019
Rubdcâs
Saldo Iniciâl

Adiçôes

Quântia Bruta

Depreciações ê
imparidâdes

Alienâçôes

Quântia

Liquida

890.985.ó7 €

3.231,50€

EquiDâmento bísico

40.57r,82 €

Ilquipame

86.037.50€

Equipâmentô adminislÍâtivo

50.373.35 €

572.20e

Oulros atilos lixos tansiveis

2.540.34 €

Ediilcios e ou{Ías cônstruções

os de transpoíe

Ati(rs lânsíveis

e

lnlâneiveis

894.217.1t €

0.00 €

301.243.13 €

2.211.87 €

42.783.69€

0.00 €

30.900.36 €

rr.883.33 €

0.00€

86.037,50 €

0,00 €

86.037,50 €

0.00 €

50.945,5s€

0.00 €

40.680,96€

9.692-39 €

2.540,14 €

0.00 €

2.s40,34€

0.00 €

0,00 €

Total

1.070.508.68 €

0.00 €
6.015.57r1

|

016 524.25 €

0_00

€

0.00 €

46t

592.974,O4€

0.00 €

0,00 €

402.29 €

614.549J6 €

Dirulgações sobre restrições, garantias e compromissos:
a)

A existência

e quantias de restrições de titularidade e ativos Íixos tangíveis que sejam

dados como garantia de passivos:

Não existcm quaisquer restrições à titularidade de ativos fxos tangíveis da Instituição.

Associação Lar e Centro de Dia de S. Salvador do Casteleiro
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5- Ativos intansíveis
Não aplicável
6

- Custos

Empréstimos Obtidos

Não aplicável

7

-

Inventários

Os inventarios encontram-se valorizados de acordo com os seguiúes critérios:

- Mercadorias e Matérias-primas

As mercadorias, matérias-primas, subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas

ao custo de aquisição. O custo de aquisição inclui as despesas incorridas até

ao

armâzenamento, utilizando-se o custo médio ponderado como método de custeio.

Em 31 de dezembro de 2020 a rubrica "inventários" apresentava os seguintes valores:
Descrição
Mercadorias
M.P.Sub.ConsuProdutos Acabados

Inv. Inicial
0.00€

Compras
0.00€

2.649,76€
0.00€

s3.558.40€
0.00€

Reclassil
0.00€
-17.771.78C
0.00€

Inven. Final
0.00€

CMVMC
0.0m

2.370,36€.

36.066.02€
0.00€

0.00€

8-RendimentoseGastos

Políticas contabilísticas adotadas para o recoúecimento do rédito incluindo os métodos
adotados para determinar a fase de acabamento de transações que envolvam a prestação
de serviços:

O rédito é mensurado pelo justo valor da retribuição recebida ou a rcceber.

Os rendimentos obtidos provenientes da atividade de exploração estão descritos no
quadro:

Associação Lar e Cêntro de Dia de S. Salvador do Casteleiro
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Descrição

3t-12-2020

3t-t2-2019

364.906,28€
4404,00 €

349 .37 5.50

Prestações de Serviços
a) Quotas dos Utilizadores

b) Quotas e Joias

€

2.100,00 €

c) PromoÇão para captação lecursos
d) Serúço de prevenção de eventos

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

e) Serviços diversos

0,00 €

0,00 €

369.310,28 €

351.475,50 €

Total

Não apiicáve1.
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- Subsídios

doacões e lesados às exoloracâo

período que mostre os
Reconciliação da quantia escriturada no início e no Íim do
aumentoseasreduçõesdossubsídiosdasentidadespúblicasreconhecidasnosfundos
patrimoniais:

Relativamente aos subsídios reconhecidos estão totalmente ligados

à atividade

de

exploração da Associação.

um acordo
entidade considera subsídios não reembolsáveis, quando exista
as condições
individualizado de concessão do subsídio e se tenham corrprido
para a suÍt concessão e não existam duvidas de que os subsidios serão

A

estabelecidas
recebidos.

quadro seguinte:
os valores recebidos durante o ano de 2020 estão apresentados no
201.9

2020

Descrição

Subsídios à ExPloração
Segurança Social
IEFP
Municipio Sabugal
DoaÇões e Heranças

Total

248.525,61€

4.775,81C
3.610,00 €
3.409,48€
260.320,4s€

Associação Lar e Centro de Dia de S. salvador do Cãsteleiro

237.434,75€
0,00 €
0,00 €
8.s77,67C
246.012,42€.

11 -

Instrumentos Íinanceiros

Bases de mensuração

e políticas contabilísticas relevantes para a compreensão das

demonstrações financeiras, utilizadas para a contabilização de instrumentos Írnanceiros:

A entidade reconhece um ativo financeiro ou um passivo financeiro,

apenas quando se

torne uma parte das disposições contratuais do instrumento.

- Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associado s/membros

Os donativos e outras ajudas similares procedentes de fundadores,

beneméritos,

patrocinadores, doadores, associados, membros que se encontÍam com saldo no final do

período sempre que se tenhâm vencido e possam ser exigidas pela entidade estâo
registados no ativo pela quantia realizáve1.

- Clientes e outras contas a receber
Os "Clientes" e as "Outras contas a receber" encontram-se registadas pelo seu custo
estando deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontrarn

recoúecidas, para assim retratar o valor realizável liquido.
Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica "Caixa e depósitos banc:írios" inclui caixa e depósitos bancários de curto
prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações
de valor.

- Fomecedores

e outras contas a pagar

As dívidas registadas em "Fornecedores" e "Outras contas a pagar" são contabilizadas
pelo seu valor nominal.

12

- Beneficios dos empreqados

O número médio de

pessoas ao serviço no exercicio

foi de 32 pessoas a

cornpleto,

Os gastos que a entidade inconeu com os funcionários foram os seguintes:

Associação Lar e Centro de Dia de S. Salvador do Castêleiro
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2019

2020

Descrição

0,00€

0,00€

324.2t7,34€

345.s84,76€

Remuneração a Orgãos Sociais
Remunerações ao Pessoal

0,00€

Bencficios pós -Emprego

53

i,66€

Encargos sobre Remunerações

78.345,05

72.426,84€.

Seguro de Acidentes Trabalho

4.258,63C

3.850,84€

Outros Gastos com o Pessoal

4.915,40€

1.050,21€

411.736,42€

423.444,31€

TOTAL

13

-

Acontecimentos após a data de balanço

Natureza e efeitos financeiros dos eventos materiais surgidos após a data do balanço,
não refletidos na demonstração de resultados nem no balanço:

Não houve eventos materialmente relevantês nas demonstrações.

14- Aericultura
Não aplicável.

l5 - Divuleacôes exisidas por outros diolomas lesais
A Entidade não apresenta diüdas ao Estado em situação de mora, nos termos

do

DecretoJei 534/80, de 7 de novembro.
Dando ainda cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei

informa-se que

a

situação da Entidade perante

a

regular2ada.

16

- Outras divulsacões

Não aplicável.

Associação Lar e Centro de Dia de 5. salvador do Casteleiro

4lll9l,

de 17 de outubro,

Segurança Social se encontra

3,.
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- Outras informações

17.1. Estado e outros entes públicos

-

EOEP

Esta rubrica em 31 de dezembro apresentava os seguintes valores:

3t-12-2019

3t-12-2020

Ativo

EOEP
Imposto sobre o rendimento

Ativo

Passivo

0,00 €

0,00 €

0.00 €

Passivo
0,00 €

Retenqão de impostos s/o rendimento

1.489.00 €

1.985,00 €

Contribuições para seguranÇa social

7.699,10

C

4.165,09 €

Fundo CompensaÇão

88,12€
9.276,22 €

70,93€
6.22t,02 €

0,00 €

Total

0,00 €

O Contabilista Certifi cado
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RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE

DE GERÊNCIA EM RELAçÃO AO ANO

FTSCAL

A CONTA

DE 2020;

No cumprimento do mandato que nos é conÍerido e, no desempenho das nossas
funções Estotutários, vai o Conselho Fiscal, a apresentar o seu porecer sobre os
dacumentos que lhe foram presentes pela Direção da Associdção do Lar e Centro de
Dio de São Solvador do CASTELEIRO, dos Receitos e despesos constdntes nd CONTA DE
GERÊNCIA em relação ao ano de 2020;

RECEITAS;

Mensolidodes- 364 906. 28,euros
44U.00

Quotizoções

Acordos e dooções-264 875.54

Perdas

Gonhos e

4622.10

ToTAL_i?B

747.92,

DESPESAS;

Generos

alimenticios 36 066.

Forn. e Serv. Externos 101 862Custos C/

Pessool

02

euros

i3

477 7j6.42

Deprecioções

23 459.90

Perdas por imparidades 2 778. O0

Out. Gostos e

Perdos

11 277. 03

.92

Gast, e Perdas Financ-

-..........

Sub-Total

Saldo Credor pora o ano

587 tBO.62

2027..

57 567.30

638 747.92
Costeleiro,TT de lunho de 2027
Rua das Escolas, 632O12 1 C.asteleto

'

Telefone 2? 1 388 548

Email larcasrcleiro@.f q.rrl:uL<ll!
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