ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS
RESULTADOS
(Portaria n.° 986/2009)

EXERCÍCIO DE 2014
1 - Identificação da entidade:
1.1 - Designação da entidade:
ASSOCIAÇÃO CENTRAL DE ASSISTÊNCIA DE SETÚBAL

1.2 - Sede:

Rua José de Groot Pombo, n° 8
2910-561 Setúbal

1.3 - Natureza da actividade :

A entidade dedica-se a Prestar Assistência Educativa e Apoio às Atividades da Infância e Juventude.
1.4 - Designação da empresa-mãe:

Não aplicável

1.5 - Sede da empresa-mãe:

Não aplicável

2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras:

2.1 - As demonstrações financeiras apresentadas têm como referencial contabilístico o Sistema de
Normalização Contabilística, tendo sido adotada a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para
Entidades do Setor Não Lucrativo, de acordo com o decreto-Lei n° 36-A/2011, de 9 de Março.
2.2 - Indicação e justificação das disposições da NCRF-ESNL que, em casos excepcionais, tenham sido
derrogadas e dos respectivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a necessidade de
estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do activo, do passivo e dos resultados da entidade.
Não aplicável
2.3 - Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos
não sejam comparáveis com os do exercício anterior.
Tendo em consideração a entrada em vigor do Regime da Normalização Contabilística para as entidades
do Setor Não Lucrativo (RNC-ESNL) e consequente revogação do Plano de Contas das Instituições
Particulares de Solidariedade Social (PCIPSS), foram efetuados os procedimentos de reclassificação,
reconhecimento, desreconhecimento, bem como alterações dos critérios de mensuração nas situações
aplicáveis.
2.4 - a) Adopção pela primeira vez da NCRF-ESNL — divulgação transitória:
a) Uma explicação acerca da forma como a transição dos anteriores princípios contabilísticos geralmente
aceites para a NCRF-ESNL, afectou a sua posição financeira e o seu desempenho financeiro relatados;
A entidade adoptou pela primeira vez em 2012, desta forma a entidade preparou o balanço de abertura a
1 de Janeiro de 2012 aplicando para o efeito as disposições previstas na NCRF-ESNL.
b) Uma explicação acerca da natureza das diferenças de transição que foram reconhecidas como fundo
patrimonial.
Não aplicável.
2.5 - Caso uma entidade dê conta de erros cometidos segundo os PCGA anteriores, as reconciliações

exigidas nos parágraiòs anteriores, devem distinguir entre a correcção desses erros e as alterações as
politicas contabilísticas:
Não aplicável
3 - Principais políticas contabilísticas:

3.1 — Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras;
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o princípio do custo histórico.
Foi igualmente aplicado o valor realizável líquido na rubrica dos inventários.
3.2 — Outras políticas contabilísticas:
As politicas contabilísticas apresentadas, foram aplicadas de forma consistente com o previsto na NCRFESNL. Em cada data de balanço é efetuada uma avaliação da existência de evidência objetiva de
imparidade, nomeadamente da qual resulte um impacto adverso nos fluxos de caixa futuros estimados,
sempre que possa ser medido de forma fiável.
3.3 - Principais pressupostos relativos ao futuro:
As demonstrações financeiras foram preparadas numa perspectiva de continuidade não tendo a entidade
intenção nem a necessidade de liquidar ou reduzir drasticamente o nível das suas operações.
3.4 - Principais fontes de incerteza das estimativas:
Não existem situações que afectem ou coloquem algum grau de incerteza materialmente relevante nas
estimativas previstas nas demonstrações financeiras apresentadas.
4 - Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

4.1 — Quando a aplicação de uma disposição desta Norma tiver efeitos no período corrente ou em
qualquer período anterior, salvo se for impraticável deteiTninar a quantia do ajustamento, ou puder ter
efeitos em períodos futuros, uma entidade deve divulgar apenas nas demonstrações financeiras do
período corrente:
a) A natureza da alteração na política contabilística;
As politicas contabilísticas não foram alteradas.
b) A natureza do erro material de período anterior e seus impactos nas demonstrações financeiras desses
períodos;
Não foram encontrados quaisquer erros do período anterior.
c) A quantia de ajustamento relacionado com o período corrente ou períodos anteriores aos
apresentados, até ao ponto que seja praticável;
Não aplicável.
d) As razões pelas quais a aplicação da nova política contabilística proporciona informação fiável e mais
relevante, no caso de aplicação voluntária.
Não aplicável.
5 - Activos fixos tangíveis

