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BALANCO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (modelo reduzido)
Eu

RUBRICAS NOTAS
DA 'AS

3L-L2-202O 3t-t2-20t9
ATIVO

Ativo ndo corrente
Ativos fixos tangiveis
I nvestimentos financeiros

Ativo corrente
lnvent5rios
Cr6ditos a receber
Estado e outros entes pilblicos

Diferimentos
Outros ativos correntes
Caixa e dep6sitos banc5rios

Total do ativo

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos Patrimoniais
Fundos

Reservas

Resu ltados transitados
Ajustamentos / outras variag6es nos fundos patrimoniais

Resultado liquido do periodo

Total dos fundos patrimoniais

Passivo

Passivo corrente
Fornecedores

Estado e outros entes p0blicos

Outros passivos correntes

Total do passivo

Total dos fundos patrimoniais e do passivo

3.1- 4
3.1

3.1- 7

3.1 - 11

3.1 - 11

3.1

3.1 - 11

3.L - tt
3.1 - 11"

3.1 - 11

L274 673,3t
9 645,00

L238793,95
6778,37

t2243L8,3L 1245572,32

7 699,14

24905,98
7 465,L3

5123,62
116,05

832743,OO

L 4t4,tl
20834,66

1765,22
42 74,08

54t773,45
866052,92 s70 001,52

2O9O37L,23 L8L5573,84

778 722,44

675 534,45

193 588,22

6 630,14

778122,44
675 534,45

-23LO1,87

118s4,91

273 779,92 214764,59

t 9276 55,L7 L657 t74,52

24078,22
L8 440,98

120196,86

9 726,98

L73 93,92

731278,42

L627L6,06 158 399,32

L627L6,06 158 399,32

2 090 371.,23 1 815 573,84
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FunonqAo Lan Evnrue€uco PonrueuEs FJU,r
DEMoNsTRneAo Dos RESULTADos poR NATUREZAS (modeto reduzido)
peniooo FrNDo EM 31 DE DEZEMBRo DE 2o2o

Euros)

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
prnlooos

3t-L2-2020 3L-t2-20t9

Vendas e servigos prestados

Subsidios, doag6es e legados i exploragSo
Custo das mercadorias vendidas e das mat6rias consumidas
Fornecimentos e servigos externos
Gastos com o pessoal

Provis6es

Outros rendimentos
Outros gastos

Resultado antes de depreciag6es, gastos de financiamento e impostos

8

10

7

8.3

t2
9

8.5

8.4

4

3.1

459 626,66

881 940,75
-96 913,29

-181 459,g5

-776995,O4

L7 469,3:6

-1 589,07

448994,22
822646,88
-95 429,88

-220 469,99
-746 455,27

28,99

33 841,38

-936,7

3O2O8O,42 2422t9.63

Gastos/revers6es de depreciagSo e de amortizagSo

Resultado operacional (antes de tastos de financiamento e impostos)

-28 294,89 -27 439,47

273 785,53 2L478O,t6

Juros e gastos similares suportados

Resultado antes de impostos

lmposto sobre o rendimento do perfodo

Resultado liquido do periodo

-5,61 -15,57

273779,92 214764,59

0,00 0,00

273779,92 2L4764,59
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FuruoleAo Lan Evnruc(uco PoRrueuEs
V=vlz

DEMoNsrRngAo Dos RESULTADos non rurugOES (modelo reduzido)
prniooo FrNDo EM 31DE DEZEMBRo DE zo20

Euros

RUBRICAS NOTAS cA1 ERPI2
pEnfooos

3t-t2-2020 3L-,,?-?.0L9

Vendas e servicos prestados

Custo das vendas e dos servigos
prestados

Resultado bruto
Outros rendimentos
Gastos administrativos
Outros gastos

Resultado operacional (antes de gastos

de financiamento e impostos)

Gastos de financiamento (liquidos)

