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Notas às Demonstrações Financeiras
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Í.': ldentiÍlcação da entidade

Dados de identificação

Designação da entidade:',Associação Casa do Voluntário
Número de identíficação de pessoa coletiva: 51 1230010
Lu$ar da sede socíal: Rua de São Francisco no 3, 3oF
Endereço eletrónico: casa.voluntario@sapo.pJ
Página da internet http://casadovoluntario.no.sapo.pt/
Natur:eza da atividade: Outras atividades associativas, n.e.

Associação Casa do Voluntário

í.Í.
,,.'
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2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras
Demonstração dos Alteraçõcs nos Fundos Patrímoniais - Frinteira adoção de novo referenciol wnlobilíslicu

Demonstração dos Alteroçoes nn (.npitàL Proprío - Primeiìo odoção do novo referencial

2.1. Referencialcontabilísticoutilizado

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as normas que integram o Sistema de Normalização
Contabilística (SNC), as quais contemplam as Bases para a Apresentação de Demonstrações Financeiras, os Modelos de
Demonstrações Financeiras, o Codigo de Contas e as Nermas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF). Mais
especificamente foi utilizada a Norma das Entidades do sector Não Lucrativo (ESNL).

Na preparação das demonstrações financeiras tomou-se como base os seguintes pressupostos:

- Pressuposto da continuidade
As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e a paftir dos livros e
registos contabilísticos da entidade, os quais são mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente
aceites em Portugal.

- Regime da periodização económica (acréscimo)
A Entidade reconhece os rendimentos e ganhos à medida que são gerados, independentemente do momento do seu
recebimento ou pagamento. As quantias de rendimentos atribuíveis ao período e ainda não recebidos ou liquidados
são reconhecidas em "Devedores por acréscimos de rerrdimento"; por sua vez, as quantias de gastos atribuíveis ao
período e ainda não pagos ou liquidados são reconhecidas "Credores por acréscimos de gastos".

- Materialidade e agregação
As linhas de itens que não sejam materialmente relevantes são agregadas a outros itens das demonstrações financeiras.
A Entidade não deÍiniu qualquer critério de materialidade para efeito de apresentação das demonstrações financeiras.

- Compensação
Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos respetivos itens de balanço e
da demonstração dos resultados, pelo que nenhum ativo foi compensado por qualquer passivo nem nenhum gasto por
qualquer rendimento, ambos vice-versa.

- Comparabilidade 
l

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados a 31 de dezembro de 2019 são comparáveis com os
utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 201g.

Administração/ Gerência Contabilista Certificado No 2637

, ir-È ^ìina \ìli,rc^
Pag.5 de 16



ANEXO DO ANO DE 2019 Associação Casa do Voluntário

3 - Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros
Demonstroção das Alterações nos Fundos Patrimoniais - ALTERAÇÕEi No pFRíoDO

Denunstruçíto das Alterações nos I'urtt)os Pa.ajlmoniqis - Alteraçoes (tp noliticas contobilísticos

3.1. Principaispoliticascontabilísticas

As príncipais bases de reconhecimento e mensuração utilizadas foram as seguintes;

- Eventos subsequentes

os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam nessa datasão refletidos nas demonstrações financeiras. caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço,
são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

- Moeda de apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em euro, constituindo esta a moeda funcional e de apresentação.
Neste sentido, os saldos em aberto e as transações em moeda estrangeira foram transpostas para a moeda Íuncionalutilizando as taxas de câmbio em vigor à data de fecho para os saldos-em aberto e à data da transação para asoperações realizadas.

Os ganhos ou perdas de natureza cambial daqui decorrentes são reconhecidos na demonstração dos resultados noitem de "Juros e rendimentos similares obtidos" se favoráveis ou "Juros e gastos similares suportados,, se desfavoráveis,quando relacionados com financiamentos obtidos/concedidos ou em ,,Outros rendimentos e ganhos,,se favoráveis e"Outros gastos ou perdas" se desfavoráveis, para todos os outros saldos e transàçóes. 
- '--- - ì

- Ativos fixos tangíveis

os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e das perdas porimparidade acumuladas.

As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pero método da linha reta em conformidade com operíodo de vida útil estimado para cada classe de ativoi. Não foram apuradas depreciações por componentes.

