Centro Social e Cultural de Casegas

RELATÓRIO DE GESTÃO DE 2018
Introdução/Elementos Contabilísticos
A instituição mantem regularizada a sua situação financeira, não tendo em mora créditos aos
Colaboradoras, Fornecedores, Autoridades tributária e Segurança Social
As preocupações e práticas de gestão rigorosa e transparente assumem-se como princípios basilares
na vida do Centro Social de Casegas e na relação que estabelece com todas as partes interessadas.
Este conjunto de preocupações assenta na necessidade de encontrar e consolidar os mecanismos de
sustentabilidade da instituição de garantir um crescimento ajustado e adequado ao contexto de
grande instabilidade e complexidade.
Garantir o cumprimento de todas as responsabilidades do Centro Social de Casegas é um objetivo e
uma realidade quotidianamente presente em todos os mecanismos de gestão e de tomada de decisão.
Os resultados do exercício do ano transato demonstram as preocupações que, anualmente reiteraram
e que de uma forma simples e objetiva todos os associados podem confirmar.
Em 2018, o Centro Social de Casegas apresentou um resultado liquido negativo no valor de 7 424.75€,
as informações de natureza económica e financeira encontram-se explicadas com detalhe nas
Demonstrações Financeiras (Balanço, Demonstração de Resultados, Anexo e Fluxo de Caixa.
As demonstrações financeiras

O objetivo das demonstrações financeiras é o de proporcionar informação fiável acerca da posição e
do desempenho financeiro de uma determinada entidade que seja útil nas recetivas tomadas de
decisões económicas, permitindo, simultaneamente, mostrar os resultados da gestão e dos recursos
que lhes foram confiados e colocados à disposição.
Para satisfazer estes objetivos, as demonstrações financeiras proporcionam informação acerca dos
ativos, passivos, capital próprio, rendimentos e gastos e outras alterações dos Fundos Patrimoniais
As informações, contidas em mapas como o balanço, a demonstração de resultados, juntamente com
informação contida nas notas explicativas, ajudam a perceber as demonstrações financeiras e a prever
os futuros fluxos de caixa da entidade, a sua tempestividade e grau de incerteza.
As demonstrações económico-financeiras revelam:
A situação patrimonial e financeira, bem como o grau de cumprimento das obrigações para com
terceiros;
A situação económica e a capacidade de gerar excedentes;
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Para tal, a preparação exige várias categorias de demonstrações financeiras:
Balanço;
Demonstração dos Resultados;
O mapa de Fluxos de Caixa;
Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados
Adotam-se como características qualitativas da informação:
A relevância;
A fiabilidade;
A comparabilidade.
A relevância tem a ver com a capacidade da informação em influenciar as decisões dos seus
utilizadores, ajudando-os a avaliar os acontecimentos passados, presentes e futuros ou a confirmar
ou a corrigir as suas avaliações passadas.
A objetividade e rapidez da informação constituem os elementos fundamentais para a sua relevância.
A fiabilidade consiste na característica que a informação tem de estar liberta de erros materiais e de
juízos prévios.
Assim, deve ser capaz de evidenciar de forma apropriada a realidade que tem por finalidade
representar ou se espera que represente. Para que a informação seja fiável, os factos devem ser
registados de acordo com a sua substância e realidade económica e financeira e não apenas com base
na sua forma legal ou documental.
A comparabilidade deve ser entendida como a característica da informação financeira em ser
confrontada com os impactos financeiros de operações similares quer no tempo, quer no espaço. A
comparabilidade no tempo leva a que, numa dada unidade, os factos sejam registados de forma
consistente ao longo dos vários períodos. Desta forma, será possível acompanhar, durante a sua vida,
a evolução e tendências na posição financeira e nos resultados das operações realizadas.
Por fim, tendo em consideração os elementos anteriores, as contas anuais devem dar uma imagem
verdadeira e apropriada da posição financeira e dos resultados.
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RUBRICAS

NOTAS

PERÍODOS (euros)
2018
2017

ACTIVO
Activo não corrente:
Activos fixos tangíveis

6,2

416 060,53

438 272,82

1 341,06

903,89

417 401,59

439 176,71

8,1

5 567,86

4 600,58

Estado e outros entes públicos

16.a)

2 508,75

419,98

Diferimentos

16,a)

1 551,99

1 810,98

Investimentos financeiros
Fundadores/benemétricos/patrocinadores/associados/membros
Activo corrente:
Inventários
Clientes.