Resultado antes de impostos

lmposto sobre o rendimento do
periodo

Resultado liquido do periodo

8.5 - 10

8.4

8

3.1

-328 007,15

459 626,66

-6L2 333,58 -940340,73

448994,22

-982379,27
-328 007,15

576 291,49

-79 028,95

-345,79

-152706,92

323 L18,62

-64293,5
-1242,28

-4807t4,O7

899 4tO,L7

-1 588,07

-533 324,99
856 488,26
-107 446,41

-936,7O

168 909,50

-2,82

to4.875,92

-2,79

273785,53

-5,61

21478O,t6

-t5,57

168 905,78

0,00

1o4873,t4

0,00

273779,92

0.00

214764,59

0,00

168 905,78 LO4873,14 273779,92 2L4754,59

1 CA - Casa de Acolhimento
2 ERPI - Estrutura Residencial para Pessoas ldosas
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DEMoNsrRngAo Dos FLUxos DE cAlxA
peniooo FtNDo EM 31DE DEZEMBRo DE 2020

Euros

RUBRICAS NOTAS
peR[ooos

31-L2-2020 3L-L2-2019

Fluxos de Caixa das atividades operacionais
Recebimentos de clientes e utentes
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal

Caixa gerada pelas operag6es
Outros recebimentos /pagamentos

Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)

Fluxos de Caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:

Ativos fixos tangiveis
Investimentos financeiros
Recebimentos provenientes de:
Ativos fixos tanglveis

Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)

Fluxos de Caixa das atividades de financiamento
Pagamentos respeitantes a:
Juros e gastos similares

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)

Variagdo de caixa e seus equivatentes (t + 2 + 3)
Efeito das diferengas de c6mbio
Caixa e seus equivalentes no inicio do periodo
Caixa e seus equivalentes no fim do periodo

1,t

11.

484 439,83
-258 357,57
-526 618,25

456 447,20
-26889L,42
-483123,78

-300 535,99

593 555,66

-295 568,00
538 665,98

293 019,67 243 O97,98

-2174,25
-2 870,26

3 000,00

-t 615,57
-L206,71

0,00
-2044,51. -2822,28

-5,6! -t5,57
-5,61 -L5,57

290 959,55 240260,L3
0,00 0,00

54L773,45 2745t3,32
832743,OO 541773,45
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ANEXO AO BALANGO E A DEMONSTRACAO DOs RESULTADOS DE 2020

Nota lntrodut6ria

A FundagSo Lar Evang6lico Portugu6s (FLEP) 6 uma instituigSo particular de solida

reconhecida de utilidade p0blica, constituida em 12 de agosto de 1998, com sede na

Henriques, n.e 2689, freguesia de Aguas Santas, concelho da Maia, distrito do Porto.

A Fundagdo teve origem no Lar Evang6lico Portugu6s criado em 7 de julho de 1948.

A Fundagdo tem por miss6o prestar servigos aos cidadSos nas dreas da infSncia e juventude, e da terceira

idade, contribuindo para o seu bem-estar e formagdo integral, segundo os principios da F6 Cristd

Evang6lica, contidos na Biblia Sagrada, inerentes aos ensinamentos dos fundadores.

Para desenvolver a sua atividade social a FLEP celebrou acordos de cooperagSo com o lnstituto da

Seguranga Social, l.P. que se consubstanciam em apoios financeiros.

Tamb6m recebe ajuda financeira (donativos em dinheiro) por parte de Entidades Coletivas e Particulares e

de donativos em esp6cie por parte do Continente e do Banco Alimentar Contra a Fome,

Acrescem, ainda, as mensalidades pagas pelos utentes da Estrutura Residencial para Pessoas ldosas (Lar de

ldosos).

1- tdentificagSo da entidade

1.1 DenominagSo da entidade

Funda96o Lar Evang6lico Portugu6s, n0mero de identificagSo de pessoa coletiva 502911000

1.2 Lugar da sede social

Rua D. Afonso Henriques, n.e 2689, Aguas Santas, Maia.

1.3 Natureza da atividade

Casa de Acolhimento (CA)e Estrutura Residencial para Pessoas ldosas (ERPI)

1.4 DenominagSo e sede social da entidade - m6e imediata

NHo se aplica.

1.5 Denominag6o e sede social da entidade - m6e final

Ndo se aplica.

2 - Referencial contabilistico de preparag5o das demonstrag6es financeiras

2.1 tndicagSo do referencial contabilistico (NCRF-ESNt e outros normativos que tenham sido aplicadas nos

termos do disposto no par6grafo 2.3 da NCRF -ESNI)

As demonstragdes financeiras refletem os resultados das suas operag6es e a posigSo financeira para o

periodo de doze meses findo em 31 de dezembro de 2020 tendo sido aprovadas pelo Conselho de

AdministragSo ap6s parecer do Conselho Fiscal e sdo expressas em Euros.