5.1 - As demonstrações financeiras devem divulgar :
a) Os critérios de mensuração usados para determinar a quantia escriturada bruta;
Os activos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das respectivas
depreciações acumuladas e perdas por imparidade, à excepção dos terrenos que estão revalorizados.
Os custos subsequentes são reconhecidos como activos fixos tangíveis apenas se for provável que deles
resultarão benefícios económicos futuros. As despesas com manutenção e reparação são reconhecidas
como gasto à medida que são incorridas de acordo com o regime do acréscimo.
b) Os métodos de depreciação usados;
As depreciações dos activos tangíveis são calculadas numa base sistemática segundo o método da linha
recta. Os terrenos não são depreciados.
c) Vidas úteis ou as taxas de depreciação usadas;
Os activos fixos tangíveis são depreciados de acordo com os seguintes períodos de vida útil esperada dos
bens:
Instalações 10 a 50
Equipamento básico

Número de anos
7 a 20

Eqiupatriciito uaiispoue

4

Equipamento adniinistrativo e utensílios
Outros activos fixos tangíveis

a6

3 a 10
4 a 14

d) A quantia escriturada bruta e a depreciação acumulada (agregada cóm perdas por imparidade
Activos fixos tangíveis

Saldo em
31-Dez-13

Activo Bruto :
Saldo inicial
umentos/revalorizações
Alienações e abates
Outras operações
Saldo final
Depreciações :
Saldo inicial

Saldo em
31-Dez-12

186.836,14

186.250,62

585,52

156.838,58
22.989,76

186.250,62

320.099,44

137.237,54

151.204,78

13.967,24

13.506,75

Reforço
Regularizações

22.989,76

Saldo final

151.204,78

141.721,77

e) Uma reconciliação da quantia escriturada no início e nofimdo período que mostre as adições, as
Custo:
Equipamento básico.edificios e terrenos
Equipamento administrativo
Equipamento Transporte
Outros activos fixos tangíveis
Depreciações acumuladas
Equipamento básico, edifícios e terrenos
Equipamento Transporte
Equipamento administrativo
Outros activosfixostangiveis

Saldo em Aquisições Alienaçõe Outras Saldo em
operações 31-Dez-13
01-Jan-13 Aumentos s
86.580,64
62.711,22
22.989,76
13.132,86
186.836,14
58.503,68
22.989,76
61.211,40
8.499,94
151.204,78

22.989,76

836,14
836,14 22.989,76
10.951,70

22.989,76

1.212,32
1.342,73
13.506,75 22.989,76

243.419,22
62.711,22
0,00
13.969,00
320.099,44
69.455,38
0,00
62.423,72
9.842,67
141.721,77

5.2 - As demonstrações financeiras financeiras devem também divulgar:
a) A existência e quantias de restrições de titularidade e activos fixos tangíveis que
sejam dados como garantia de passivos;

Não aplicável

b) A quantia de compromissos contratuais para aquisição de activos fixos tangíveis;

5.3 — os itens do activo fixo ísmnfvo! fórsm expressos por ouanti^s revalorizada*.;»,
deve ser divulgado o seguinte:
a) A data de eficácia da revalorização;
-

Revalorização em 29/11/2014.

b) Os métodos e pressupostos aplicados nessa revalorização.
O j u s t o valor dos terrenos f o i determinado em provas obtidas no mercado recorrendo a imobiliária e
avaliador qualificados, tendo sido considerado o valor de mercado determinado pela avaliação.

6 - Activos intangíveis
6.1 - Uma entidade deve divulgar o seguinte para cada classe de activos intangíveis, distinguindo
entre os activos intangíveis gerados internamente e outros activos intangíveis:
a) Se as vidas úteis são indefinidas ou finitas e, se forem finitas, as vidas úteis ou as taxas de
amortização usadas;
Programas de computador: taxa 33,33%.

b) Os métodos de amortização usados para activos intangíveis com vidas úteis finitas;
da linha reta.

c) A quantia bruta escriturada e qualquer amortização acumulada (agregada com as perdas por
imparidade acumuladas) no começo e f i m do período;
Quantia bruta inicio e f i n a l : € 1.552,31; amortização i n i c i a l : € l .034,76 e final:€l .552,31

d) Uma reconciliação da quantia escriturada no começo e f i m do período que mostre
separadamente as adições, as alienações, as amortizações, as perdas por imparidade e outras
alterações.
Amortizações dos Programas de computador no ano:€517,55.