As despesas com reparação e manutenção destes ativos são consideradas como gasto no período em que ocorrem. Asbeneficiações relativamente às quais se estima que gerem benefícios económicos adicionais futuros são capitalizadas
no item de ativos fixos tangíveis.

os ativos fixos tangíveis em curso representam bens ainda em fase de construção/instalação, são integrados no item de"ativos fixos tangíveis" e mensurados ao custo de aquisição. Estes bens não foram depreciados enquanto tal, por não seencontrarem em estado de uso.

As mais ou menos valìas resultantes da venda ou abate de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entreo preço de venda e o valor líquido contabilÍstico que estiver reconhecido na data de alienação do ativo, sendo
registadas na demonstração dos resultados no item "outros rendimentos e ganhos,,ou ,,outros gastos e perdas,,,
consoante se trate de mais ou menos valias, respetivamente.

- lmposto sobre o rendimento

A Entidade encontra-se sujeita a tributações autónomas sobre os encargos e às taxas previstas no artigo ggo do códigodo lRC.

- Caixa e depósitos bancários

Contabilista Certifìcado No 2637
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ANEXO DO ANO.DE 2019 Associação Casa do Voluntário

Este item inclui caixa, depósitos à ordem e outros depositos bancários. Os descobertos bancários são incluídos na

rubrica "Financiamentos oLrtidos", e,xpre.ìqo no "passivo ccìrrente". Os saldos em moeda estrangeira foram convertidos
com base na taxa de cârrrbio à data de íecho.

- Fornecedores e outras contas a pagar

As contas a pagara fornecedores e outros credores, que nãovencem juros, são registadas pelo seu valor nominal, que é
substancialmente equivalente ao seu justo valor.

- Rédito e regime do acréscimo

O rédito compreende o justo valorda contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços decorrentes da
atividade normal da Empresa.

Observou-se o disposto no ponto 12 - Rédito da Norma das Entidades do Sector Não Lucrativo, dado que o rédito só
foi ,reconhecido por ter sido razoavelmente: mensurável, e provável que se obtenham benefícios económicos futuros e
todas as contingências relativas a uma venda tenham sido substancialmente resolvidas.

Os rendimentos dos serviços prestados são reconhecidos ira data da prestação dos serviços ou, se periódicos, no fim do
período a que dizem respeito.

- Subsídios

Os subsídios do governo são reconhecidos ao seu justo valoç quando existe uma garantia suficiente de que o subsídio
venha a ser recebido e de que a Entidade cumpre com todos os requisitos para o receber.

Os subsídios atribuídos a fundo perdido para o financiamento ativos fixos tangíveis e intangíveis estão incluídos no item
de "Outras variaçóes nos capitais próprios". São transferidos Ruma base sistemática para resultados à medida em que
decorrer o respetivo período de depreciação ou amortização.

Os'subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados no período, pelo que são
reconhecidos em resultados à medida que os gastos são incorridos, independentemente do momento de recebimento
do subsídio.
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4 - Ativos fixos tangíveis :

Bolanço - (modelo poro ESNL) - Ativos ftxo.s ttìngtveis .. .'

Bulunço - (modelo pora ESNe - Bens do Btaçimónio histórico e culturql
l

Balonço (modelo para ESNL) - Ercedentes de revotorizaçãq

Demonstração dos Resultados por Naturezas - (modelo paro ESNL) - tmporidade de dívidas o receber (perdos/reversões)

' Demonstroção dos Resultodos por Nat:urezos - (modelo paro ESNL) - Outras imparidodes (perdos/reversões)

Demonstroção dos Resultados por Noturezas - 6oae,!p par.o ESNL) - Gqstos/rev,ersões de deprecioção e de omortização

Demonstroçõo das Alteroções no Copital Fróprio : Exiedentes de revalorização de ativos ftxos tangíveis e intangíveis e respetivas
varioções

' 
óemonstroçõo dos Alterações nos Fundos Patrimoni.ais - Reolizaçõo de excedentes de revalorizoção

Demonstroção dos Alterações no Capita! Próprio - Reolizatção do excedente de revalorizoção de ativos fixos tangíveis e intangíveis