Outros activos financeiros.

7 055,73

Caixa e depósitos bancários

4,1

Total do Activo

16 138,20

20 994,19

32 822,53

27 825,73

450 224,12

467 002,44

2018

2017

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos patrimoniais
Fundos

17

26 868,15

26 868,15

17

90 892,55

88 786,04

17

279 238,74

291 269,86

396 999,44

406 924,05

(7 424,73)

2 106,51

389 574,71

409 030,56

Excedentes técnicos
Reservas
Resultados transitados
Excedentes de revalorização
Outras variações no fundos patrimoniais
Resultado líquido do período

17

Total do fundo de capital
Passivo:
Passivo não corrente
Financiamentos obtidos

16.d)

4 166,89

Outras contas a pagar

19 189,00
23 355,89

Passivo corrente
Fornecedores

16.e)

11 587,93

8 328,34

16.e)

7 783,70

7 961,78

4 166,89

9 999,96

37 110,89

8 325,91

60 649,41

34 615,99

Adiantamentos de clientes
Estado e outros entes públicos
Fundadores/benemétricos/patrocinadores/associados/membros
Financiamentos obtidos
Diferimentos
Outras contas a pagar.

16.e)

Outros passivos financeiros

Total do passivo

Total dos fundos patrimoniais e do Passivo
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
RUBRICAS

NOTAS

PERÍODOS (euros)
2018
2017

RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e serviços prestados

14

211 903,46

14;14,1

105 014,40

133 886,42

9

(46 805,16)

(46 160,38)

Fornecimentos e serviços externos

10

(72 915,20)

(75 712,80)

Gastos com o pessoal

11

(204 741,65)

(191 248,41)

Outros rendimentos e ganhos

14

26 029,72

22 949,73

Outros gastos e perdas

12

(1 754,53)

(10 346,08)

16 731,04

26 044,80

(23 665,81)

(23 331,02)

(6 934,77)

2 713,78

13

(489,98)

(607,27)

Resultado antes de impostos

17

(7 424,75)

2 106,51

Resultado líquido do período

17

(7 424,75)

2 106,51

Subsídios, doações e legados à exploração
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização

6,2

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

192 676,32

Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados

Proposta de Aplicação dos Resultados
Nos termos do exposto, a Direção do Centro Social e Cultural de Casegas, propõe à Assembleia-Geral
o seguinte:
1 – Que seja aprovado o Relatório e Contas do exercício de 2018;
2 – Que seja efetuada a seguinte aplicação dos resultados:
2.1 - Que o resultado líquido do exercício de 2018 no montante de -7 424.73, tenha a seguinte
aplicação:
- Resultados Transitados -7 424.73 €.
3 – Que seja aprovado um voto de louvor a todos os colaboradores, ao Centro Distrital da Segurança
Social, ao Instituto de Emprego e Formação Profissional, as Instituições Financeiras, aos Órgãos do
Poder Local, aos Fornecedores e a todos os Utentes e Associados que com ela se relacionaram no
decurso de 2017, e sem os quais a gestão relatada não teria sido possível, e ainda um agradecimento
muito especial a solidariedade dos nossos Amigos e Associados e o empenho e dedicação dos
membros dos Corpos Sociais.
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4. Um voto de pesar e solidariedade as famílias de todos os utentes que faleceram durante este ano.
Apelamos à mobilização e à boa vontade de todos, pois as pequenas e grandes ajudas continuam a ser
necessárias.
A todos quantos partilham a solidariedade connosco os nossos agradecimentos.
Casegas 02 de Abril de 2019
Direção
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