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Balanço
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Unidade M o netária: Euro s

RUBRICAS

Notas

Datas
31-12-2018

31-12-2017

Var

Ativo
Ativo não corrente
Ati vos fi xos ta ngívei s
5.
Bens do pa tri móni o hi s tóri co e cul tura l
Propri eda des de i nves ti mento
Ati vos i nta ngívei s
6.
Inves ti mentos fi na ncei ros
17.1
Funda dores /beneméri tos /pa troc./doa dores /a s s oci a dos /membros 17.2
Subtota l
Ativo corrente
Inventá ri os
9.
Cl i entes
17.3
Adi a nta mentos a fornecedores
Es ta do e outros Entes Públ i cos
17.10
Funda dores /beneméri tos /pa troc./doa dores /a s s oci a dos /membros
Outra s conta s a receber
17.4
Di feri mentos
17.5
Outros Ati vos fi na ncei ros
17.6
Ca i xa e depós i tos ba ncá ri os
17.7
Subtota l
Total do Ativo
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos patrimoniais
Fundos
Excedentes técni cos
Res erva s
Res ul ta dos tra ns i ta dos
Excedentes de reva l ori za çã o
Outra s va ri a ções nos fundos pa tri moni a i s

111.806,73

119,69

#DIV/0!
119,69
0,00%

111.926,42

80.412,94

39,19%

793,94
2.380,50

594,82
3.257,30

33,48%
-26,92%

-

-

478.458,76
481.633,20
593.559,62

490.797,12
494.649,24
575.062,18

-2,51%
-2,63%
3,22%

6.535,63

6.535,63

0,00%

507.603,24

498.000,92

1,93%

38.698,77

39.586,43

-2,24%

15.021,33
567.858,97

25.352,90
569.475,88

-40,75%
-0,28%

Passivo
Passivo não corrente
Provi s ões
Provi s ões es pecífi ca s
Fi na nci a mentos obti dos
Outra s conta s a pa ga r
Subtota l
Passivo corrente
Fornecedores
17.9
Adi a nta mentos de cl i entes
Es ta do e outros Entes Públ i cos
17.10
Funda dores /beneméri tos /pa troc./doa dores /a s s oci a dos /membros
Fi na nci a mentos obti dos
Di feri mentos
Outra s conta s a pa ga r
17.11
Outros pa s s i vos fi na ncei ros
17.12
Subtota l
Total do passivo

Centro Cultural, Recreativo e Social da Freguesia de Pussos
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39,25%

17.8

Res ul ta do Líqui do do período
Total do fundo do capital

Total dos fundos patrimoniais e do passivo

80.293,25

-

-

5.901,04

1.109,74 431,75%

2.152,78

4.078,50

17.646,83

398,06

25.700,65
25.700,65
593.559,62

-47,22%

5.586,30 360,07%
5.586,30 360,07%
575.062,18

3,22%
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Demonstração de Resultados por Natureza

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Unidade M o netária: Euro s

RENDIMENTOS E GASTOS

Notas

Venda s e s ervi ços pres tados
Subs ídi os , doa ções e l ega dos à expl ora çã o
Va ri a çã o nos i nventári os da produçã o
Tra ba l hos pa ra a própri a entida 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
Impa ri da de de dívi da s a receber (perda s /revers ões )
Provi s ões (a umentos /reduções )
Provi s ões es pecífi ca s (a umentos /reduções )
Aumentos /reduções de jus to va l or
Outros rendi mentos e ga nhos
Outros ga s tos e perda s

PERÍODOS
2018

Var

2017

10.
12.

92.394,95
126.080,46

9.
17.14
15.

(60.990,77)
(32.059,94)
(111.777,60)

(71.859,18) -15,12%
(33.883,83) -5,38%
(108.748,94)
2,79%

7.100,88
(428,55)

3.062,24 131,89%
(574,72) -25,43%

112.167,17
125.133,48

-17,63%
0,76%

11.