As demonstragdes financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operagdes, a

partir dos livros e registos contabilisticos da Entidade, mantidos de acordo com os principios de contabilidade

geralmente aceites em Portugal, segundo a Norma Contabilistica e de Relato Financeiro para as Entidades do

Setor n5o Lucrativo (NCRF-SNL), aprovada pelo Decreto-Lei n.e 36-A120!1, de 9 de mar9o, com as alterag6es

Rua D. Afonso
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previstas pelo Decreto-Lei n.e 98/2OL5, de 2 de junho. O normativo contabilistico NCRF-ESNL6 co
pelos seguintes instrumentos:

o Bases de Apresentagdo das Demonstragdes Financeiras;
o Modelos de Demonstrag6es Financeiras - Portaria n.s 22O/2O15 de 24 de julho;
o C6digo de Contas - portaria n.g 2t8/20!5 de 23 de julho;
o NCRF - ESNL - Aviso n.e g2S9/Z0tS de 29 de julho;
o Normaslnterpretativas.

Os valores constantes das demonstragdes financeiras do periodo findo em 3L de dezembro de 2020 sdo
compardveis em todos os aspetos significativos com os valores do periodo hom6logo findo em 2019.

2.2 lndicagSo e justificagSo das disposig6es da normalizageo contabilistica para as ESNL que, em casos
excecionais, tenham sido derrogadas e dos respetivos efeitos nas demonstrag6es financeiras, tendo
em vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e
dos resultados da entidade.

Nada a referir.

2.3 lndicagSo e comentdrio das contas do balango e da demonstragfio dos resultados cujos conte6dos ndo
sejam compar6veis com os do periodo anterior bem como das quantias retativas ao periodo anterior
que tenham sido ajustadas.

Nada a referir.

3 - Politicas contabillsticas, alterag6es nas estimativas contabilisticas e erros

3.1 Principais politicas contabilisticas:

a) Bases gerais de mensuragdo usadas na preparagSo das demonstrag6es financeiras
As demonstrag6es financeiras foram preparadas de acordo com o principio do custo hist6rico.
Os Ativos n5o correntes estSo valorizados ao custo de aquisig6o, liquido das depreciag6es e amortizag6es
acumuladas e apresentam vidas finitas.
As despesas com reparagSo e manutengf,o destes ativos s5o consideradas como gasto no periodo em que
ocorrem.

No caso dos bens do ativo fixo tangivel atribuidos a trtulo gratuito, os bens sao mensurados a justo valor, ao
valor pelo qual se encontram segurados ou ao valor pelo que figuravam na sua contabilidade. A quantia assim
considerada corresponderd ao custo considerado para efeitos da mensuragSo do reconhecimento.
As depreciag6es sdo calculadas, ap6s o inicio de utilizagSo dos bens, pelo m6todo das quotas constantes em
conformidade com o periodo de vida 0til estimado para cada bem.
Os invent6rios s5o valorizados ao custo de aquisigSo, lfquidos de descontos e devolug6es.
No caso dos inventdrios atribuidos a tftulo gratuito, os bens sdo mensurados ao valor atribuido pela entidade
doadora.

As contas de cr6ditos a receber n6o tem implfcitos juros e s6o registadas pelo seu valor nominal.
As contas a pagar a Fornecedores e outros credores ndo vencem juros e sdo registadas pelo seu valor
nominal.

Os lnvestimentos Financeiros dizem respeito aos valores pagos ao Fundo de Compensagao do Trabalho,
relativos a colaboradores que entraram na entidade ap6s outubro de 2013.
Os valores apresentados na conta Estado e outros entes p0blicos no ativo dizem respeito a lmposto sobre o
Valor Acrescentado a recuperar e no passivo a lmposto sobre o Rendimento retido a terceiros bem como a
contribuigdes a entregar i Seguranga Social.