4.1.2. Reconciliação da quantia escriturada no inïcio e no fim do período, conforme quadro seguinte:

Descriçãó
Terrenos e

r*u6ôs
Edificios e

outras
Equipamento

administrativo
Equipamento
s biológicos

Adiantamento
sAfi

Equipamento Equipamento

básico d€ transpofte
Outros AFT AFT em curso TOTAL

naturais

-r-

construçõs

-I

525,48 6 t79,51 6 904.99
Valor bruto no início

Depmiaçõês ôcumuladat 6 379,51

ffiffi#, 'i;6J'''ffiffiffiffi
'{2148 6 904,99

2146'48 2116.it5

35 2,94

2 116,t 4 525,18 267r,

Ìoirl d€ rumdtc

Íobl dlmlnrlçóÉ

oepGiações do pêríodo

OutE hníeÌânclú

Valü bwto to frrn fu Fíú

2 1464it
__' :::i _: 

--

6 3?9,5í ' 29 437,s0 s 999,96 (6 3?9,51) 3s 437,46

ffii *,.#i,J. j.',i.:..- j : :, ;;"ii .:- i:riÈ :::-+gï .;ffi ffiEPq ffiffi
, Wwúud6no
" frnhrydò Í l'

Quadro comparativo:
, Terenos e EdifiÈios e

Descrição recursos outras
naturais consbuções

---

Êquipamenb Êquipaóento Eqtjipamênto Equipamento 
Outros AFT AFI em cürso Adiantamenb

básico de transpoíte administraüvo s biológícos 
(Jutros Al-l Al'T em curso 

s AFT TorAL

-TÏ--I 977,50ValoÍ bruto no início

DepEiaçõ€ âcumuhdss

Íóhl ds ãum.ntob

Íotal dlmlnulç6eJ

VoW Uuto no Fm do ptíodo
lü1,

Deqâiaçd6 aamuhdgt no

frnAoúAo

6 379,51 525,/A 6W,Ca

ffiFffi ' ,, Ëffiffi ffi
reffi

525,.t8 6 3A5t 6n499

Administração/ Gerência
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ANEXO DO ANO DE 2019 Associação Casa do Voluntário

8-Rendimentosegastos
Demonstração dos Resultados por Noturezos - (modelo para 

.ESNL) 
- Imporidode de dívidas a receber (perdas/reversões)

emonstração dos Resultotlot por Naturezas (mode:lo para ESNL) - Vendas e selviços prestatlos

DemonstraçãodosResultodosporNoiltrezas-(modeloporaESNL)-Fornecünento.seserviços extetnot

Demonstroção dos Resultados por Noturezas - (modelo paro ESNL) - Outros rendimentos

Demonstração dos Resultados por Naturezos - (modeLo pora ESNL) - Juros e rendimentos similores obtidos

8'2' Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período, conforme quadro seguinte:

Descrição 'Valor 
Período V. Período Anterior

Vendas de bens

Prestação de serviços

Outros réditos

Total

-.y't
7 374341 285,00

158 310,14

159 595,14

tt ol1:90

71078,2t

,3.3. Discriminação dos fornecimentos e serviços externos

Descrição

Subcontratos

Seruiços especializados

Trabalhos especializados

Publicidade e propaganda

Vigilância e segurança

Honorários

Comissões

Matêriais

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido

Livros e documentação técnica

Material de escritório

Energia e fluidos

Eletricidade

Água

Deslocações, estadas e transportes

Deslocações e estadas

Seruiços diversos

Rendas e alugueres

Comunicação

Seguros

Despesas de representação

Limpeza, higiene e confoíto

Oukos serviços

Iotal. , 
-.

Valor Período V. Período Anterior

2 485,00

6 753,13

217't,69

3 703,96

445,91

rurT

. 356,s7

21 033,48

20 1 19,19

19611ï

2 156,33

" -?y!o
1070,u

:I-6_Yo

757,48

116t,71

633,40

914,2g

492,73

310,48

182,25

1 893,63

1 893,63

15 458,66.

9 244,82

592,12

375.05

27,9.s:9Q 
.

12s0.

2 430,27

48 11663

60,76

473,55

618,64

.31srl'
353,06

1 302,95

1 30495

10 590,4í

9 217,24

880,28

't36,25

2n,50

70,14

9,00
- 1 

' 
:-, jEp: -, .::-

-ji. izl.rg['.
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ANEXO DO ANO DE 2019 . Associação Casa do Voluntário

10.1.