17.15
17.16

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos

20.319,43

25.296,22

Ga s tos /revers ões de depreci a çã o e de a mortiza çã o

(7.224,52)

(2.718,92) 165,71%

13.094,91

22.577,30

-42,00%

1.926,42
-

2.775,60
-

-30,59%

15.021,33

25.352,90

-40,75%

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
17.17
17.17

Juros e rendi mentos s i mi l a res obtidos
Juros e ga s tos s i mi l a res s uportados
Resultados antes de impostos
Impos to s obre o rendi mento do período

-

Resultado líquido do período

15.021,33

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
Valências
SAD

CC

88.890,46
110.399,22

3.329,49
8.586,24

175,00
7.095,00

(54.504,35)
(27.555,49)
(89.004,67)

(3.536,42)
(2.900,24)
(7.515,06)

(2.950,00)
(1.604,21)
(15.257,87)

Resultado antes de depreciações, gastos de financ. e impostos

34.741,48

Ga s tos /revers ões de depreci a çã o e de a mortiza çã o

(7.168,50)

Resultado operacional (antes de gastos de financi. e impostos)

27.572,98

Resultados antes de impostos

6.944,86
(428,55)

1.926,42
29.499,40

Impos to s obre o rendi mento do período
Resultado líquido do período

25.352,90

2018

ATL

Venda s e s ervi ços pres tados
Subs ídi os , doa ções e l ega dos à expl ora çã o
Tra ba l hos pa ra a própri a entida de
Cus to da s merca dori a s vendi da s e ma téri a s cons umi da s
Forneci mentos e s ervi ços externos
Ga s tos com o pes s oa l
Impa ri da de de dívi da s a receber (perda s /revers ões )
Provi s ões (a umentos /reduções )
Provi s ões es pecífi ca s (a umentos /reduções )
Aumentos /reduções de jus to va l or
Outros rendi mentos e ga nhos
Outros ga s tos e perda s

Juros e rendi mentos s i mi l a res obtidos
Juros e ga s tos s i mi l a res s uportados

-40,75%

Unidade M o netária: Euro
Notas

RENDIMENTOS E GASTOS

-19,67%

29.499,40

Centro Cultural, Recreativo e Social da Freguesia de Pussos
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(2.035,99)
(2.035,99)
(2.035,99)
(2.035,99)

156,02
(12.386,06)
(56,02)
(12.442,08)
(12.442,08)
(12.442,08)

2017

92.394,95
126.080,46
(60.990,77)
(32.059,94)
(111.777,60)
7.100,88
(428,55)

112.167,17
125.133,48
(71.859,18)
(33.883,83)
(108.748,94)
3.062,24
(574,72)

20.319,43

25.296,22

(7.224,52)

(2.718,92)

13.094,91

22.577,30

1.926,42
-

2.775,60
-

15.021,33

25.352,90

15.021,33

25.352,90
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Demonstração dos Fluxos de Caixa
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
RUBRICAS
Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo
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 mento a fornecedores
Pa ga mentos a o pes s oa l
Ca i xa gera da pel a s opera ções
Pa ga mento/recebi mento do i mpos to s obre o rendi mento
Outros recebi mentos /pa ga mentos
Fl uxos de ca i xa da s a cti vi da des opera ci ona i s (1)
Fluxos de caixa das actividade de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Investimentos financeiros
Outros Ativos
Recebimentos provenientes de:
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Investimentos financeiros
Outros Ativos
Subsídios ao investimento
Juros e rendimentos similares
Dividendos
Fl uxos de ca i xa da s a cti vi da de de i nves ti mento (2)
Fluxos de caixa das actividade de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos
Realizações de fundos
Cobertura de prejuízos
Doações
Outras operações de financiamento
Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos
Juros e gastos similares
Dividendos
Reduções do fundo
Outras operações de financiamento
Fl uxos de ca i xa da s a cti vi da de de fi na nci a mento (3)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)
Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período
Caixa e seus equivalentes no fim do período

Centro Cultural, Recreativo e Social da Freguesia de Pussos
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Unidade M o netária: Euro s

Notas

PERÍODOS
2018

Va r

2017

218.775,18

239.075,69

-8,49%

(88.925,87)
(77.905,52)

(107.914,13)
(76.823,11)

