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ANO: 2018

1 - INTRODU9AO

O CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE VERDELHOS, com sede social em Largo

Campo das Festas, lnstituigdo Particular sem fins lucrativos tem como atividade
principal o apoio social a idosos. O presente Relatorio de Gestio expressa de forma

apropriada a situagSo financeira e os resultados da atividade exercida no perlodo

econ6mico findo em 31 de dezembro de 2018.

O presente relatorio 6 elaborado nos termos do artigo 660 do C6digo das Sociedades

Comerciais (CSC), tendo em conta a legislag6o para as ESNL (Entidades do Sector
N6o Lucrativo) e contem uma exposigSo fiel e clara da evolugao da atividade, do seu

desempenho e da posigio do CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE VERDELHOS,
procedendo a uma andlise equilibrada e global da evolugao dos ,,neg6cios,,, dos
resultados e da sua posigdo financeira, em conformidade com a dimens6o e

complexidade da sua atividade, bem como uma descrigio dos principais riscos e

incertezas com que a mesma se defronta.

Tendo em conta que o mandato anterior finalizou em 31/12t2018 elaborou-se este

relat6rio fazendo uma an5lise historica aos 0ltimos quatro anos (de 2015 a 2O1g

inclusive).
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2 - ANALTSE DA AT|V|DADE E DA POSTQAO FTNANCETRA

2,1. - RENDIMENTO$

No perlodo de 2018, os resultados espelham uma evolugio positiva da atividade

desenvolvida pela instituigdo. De facto o valor dos servigos prestados aos nossos

utentes/clientes (Prestagio de Servigos - Lar, Centro de Dia, Apoio Domicili6rio,

Quotizag6es, Refeig6es Pr6-escola e Escola B6sica de Verdelhos), o equivalente nas

empresas ao volume de neg6cios e principal fonte de receitas da instituigio, atingiu

um valor de 296.677,46 € representando um crescimento de 12.5o/o relativamente ao ano

de2017 (este incremento resultou do aumento de utentes em Centro de Dia e do aumento

da inflagSo), ano em que esta rubrica tinha atingido o valor de 263.780,38 €, valor este que

tinha representado um crescimento de 8,1% relativamente a 2016. Em 2016 e 2015, esta

rubrica ascendeu a242.327,98 €, e 232.727,99 € respetivamente, conforme podemos

observar no grdfico seguinte. No total dos riltimos quatro anos os servigos prestados

pela instituigdo aos utentes em particulare, d comunidade em geral, ascenderam a mais

de um milhdo de euros, mais precisamente a 1.035.513,81 €.

Gr6fico 1 - EvolugSo da Prestagio de Servigos
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Depois da PrestagSo de Servigos, surge outra fonte importante de receitas para a

instituigdo que sdo os Subsfdios, doag6es e legados a exploragdo, onde se

englobam os subsldios do ISS (lnstituto da Seguranga Social), e est6gios do IEFP

(lnstituto de Emprego e FormagSo Profissional). Estes atingiram em 2018 o valor de

214.491,10 €, ou seja, praticamente o mesmo valor de 2017 (214.380,07 €), em 2016

tinha-se cifrado em 209.077,56 € e em 2015 no valor de 1 95.481 ,1 1 €.

No gr6fico seguinte podemos observar a evolugdo desta rUbrica nos ultimos quatro

anos.

296 677,46€

€242327,98
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Gr6fico 2 - Evolugio dos subsidios, doag6es e legados i exptoragio
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No total dos quatro anos, o valor recebido relativamente aos subsldios, doag6es e
legados d instituigdo atingiram o montante de g33.429,94 €.

Nos grdficos seguintes podemos analisar a repartigdo destes Subsldios em 201g,
quer em valor quer em percentagem para assim melhor podermos aferir como foi
efetuado a sua repartigio pelas cinco r0bricas.