A rubrica caixa e seus Equivalentes incluem caixa e dep6sitos em bancos, estando disponiveis para uso.

nri or* [r"";H;"r,q.*r, z6g9:442s-05, Mii, I T-t"fr* ,rs;10 z&l nlr soisiiooo- -;ilt
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Os rendimentos e gastos sio registados no periodo a que dizem respeito, independentemente de

recebimento e pagamento, de acordo com o principio de periodizagdo econ6mico. As diferengas entre os z
montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas s5o registadas nas Contas a receber/b..,zab

^ //,.t Ie a pagar e em Diferimentos tt1 t
Os Diferimentos incluem valores jd liquidados de seguros.

ap6s existir seguranga que as entidades cumprirSo as condig6es associadas.

O r6dito 6 composto pelos montantes liquidos recebidos das prestagdes de servigos, dos subsfdios

arrecadados e dos donativos recebidos de diversas entidades.

Sendo uma entidade sem fins lucrativos, a FLEP encontra-se isenta de lmposto sobre o Rendimento das

Pessoas Coletivas, salvo no tocante i pr6tica de qualquer operagfio de natureza comercial, facto que n6o se

verificou no decorrer deste periodo econ6mico.

Estas politicas foram consistentemente aplicadas a todos os perfodos apresentados, salvo indicagdo em

cont16rio.

b) Outras politicas contabilisticas

Nada a referir

c) Principais pressupostos relativos ao futuro

As demonstragdes financeiras foram preparadas numa perspetiva de continuidade ndo tendo a entidade

inteng5o nem a necessidade de liquidar ou reduzir drasticamente o nivel das suas operae6es.

d) Principais fontes de incerteza das estimativas

Nfio existem situagdes que afetem ou coloquem algum grau de incerteza materialmente relevante nas

estimativas previstas nas demonstragdes financeiras apresentadas, tendo em conta o desempenho hist6rico,

a experiQncia acumulada, o enquadramento atual e as expectativas sobre eventos futuros que, nas

circunst6ncias em causa, se acredita serem razodveis.

3.2 Alterag6es nas politicas contabilisticas: indicagSo da natureza e efeitos da alteragSo na politica

contabitistica e, no caso de aplicagSo voluntdria, das razdes pelas quais a aplicagSo da nova politica

contabilistica proporciona informag5o fiSvel e mais relevante.

Nada a referir

3.3 Alterag$es nas estimativas contabilisticas: indicagio do efeito no periodo corrente e em periodos

futuros.

Nada a referir

3.4 CorregSo de erros de periodos anteriores: indicagSo da natureza do erro material e dos seus impactos

nas demonstrag6es financeiras do periodo.

N5o foram detetados erros materialmente relevantes relativos a periodos anteriores.

3.5 AdogSo pela primeira vez da NCRF -ESNL (divulgagSo transit6ria)

NEo se aplica.

4 - Ativos fixos tangiveis

4.1 Divulgag6es para cada classe de ativos fixos tangiveis:

a) Crit6rios de mensuragSo usados para determinar a quantia escriturada bruta

Os Ativos nfio correntes est6o valorizados ao custo de aquisigdo, liquido das depreciagOes e amortizagOes

acumuladas e apresentam vidas finitas.

Rua Dorn Afonso l-lenriques,2689*4425-A57 Maia I Telefone2?-971A 2-43 1 NIF 50291"1.000 1/13
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-AC;As despesas com reparagdo e manuteng6o destes ativos s5o consideradas como gasto no periodo em que (
ocorrem.

b) M6todos de depreciagSo usados

As depreciagdes s5o calculadas, ap6s o inicio de utilizagSo dos bens, pelo m6todo das quotas constantes em
conformidade com o periodo de vida 0tilestimado para cada bem,

c) Vidas titeis ou taxas de depreciagdo usadas
Foram utilizadas as taxas de depreciagSo e amortizagSo previstas no Decreto Regulament ar n.s 23/2009, de
L4 de setembro.

os ativos fixos tanglveis s5o depreciados de acordo com os seguintes periodos de vida 6til esperada dos bens:

Ativos fixos tangiveis Ndmero de anos

Edificios e outras construQ6es 50

Equipamento b6sico 4a7
Equipamento de transporte 2a5
Equipamento administrativo 3a8

d) ReconciliagSo da quantia escriturada no inicio e no fim do periodo que mostre as adig6es, as
revalorizag6es, as alienag6es, as depreciag6es, as perdas de imparidade e suas revers6es e outras
altera96es.