-17,60%
1,41%

51.943,79
(27.470,57)
24.473,22

54.338,45
(28.102,50)
26.235,95

-4,41%

(38.738,00)
(1.572,19)

-

-2,25%
-6,72%

0,00%
(1.274,00) -100,00%
(150.000,00) -98,95%

-

1.572,19

150.000,00

1.926,42

10.500,00
2.775,60

-30,59%

(36.811,58)

12.001,60

-406,72%

(12.338,36)
490.797,12
478.458,76

38.237,55 -132,27%
452.559,57
8,45%
490.797,12
-2,51%
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Anexo
1. Identificação da Entidade
O Centro Cultural, Recreativo e Social da Freguesia de Pussos (CCRSFP) é uma instituição particular
de solidariedade social, sem fins lucrativos, com o NIPC 501 858 512, NISS 20007561456, e tem
sede em Rua dos Templários, 52, Cabaços, 3250-355 PUSSOS SÃO PEDRO.
Tem por missão dar resposta integrada às famílias, na área social da terceira idade e infância,
promovendo uma melhor qualidade de vida dos seus utentes e à comunidade em geral, com
atividades nas seguintes respostas:




Serviço de Apoio Domiciliário (SAD);
Centro de Convívio (CC);
Atividades de Tempos Livres (ATL)

2. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras
Em 2018 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das
operações a partir dos livros e registos contabilísticos do CCRSFP e de acordo com a Norma
Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL).
A adoção da NCRF-ESNL ocorreu pela primeira vez em 2012, sendo os ajustamentos evidenciados
em “Resultados Transitados” e “Fundos Patrimoniais”.

3. Principais Políticas Contabilísticas
As principais políticas contabilísticas aplicadas 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 nas expectativas futuras, continuará a operar no futuro
previsível, mantendo a atividade de prestação de serviços e capacidade de cumprir os seus fins.
3.1.2 Regime do Acréscimo (periodização económica)
Os efeitos das transações 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 respetivas contas das rubricas “Devedores e credores por acréscimos” e
“Diferimentos”.
Centro Cultural, Recreativo e Social da Freguesia de Pussos
NIF: 501 858 512
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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, exceto quando ocorrem
alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas
neste Anexo.
3.1.4 Materialidade e Agregação
A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. Não havendo condições
de materialidade, haverá agregação de itens.
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.
3.1.6 Informação Comparativa
A informação comparativa deve ser divulgada com respeito ao período anterior. Respeitando ao
Princípio da Continuidade, as políticas contabilísticas são levadas a efeito de maneira consistente
em toda a instituição e ao longo do tempo.

