PARTILHA, AJUDA SOLIDÁRIA
DO OESTE
Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro de 2020

ANEXO AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Balanço

Partilha Ajuda Solidária do Oeste-Banco Alimentar
Contri bui nte: 507506014
Moeda : EUR
Balanço de 31 de Dezembro 2020
(ESNL)
Rubricas
ATI VO

Notas

Ati vo nã o corrente
Ati vos fi xos ta ngívei s
Inves ti mentos fi na ncei ros

2020

2019

5

5.798,00
0,00
5.798,00

2.450,29
0,00
2.450,29

6

63.119,14
0,00
20.806,00
83.925,14
89.723,14

97.484,65
0,00
11.754,30
109.238,95
111.689,24

60.948,97
41.922,97

28.085,71
41.244,17

Total do fundo de capital

102.871,94
-22.214,16
80.657,78

69.329,88
32.863,26
102.193,14

Subtota l

0,00

0,00

599,31
1.326,34
7.139,71

489,55
1.312,72
7.693,83

9.065,36
9.065,36
89.723,14

9.496,10
9.496,10
111.689,24

Subtota l
Ati vo corrente
Inventá ri os
Es ta do e outros entes públ i cos
Ca i xa e depós i tos ba ncá ri os

10.4
10.1

Subtota l
Total do ativo
FUND OS PATRI MONI AI S E PASSI VO
Fundos Pa tri moni a i s
Res ul ta dos tra ns i ta dos
Outra s va ri a ções de fundos pa tri moni a i s

10.2
10.2

Subtota l
Res ul ta do l i qui do do exerci ci o
Pa s s i vo
Pa s s i vo nã o corrente
Outra s conta s a pa ga r
Pa s s i vo corrente
Fornecedores
Es ta do e outros entes publ i cos
Outra s conta s a pa ga r
Subtota l
Total do passivo
Total dos fundos patrimoniais e do passivo
Ga bi nete Ros a Ba rreto, Lda .
A Di recçã o _________________________________________
O Conta bi l i s ta Certi fi ca do ______________________________

10.3
10.4
10.5

Conta bi l i da de - (c) Pri ma vera BSS

Demonstração de
Resultados por
Natureza

Partilha Ajuda Solidária do Oeste-Banco Alimentar
Contri bui nte: 507506014
Moeda : EUR
Demonstração de Resultados de 31 de Dezembro 2020
(ESNL)
Rendimentos e Gastos
Venda s e s ervi ços pres ta dos
Subs ídi os , doa ções e l ega dos à expl ora çã o
Va ri a çã o nos i nventá ri os da produçã o
Tra ba l hos pa ra a própri a enti da de
Cus to da s merca dori a s vendi da s e da s ma téri a s cons umi da s
Forneci mentos e s ervi ços externos
Ga s tos com o pes s oa l
Ajus ta mentos de i nventá ri os (perda s /revers ões )
Impa ri da de de dívi da s a receber (perda s /revers ões )
Provi s ões (a umentos /reduções )
Provi s ões es peci fi ca s (a umentos /reduções )
Outra s i mpa ri da des (perda s /revers ões )
Aumentos /reduções de jus to va l or
Outros rendi mentos e ga nhos
Outros ga s tos e perda s

Notas
10.6

6
10.7
8

10.8
10.9

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Ga s tos / revers ões de depreci a çã o e de a morti za çã o
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendi mentos s i mi l a res obti dos
Juros e ga s tos s i mi l a res s uporta dos
Resultado antes de impostos
Impos tos s obre o rendi mento do peri odo
Resultado liquido do periodo
Ga bi nete Ros a Ba rreto, Lda .
A Di recçã o __________________________________________
O Conta bi l i s ta Certi fi ca do ___________________________________

5

2020

2019

0,00
1.320.322,38
0,00
0,00
-1.296.518,09
-11.833,97
-31.893,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.934,95
-325,94

0,00
1.056.454,13
0,00
0,00
-982.510,78
-8.105,21
-31.125,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
918,47
-322,30