Í0 - Subsídioò e outros apoios das entidades púbticas

Bolonço - (modelo pora ESNL) - Ajustomentos / outras varioçõeS nos fundos patrimoníais

Demonstração dos Resultodos pot Notúrc,las - (tnorlelo paro ESNQ - lnporidadc dc dívidas a reuber (perdos/reversões)

Demonstração dos Resultodos por Naturezos -'(mode.lo.poro'ESNLÌ- Subsídiits, doações e legados à exploroçõo

Natureza e extensão dos subsídios das entidádes públicas

A Entidade recebe apoios lnstituto de Segurança social da rnadeira para a val-encia do Apoio Social no valor de 108

757,25€. Da SRIAS para a valência da Corrida Solidária no valor de 35 000€, so Municipio de camara de Lobos apoio de 1

000€, do Município do Funchal no valor 1 500€

. ::
Para a valencia da Feira das Vontades recebeu donativos em generos no valor de 2 485€. Recebeu ainda um apoio da
Liga Portuguesa Contra o Cancro o valor de 3 600€.

Do Estado -

Valor AtÍib.
Per. Ant

Do Èstado -

Valor
Atribuído

Outràs Ent-
Valor Atrib.

Período Pêríodo

--

. .í.'ì ; ]. .;.+.,'i

Per. Ant.

-

' i' i..j'. r 'l

i'-:.,ë..:':..-

Oútras EnL - Outras EnL- Das Quais UE Das Quais UE

vator vatoÍ ':: :*lt Yt - Vator - vâtoÍ
Atribuído tmputado - u^"1:tlt:o' Atribuído tmputado
Período Período Per' Ant Período Períodoffiffiffi

Do Êstado

Valor
lmputado

Descrição

P.n rtlvos flxc bngív.ls

Prn atlvos lntrngívêls

Pa6 outíôs naturezas de
atiG

Dê subsídG ao invBtimênto

De ilb6ídos à exploração

Iotal

ú9M,92
-. r-l-, -"*..--

116 257,2s 146 257,25 1 229,76

ffi#6*'.' ;;,+; ffi=ffiffiffiffi
6 085,00

(60 904921 1146257,25t (1462s7,25' '(1 229,761 (6 0E5.00)

aug9fg rgrgqutivo: _ .-.__ _ .

. Do Estado - Do Estado -
Do Lshdo -
. - .------ Valor Valor

""]-tl ii: Atribuído tmputado
Per. Ant Período Períodoffiffi

OutrasËnt- OutrãsEnt- - ^ ...- DasQuaisUE DasQuaisUE
vator Vator ':: :*:: Yt - valor - vator

Atribuído lmputado - valorÂtrib' Aribuído lmputado
Período Periodo Per' AnL PerÍodo período

,"....?|..ffi-g€ffiffiffire
Outsas EnL-

Valor Atrib.Descrição

!
Per. Ant

-

ij .adj , .i Èí

'i ''l:íEÀ.1,1, i

P.ã .tlvos lnt.ngfrrolr

ativos

De sub6Ídc .o in$timmto

De sbsídos à exploÍação

Tolâl

ffiffi' .,..;ri : . ,,:.: . ì ,: 
,.i 

F*i ;fr ;_Ë.É-{ffi
.;:"....., ,l,l -,., ;,'.'";,is:t jiÈm,-ffiË

.=: .*pt:.ïi i ,,*.,i .l ,'';,::Ti!l:.r5.llffi

tr,.,.':;*-:'..,.
' .'- -r-,- ii

. 60 994,9.2 
'

-'-r'. {

@.904.92 yY'"
(50 90492)

1 229,76 1 229,76

11 229,16' (1 229,751(60 904,92)
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ANEXO DO ANO DE 2019 Associação Casa do Voluntário

:...1
11 - tnstrumentos financeiros

Balonço - (modelo para ESNL) - Créditoìs a receber

_, Bqlanço - (modelo pora ESN0 - Outros ativos correntes

Bolanço - (modelo paro ESNL) - Fundoi

Balanço - (modelo paro ESNL) - Outras dívi.do1 o pogar 
.