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.
As despesas subsequentes com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no
período em que são incorridas, à exceção das grandes reparações que são reconhecidas como
adicionais ao ativo.
As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizados, pelo
método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo.
As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada e estão de
acordo com a legislação em vigor.
3.2.2 Bens do património histórico e cultural
A existir, os “Bens do património histórico e cultural” encontram-se valorizados pelo seu custo
histórico. As obras realizadas nestes bens só são consideradas como ativos se e somente se gerarem
aumento da produtividade, de capacidade ou eficiência do bem ou ainda um acréscimo da sua vida
útil. Sempre que estes acréscimos não se verifiquem, estas manutenções e reparações são
registadas como gastos do período.
3.2.3 Propriedades de Investimento
Incluem essencialmente edifícios e outras construções detidos para obter rendimento. Não se
destinam à produção de bens ou ao fornecimento de serviços e também não se destinam a fins
administrativos ou para venda no decurso da atividade corrente.
A existir, as “Propriedades de Investimento” são registadas pelo seu justo valor determinado por
avaliação especializada independente. São reconhecidas diretamente na DR as variações no justo
valor das propriedades de investimento.
Centro Cultural, Recreativo e Social da Freguesia de Pussos
NIF: 501 858 512
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As despesas com manutenção e reparação, entre outros que decorram da utilização, são
reconhecidas nas respetivas rubricas da DR. No entanto, as benfeitorias que permitam atividades
presentes e futuras acrescem ao valor das Propriedades de Investimento.
3.2.4 Ativos Intangíveis
Os “Ativos Intangíveis” serão registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e de
eventuais perdas por imparidade acumuladas. São reconhecidos apenas quando for provável que
deles permitam atividades presentes e futuras e que os mesmos possam ser mensurados com
fiabilidade.
As amortizações são calculadas, assim que os ativos estejam em condições de ser utilizado, pelo
método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de
bens.
As taxas de amortização utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada e estão de
acordo com a legislação em vigor.
3.2.5 Investimentos financeiros
Não apresenta investimentos financeiros.
A existir, as participações serão registados pelo Método da Equivalência Patrimonial (MEP) pelo
custo de aquisição.
3.2.6 Inventários
Os “Inventários” estão registados ao custo de aquisição.
São os que a Entidade detém, mas que se destinam a consumo no desenvolvimento das atividades
ou serviços prestados e não estão diretamente relacionados com a capacidade de gerar fluxos de
caixa.
3.2.7 Instrumentos Financeiros
Os ativos e passivos financeiras são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma parte das
disposições contratuais do instrumento.
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 encontram reconhecidas, para
assim retratar o valor realizável líquido.
As “Perdas por Imparidade” são registadas na sequência de eventos ocorrido que apontem de
forma objetiva e quantificável, através de informação recolhida, que o saldo em dívida não será
recebido (total ou parcialmente).
Outros ativos e passivos financeiros
São mensurados ao justo valor, sendo as variações reconhecidas por contrapartida de resultados
do período. À data de relato são avaliados os ativos financeiros que não estão mensurados ao justo
valor por contrapartida de resultados.
Caixa e Depósitos Bancários
A rubrica “Caixa e depósitos bancários” incluí caixa e depósitos bancários de curto prazo que
possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

Centro Cultural, Recreativo e Social da Freguesia de Pussos
NIF: 501 858 512
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Fornecedores e outras contas a pagar
As dívidas registadas em “Fornecedores” e “Outras contas a pagar” são contabilizadas pelo seu
valor nominal.
3.2.8 Fundos Patrimoniais
A rubrica “Fundos” constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.
Os “Fundos Patrimoniais” são compostos por: fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou
terceiros; 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.
3.2.9 Provisões
Analisa-se periodicamente eventuais obrigações que advenham de pretéritos acontecimentos e dos
quais devam ser objeto de reconhecimento ou de divulgação. Reconhece uma Provisão quando tem
uma obrigação presente resultante de um evento passado e do qual seja provável que, para a
liquidação dessa obrigação, ocorra um exfluxo que seja razoavelmente estimado.
3.2.10 Financiamentos Obtidos
Os “Empréstimo Obtidos” encontram-se registados, no passivo, pelo valor nominal líquido dos
custos com a concessão desses empréstimos. Os “Encargos Financeiros” são reconhecidos como
gastos do período, constando na DR na rubrica “Juros e gastos similares suportados”.
3.2.11 Estado e Outros Entes Públicos
De acordo com a alínea b) do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das
Pessoas Coletivas (IRC), está isento. Todavia, não abrange os rendimentos empresariais derivados
do exercício das atividades comerciais ou industriais desenvolvidas fora do âmbito dos fins
estatutários. Está no entanto sujeito à tributação autónoma sobre os encargos e às taxas previstas
no artigo 88º do CIRC.

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

Bens do domínio público
Não aplicável/Sem registos.
Bens do património histórico, artístico e cultural
Não aplicável/Sem registos.

Centro Cultural, Recreativo e Social da Freguesia de Pussos
NIF: 501 858 512
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Outros Ativos Fixos Tangíveis
A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no
início e no fim do período de n, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e
outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro: (Q2)
Saldo em
01-Jan-2018
Custo
Terrenos e recurs os na tura i s
Edi fíci os e outra s cons truções
Equi pa mento bá s i co
Equi pa mento de tra ns porte
Equi pa mento bi ol ógi co
Equi pa mento a dmi ni s tra tivo
Outros Ati vos fi xos tangívei s
Investimentos em Curso
Total
Depreciações acumuladas
Terrenos e recurs os na tura i s
Edi fíci os e outra s cons truções
Equi pa mento bá s i co
Equi pa mento de tra ns porte
Equi pa mento bi ol ógi co
Equi pa mento a dmi ni s tra tivo
Outros Ati vos fi xos tangívei s
Total

Total Liq.

