ACAS - ASSOCIAÇÃO CENTRAL DE ASSISTÊNCIA DE SETÚBAL
RELATÓRIO E CONTAS DE GERÊNCIA

Em cumprimento do disposto nos artigos 13° do Estatuto das Instituições Particulares
de Solidariedade Social apresentamos, com referência ao exercício de dois mil e catorze, o
relatório de gestão da Associação Central de Assistência de Setúbal, com sede na Rua Rua José
de Groot Pombo, n° 8 Setúbal.
1. A nossa associação tem por objectivos primordiais prestar Assistência Educativa,
promover culturalmente e apoiar as actividades de tempos livres da infância e juventude, podendo,
ainda promover a recuperação e integração na Sociedade de Deficientes, abrangendo o seu âmbito
de acção, o Concelho de Setúbal, não tendo em vista quaisquer fins lucrativos. Para a realização
dos seus objectivos, a Instituição manteve Jardim de Infância e Creche para crianças de idade préescolar.
2. O resultado final obtido deste ano, no total de menos Eur. 794,17 (setecentos e
noventa e quatro dezassete cêntimos), é proveniente da diferença entre os proveitos de Euros
190,215,06 (cento e noventa duzentos e quinze euros e seis quinze cêntimos) e dos custos
nominais e correntes que houve que suportar de Euros 191.009,23 (cento e noventa e um mil
nove euros e vinte e cêntimos), conforme pode confirmar-se nas peças contabilísticas que anexo
apresentamos, Balanço Geral, Demonstração dos Resultados por Natureza e ainda, quanto a
outros esclarecimentos, Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados e Demonstração de
Fluxos de Caixa, que se encontram à disposição para consulta na sede social.
3. Neste ano verificaram-se algumas dificuldades, dado ter sido um ano particularmente
difícil, assolado pela grave crise económica e financeira que o país atravessa, conseguiu-se com
uma gestão de rigor, trabalho árduo e dedicado da Direcção e de todos os seus colaboradores,
finalizar o ano de 2014 com um resultado próximo do zero.
Não se fizeram novos investimentos em bens do activo fixo.
Quanto à evolução da ACAS a conjuntura tem sido desfavorável à entrada de novos
miúdos. A Direcção como lhe compete estará atenta a qualquer facto importante e se for caso
disso convocará uma assembleia geral para o seu estudo e deliberações adequadas.
Queremos, ainda, lembrar que este relatório será publicado no sitio institucional
electrónico da UDIPSSSetúbal com as peças finais das contas do exercício (Balanço,
Demonstração dos Resultados Líquidos, Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados e
Demonstração de Fluxs de Caixa).