Ano de 2020

Rubricas Saldo lnicial Aumentos Alienag6es Saldo final
Depreciag6es

Acumuladas
Valor liquido

Terrenos e recursos naturais s94 987,t9 594 987,1,9 594 997,19

Edificios e outras construc6es t 023 21,0,69 t 023 2t0,69 424 534,94 598 675,75

Equipamento bdsico ?57 592,04 4 774,25 267766,29 242739,72 19 026,57

Equipamento de transporte 128236,33 8 Ltl '31 Lzo 1,tg,o2 120 Lt9,02 0,00

Equipamento administrativo 88 539,51 88 539,51 87 715,04 824,47

Outros ativos fixos tansiveis 3 631,98 3 631,99 2 472,65 1 159,33
Totais 2094582,L7 4 L74,25 8 Lt7,3tl ZOgZ 254,58 877 5gt,?7 L2L4673,31

Durante o periodo findo a 31de dezembro de 2O2O,os movimentos ocorridos nas rubricas dos Ativos fixos
tang[veis foram os seguintes:

o AlienagSo de uma viatura, equipamento de transporte, por 3 000,00 euros

o Donativo em esp6cie de duas mdquinas de lavagem de roupa, equipamento bdsico, no valor de
2 000,00 euros;

o Em equipamento bdsico: L fogdo, no valor de 4 !74,25 euros.

e) Quantia e natureza dos bens do patrim6nio hist6rico, artistico e culturat
Nada a referir.

4.2 Divulgag6es sobre restrig6es, garantias e compromissos
Nada a referir.

4.3 Se os itens do ativo fixo tangivel forem expressos por quantias revalorizadas
Nada a referir.

4;.n*s"ru
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5 - Ativos intangiveis

Nada a referir.

5 - Custos de empr6stimos obtidos

Nada a referir.

7 - lnvent6rios

7.1 Politicas contabilisticas adotadas na mensuragSo dos inVentdrios, incluindo a f6rmula de custeio

usada.

Os inventiirios s5o valorizados ao seu custo de aquisig5o. O custo dos inventdrios inclui todos os custos de

compra.

Custo das mat6rias consumidas = lnventdrios iniciais + Compras liquidas - lnventSrios finais

As safdas de armaz6m (consumos) sdo valorizadas ao custo especffico.

7.2 Quantia totat escriturada de invent5rios e quantia escriturada em classificagdes apropriadas para a

entidade

e

7.3 Quantia de qualquer ajustamento de invent6rios reconhecida como um gasto do periodo, bem como

de qualquer revers5o de ajustamento que tenha sido reconhecida como uma redugSo na quantia de

invent6rios reconhecida como gasto do periodo, e circunstincias ou acontecimentos que conduziram

a tal reversSo.

Matdrias-primas, subsidi6rias e de consumo

Ano de 2020 Ano de 2019

lnventdrios iniciais L 4!4,L1 !716,67

Compras liquidas 61 590,s4 67 585,32

ResularizacSo de inventSrios 35 607,78 27 542,OO

lnventdrios finais 7 699,1.4 L 474,L1

Gastos do periodo 969L3,29 95 429,88

8- Rendimentosegastos

8.1 Politicas contabilisticas adotadas para o reconhecimento do r6dito incluindo os m6todos adotados

para determinar a fase de acabamento de transag6es que envolvam a prestagSo de servigos

O r6dito 6 mensurado pelo justo valor da contraprestagSo recebida ou a receber. O r6dito a reconhecer 6

deduzido do montante estimado de devolug6es, descontos e outros abatimentos.

8.2 Quantia e natureza de etementos isolados de rendimentos ou dos gastos cuja dimens6o ou incid6ncia

sejam excecionais

Nada a referir.