146.188,63
41.096,72
62.356,93
5.030,36
28.459,00
283.131,64
(99.180,09)
(36.271,02)
(62.356,93)
(5.030,35)
(202.838,39)

Aquisições
/ Dotações
22.528,00
16.210,00
38.738,00
(1.268,55)
(1.450,37)
(4.505,60)
(7.224,52)

80.293,25

Abates

Transferências Revalorizações
-

-

-

-

-

146.188,63
41.096,72
84.884,93
5.030,36
44.669,00
321.869,64

-

-

-

(100.448,64)
(37.721,39)
(66.862,53)
(5.030,35)
(210.062,91)

-

-

-

Saldo em
31-Dez-2018

111.806,73

Propriedades de Investimento
Não aplicável/Sem registos.

6. Ativos Intangíveis
Sem registos.

7. Locações
Sem registos.

8. Custos de Empréstimos Obtidos
Sem registos.

9. Inventários
Em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017 a rubrica “Inventários” apresentava os seguintes valores: (Q8)

Centro Cultural, Recreativo e Social da Freguesia de Pussos
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Descrição
Mercadorias
Matérias-primas, subidiárias e de consumo
Produtos Acabados e intermédios
Produtos e trabalhos em curso
Total

Inventário em
01-Jan-2017

2.340,16
2.340,16

Compras

R eclassif ic. e
r eg ular iz açõ es

70.113,84
70.113,84

Inventário em
31-Dez-2017

-

594,82
594,82

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

Compras

61.189,89
61.189,89

71.859,18
-

R eclassif ic. e
r eg ular iz açõ es

-

Inventário em
31-Dez-2018

793,94
793,94
60.990,77
-

10. Rédito
Para os períodos de 2018 e 2017 foram reconhecidos os seguintes Réditos: (Q8)
Descrição
Vendas
Prestação de Serviços:
Quotas dos utilizadores
Serviço Apoio Domiciliário
Centro Convívio
ATL
Quotas e Jóias
Promoções para captação de recursos:
…
Rendimentos de patrocionadores e colaborações
Serviços Secundários

2018

Total

2017

92.394,95
80.444,60
76.940,11
3.329,49
175,00
144,00
11.806,35
92.394,95

112.167,17
90.581,69
86.837,74
2.969,95
774,00
144,00
21.441,48
112.167,17

11. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes
Sem registos a relatar.

12. Subsídios do Governo e apoios do Governo
A 31 de Dezembro de 2018 e 2017, registam-se os seguintes saldos nas rubricas de “Subsídios do
Governo” e “Apoios do Governo”: (Q10)
Descrição
Subsídios do Governo
CRSS Leiria
Serviço Apoio Domiciliário
Centro Convívio
Infância e Juventude (ATL)
Autarquias
Município Alvaiázere
Freguesia Pussos S Pedro
IEFP
Apoios do Governo
Total
Descrição
Subsídios de outras entidades
Doações
Heranças
Legados

2018
126.080,46
125.095,44
109.414,20
8.586,24
7.095,00
500,00
500,00
485,02
126.080,46
2018

Total

Centro Cultural, Recreativo e Social da Freguesia de Pussos
NIF: 501 858 512

2017
125.133,48
124.831,66
107.058,00
8.402,16
9.371,50
301,82
125.133,48
2017

-

-
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13. Efeitos de alterações em taxas de câmbio
Não aplicável/Sem observações.