Gr6fico 3 - Repartigio dos subsidios, doag6es e legados i exploragio (€ e %)
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Se, a. estas duas impoftantes receitas, acrescentarmos as outras duas rubricas em

faltaparacompletarototaldosRendimentos,asaber:.,,,
e " Juros e rendimentos similares obtidos", alcangamos assim o total de receitas da

instituigSo. No quadro seguinte podemos analisar esses valores durante os Ultimos

quatro anos e a variagdo de cada r0brica de ano para ano.

O valor total dos rendimentos obtidos em 2018 [resultantes do valor dos servigos

prestados aos clientes mais o valor dos subsldios recebidos do ISS (lnstituto da

Seguranga Social), protocolos (Cdmara Municipal da Covilhd e IEFP) e outros

rendimentosl, ascenderam a 544.226,64 €, ou seja mais 37.640,64 € (+ 7,4o/o) em

relagio a2017, ano em que o totaldos Rendimentos/Receitas tinha ultrapassado pela

primeira vez o meio milhSo de euros (506.586,00 €).

No total dos rendimentos/receitas da instituig6o, estas totalizaram cerca de dois

milh6es de euros, mais precisamente 1.961.778,80 € nos Ultimos quatro anos.

Para se ter uma melhor nogdo de como a repartigdo das receitas em termos

percentuais foi obtida em 2018, podemos observar o gr6fico seguinte.

Grifico 4 - Estrutura percentual dos Rendimentos em 2018
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Quadro 1 - Rendimentos

RENDIMENTOS 2015 2016 2017 2018
VariaCSo

2017t18

rdva!

2015/16 2016t17

Serviqos Prestados 232.727,95 242.327.9t 4,101 263.780,3t 8,9Y, 296.677,4( 12,5%

Subsidios, doae6es e leq. d expl. 195.481,11 209.077.5e 7,Ott 214.380,0; 2,50/, 214.491,1 0,05%

Outros Rendimentos e Ganhos 12.006.9f 15.7'15,9i 30,9% 25.518,3 62,40/, 19.616,4i -23,1%

Juros e rendimentos obtidos 2.892.91 735,61 -74,6% ,2.907,21 295,20/, 3.734,91 28,5o/o

\umentos por iusto valor 0,0( 0,0( 0,0( 9.706,7(

TOTAS 443.109.0r 487-857.11 5,601 506.586.0( 8.30/t 544.226.4 7.401

Outros Rendimentos e Ganhos

--



2.2, - GASTOS

No quadro seguinte podemos analisar a evolugSo dos Gastos (Custos) da instituig6o

assim como a sua variagSo nos ultimos quatro anos.

No gr6fico seguinte pode avaliar-se em termos de "grandeza" o totat dos Gastos nos

Ultimos quatro anos.

Em termos totais, depois de terem subido cerca de 2,8o/o em 2016 em relag6o a

2015, e d e 9,8% em 2017 em relagdo a 2016, em 2018 oaumento foi de apenas 2,g%

em relagio a2017, representando um acr6scimo de 14.500,g1 €.

Gr6fico 5 - Total dos Gastos
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No gr6fico seguinte podemos avaliar a efetiva repartigio em termos de dimensdo

relativamente d evolugdo do total dos Gastos (custos) nos 0ltimos quatro anos.

Conforme podemos verificar no quadro seguinte, o Gasto mais expressivo e que mais

contribui no total dos custos da instituigdo sdo os Custos do Pessoal com mais de

metade deste valor, atingindo 297.080,67 € em 2018, valor que representa 57,3o/o

do total dos gastos (conforme podemos verificar no Grdfico no 8). Em 2OjT tinham
representado 56,7o/o e em 2016 cerca de 58,5%).