-18.314,37

35.308,87

-3.899,79

-2.445,61

-22.214,16

32.863,26

0,00
0,00

0,00
0,00

-22.214,16

32.863,26

0,00

0,00

-22.214,16
32.863,26
Conta bi l i da de - (c) Pri ma vera BSS

Demonstração dos
Fluxos de Caixa

Partilha Ajuda Solidária do Oeste-Banco Alimentar
Contri bui nte: 507506014
Moeda : EUR
Demonstração de Fluxos de Caixa de 31 de Dezembro de 2020
RUBRICAS
Fl uxos de ca i xa de a cti vi da des opera ci ona i s
Recebi mentos de cl i entes e utentes
pa ga mentos de s ubs ídi os
pa ga mentos de a poi os
pa ga mentos de bol s a s
Pa ga mentos a fornecedores
Pa ga mentos a o pes s oa l
Caixa geradas pelas operações

Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos/pagamentos
Fluxos das actividades operacionais (1)

Fl uxos de ca i xa da s a cti vi da des de i nves ti mento
Pagamentos respeitantes a:
Acti vos fi xos ta ngívei s
Acti vos Inta ngívei s
Inves ti mentos fi na ncei ros
Outros Acti vos
Recebimentos provenientes de:
Acti vos fi xos ta ngívei s
Acti vos Inta ngívei s
Inves ti mentos fi na ncei ros
Outros Acti vos
Subs ídi os a o i nves ti mento
Juros e rendi mentos s i mi l a res
Di vi dendos
Fluxos das actividades de investimento (2)

Fl uxos de ca i xa da s a cti vi da des de fi na nci a mento
Recebimentos provenientes de
Fi na nci a mentos obti dos
Rea l i za ções de fundos
Cobertura de prejuízos
Doa ções
Outra s opera ções de fi na nci a mento
Pagamentos respeitantes a:
Fi na nci a mentos obti dos
Juros e ga s tos s i mi l a res
Di vi dendos
Reduções de fundos
Outra s opera ções de fi na nci a mento
Fluxos de actividades de financiamento (3)

Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)
Efeitos das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período
Caixa e seus equivalentes no fim do período
Gabinete Rosa Barreto, Lda.
A Direcção ________________________________________
O Contabilista Certificado _______________________________

Notas

2020

2019
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-6.669,42

-7.805,12

-27.844,18

-24.330,42

-34.513,60

-32.135,54

0,00

0,00

49.945,30

30.695,56

15.431,70

-1.439,98

-5.586,67

0,00

0,00

0,00

0,00

-8,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-5.586,67

25,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.793,33

0,00

-793,33

0,00

9.051,70

-1.414,66

0,00

0,00

11.754,30

13.168,96

20.806,00

11.754,30

Contabilidade - (c) Primavera BSS

Anexo
31 de Dezembro de 2020

Anexo em 31 de Dezembro de 2020
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Anexo em 31 de Dezembro de 2020

1

Identificação da Entidade

A Partilha, Ajuda Solidária do Oeste – Banco Alimentar do Oeste, é uma Instituição Particular
de Solidariedade Social, reconhecida como pessoa coletiva de utilidade pública, registo nº
71/2006, efectuado em 06/10/2004 - nos termos do nº 2 do art. 13º do regulamento aprovado
pela Portaria nº 778/83 de 23 de Julho, com sede em Largo da Estação – Armazém da REFER,
2500-156 Caldas da Rainha. Tem como atividade, contribuir para dar resposta ao problema da
fome, pela colecta e pela redistribuição de excedentes e dádivas de quaisquer produtos
alimentares, através de instituições ou outras entidades idóneas.

2

Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2020 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das
operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma
Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL)
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de Março. No Anexo II do referido Decreto,
refere que o Sistema de Normalização para Entidades do Sector Não Lucrativo é composto por:
•

Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);

•

Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 105/2011 de 14 de
Março;

3

•

Código de Contas (CC) – Portaria n.º 106/2011 de 14 de Março;

•

NCRF-ESNL – Aviso n.º 6726-B/2011 de 14 de Março;

•

Normas Interpretativas (NI)

Principais Políticas Contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações
Financeiras foram as seguintes:

3.1 Bases de Apresentação
As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das
Demonstrações Financeiras (BADF)

3.1.1

Continuidade:

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar
no futuro previsível, assumindo que não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de
Partilha, Ajuda Solidária do Oeste
Largo da Estação – Armazém da Refer
NIF:507 506 014
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Anexo em 31 de Dezembro de 2020

reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Sector Não
Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim
à manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.