14. Imposto sobre o Rendimento
Não aplicável/Sem observações.

15. Benefícios dos empregados
O número de membros dos órgãos diretivos/sociais, no período de 2018, é o mesmo, ou seja, 11:
Direção (5), Conselho Fiscal (3) e Mesa da Assembleia Geral (3). De acordo com os estatutos, os
órgãos diretivos/sociais não auferem qualquer remuneração.
O número médio de pessoas ao serviço do CCRSFP em 31.12.2019 foi de 9, sendo colaboradores
pertencentes ao quadro de pessoal.
Os gastos com o pessoal do quadro são os seguintes: (Q13)
Descrição
Remunerações aos Órgãos Sociais
Remunerações ao Pessoal
Remunerações Certas
Remunerações Adicionais
Benefícios Pós-Emprego
Indemnizações
Encargos sobre as Remunerações
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais
Gastos de Acção Social
Outros Gastos com o Pessoal:
Total

2018

2017

90.963,90
82.071,36
8.892,54
-

88.596,25
79.453,09
9.143,16
-

18.301,92
2.511,78
-

17.709,68
2.443,01
-

111.777,60

108.748,94

16. Divulgações exigidas por outros diplomas legais
Não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, e a situação perante a Segurança Social
encontra-se devidamente regularizada dentro dos prazos legalmente estipulados.

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

17.1. Investimentos Financeiros
Não detinha “Investimentos Financeiros”, exceto outros, a saber, contribuição para o FRSS.

Centro Cultural, Recreativo e Social da Freguesia de Pussos
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17.2. Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros
A 31 de Dezembro de 2018, apresentava saldos zero.

17.3. Clientes e Utentes
Para os períodos de 2018 e 2017 a rubrica “Clientes” encontra-se com o seguinte saldo: (Q17)
Descrição
Clientes e Utentes c/c
Clientes
Serviços-ASCRA
Outros
Utentes
Utente c/c - SAD
Utente c/c - ATL
Utente c/c - CC
Clientes e Utentes cobrança duvidosa
Clientes
Utentes
Total

2018
2.380,50
2.380,50
2.135,50
166,00
79,00
2.380,50

2017
3.257,30
1.980,00
1.980,00
1.277,30
1.150,30
59,00
68,00
3.257,30

Total

2018
-

2017
-

Perdas por Imparidade do período
Descrição
Clientes
Utentes

17.4. Outras contas a receber
A rubrica “Outras contas a receber” tinha, em 31.12.2018, a seguinte decomposição: (Q18)
Sem registos.

17.5. Diferimentos
Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, a rubrica “Diferimentos” englobava os seguintes saldos: (Q19)
Sem registos, apresenta saldos zero.

17.6. Outros Ativos Financeiros
O CCRSFP detinha, em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, investimentos nas seguintes entidades: (Q20)
Sem registos.

17.7. Caixa e Depósitos Bancários
A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de Dezembro de 2018 e 2017, encontrava-se com
os seguintes saldos: (Q21)
Descrição
Caixa
Depósitos à ordem
Depósitos a prazo
Outros
Total

2018
348,53
78.538,04
399.572,19
478.458,76

Centro Cultural, Recreativo e Social da Freguesia de Pussos
NIF: 501 858 512

2017
1.883,36
90.913,76
398.000,00
490.797,12
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Descrição
Depósitos à Ordem
Caixa Geral Depósitos (Avz)
Banco BIC
Caixa de Crédito Agrícola
Novo Banco
Descrição
Depósitos a prazo
Caixa Geral Depósitos
Banco BIC
Novo Banco

2018
78.538,04
33.537,18
9.426,59
35.574,27
-

2017
90.913,76
90.913,76

2018
399.572,19
100.000,00
299.572,19

2017
398.000,00
398.000,00

17.8. Fundos Patrimoniais
Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações: (Q22)
Descrição
Fundos
Excedentes técnicos
Reservas
Resultados transitados
Excedentes de revalorização
Outras variações nos fundos patrimoniais
Total

Saldo em
01-Jan-2018
6.535,63
498.000,92
39.586,43
544.122,98

Aumentos

Diminuições

25.352,90
25.352,90

(15.750,58)
(887,66)
(16.638,24)