446 964,34€ 459 500,44 €
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Quadro 2 - Gastos

GASTOS 2015 2016
Variagio
2015t16

2017
Variagio
2016t17

2018
Variagio
2017t18

CWMC (Custo das Mat. Consumidas) 66.396,08 63.810,69 -3,9% 65.585,38 2,8% 67.197,7! 2,501

FSE (Fornecimentos e Serv. Extemos) 102.132,02 10'l .350,20 -0,8% 't '15.378,03 13,8% 't 18.861,9{ 3,001

Gastos c/Pessoal 232.108,61 268.938,03 15,9% 285.994,'16 6,3% 297.080.6i 3,gol

Depreciaq6es 45.554,47 25.062,15 45,0% 35.733,23 42,6% 27.948,7 -21,gol

Outros gastos 773,16 339,37 -56j% 1.625,30 378,9% 7.727,8i 375,501

TOTAIS 446.964,34 459.500,44 2,8% 504.316,10 9,8% 518.816,91 2.gol

2015 20t6
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Gr6fico 6 - RepartigSo dos Gastos (2015 a 20181
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Relativamente aos gastos despendidos em 2018, nos dois graficos seguintes pode

observar-se a sua estrutura em valor (gr6fico 7), bem como o " peso" relativo de

cada um destes no total de gastos da instituig6o em percentagem (grSfico 8).

Gr6fico 7 - Estrutura de Gastos em 2018
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Gr6fico 8 - Estrutura percentual dos Gastos em 201g
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Relativamente ao Custo das Mat6rias-primas Consumidas (na confegao das
refeig6es), verificou-se um ligeiro aumento no valor de 1.612,37 € (+ 2,4o/o), ou seja,
de um valor de 65.585,38 €de materias-primas consumidas em 2017 passou-se
para67.197,75 € em 2018. No gr6fico seguinte podemos observar os totais nos ultimos
quatro anos.

Gr6fico 9 - Evolugio do custo das Mat6rias-primas consumidas
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No que respeita aos Gastos do Pessoal, no grdfico seguinte pode verificar-se a

evolugdo nos Ultimos quatro anos. Em 2016 estes cresceram cerca de 15,9o/o

em relagSo a 2015, ou seja, um aumento de 36.829,42 €, no entanto esse montante

est6 incrementado do custo relativo ds regularizag6es de exist6ncias referentes ds

refeigOes dos colaboradores da instituigdo no valor de 12.484,30 €, que pela primeira

vez nesse ano (2015) se comegaram a contabilizar de acordo com os princlpios

contabilisticos geralmente aceites. Em 2017 o valor dos Gastos com o Pessoal totalizou

285.994,16 €, o que representou um aumento de 6,3% (+ 17.056,13 €) em relagdo

a 2016. Em 2018, estes gastos atingem o valor de 297.080 ,67 €, o que representa um

aumento de 3,9% em relagdo a2017. Este aumento 6 justificado principalmente pelo

aumento do sal5rio m[nimo de 557,00 para 580,00 € € (+ 4,1o/o), ao qual se junta o

aumento do nUmero de diuturnidades em alguns dos nossos colaboradores e d
atualizagio da tabela salarial publicada no BTE de 07 de agosto de 2018, mas com

efeitos retroativos a 01 de julho.

Em 31/1212018, o nUmero de colaboradores da instituig6o era de22 pessoas.

GrSfico 10 - Evolugio dos Gastos com o Pessoal
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Relativamente aos Fornecimentos e Servigos Externos (FSE). Em 2015 e 2016 os

valores foram praticamente semelhantes, no entanto em 2017 sofreram uma ligeira

subida de 13,8o/o (+ 14.027,83 €) em relagSo a 2016 (de 101.133,52 para

1 15.378,03 €). No entanto em 2018 estes sofreram um acr6scimo de 3%, atingindo um valor

de 118.861,95 €, o que representa um aumento de 3.483,92 €.

w



Grifico 11 - Evolugio dos FSE

120 000,00 €

110 000,00 €

100 000,00 €

90 000,00 €

80 000,00 €

70 000,00 €

60 000,00 €

50 000,00 €

40 000,00 €

30 000,00 €

20 000,00 €

2015 20L7 2018

No que diz respeito ds Depreciag6es dos Ativos Fixos (lmobilizado) da instituig6o,

estes diminuiram em 2016 em 20.492,32 € (de 45.5s4,47 para 25.062,1s €) o que

representou uma descida de 45o/o em relagdo a 2015. No entanto em 2017 e, face
aos investimentos realizados na instituigdo no valor de 45.71g,11 €, com vista a
melhoria das instalag6es e equipamentos da instituigio, o valor das depreciag6es

subiu para 35.733,23 €. No entanto em 2018 e, pelo facto de alguns ativos estarem

totalmente depreciados (fim da vida 0til), o valor desce para 27.948,71€, isto apesar

dos investimentos realizados durante o ano no valor de 40.226,4g €.