Balanço - (modelo para ESNL) - Forneceàores .

. Bolonço - (modelo pora ESNL) - Fundodores/beneméritos1pq176.ir.dores/doodores/ossociados/membros

Balonço - (modelo paro ESNL) - Fìnanciamentos obtidos

. Balonço - (modelo pora ESNL) - Outros possivos correntes

Demonstìação dos Resultodos por Naturezos : lnodelo paici'ESNL) - tmporidode de díiida5 a receber (perdas/reversões)

11.9. Resumo das categorias (naturezas) de aiivos e passivos financeiros, perdas por imparidade, rendimentos e

gastos associados, conforme quadro 3eguinte:

Dirqulgar bases de mensuração utilizadas pafa os instrumentos financeiros e outras políticas contabilísticas utilizadas
para a contabilização de instrumentos financeiros reÌevêntes para a compreensão das demonstrações financeiras

Divulgar bases de determinação do justo valor (e.g. cotação de mercado, quando ele existe, ou a técnica de avaliação)
para todos os ativos financeiros e passivos financeiros mensurâdos ao justo valor.

Descrição Mensurados t::t'r'r",1"t 
":1ïi*t. ao juío vaÍor -- -..---, . ao iusto

ffiffi ffi
lmparidade Reconhecimen
acumulada to lnicialffire

Outras contas a receber

OutÍas contas a

635,83

;;,:1. ;1;,1:;.,*,'Ì;i*:rit itÌË{ãffiS

ffi
Quadro comparativo:

Descrição
Mensurados
ao justo valor

Mensurados
ao custo

Mensurados
âo custo

lmparidade
acumulada

Reconhecimen
to lnicial

ffi-.
-

.,,r#lãË1ffi Tffi
Outras contas a receber 2657;19

ffi',,,, nilã#.:ã *.,.*4Í* il..l*áffië ffi ffiffi
OutÍas contas a pagar 13 040,58

i:.].i?:i;.:: --j.:
iË',1.:,'Ì:::.r ri
:E:...i:'!ç:...r:
':r 1;'1a..i' ,'
: i. .: -'
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ANEXO DO ANO DE 2019 Associação Casa do Voluntário

12 - Benefícios dos empregados
Bolonço - (modelo pora ESNL) - Outros posswos coirÌentes

Dcmonstração dos Resultaclos por Notutetos - (rrruúelo puru ESNL) - Impüidode de dívidos o receber (perdas/reversões)

Demonstraçiio dos Resultados por Noturezos - (modelo para ESNL) - Gosfos com o pessoal

Demonstração dos Fluxos de Coixo - (modelo paro ESNL) - Pagomentos ao pessoal

12.1. Pessoal ao serviço da empresa e horas trabalhadas

Descrição

Pessoas ao seruiço da empresa

Pessoas remuneradas

Pêssoas não remuneradas

Pessoas ao seruiço da empresa por tipo
horário

Pessoas a tempo completo

(das quais pessoas remuneÍadas)

Pessoas na tempo parcjal

(das quais pessoas ÍemuneÍadas)

Pessoas ao seruiço da emprêsa por sexo

Masculìno

Feminino

Pessoas ao seruiço da êmpÌesa afetas a l&D

Prestadores de seruiços

Pessos colocadas por agências de trabalho
temporário

No Médio de
Pessoas

I-I
4.00

4,00

4,00

No de Horas

Trabalhadas

--
e s3190

9 533,00

9 533,00

9 533,00

9 533,00

9 533,00

No Médio de
Pessoas Per.

Anterior

-r-

No de Horas
Trabalhadas
Per. Anterior

-

4,00

4,00

Divulgar ainda o número de membros dosórgãos di:retivos e álterações ocorridas no período de relato financeiro.

lnformação sobre as remunerações dos orgãos diretivos.