3.1.2

Regime do Acréscimo (periodização económica):

Os efeitos das transacções e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram
(satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura
conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo
registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os
quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os
correspondentes rendimentos e gastos são registados nas respetivas contas das rubricas
“Devedores e credores por acréscimos”.

3.1.3

Consistência de Apresentação

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da
apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, excepto quando
ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas
e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante
para os utentes.

3.1.4

Materialidade e Agregação:

A relevância da informação é afectada pela sua natureza e materialidade. A materialidade
dependente da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou
inexatidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas
demonstrações financeiras influenciarem. Itens que não são materialmente relevantes para
justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser
materialmente relevantes para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

3.1.5

Compensação

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os
gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.

Partilha, Ajuda Solidária do Oeste
Largo da Estação – Armazém da Refer
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3.1.6

Informação Comparativa

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito
ao período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas
contabilísticas devem ser levadas a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao
longo do tempo e de maneira consistente. Procedendo-se a alterações das políticas
contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas,
tendo em conta:
•

A natureza da reclassificação;

•

A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e

•

Razão para a reclassificação.

3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração

3.2.1

Ativos Fixos Tangíveis

Os “Ativos Fixos Tangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção,
deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou
produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos directamente
atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição
necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos
de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respectivos locais de
instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer.
Os ativos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu
justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na
contabilidade.

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são
registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam susceptíveis
de gerar benefícios económicos futuros adicionais.

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizado, pelo
método da linha recta/do saldo decrescente/das unidades de produção em conformidade com
o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.
As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se
encontra na tabela abaixo:
Partilha, Ajuda Solidária do Oeste
Largo da Estação – Armazém da Refer
NIF:507 506 014

5

Anexo em 31 de Dezembro de 2020

Descrição
Equipamento básico
Equipamento de transporte

3.2.2

Vida útil estimada (anos)
6
5

Inventários

Os Inventários que a Entidade detém, mas que se destinam a contribuir para o
desenvolvimento das actividades presentes e futuras ou os serviços que lhes estão associados
não estão directamente relacionados com a capacidade de ela gerar fluxos de caixa, estão
mensurados pelo custo histórico ou custo corrente, o mais baixo dos dois.

3.2.3

Instrumentos Financeiros

Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma parte
das disposições contratuais do instrumento.

Caixa e Depósitos Bancários
A rubrica “Caixa e depósitos bancários” inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que
possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

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

3.2.4

Fundos Patrimoniais

A rubrica “Fundos” constitui o interesse residual nos activos após dedução dos passivos.
Os “Fundos Patrimoniais” são compostos por:
•

fundos acumulados e outros excedentes;

•

subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal
aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo

3.2.5

Estado e Outros Entes Públicos

Nos termos do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas
Colectivas (CIRC) estão isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC):
a) “As pessoas coletivas de utilidade pública administrativa;
b) As instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como as
pessoas colectivas àquelas legalmente equiparadas;
Partilha, Ajuda Solidária do Oeste
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c) As pessoas coletivas de mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou
predominantemente, fins científicos ou culturais, de caridade, assistência, beneficência,
solidariedade social ou defesa do meio ambiente.”

4

Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas
contabilísticas.

5

Ativos Fixos Tangíveis

Outros Ativos Fixos Tangíveis
A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia
escriturada no início e no fim dos períodos de 2019 e de 2020, mostrando as adições, os
abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com
o seguinte quadro:

Descrição
Custo
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e out. construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Equipamento biológico
Equipamento administrativo
Outros Ati. fixos tangíveis
Total
Depreciações acumuladas
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e out. construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Equipamento biológico
Equipamento administrativo
Outros Ati. fixos tangíveis
Total

Saldo inicial

Aquisições /
Dotações

Abates /
Alienação

2019
Transferências Revalorizações

Saldo final

45.835,34
35.003,70
26.591,40

45.835,34
35.003,70
26.591,40

8.211,83
4.950,20
120.592,47

0,00

8.211,83
4.950,20
120.592,47

45.835,34
31.107,80
25.591,40

1.945,61
500,00

45.835,34
33.053,41
26.091,40

2.445,61

8.211,83
4.950,20
118.142,18

8.211,83
4.950,20
115.696,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019
Descrição
Saldo inicial
Perdas por imparidade acumuladas
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras
Partilha, Ajuda Solidária do Oeste
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Saldo final