8.3 Fornecimentos e servigos externos

Ano de 2020 Ano de 2019

Subcontratos 19 226,00

Servicos especializados 65 587,69 8L804,44

Materiais 7 573,56 g 634,47

Energia e flu(dos 57 !88,75 60 158,66
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Desloca96es, estadas e transportes 22t4,8O 8 450,99

Servigos diversos 48 895,15 41 195,53

Totais 181 459,95 220 469,99
8.4 Outros gastos e perdas

8.5 Outros rendimentos e ganhos

Ano de 2020 Ano de 2019

Prestag6es familiares 6 011,45 L9 588,53

Descontos de pronto pagamento obtidos 32,79 71,49

Correg6es relativas a periodos anteriores 801,31
Rendimentos e ganhos em investimentos n5o
financeiros 3 000,00

lmputagao de subsidios para investimentos 2 624,77 2 624,77

Outros n5o especificados 2 374,29 11 5s6,60

Totais L7 469,36 33 841,39

9 - Provis6es, passivos contingentes e ativos contingentes
No que diz respeito a ativos e passivos contingentes, como possiveis acontecimentos passados e cuja
exist6ncia serd confirmada pela ocorrencia ou neo de um ou mais eventos futuros incertos neo totalmente
sob o controlo da entidade, que afetem positiva e ou negativamente os resultados, nada a referir.

10 - Subsidios e outros apoios das entidades p0blicas

Entidade Ano de 2020 Ano de 2019

Seguranga Social 4cordos de Cooperagdo 773 O62,LL 729 486,89

lnstituto de Emprego e FormaqSo profissional 23 687,69 9 394,82

10.1 ReconciliagSo da quantia escriturada no inicio e no fim do periodo que mostre os aumentos
redug6es dos subsidios das entidades p0blicas reconhecidos nos fundos patrimoniais

Nada a referir.

10.2 Beneficios sem valor atribuido, materialmente relevantes, obtidos de terceiras entidades.
Nada a referir.

10.3 Principais doadores/fontes de fundos
A principal fonte de fundos 6 o Estado e outros entes prlblicos. A entidade tamb6m recebe donativos de
diversas entidades.

eas

Ano de 2020 Ano de 2019

lmpostos 29,21
Correg6es relativas a perlodos
anteriores 214,85 43,60

Donativos 275,00

Quotizagdes 676,80

Outros n5o especificados 736,O1 1,30

Totais 1 599,07 936,7O
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11 - lnstrumentos financeiros z

11.1 Bases de mensuragSo e politicas contabilisticas relevantes para a compreensSo das demonstra

financeiras, utilizadas para a contabilizagdo de instrumentos financeiros.

Os ativos e os passivos financeiros sdo mensurados ao custo.

As dividas de utentes e de outras contas a receber s5o registadas pelo valor nominal. No final de cada periodo

de relato sdo analisadas as dividas i entidade para avaliar se existe alguma evid6ncia objetiva de que n5o sdo

recuper6veis. Se assim for 6 de imediato reconhecida quer a incobrabilidade quer a respetiva perda por

imparidade. Neste sentido, a entidade informa o utente do incumprimento das suas responsabilidades, bem

como informagSo hist6rica dos saldos vencidos e n5o recebidos.

Os valores constantes de caixa e seus equivalentes correspondem aos valores em caixa e em dep6sitos i
ordem imediatamente mobiliz6veis, com risco insignificante de altera96o de valor.

Meios financeiros liquidos Ano de 2020 Ano de 2019

Caixa 603,10 1975,07

Dep6sitos i ordem 832 139,90 539 798,44

Totais 832743,OO 54L773,45

As dfvidas a fornecedores e de outras contas a pagar s6o registadas pelo valor nominal.

A conta ao Estado e outros entes p0blicos apresentava a seguinte composigdo:

I mpostos/Contribui96es
Ano de 2020 Ano de 2019

Ativo Passivo Ativo Passivo

RetencSo de impostos sobre rendimentos 3 899,50 3 694,57

lmposto sobre o Valor Acrescentado 1465,13 7 412,24

Contribuic6es para a Seguranca Social 14 335,19 13 699,35

Outras tributac6es 206,29 352,98

Totais 1 465,13 18 440,98 1.765,22 L7 393,92

11.2 !nstrumentos financeiros mensurados ao justo valor

Nada a referir.

11.3 Reconciliag6o da quantia escriturada no inicio e no fim do periodo que mostre os aumentos e as

redug6es das diferentes naturezas de itens de cada rubrica dos fundos patrimoniais

Ano de 2020

Rubricas Saldo lnicial Aumentos Diminuig6es Saldo Final

Fundos 778 722,44 778 722,44

Reservas 675 534,45 675 534,45

Resultados transitados - 23107,87 216 690,09 193 588,22

Ajustamentos/outras varia g6es

nos fundos patrimoniais lL854,9L 1 000,00 6 224,77 6 630,14

Totais 1442409,93 2t5764,59 6 224,77 L653875,25

11.4 Quantia escriturada de ativos financeiros dados em garant:a, penhor ou promessa de penhor

termos e condig6es relativos a garantia, penhor ou promessa de penhor.