2.4. Benefícios dos empregados e encargos da entidade

Descrição Valor Período V. Período Anterior

o p.essoal , i.:i!i;,i3,19.'1,1
Remunerações do pessoal

Encargos sobre as remunerações

Seguros de acidentes no trâbalho e doenças profisslonàis

Outros gagtos com o pessoal, dos quais:

90 738,60

74 354,48

15 552,41

709,71

122,O0

34 33281

7 212,27

481e3

130,30

Admi nistração/ Gerência Contabilista Certificado No 2637
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ANEXO DO ANO DE 2019 Associação Casa do Voluntário

15 - Divulgações exigidas por diptomas tegais
Bolanço - (modelo para ESNL) _ Fundos potrimonÍoís

15.2. lnformação por atividade económlca : ;

Descrição

vodai

PGtaçõ6 de wlços

Fom4lmenlos ê sodiços
dlcmos

Cuslo ds ffi€dorlú
vsndlds e mtóÌla
@nsumlds

Númêro m$lo dê p6oG
F sPlço

G6to3 com o p6oal

RemuneÍaçõ6

' OutcAaío

Atfuos fixos bngÍwls

valoÍ Ítquido liMl

Prop,lêdadÉ dê
lnGtlmGnlo

Quadro

Descrição

Vsdg

De mercadqias

PËtãçós dôsdlç6

Fom4lmsntos ê soillçot
dlmoa

Csto dú m.@dorlÈ
Hdlds e hatérl&
oreumldú

Númm mádlo dc pêsú
m swlço :

Gattor @m o pÉs.l

RemuneÍaçõês

O!tí6 gâstos

Atlvot fixos EngíElr

Pop,ledad6 do
lnEtlmanto

Atividade CAE

I Total

--
1 285,00 I 265,00

48 116,63 48 116,63

4,oo

90 738,60

400

so z:g,eò

74 354,4a 74 Jt4,48

16 n4,12 16 3U,12

33 2$,98 33 290.98

Atividade CAE

I total

261,89 2U,E!'

264,89 264.8Í)

7 376,34 7 t76,34

2't 35Í,10 24 351,10

400

4it 163,31

4(xt

42 163,31

34 337,8t

7&s,fi

3r 337,81

7 82150

t5.3. lnformação por mercado geográfico

Descrição Mercado
lnterno

-r

Comunitário

-

Extra-
comunitário

--

Total

r-
Vendas

' Prestaçóes de seruiços

Fornecimêntos e seruiços externos

Bendimentos suplementares:

1 28100

48 116,63

çt çL.

1 28s,00

Contabilista Certificado No 2637
Administração/ Gerência
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ANEXO DO ANO DE 2019 Associação Casa do Voluntário

Quadro comparativo:

Descr ição

-

Vendas

PÍestações de seruiços

Fornecimentos ê serviços extêrnos

Rendimentos suplementaÍês:

Mercado Extra-

ç,o-Duni!árie
Comunitário

.*
I otallnternofr

.29,8.?'.

7 376,34

2U,89

7 376,34

15.4.

24 351,10 24 351,10

Outrasdivulgaçõesexigidaspordiplomas,fegais, . : .' i

- lmpostos em mora

A Entidade apresenta a sua situação regularizada perante as Finanças, tendo liquidado as suas obrigações fiscais nos
prazos legalmente estipulados.

- Dívidas à Segurança Social em mora

A Entidade apresenta a sua situação regularizada perante a Segurança Social, tendo liquídado as suas obrigaçôes legais
nos prazos legalmente estipulados,

Administração/ Gerência Contabilista Certificado No 2637
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ANEXO DO ANO DE 2019 Associação Casa do Voluntário

''.'.
18-lmpostosecontribuições ', j., ,, ,' .' , 

'.

18'1' Divulgação dos seguintes princlpals componentes de gasto de imposto sobre o rendimento:

Descrição

Rêsultãdo ôntes de impostos do período

lmposto corrente

lmposto diÍerido

lmposto sobre o rondimento do pêÌíodo

Tributações ãutónomas

Taxa efêtiva d6 imposto

lor Péríodo V.. Período Anterior

. -.t 
tt1:93

954,88

(3 530,/t8)

44,27

,:4,g-

95ú,88

44?7

88,53

í t,18 (1,25)

18.3- Divulgações relacionadas com outros impostos e contribuições

Descrição ''Saldo Devedor

-

lmposto sobre o rendimento

lmposto estimado

Retenção de impostos sobre rendimentos

Contribuições para a Segurança Social

':
Saldo Credor

rI-l
954,88

954,88

683,15

SaliJo Deveáor :