No grdfico seguinte pode verificar-se a evolugio das depreciagoes de 2O1S a 2018.

Gr6fico 12 - Evolug6o das Depreciag6es
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2.3. - RESULTADOS

No quadro seguinte podemos verificar a evolugdo dos v6rios Resultados da

instituigdo nos Ultimos quatro anos.

Os Resultados Lfquidos evolufram de modo significativo nos 0ltimos tr6s anos,

sendo que se conseguiram valores positivos que totalizaram 36.036,30 €. Em face dos

resultados negativos observados em 2015 no valor de 3.866,34 €, os resultados nos

quatro anos cifraram-se em 32.169,96. Estes valores t6m permitido investir na

instituigio, de modo a permitir renovar instalag6es e equipamentos com o intuito de

melhorar a qualidade de vida dos nossos utentes.

Esta DiregSo tem procurado ao longo dos 0ltimos anos e, apesar das dificuldades

que qualquer organizagdo atravessa, gerir esta instituigdo de acordo com as melhores

pr6ticas economicas, financeiras e contabilfsticas, isto sem nunca descurar as

melhores pr6ticas a nlvel social de modo a nada faltar quer aos nossos utentes quer

aos nossos colaboradores, pois 6 esta a principal razdo da nossa exist6ncia.

No gr6fico seguinte podemos verificar a evolugflo dos Resultados Liquidos nos

0ltimos quatro anos.

Grifico 13 - Evolugdo dos Resultados Liquidos
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Quadro 3 - Resultados (euros)

Resultado antes de depreciag6es, gastos de financ. e impostos

Resultado Operaciona! (antes de gastos de financ. e impostos)

Resultado antes de lmpostos

Resultado Liquido do Periodo

W

RESULTADOS 2015 2016 2017 2018

38.806,2'l 32.683,18 35.095,89 49.623,5:

-6.748,26 7.621,03 -637,34 21.674,81

-3.855,29 8.356,67 2.269,90 25.409,7i

-3.866,34 8.356,67 2.269,90 25.409,7i

l=€

=t2g15J
-3 856,34 €

2016 2018



2.4. -ANAUSE ECONOMICA/F!NANCEIRA

No que diz respeito ao EBITDA, (Earnings Before lnterest, Iaxes, Depreciation and

Amoftization) ou seja, os Resultados antes de juros, impostos, depreciag6es e

amortizag6es, este, se tinha descido de 38.806,21 € para 32.683,1 8 € de 2015 para

2016, face d diminuigio das depreciag6es do Ativo Fixo Tangivel (mais conhecido
por Ativo lmobilizado). Em 2017 subiu para 35.095,89 € e em 2018 para 49.623,53 €.

O EBITDA 6 um indicador financeiro, e representa quanto uma organizagdo gera de

recursos atrav6s de suas atividades operacionais, sem contar impostos e outros

efeitos financeiros.

Grifico 14 - EBITDA

50 000,00 €

4s 000,00 €

40 000,00 €

35 000,00 €

30 000,00 €

2s 000,00 €

20 000,00 €

15 000,00 €

10 000,00 €

5 000,00 €

0,00 €

2015 2016 20L7 2018

Em resultado da sua atividade, a posigio financeira da instituigdo apresenta-se com

lndicadores/R5cios muito bons. No gr6fico no 15 podemos observar essa situagio
ao nlvel dos principais indicadores de Autonomia Financeira e de Endividamento de

em 2015 a 2018.