6.2 - Uma entidade deve também divulgar:
a) Para um activo intangível avaliado como tendo uma vida útil indefinida, a quantia escriturada
desse activo e as razões que apoiam a avaliação de uma vida útil indefinida. Ao apresentar estás
razões, a entidade deve descrever o(s) factor(es) que desempenhou(aram) um papel significativo
na determinação de que o activo tem uma vida útil indefinida;
Não aplicável.

b) Uma descrição, a quantia escriturada e o período de amortização restante de qualquer activo
intangível individual que seja materialmente relevante para as demonstrações financeiras da
entidade;
Não aplicável.

c) Para os activos intangíveis adquiridos por meio de um subsídio do governo e inicialmente
reconhecidos pelo justo valor, a quantia inicialmente reconhecida e a sua quantia escriturada
actualmente;
Não aplicável.

d) A existência e as quantias escrituradas de activos intangíveis cuja titularidade esteja
restringida e as quantias escrituradas de activos intangíveis dados como garantia de passivos;
Não aplicável.

e) A quantia de compromissos contratuais para aquisição de activos intangíveis.
Não aplicável.

6.3 - Uma entidade deve divulgar a quantia agregada do dispêndio de pesquisa e desenvolvimento
reconhecido como um gasto durante o período.
Não aplicável.

6.4 - Relativamente aos activos intangíveis de carácter ambiental, uma entidade deve divulgar:
a) Descrição dos critérios de mensuração adoptados, bem como dos métodos utilizados no cálculo
dos ajustamentos de valor, no que respeita a matérias ambientais;
Não aplicável.

b) Os incentivos públicos relacionados com a protecção ambiental, recebidos ou atribuídos à
entidade. Especificação das condições associadas à concessão de cada incentivo ou uma síntese
das condições, caso sejam semelhantes.
Não aplicável.

medida em que possa ser estimada com fiabilidade.
Não aplicável.
d) Quantia dos dispêndios de carácter ambiental imputados a resultados e base em que tais
quantias foram calculadas.
Não aplicável.
e) Caso sejam significativos, os dispêndios incorridos com multas e outras penalidades pelo não
cumprimento dos regulamentos ambientais e indemnizações pagas a terceiros, por exemplo em
resultado de perdas ou danos causados por uma poluição ambiental passada.
Não aplicável.

7 - Locações
7.1 — Para locações financeiras, os locatários devem divulgar para cada categoria de activo, a
quantia escriturada líquida à data do balanço.
Não aplicável.
7.2 — Para locações financeiras e operacionais, os locatários devem divulgar uma descrição geral
dos acordos de locação significativos incluindo, pelo menos, o seguinte:
i)
A base pela qual é determinada a renda contingente a pagar;
Não aplicável.
ii)

A existência e cláusulas de renovação ou de opções de compra e cláusulas de
escalonamento; e
Não aplicável.
iii)
Restrições impostas por acordos de locação, tais como as que respeitam a dividendos,
dívida adicional, e posterior locação.
Não aplicável.
7.3 — Os locadores devem fazer as seguintes divulgações para as locações operacionais:
a) Os futuros pagamentos mínimos da locação sob locações operacionais não canceláveis
no agregado e para cada um dos períodos seguintes;
i)
Não mais de um ano;
Não aplicável.
ii)
Mais de um ano e não mais de cinco anos;
Não aplicável.
iii)
Mais de cinco anos;
Não aplicável.
b) O total das rendas contingentes reconhecidas como rendimento durante o período;
Não aplicável.
c) Uma descrição global dos acordos de locação do locador.
Não aplicável.
8 - Custos de empréstimos obtidos:
8.1 - As demonstrações financeiras devem divulgar:
a) A política contabilística adoptada nos custos dos empréstimos obtidos;
Os juros são reconhecidos como gasto do período a que dizem respeito.
Os juros de empréstimos directamente atribuíveis à aquisição ou construção de activos que se
qualificam são capitalizados como parte do custo desses activos. Um activo que se qualifica é um activo
que necessita de um período de tempo substancial para estar disponível para uso ou para venda.
b) A quantia de custos de empréstimos obtidos capitalizada durante o período; e
Não aplicável.
c) A taxa de capitalização usada para determinar a quantia do custo dos empréstimos obtidos elegíveis para
capitalização.