7

Anexo em 31 de Dezembro de 2020

construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Equipamento biológico
Equipamento administrativo
Outros Ativos fixos tangíveis
Total

Descrição

Saldo inicial

Custo
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e out. construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Equipamento biológico
Equipamento administrativo
Outros Ati. fixos tangíveis
Total
Depreciações acumuladas
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e out. construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Equipamento biológico
Equipamento administrativo
Outros Ati. fixos tangíveis
Total

45.835,34
35.003,70
26.591,40

0,00

Aquisições /
Dotações

7.247,50

8.211,83
4.950,20
120.592,47

7.247,50

45.835,34
33.053,41
26.091,40

1.950,29
1.949,50

8.211,83
4.950,20
118.142,18

3.899,79

0,00

Abates /
Alienações

0,00

0,00

2020
Transferências Revalorizações

Saldo final

6.500,00

45.835,34
35.003,70
27.338,90

6.500,00

8.211,83
4.950,20
121.339,97

0,00

0,00

6.500,00

45.835,34
35.003,70
21.540,90

6.500,00

8.211,83
4.950,20
115.541,97

0,00

0,00

2020
Descrição
Saldo inicial
Perdas por imparidade acumuladas
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras
construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Equipamento biológico
Equipamento administrativo
Outros Ativos fixos tangíveis
Total
0,00

6

Aumentos

0,00

Reduções

0,00

Saldo final

0,00

Inventários

Em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 a rubrica “Inventários” apresentava os seguintes
valores:
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Descrição
Mercadorias
Mat.-prim., sub consumo
Prod acab. e intermédios
Sub., desp., res e refugos
Produtos e trab em
curso
Total

Inventário
inicial
97.484,65

97.484,65

Compras

2020
Reclassificações
e Regularizações
1.262.152,58

Inventário
final
63.119,14

1.262.152,58

63.119,14

0,00

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Variações nos inventários da produção

7

Compras

2019
Reclassificações
e Regularizações
1.019.970,72

Inventário
final
97.484,65

1.019.970,72

97.484,65

0,00

1.296.518,09

982.510,78

Subsídios do Governo e apoios do Governo

A 31 de Dezembro de 2020 e 2019, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de
“Subsídios do Governo” e “Apoios do Governo”:

Descrição
Subsídios do Governo
Apoios do Governo
Acordo de cooperação
Contrato emprego-inserção
Total

8

2020

2019

16.839,84

16.839,84

16.839,84

16.839,84

Benefícios dos empregados

O número de membros dos órgãos diretivos, nos períodos de 2020 e 2019, foram 5.
Os órgãos diretivos não auferem qualquer remuneração.
O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2020 e em 31/12/2019 foi de 2.
Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes:
Descrição
Remunerações aos Orgãos Sociais
Remunerações ao pessoal
Benefícios Pós-Emprego
Indemnizações
Encargos sobre as Remunerações
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças
Profissionais
Gastos de Ação Social
Outros Gastos com o Pessoal
Total
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2020

2019

26.457,70

25.492,27

5.352,91

5.134,75

83,09
31.893,70

498,42
31.125,44
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9

Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei
534/80, de 7 de Novembro.
Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de Outubro, informa-se
que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos
prazos legalmente estipulados.

10 Outras Informações
De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são
divulgadas as seguintes informações.

10.1

Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de Dezembro de 2020 e 2019, encontrava-se
com os seguintes saldo:
Descrição
Caixa
Depósitos à ordem
Depósitos a prazo
Outros
Total

10.2

2020
1.472,04
19.333,96

2019

20.806,00

11.754,30

4,48
11.749,82

Fundos Patrimoniais

Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:
Descrição
Fundos
Excedentes técnicos
Reservas
Resultados transitados
Excedentes de revalorização
Outras variações nos fundos patrimoniais
Total

10.3

Saldo Inicial

Aumentos

28.085,71

32.863,26

41.244,17
69.329,88

1.998,75
34.862,01

Diminuições

Saldo Final

60.948,97
1.319,95
1.319,95

41.922,97
102.871,94

Fornecedores

O saldo da rubrica de “Fornecedores” é discriminado da seguinte forma:
Descrição
Fornecedores c/c
Fornecedores títulos a pagar
Fornecedores facturas em recepção e conferência
Total
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2020
599,31