Período

Anterior

-

Saldo Credor
Período
Anterior

44,27

44,27

793,70

1 981,30

ffiffiÉ#i#,i,r,--,,, ffi

Il: : I

Gerência

ú
truqtlr*.
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ANEXO DO ÂNO DE 2019 Associação Casa do Voluntário

20 - Ftuxos de caixa
'':20.!' Desagregação dos valores lnscrltos na rubrica de caixa e ern depósitos bancários:

Caixa

Depósitos à ordem

Outros depósitos bancários

Total

Descrição Saldo inicial

trr-r

-.... r -1ií4r79
. 42 086.93

4s 601,7't

bébitos

II-
.: 4.799,78'

Créditos

-

. . 6 865;53

Saldo Final

-

1449,03

214 953,25

219 753,03

203 030,23 54 009,95

55 ,158,98209 895,76

Quadro comparativo:

Descrição Saldo inicial ' Débitos

' 
10 833,22

Créditos Saldo Final

--I

11 45943 3514,78Cain

,. .-Depósitosàordem

Oukos depósitos bancários

Ìotal

4170,99

v 47s,16

21 646,15

122616,87 98 00110 42 086,93

133 450,09 í09,f9453 45 601,71

Contabilista Certificado No 2637Gerência
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Administração / Gerência

i1ì . T\ t

Bálanço - (modelo para ESNL) em 31-
12-2019

(montantes em euros)

Associação Casa do Voluntário

Contabilista Certificado No 2637
,'tf 1

4\(

33 290,98

409,49

(6 379,s1)

6 379,51

42,54

33 700,47 42,54

635,83

1 186,40

55 458,98

2 657,79

341,36

45 601,71

57 281,21 48 600,85

90 981,68 : 48 643,40

(7 1 s1,38)

37 788,45

7 579,21

(3 s76,63)

39 934,93

(3 s74,75)

38 216,28 32 783,55

4 371,70

22 470,00

25 923,70

2 819,27

'13 040,s8

52765,40 1 5 859,8s

52765,40 - 15 859,85

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos patrimoniais

Resultados transitados

Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais

11

Total do

15

10

Resultado líquido do período

Total dos fundos patrimoniais

11;12

4

4

ATIVO

Ativo não corrente

Ativos Íixos tangíveis

Bens do património histórico e cultural

lnvestimentos financeiros

Outros créditos e ativos não correntes

Ativo corrente

Créditos a receber

Diferimentos

Caixa e depósitos bancários

. : ti_: I

Passivo

Passivo não corrente

Passivo corrente

Estado e outros entes públicos

Diferimentos

Outros passivos correntes

Total do

Totat dos fundos patrimonÍais e do 90 98Í,68 48 643,40

DATAS

20 r820 l9
NOTAS



Demonstração dos Resultados por Naturezas -
(modelo para ESNL) do periodo findo em 3l -12-

2019
(montantes em euros)

Associação Casa do Voluntário

1 28s,00

152 342,25

(48 1 16,63)

(90 738,60)

3 821,40

(7 912,8s)

(42163,31)

1 302,32

(8 094,30)

7 641,23

(24 351,1

621

10 680,5 (3

(2146,48)

I 534,09

I s34,09 (3 530.48)

(44,27)

Vendas e serviços prcrtados

Subsídios, doações e legados à exploração

Fornecimentos e serviços externos

Gastos com o pessoal

Outros rendimentos

Outros gastos

Resultado antes de depreciações,gastos de financiamento e impostos

Gastos/reversões de depreciação e de amortização

Resultado operacionar (antes de gastos de financíamento e impostos)

lmposto sobre o rendimento do período

Rêsultado líquido do período

Resultado antes de

4

a

10

8

12

8

7 s79,21

2018

PERíODos

20'19
NOTAS

Adminístração / Gerência

íJn*t) L-t c

Contabilista Certificado No 2637



1 285,00

43 557,13

90 405,14

7 641,23

18 422,68

42 430,76

(s3 212,211

355,1 3

37 630,51

, (ls 936;83)

::: , iÍ{.._. 
.:,:t i:j.,. .