Como podemos constatar a Autonomia Financeira da instituigSo apresenta valores

de 89,3%, 2,8 pontos percentuais acima dos 86,5% verificado em 2017 e muito perto

dos verificados em 2016 (89,2Vo). O Ricio de Autonomia Financeira 6 um r6cio

financeiro que mede a solvabilidade da instituigSo atrav6s da determinagdo da
proporgdo dos ativos que s6o financiados pelos fundos patri4oniais. Quanto mais
elevado for este r6cio, maior a estabilidade flnanceira da organlzagao. Quanto mais
baixo, maior a sua vulnerabilidade. Acima dos 25o/o considera-se um indicador
razodvel, na nossa instituigSo este indicador ronda os 90%, o que quer dizer que

esta se "encontra de boa sa[de" a nfvelfinanceiro.

32 683,18 €
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Gr6fico {5 - lndicador de Autonomia Financeira

89'i%o

88,0%

86,O%

84,0%

82,0%

80,0%

20L5 2016 20L7 2018

Relativamente ao rdcio de Endividamento, este apresenta um valor de 10,7o/o afir

2018, valor abaixo 2,8 pontos percentuais do verificado em 2017 (13,5o/o), e pr6ximo

dos 10,8yo revelados em 2016. lndicador que revela uma baixa taxa de

endividamento por parte da instituigdo. Como podemos verificar a soma destes dois

indicadores 6 de 1O0o/o, ou seja, eles complementam-se (quando um aumenta o outro

diminuie vice-versa).

o R6cio de Endividamento mede se uma organizagdo 6 muito ou pouco

endividada, ou seja, se usa muito ou pouco capital de terceiros onerosos, e como

podemos verificar a nossa instituigSo estd praticamente sem dlvidas, visto que as

existentes dizem respeito a menos de 30 dias e sdo pagas no m6s seguinte, sio eles

a fornecedores, d Seguranga Social e os acr6scimos da remunerag6es e encargos a

pagar relativamente ds f6rias e subsidio de f6rias dos nossos colaboradores

referentes a2018 que por lei, sdo devidos a partir do dia 1 de Janeiro de 2018.

Gr6fico 16 - lndicador de Endividamento
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No quadro seguinte, podemos observar a Estrutura do Balango (que permite av'aliar

a posigdo financeira da instituigao) de 3111212015a31t12t2018, da qual resultam os

indicadores atr6s enumerados, onde o valor a "amarelo" representa a Autonomia
Financeira e a "laranja" o indicador de Endividamento.

Como podemos verificar, os Fundos Patrimoniais (o equivalente nas empresas ao

Capital Pr6prio), apresenta pela segunda vez um valor superior a meio milhao de

euros, mais precisamente, 500.200,90 € em 2017 e de s2s.610,63 € em 201g.

3 - PROPOSTA DE ApLtCAgAO DE RESULTADOS

O Centro Social e Cultural de Verdelhos no periodo econ6mico findo em 31 de

dezembro de 2018 apresentou um Resultado Liquido positivo no valor de 25.409,73 €
(vinte e cinco mil, quatrocentos e nove euros e setenta e tr6s c6ntimos), que esta

Direg6o propde que seja transferido para Resultados Transitados.

4 - DEMONSTRA9AO DOS RESULTADOS

No quadro seguinte, Demonstragio dos Resultados, poderyros analisar os valores
referentes a 2018 e 2017, assim como a variagdo em valor e em percentagem das
principais contas de Rendimentos e Gastos de2o1B em relagdo a2017.