Saldo em
31-Dez-2018
6.535,63
507.603,24
38.698,77
552.837,64

17.9. Fornecedores
O saldo da rubrica de “Fornecedores” é discriminado da seguinte forma: (Q23)
Descrição

2018

Fornecedores c/c
Gerais

2017

5.901,04
5.901,04

Total

1.109,74
1.109,74

17.10. Estado e Outros Entes Públicos
A rubrica de “Estado e outros Entes Públicos” está dividida da seguinte forma: (Q24)
Descrição
Ativo
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Colectivas (IRC)
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)
Outros Impostos e Taxas

2018

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

Centro Cultural, Recreativo e Social da Freguesia de Pussos
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2017
-

-

184,75
1.968,03

284,96
3.793,54

2.152,78

4.078,50
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17.11. Outras Contas a Pagar
A rubrica “Outras contas a pagar” desdobra-se da seguinte forma: (Q25)
Descrição
Pessoal
Remunerações a pagar
Cauções
Outras operações
Perdas por Imparidade acumuladas
Fornecedores de Investimentos
Credores por acréscimos de gastos
Remunerações a Liquidar
ISS - Acertos Freq.
Outros
Outros credores
Outros
Total

2018
Não Corrente
-

Corrente
17.646,83
16.745,32
901,51
17.646,83

2017
Não Corrente
-

Corrente
174,58
174,58
223,48
398,06

17.12. Outros Passivos Financeiros
Os “Outros passivos financeiros” em 31 de Dezembro de 2018 apresentam saldo zero.

17.13. Subsídios, doações e legados à exploração
O CCRSFP reconheceu, nos períodos de 2018 e 2017, os seguintes subsídios, doações, heranças e
legados: (Q27)
Os “Subsídios e Apoios do Governo” estão já divulgados na Nota 12.

17.14. Fornecimentos e serviços externos
A repartição dos “Fornecimentos e serviços externos” nos períodos findos em 31 de Dezembro de
2018 e de 2017, foi a seguinte: (Q27)
Descrição
Subcontratos
Serviços especializados
Materiais
Energia e fluidos:
Eletricidade
Combustíveis
Água
Deslocações, estadas e transportes
Serviços diversos:
Comunicação
Seguros
Contencioso e Notariado
Outros

2018

Total

2017

3.529,84
889,24

7.246,86
958,24

4.987,23
10.796,80
2.025,66
-

4.027,66
9.178,45
1.171,70
-

715,33
2.279,63
301,70
6.534,51
32.059,94

704,32
2.689,40
75,00
7.832,20
33.883,83
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17.15. Outros rendimentos e ganhos
A rubrica de “Outros rendimentos e ganhos” encontra-se dividida da seguinte forma: (Q28)
Descrição
Rendimentos Suplementares
Outros rendimentos e ganhos:
PIDDAC
Subsídios diversos
Restituição de impostos
Ações de formação financiada
Donativos
Outros
Total

2018
6.213,22

2017
1.905,07

591,98
295,68
7.100,88

591,98
295,68
261,25
8,26
3.062,24

17.16. Outros gastos e perdas
A rubrica de “Outros gastos e perdas” encontra-se dividida da seguinte forma: (Q29)
Descrição
Impostos
Descontos de pronto pagamento concedidos
Dívidas incobráveis
Perdas em inventários
Gastos e perdas em investimentos não financeiros
Outros Gastos e Perdas:
Quotizações

2018
428,55
-

2017
574,72
-

428,55

574,72

Total

17.17. Resultados Financeiros
Foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares: (Q30)
Descrição
Juros e gastos similares suportados
Juros suportados
Diferenças de câmbio desfavoráveis
Outros gastos e perdas de financiamento

2018

Total
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros obtidos
Dividendos obtidos
Outros rendimentos similares
Total
Resultados financeiros
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2017
-

-

1.926,42
1.926,42
1.926,42

2.775,60
2.775,60
2.775,60
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17.18. Acontecimentos após data de Balanço
Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes com impacto significativo nas
Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2018.
Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se detetaram e/ou
registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

Alvaiázere, sede do CCRSFP, 28 de março de 2019
O Contabilista Certificado
(nº 67579)

___________________________

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2018 foram aprovadas
pela Direção em 28 de março de 2019.
A Direção,
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