.' -1 
..1::, ,3?,-892!39

-*'i+&.1Ì:ii,ï;
23 955,56

39 934,93

42,54

(132 677,27)

44,27

166 003,75

33 282,21

(23 424,94)

I857,27

23 057,99

366,95

45 601,71 21 646,15

Fluxos de caixa das atividades ooeracionais

Recebimentos de clientes e utentes

Pagamentos a fornecedores

Pagamentos ao pessoal

Caixa gerada pelas operações

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento

Outros recebi mentos/paga mentos

Fluxos de caixa das atividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:

Ativos fixos tangíveis

I nvestImentos fino nceiros

Recebimentos provenientes de:

Su bsídÍos ao investimento
l!:r'-ï È:.i.r ' '

,.r.;_;_: .-,. . .Fluxos..de caixa das atividades de investimento (2)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Recebimentos provenientes de:

Pagamentos respeitantes a: '

í 4r_' L|r 'r :

. .: 
',: 

. .,_ , Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)

Variação de caixa e seus equivalentes (1 +2+3)

Caixa e seus equivalentes no início do período

Caixa e seus equivalentes no fim do período

12

4

55 458,98 45 601,71

201 82019
NOTAS

PERIODO

Administração / Gerência

Demonstração dos Fluxos de Caixa - (modelo
para ESNL) do periodo findo em 31-12-2019

(montantes em euros)

Associação Casa do Voluntário

Contabilista Certificado No 2637
(ít-



Demonstração das.Alterações nos Fundos Patrimoniais do periodo findo em 31-12-
2019

(montantes em euros)

Associação Casa do Voluntário

Contabilista Certificado tJo 2637

PosrçÃo No rNlcro Do PERIoF zotg 6

ALTERAçõEs No PERíoDo

futras alterações reconhecidas ncs fundos
latrimôniãis

RESULTADo LÍeutDo Do PERíoDo 8

RESULTADO INTEGRAL 9=7+8

oPERAçÕÉS COM tNSTTTUTDORTS NO
PERíODO

10

POS|çAO NO FtM DO PERIODO UO19

' Gt7t8+í0

....:... --i'. .,.

7

o 151,38)

(3 574,75)

(3 s74,75)

(3 576,63)

37 788,15

(2 146,481

(2 146,48)

39 934,93

7 579,21

5 432,73

7 579,21

3 574,75

7 ç7^7<

(3 5711,75)

xa 216,2A

5 432,73

7 579,21

(2 146,48)

(2 146,48)

' 32743,55

i8 ar6,28

s 432,73

7 579,21

(2146,.481

(2 146,48)

32 783,55

Ajustamentos

/ outras
variações nos

fundos
patrimoniais

Resu ltado
líquido do

período

I nteresses
que não

controlam

Total dos
Fundos

Patrimoniais
Total

revalo rização
Excedentes de

ReservasFundosDESCRTçAO
Resultados
transitados

Excedentes

técnicos

Administração / Gerência

' ü lircr J,\,/c---------*-a> -t/ 'ò\-1 ,1.



' Demonstração das Alterações nos Fundos patrimoniaís do periodo findo em 3l-12-
2019

(montantes em euros)

Associação Casa do Voluntário

RosrçÃo ruo rr.rlcro oo ps,Íooo zora r

alteraçóes reconhecida ìos tundos

nesutrloo r-íeuroo oo prniooo 3

COM INSTITUIDORES NO

tosrçÂo ruo rtru oo prníooo zots

RESUI.TADO INTEGRAL

6=l+2+3+5

2

PERIODO

4=2+3

No PÊRíoDo 3

(3 s76,63)

(9 0ss.í0)

(9 055,10)

39 93493

39 934,93

39 934,93

(3 s74,7s)

36 360,í8

(3 s74,75)

9 055, Í0

9 055,10

' . (9 055,:tO)

32 783.ss

36 360,18

(3 574,75',

39 934,93

39 934,93

(3 576.63)

32 783,55

36 360,18

(3 s74,75)

39 934,93

39 934,93

1''.:' i: " )

Ajustamentos

/ outras
variações nos

fundos
patrimoniais

Resu ltado
líquido do

período

lnteresses
que não

controlam

Total dos
Fundos

Patrimoniais

TotãlReservasFundosDESCRTçAO Excedentes de

revalorização

Resultados
trânsitados

Excedentes

técnicos

/ Gerência

^, S.L .
Contabilista Certificado No 2637
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