Quadro 4 - Estrutura do Balango

Totaldos fundos patdmoniais e do

w

RUBRICAS 31tfl2018 31nA2U7 | 31nA2U6 31112t2016

Ativo nio correntr 381 279,101 64,80,i 359 157

Ativo correntr 207 157 85l 35.29i 219 037,91 | 37 121

Total do activo 588 436,951 100% 578

RUBRICAS fitfl2a17 31t12t2}fl I Unanr 31t12t201E

Fundos Patrimoniair 525 61O.ffi1 89.301 500 200,901 86.5701497 931.001 89.2% 4Bg 563 28189.501

Passivo n6o correntt 0,001 0,00/0f 0.001 0.00i0f 0.001 0.0ei 0.001 0.09i

Passivo correntt 02 s20,321 10,?a/ol 77 910,501 fi,lyof 60 546,591 10.8% 57 180.91 lfi l0l.

588 436.951 10001 578 11r,{61 100%1553 477.591 r00% 546 744.1! loaa/,



Quadro 5 - DemonstragSo dos Resultados

S * ESPECTATSVAS FUTL'RAS

A instituigdo continua a crescer de forma sustentada executando uma gestao

transparente, rigorosa e disciplinada feita com especial preocupagio em manter

sempre as contas equilibradas e procurando investir apenas e s6 em casos

estritamente necess6rios, sem descurar evidentemente, o objetivo principal, a
prestagdo de um servigo aos nossos utentes/clientes nas diversas respostas sociais

com a qualidade e dignidade que merecem.

6 * OUTRAS INFORMAqOES

Durante o periodo econ6mico n6o ocorreram quaisquer alienagOes (vendas) de

Ativos Fixos Tanglveis e lntanglveis.

Apesar da atividade da instituigdo ndo se incluir no sector dos investimentos

financeiros, a Diregdo achou por bem, e tendo como objetivo as regras de uma boa

gestSo e, rigorosa aplicagdo dos meios financeiros disponlveis e, ainda tendo em

conta, que os juros dos dep6sitos a ptazo (DP) se t6m situado em remunerag6es
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RENDIMENTOS E GASTOS
Periodos Variaqio 201812017

2018 2817 Valor %

y'endas g Servrgos Prestados

Subsfdios,doagOes e legados d exploraqdo

Custo das Mercadorias Vendidas e das Mat6rias Consumidas

Fornecimenlos e SeMgos Extemos

Gastos com o Pessoal

Cutros Rendimentos e Ganhos

Cutros Gastos

296 677.46

2"14 4y.14

-67 197.75

-1 18 861.95

-297 080,07

2S 323,17

-1 727,83

263 780,38

214 380,07

-65 585,38

"115 378.03

-285 994,16

25 518.31

-1 625,30

32 897,08

1 1 1,03

1812,37

3 483,92

11 086,51

3 804,86

6 102,53

12.50l/o

0,1Y0

2,50h

3,0%

3,9Y0

14,990

375.5%

Resuttado antes de depreciag6es, gastos de financiamento e impostos 49 623,53 35 095,89 14 627,64 41,40k

Gaslos/revers6es de depreciaq6o e amortrzagiio -27 948.71 .35 733.22 7 784.52 21.80,,0

Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 21674,82 -637,34 22312,16 3500,9olo

Juros e rendimentos smilares obtidos

Juros e gastos similares suportados

3 734,91

0,m

2907,24

0,00

B2I,B1

0,00

28 .50/o

Resultado Antes de lmpostos 25 409,73 2 269,90 23 139,83 $$,4a/o

lmposto sobre o randimento do periodo 0.00 0.0c 0.00 0 00,,1

Resultado Liquido do Periodo 25 {09,73 2 269,90 23 139,83 1019,4%



bastante baixas (na ordem dos 0,1%), converter parte do valor aplicado em

a prazo em Obrigag6es do Tesouro com capital garantido e com taxas bastante
mais atrativas e superiores ds dos DP (entre 1,1o/o e 2o/o), pelo que em 31fi2t20j2 a

instituigdo tinha aplicado neste tipo de tnvestimentos Financeiros 203.000,00 €,

sendo que 125.000,00 € foram realizados em 2017, e78.OOO,0O € em finais de
2016. Estas obrigag6es do tesouro para al6m do capital e juro mlnimo garantido atr5s
referido t6m uma componente de taxa varidvel que 6 apurada no final de cada ano e
se reflete nos Resultados da instituigEo, positiva ou negativamente (em fung6o da
valorizagSo destas mesmas Obrigag6es do Tesouro), no final de 2O1g essa
valorizagdo (positiva) est6 espelhada na Demonstragdo de Resultados como:
"Aumento de justo valor" e totalizou 9.706,70 €.