Não aplicável.

s» — iti v c i u c t i i u » :

9.1 - As demonstrações financeiras devem divulgar:
a) As políticas contabilísticas adoptadas na mensuração dos inventários, incluindo a fórmula de
custeio usada;
Os inventários são valorizados ao menor entre o seu custo de aquisição e o seu valor realizável líquido.
O custo dos inventários inclui todos os custos de compra, custos de conversão e outros custos incorridos
para colocar os inventários no seu local e na sua condição actual. O valor realizável líquido corresponde
ao preço de venda estimado no decurso normal da actividade deduzido dos respectivos custos de venda.
As saídas de armazém (consumos) são valorizadas ao custo médio ponderado. Utiliza-se o sistema de
inventário intermitente.
b) A quantia total escriturada de inventários e a quantia escriturada em classificações
31/12/2013
31/12/2014
Matérias-Primas
353,82
236,17
c) A quantia de inventários escriturada pelo justo valor menos os custos de vender;
Não aplicável.
d) A quantia de inventários reconhecida como um gasto durante o período;
Consumos
Matérias-Primas

Imparidades

11.574,10

Outras
Perdas

e) A quantia de qualquer ajustamento de inventários reconhecida como um gasto do período de
acordo com o parágrafo 11.19 da NCRF-ESNL;
Não aplicável.
f) A quantia de qualquer reversão de ajustamento que tenha sido reconhecida como uma redução
na quantia de inventários reconhecida como gasto do período de acordo com o parágrafo 11.19
da NCRF-ESNL;
Não aplicável
g) As circunstâncias ou acontecimentos que conduziram à reversão de um ajustamento de
inventários de acordo com o parágrafo 11.19 da NCRF-ESNL; e
Não aplicável
h) A quantia escriturada de inventários dados como penhor de garantia a passivos.
Não aplicável
10-Rédito:

10.1 — Uma entidade deve divulgar:
a) As políticas contabilísticas adoptadas para o reconhecimento do rédito incluindo os
métodos adoptados para determinar a fase de acabamento de transacções que envolvam a
prestação de serviços;
O rédito encontra-se mensurado pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber, tendo em
consideração a quantia de quaisquer descontos comerciais e de quantidade concedidos pela sociedade. O
rédito compreende os montantes facturados e de quantidade concedidos pela sociedade. No caso das
prestações de serviços o rédito associado com a transacção foi reconhecido com referência à fase de
acabamento da transacção à data do balanço, tendo sido utilizado o método da proporção entre os custos
incorridos até à data e os custos totais estimados.
b) A quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período
Prestação serviços
Subsídio da Segurança Social

Valor (€)
63.673,95
123.195,71

i • — írroviâoéb, passivo*» coHtiny ei iu*s <* activos uonuiiyenttts:
11.1 - Para cada classe de provisão, uma entidade deve divulgar:
a) A quantia escriturada no começo e no fim do período;
Não aplicável
b) As provisões adicionais feitas no período, incluindo aumentos nas provisões existentes;
Não aplicável
c) As quantias usadas (isto é, incorridas e debitadas à provisão) durante o período;
Não aplicável
d) Quantias não usadas revertidas durante o período;
Não aplicável
e) O aumento durante o período na quantia descontada proveniente da passagem do tempo e o
efeito de qualquer alteração na taxa de desconto;
Não aplicável
f) A quantia de qualquer reembolso esperado, declarando a quantia de qualquer activo que tenha
sido reconhecido para esse reembolso esperado;
Não aplicável
g) Informações pormenorizadas sobre as provisões de carácter ambiental; e
Não aplicável
h) Passivos de carácter ambiental, materialmente relevantes, que estejam incluídos em cada uma
das rubricas do Balanço.
Não aplicável
11.2 - Para cada classe de passivo contingente à data do balanço, uma entidade deve divulgar
uma breve descrição da natureza do passivo contingente.
Não aplicável.
11.3 - Quando um influxo de benefícios económicos for provável, uma entidade deve divulgar
uma breve descrição da natureza dos activos contingentes à data do balanço.
Não aplicável
11.4 - A finalidade deste quadro é a de resumir os principais requisitos de reconhecimento deste
capítulo, para provisões e passivos contingentes.
Não aplicável
12 - Subsídios do Governo e apoios do Governo:
12.1 - Devem ser divulgados os assuntos seguintes:
a) A política contabilística adoptada para os subsídios do Governo, incluindo os métodos de
apresentação adoptados nas demonstrações financeiras;
Os subsídios não reembolsáveis, relacionados com ativos fixos tangíveis, são inicalmente reconhecidos
como Fundos patrimoniais e subsequentemente imputados numa base sistemática, como rendimentos,
durante os períodos necessários para balanceá-los com os custos relacionados que se tretende que eles
compensem.
A entidade considera subsídios não reembolsáveis, quando exista um acordo individualizado de
concessão do subsídio, se tenham cumprido as condições estabelecidas para a sua concessão e não
existam dúvidas de que os subsídios serão recebidos.
b) A natureza e extensão dos subsídios do Governo reconhecidos nas demonstrações financeiras e
indicação de outras formas de apoio do Governo de que a entidade tenha directamente
beneficiado; e
Foram reconhecidos no corrente exercício 123.195,71 euros de subsídos à exploração da Instituição, do
Centro Regional de Segurança Social.
c) Condições não satisfeitas e outras contingências ligadas ao apoio do Governo que tenham sido
reconhecidas.
Não aplicável.
13 - Efeitos de alterações em taxas de câmbio:
13.1
- Uma entidade deve divulgar a quantia das diferenças de câmbio reconhecidas
nos resultados.
Não aplicável
14 - Impostos sobre o rendimento:

a) Gasto (rendimento) por impostos correntes;
Não aplicável.
b) Quaisquer ajustamentos reconhecidos no período de impostos correntes de períodos anteriores;
Não aplicável.
y
c) A natureza e quantia do gasto (rendimento) de imposto reconhecido directamente em capitais
próprios.
Não aplicável.
15 - Instrumentos financeiros:
15.1 - Uma entidade deve divulgar as bases de mensuração, bem como as politicas contabilísticas
utilizadas para a contabilização de instrumentos financeiros, que sejam relevantes para a
compreensão das demonstrações financeiras.
Instrumentos financeiros mensurados ao custo menos perda por imparidade:
Clientes e utentes, fornecedores, contas a receber, contas a pagar e empréstimos bancários;
Por sua vez, os Investimentos Financeiros encontram-se mensurados ao justo valor.
15.2 - Para todos os instrumentos financeiros mensurados ao justo valor, a entidade deve divulgar
a respectiva cotação de mercado.
Não aplicável
15.3 - Se uma entidade tiver transferido activos financeiros para uma outra entidade numa
transacção que não se qualifique para desreconhecimento, a entidade deve divulgar, para cada
classe de tais activos financeiros:
a) A natureza dos activos;
Não aplicável
b) A natureza dos riscos e benefícios de detenção a que a entidade continue exposta;
Não aplicável
c) As quantias escrituradas dos activos e de quaisquer passivos associados que a entidade continue
a reconhecer.
Não aplicável
15.4 - Quando uma entidade tenha dado em garantia, penhor ou promessa de penhor activos
financeiros, deverá divulgar:
a) A quantia escriturada de tais activos financeiros; e
Não aplicável
b) Os termos e condições relativos à garantia, penhor ou promessa de penhor.
Não aplicável
15.5 - Para empréstimos contraídos reconhecidos à data do balanço, uma entidade deve divulgar
as situações de incumprimento.
Não aplicável
15.6 - As sociedades anónimas devem divulgar o número de acções representativas do capital
social da entidade, as respectivas categorias e o seu valor nominal.
Não aplicável
15.7 - A entidade deve divulgar as quantias de aumentos de capital realizados no período e a
dedução efectuada como custos de emissão bem como, separadamente, as quantias e descrição de
outros instrumentos de capital próprio emitidos' e a "respectiva quantia acumulada à data do
balanço.
Não aplicável
16 - Benefícios dos empregados:
16.1 - As entidades devem divulgar o número médio de empregados durante o ano.
O número médio de empregados no exercício foi de 14.

16.2 - Número de membros dos órgãos diretivos e alterações ocorridas no período de
relato financeiro.

Os órgãos díretivos suo cousúiuidos por cinco eieriientos, não tendo ooomdo alterações no período de
relato financeiro.
16.3 - Informação sobre as remunerações dos órgãos diretivos
Não aplicável
17 - Divulgações exigidas por diplomas legais

17.1 - Nos termos do D.Lei n° 534/80 de 7 de Novembro, declara-se que não existiam dívidas em mora
ao Estado.
17.2 - Em cumprimento do disposto no D.Lei n° 411/91 de 17 de Outubro, a Gerência informa que a
situação perante a segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estabelecidos.
18 - Outras informações:

18.1 - Remunerações variáveis aos empregados
Não existiram remunerações variáveis no presente exercício económico.
18.2 - Indicação do número médio de utentes por valências, no exercício:
Creche
13
Jardim de infância 35