2019
489,55

599,31

489,55
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10.4

Estado e Outros Entes Públicos

A rubrica de “Estado e outros Entes Públicos” está dividida da seguinte forma:
Descrição
Activo
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas
Colectivas (IRC)
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)
Outros Impostos e Taxas

2020

Total
Passivo
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas
Colectivas (IRC)
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas
Singulares (IRS)
Segurança Social
Outros Impostos e Taxas
Total

10.5

2019

0,00

0,00

185,48

185,64

1.140,86

1.127,08

1.326,34

1.312,72

Outras Contas a Pagar

A rubrica “Outras contas a pagar” desdobra-se da seguinte forma:
Descrição
Pessoal
Remunerações a pagar
Cauções
Outras operações
Perdas por imparidade acumuladas
Fornecedores de Investimentos
Credores por acréscimo de gastos
Outros credores
Total

10.6

2020
Não Corrente
Corrente
0,00

2019
Não Corrente
Corrente
1.599,03
1.599,03

0,00
2.121,91
5.017,80
7.139,71

0,00
2.095,00
3.999,80
7.693,83

0,00

0,00

Subsídios, doações e legados à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2020 e 2019, os seguintes subsídio, doações,
heranças e legados:
Descrição
Subsídios do Estado e outros entes públicos
Subsídios de outras entidades
Doações e heranças
Legados
Total

2020
32.857,48

2019
26.846,12

1.287.464,90

1.029.608,01

1.320.322,38

1.056.454,13

Os “Subsídios e Apoios do Governo” estão divulgados de forma mais exaustiva na Nota 7.
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10.7

Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos “Fornecimentos e serviços externos” nos períodos findos em 31 de Dezembro
de 2020 e de 2019, foi a seguinte:
Descrição

2020

Subcontratos
Serviços especializados
Materiais
Energia e fluidos
Deslocações, estadas e transportes
Serviços diversos
Total

10.8

2019

2.967,44
379,82
3.365,06
4.192,80
928,85
11.833,97

1.891,06
205,82
3.920,48
1.096,80
991,05
8.105,21

Outros rendimentos e ganhos

A rubrica de “Outros rendimentos e ganhos” encontra-se dividida da seguinte forma:
Descrição
Rendimentos Suplementares
Descontos de pronto pagamento obtidos
Recuperação de dívidas a receber
Ganhos em inventários
Rendimentos e ganhos em subsidiárias,
associadas e empreendimentos conjuntos
Rendimentos e ganhos nos restantes activos
financeiros
Rendimentos e ganhos em investimentos não
financeiros
Outros rendimentos e ganhos
Total

10.9

2020

2019

615,00

1.319,95
1.934,95

918,47
918,47

Outros gastos e perdas

A rubrica de “Outros gastos e perdas” encontra-se dividida da seguinte forma:
Descrição
Impostos
Descontos de pronto pagamento concedidos
Dívidas incobráveis
Perdas em inventários
Gastos e perdas em subsidiárias, associadas e
empreendimentos conjuntos
Gastos e perdas nos restantes activos financeiros
Gastos e perdas investimentos não financeiros
Outros Gastos e Perdas
Total
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2020

2019
0,68

2,64

325,26
325,94

319,66
322,30
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10.10 Conjuntura Económica
As medidas restritivas impostas pela Pandemia que se faz sentir por toda a Europa estão a ter
consequências visíveis na economia. Mais de metade das empresas de comércio e restauração
reportam quebras de vendas superiores a 50% desde a chegada da Covid-19 a Portugal.
Houve um aumento significativo de pedidos de ajuda individual à instituição, com muitas
pessoas que ficaram sem qualquer espécie de rendimentos por causa da pandemia por causa
do desemprego, “lay-off” ou de empregos precários.

10.11 Acontecimentos após data de Balanço
Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas
Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2020.
Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram
outros factos susceptíveis de modificar a situação relevada nas contas.
As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2019 foram
aprovadas pela Assembleia-geral em 29 de Junho de 2020.

Caldas da Rainha, 31 de Dezembro de 2020

O Contabilista Certificado

A Direção

_______________________________

_______________________________
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