Ap6s o termo do exerclcio n6o ocorreram factos relevantes que afetem a situagdo

econ6mica e financeira expressa pelas Demonstrag6es Financeiras no termo do
perfodo econ6mico de 2018.

A instituigdo n6o est5 exposta a riscos financeiros que possam provocar efeitos
materialmente relevantes na sua posigdo financeira e na continuidade das suas
operag6es. As decis6es tomadas pelo 6195o de gestio assentarem em regras de
prud6ncia, pelo que se entende que as obrigag6es assumidas nio sdo geradoras de

riscos que n6o possam ser regularmente suportados pela entidade.

N6o existem dlvidas em moras perante o setor prrblico Estatal.

Tamb6m n6o existem dividas em mora perante a Seguranga Social, nem a outras
entidades pUblicas.
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7 - CONSIDERACoES FINAIS

Expressamos os nossos agradecimentos a todos os que manifestaram confianga e

prefer6ncia, em particular aos nossos clientes e fornecedores, porque a eles se deve

muito a sustentabilidade e o desenvolvimento da nossa atividade, bem como a razdo

de ser da nossa existBncia.

Aos nossos Colaboradores deixamos uma

profissionalismo e empenho, os quais foram

elementos fundamentais para a consolidagdo

Verdelhos.

mensagem de aprego pelo seu

e continuarSo a sr3-lo no futuro

do Centro Social e Cultural de

De salientar que como expectativa futura, todos os 6rgdos sociais desta instituigEo

anseiam, para que toda a populagio de Verdelhos e das aldeias limitrofes possam

usufruir dos servigos desta instituigdo.

Apresenta-se, de seguida as Demonstrag6es Financeiras relativas ao periodo findo,

que compreendem o Balango, a Demonstrag6o dos Resultados por Naturezas, e a
DemonstragSo dos Fluxos de Caixa.

Relativamente aos Fluxos de Caixa, 6 de referir que a "VariagSo de caixa e seus

equivalentes" no ano de 2018 apresenta um valor positivo de 2.066,37 €, quando em

2017 apresentou um valor negativo de 119.088,99 €, este facto ficou a dever-se

apenas porque esta rubrica engloba a variagSo do "Caixa, Depositos d Ordem e os

Dep6sitos a Prazo". Como em 2017 foram feitas tr6s aplicag6es financeiras em

Obrigag6es do Tesouro no valor de 125.000,00 €, valor que transitou dos Dep6sitos

a Prazo (Meios Financeiros Liquidos - Conta 1) para lnvestimentos Financeiros

(Conta 4),fez com que aqueles (Dep6sitos aPrazo) tivessem diminuido neste valor,

dai o valor desta r(brica surgir negativa, nesse ano.
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Balango- (modelo para ESNL) em31t12t2O1B

em

ATIVO
Ativo nio corrente

Ativos fixos tangiveis
Bens patrimOnio hist6rico e cultural
Ativos intangiveis
lnvestirnentos fi nanceiros
Outros crdditos e ativos n6o correntes