Rrra Dom Afonso l.lenriques, 2-689 * 4425-057 Maia | 
'l-elefone 229 71.O 243 I Nlr 502^9lIO00 1.) l13



FuruonEAo Lnn Evarucfuco ponrueu€s Hrr,"z,n
Nada a referir.

11.5 Dividas da entidade reconhecidas i data do balango

Dividas correntes da entidade Ano de 2020 Ano de 2019

Fornecedores 24 905,99 9 726,99

Credores por acr6scimos de gastos 108746,27 117162,84

Outros credores 329,59 t3 775,58

Totais 133 981,83 140 665,40

11.6 Ajustamentos de valor reconhecidos no periodo para cada natureza de instrumentos financeiros n6o
mensurados ao justo valor

Nada a referir,

11.7 Dividas i entidade reconhecidas i data do balango e cuja duragao residual seja superior a um ano
Valor em divida de utentes a mais de um ano: 9 963,90 euros.

11.8 Dividas da entidade reconhecidas ir data do balango e cuia duragao residual seja superior a um ano
Nada a referir.

11.9 Ntimero m6dio de utentes por resposta social:
O nrjmero m6dio de utentes, por resposta social, durante o ano de 2020 foi o seguinte:

Casa de Acolhimento: LL

Estrutura Residencial para pessoas ldosas: 4g

12 - Beneficios dos empregados

Gastos com o pessoal Ano de 2020 Ano de 2019

Remuneragdes 580 088,41 573 273,19
lndemniza96es 62 400,00 4L 950,00
Encargos sobre remunerag6es t21.264,20 t19175,49
Seguro de acidentes de trabalho e doengas
profissionais Lt77t,65 9 251,12
Outros gastos com o pessoal L 470,78 2 805,49

Totais 776995,O4 746 455,27

12'1 Nfmero m6dio de empregados durante o periodo a que se referem as demonstrag6es financeiras e
nfmero de membros dos 6rg5os de administrageo, de direg5o ou de supervisao e alterag6es no
mesmo periodo ocorridas.

Nrimero m6dio de empregados: 53 empregados.
N0mero de membros dos 6rg5os diretivos e alteragdes ocorridas no periodo de relato financeiro: 5 membros.

12.2 Compromissos existentes em matdria de pens6es
Nada a referir.

12.3 Membros dos 6rg5os de administrag5o, de direg6o ou de supervis6o:

a) Quantias dos adiantamentos e dos cr6ditos concedidos, taxas de juro, principais condig6es e quantias
reembolsadas, amortizadas ou objeto de renfncia.

Nada a referir.

/16^-"-'w
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b) Compromissos assumidos em seu nome a titulo de garantias de qualquer natureza, e quantia global

para cada categoria.

Nada a referir.

c) Remunerag6es dos 6rg5os de administragSo, de diregSo ou de supervisSo.

O Presidente do Conselho de Administrag5o em exerc[cio at6 margo de 2020 auferiu uma remuneragdo bruta

de7 224,9L euros.

O Presidente do Conselho de Administragdo em exercicio ap6s margo de 2020 auferiu uma remuneragdo

bruta de 17 04L,28 euros.

13 - Acontecimentos ap6s a data do balango

Os acontecimentos ap6s a data do balango s6o divulgados nas demonstrag6es financeiras, se forem

considerados materialmente releva ntes.

14 - Agricultura
Ndo se aplica.

15 - Divulgag6es exigidas por outros diplomas legais

lnforma-se que a entidade tem a sua situagSo regularizada perante a Seguranga Social, tal como

relativamente i Autoridade Tributdria, n5o existindo qualquer dfvida em mora ao Estado e outros entes

pf blicos e a outros credores.

16 - Outras divulgag6es

N5o hii qualquer divida em mora.

A publicag6o das contas apenas foi possivel ap6s a aprovagSo das mesmas, tendo em conta o alargamento

do prazo at6 30 de junho.

Aguas Santas,30 dejunho de2O2L

O Contabilista Certificado n.e 22103 O Conselho de AdministragSo
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