Ativo corrente
lnventirios
Crdditos a receber
Estado e outros entes publicos

Outras contas a receber
Diferimentos

Caixa e depositos bancirios

72 306,80
79 298,37
16 450.68

213 273.25

76778,A8
62 549,31

16 450,68

203 295.48

381 279,10 359 073.55

1 299,59

12 655,93

75,00

3 059,29
190 067,04

961,86

18 343,03

4 065,68

3 533,93
192133,41

207 157,85 219 037,91
Total do ativo 588 436,95 578111,46

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos Patrimoniais

Fundos

Reservas

Resultados transitados
Resultado liquido do periodo

150 515,36

52 354,29

297 331,?5

25 409,73

150 515.36

52 354,29

295 061.35

2 259,90
Total do fundo de capital 525 610.63 500 200,90

Passivo
Passivo nio corrente

Provis6es especificas
Financiamentos obtidos

Passivo corrente
Fornecedores

Estado e outros entes publicos

Outros passivos correntes

0.00

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

10 957,34

7192.64
44 676,34

2? 439,08

5 643,64

49 827.84
62826.32 77 910,56

Totaldo passivo 62 826.32 77 910,50
Total dos fundos patrimoniais e do passivo 588 436,95 578 111,46

RUBRICAS NOTAS
DATAS

$na2a18 31t12]2017



Demonstragio de Resultados por Naturezas (modelo pra ESNL)

em 31/1212018
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(valores em euros)

RENDIMENTOS E GASTOS
Periodos

2018 2017

Vendas e Servigos Prestados

Subsfdios,doagdes e legados d exploragdo

Custo das Mercadorias Vendidas e das Mat6rias Consumidas

Fomecimentos e Serviqos Extemos

Gastos com o Pessoal

Outros Rendimentos e Ganhos

Oulros Gaslos

296 677,46

214 4g1JA

-fi7 197,75

-118 861,95

-297 080,67

29323.17

-7 727.83

263 780.38

214 380.01

-65 585,38

-115 378,03

-285 994.16

25 518,31

-1 625.30

Resultado antes de depreciagOes, gastos de financiamento e impostos 49 623,53 35 095,89

Gastoslreversdes de deprecraE6o e amortizaqfio -27 948.71 -35 733,23

Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 21674,82 -637,34

Juros e rendimentos similares obtidos

Juros e gaslos srmilares suportados

3 734,91

0,00

2907,24

0,00

Resultado Antes de lmpostos 25 409,73 2 269,90

lmposto sobre o rendimento do periodo 000 0.00

Resultado Liquido do Periodo 25 409,73 2 269,90



Demonstragio dos Fluxos de Caixa - (modelo para ESNL)

do periodo findo em 31/12t2019

(valores em euros)

Fluxos de caixa das atividades operacionais - M6todo Direto

Recebimentos de clientes 325.721.25 259.704.86
Pagamento a fornecedores -198.323,01 -172.835.O7
Pagamentos ao pessoal -297.080.67 -285.994,16

Caixa gerada pelas operac6es .f 69.682,43 -199.124,37

Outros recebimentos/pegernel!.os 208.240,39 243.594,09
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) 38.557,95 4.469,71

Fluxos de caixa das atividades de investimento

Paqamentos respeitantes a:

Ativos fixos tangiveis -40.226.49 -41.465.94
I nvestimentos fi nanceiros .125.000,00

Recebimentos provenientes de:

lnvestimentos financeiros 3.558,27
Juros e rendimentos similares 176,U 2.907,24

Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) - 36.491,59 -'163.558,70
Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Recebimentos provenientes de:

Pagamentos respeitantes a:

Elulos de caixa das atividades de financiamento (3) 0,00 0,00
Variagdo de caixa e seus equivalentes (1+2+3) = (4 - S) 2.066,37 -119.088,99
Caixa e seus equivalentes no inicio do periodo (4) 192.133,41 3',11.222,40
Caixa e seus equivalentes no fim do periodo (5) 190.067,04 192.133,41

RUBRICAS PERIODOS
2018 2017



Verdelhos, 07 de margo de 2019

lr) A^{u h 6t wEnH 4,ttk>
(JoHo Andre LeitSo Duarte Tavares - Vice-Presidente)

/1,,, l; fl ,:ln(to /,uerA-
(Alberto Ribeiro Correia- Secret6rio)

.F.,^ o...t/c-An, fi, "P*"*"0/(Ana Clara Gabriel - Tes6ureira)

lW ; JAJ,^^ C u,,il^ k^*4ah
(Maria ldalina Rocha Luis Pais - Vogal)
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