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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 2020
ADOÇÃO PELA PRIMEIRA VEZ DO SNC-AP - DIVULGAÇÃO TRANSITÓRIA
As presentes demonstrações financeiras são as primeiras apresentadas de acordo com as Normas de
Contabilidade Pública expressas do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações
Públicas (SNC-AP), publicado no Decreto - Lei 192/2015, de 11 de setembro.
A adoção deste novo referencial implicou um conjunto de ajustamentos ao último balanço preparado
de acordo com o anterior normativo (SNC).
Assim, na adoção do novo referencial contabilístico foi necessário:
•
Reconhecer todos os ativos e passivos cujo reconhecimento é exigido pelas Normas de
Contabilidade Pública;
•
Reconhecer itens como ativos apenas se os mesmos forem permitidos pelas Normas de
Contabilidade Pública;
•
Reclassificar itens que foram reconhecidos de acordo com o SNC numa categoria, mas de
acordo com as Normas de Contabilidade Publica pertencem a outra categoria;
•
Aplicar as normas de Contabilidade Pública na mensuração de todos os ativos e passivos
reconhecidos.
Os ajustamentos que forem aplicáveis, resultantes da mudança das políticas contabilísticas do SNC
para o SNC-AP, devem ser reconhecidos numa conta especificamente criada para o efeito, a conta
"564-Ajustamentos de transição para o SNC-AP".
Nas primeiras demonstrações financeiras preparadas de acordo com o SNC-AP, não é necessário
efetuar a reexpressão da informação relativa ao ano anterior (comparativos). Esta informação é
apresentada através da mera conversão dos saldos para as contas e rubricas das demonstrações
financeiras de acordo com o SNC-AP.
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ARRIBATEJO AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL
BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

UNIDADE MONETÁRIA: EURO
RUBRICAS

NOTAS

DATAS

31/12/2020

31/12/2019

ACTIVO

Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis
Propriedade de investimento
Goodwill
Ativos intangíveis
Ativos biológicos
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial
Outros ativos Financeiros
Ativos por impostos diferidos

23 743,27
0,00
0,00
00,00
0,00
0,00
1 356,67
0,00
25 099,94

14 764,58
0,00
0,00
00,00
0,00
0,00
1 104,50
0,00
15 869,08

0,00
0,00
50 000,00
0,00
13 999,99
4 053,58
3 664,55
0,00
0,00
0,00
518 244,74
589 962,86
615 062,80

0,00
0,00
0,00
0,00
7 381,57
914,57
3 358,91
0,00
0,00
0,00
657 764,17
669 419,22
685 288,30

Património Líquido
Património/Capital
Acções (quotas) próprias
Outros instrumentos de capital próprio
Prémios de emissão
Reservas
Outras reservas
Resultados transitados
Ajustamentos em activos financeiros
Excedentes de revalorização
Outras variações no património líquido

80 805,17
0,00
0,00
0,00
16 160,95
0,00
563 346,04
0,00
0,00
0,00

80 805,17
0,00
0,00
0,00
16 160,95
0,00
537 571,84
0,00
0,00
0,00

Resultado líquido o período

-70 622,91

25 774,20

0,00

0,00

589 689,25

660 312,16

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 399,93
0,00
2 878,77
0,00
21 094,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 373,55
25 373,55
615 062,80

1 188,90
0,00
2 678,21
0,00
21 109,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24 976,14
24 976,14
685 288,30

Ativo corrente
Inventários
Ativos biológicos
Devedores por Transferências e Subsídios
Estado e outros entes públicos
Outras Contas a Receber
Diferimentos
Ativos financeiros detidos para negociação
Outros ativos financeiros
Ativos não correntes detidos para venda
Caixa e depósitos
Total do ativo

PATRIMÓNIO LÍQUIDO

Interesses minoritários
Total do Património Líquido
Passivo
Passivo não corrente
Provisões
Financiamentos obtidos
Responsabilidades por benefícios pós-emprego
Passivos por imposto diferidos
Outras dívidas a pagar
Passivo corrente
Fornecedores
Adiantamentos de clientes
Estado e outros entes públicos
Financiamentos obtidos
Outras Contas a Pagar
Diferimentos
Passivos financeiros detidos para negociação
Outros passivos financeiros
Passivos não correntes detidos para venda

Total do passivo
Total do Património Líquido e Passivo
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ARRIBATEJO AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

UNIDADE MONETÁRIA: EURO

PERÍODOS
RENDIMENTOS E GASTOS

NOTAS

Prestações de Serviços
Transferências Correntes e Subsídios à Exploração Obtidos
Ganhos/perdas imputados de subsidiarias, associadas e empreendimentos conjuntos
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimento e serviços externos
Gastos com o pessoal
Imparidade de inventários (perdas/reversões)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)

2020

2019

50 241,72
50 000,00
0,00
0,00
0,00
(5 129,26)
(59 833,61)
(134 842,24)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36 322,74
(716,35)
0,00

158 225,26
50 000,00
0,00
0,00
0,00
(10 765,38)
(64 132,01)
(138 979,26)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40 917,49
(5 580,24)
0,00

0,00

0,00

(63 957,00)

29 685,86

(6 665,91)

(4 177,79)

0,00

0,00

(70 622,91)

25 508,07

0,00

266,15

0,00

(0,02)

(70 622,91)

25 774,20

Imposto sobre o rendimento do período

0,00

0,00

Imposto diferido

0,00

0,00

(70 622,91)

25 774,20

Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)
Aumentos/reduções de justo valor
Outros rendimentos e Ganhos
Outros gastos e Perdas
Amortizações e ajust.. de aplicações e investimentos financeiros
Juros e Custos assimilados

Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento
Gastos/reversões de depreciações e de amortização
Imparidade de ativos depreciáveis/amortizáveis (perdas /reversões)

Resultado operacional (antes de Resultados Financeiros)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados

Resultado antes de imposto

Resultado líquido do período
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ARRIBATEJO AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMÓNIO LÍQUIDO EM 2019
UNIDADE MONETÁRIA EURO

CAPITAL PRÓPRIO ATRIBUÍDO AOS DETENTORES DO CAPITAL DA
NOTAS Capital/Património

subscrito

DESCRIÇÃO

Ações(quotas)
próprias

Outros instrumentos
de capital próprio

Prémios de
emissão

Reservas
legais

Outras
reservas

Resultados
transitados

EMPRESA-MÃE

Excedentes de
revalorização

Outras variações no
capital próprio

Resultado liquido
do período

80.805

0

0

0

16.161

0

519.392

0

0

Primeira adoção do novo referencial contabilístico

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alterações de políticas contabilísticas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Diferença de conversão de demonstrações financeiras

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realização do excedente de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Excedentes de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis e respetivas variações

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajustamentos por impostos diferidos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Outras alterações reconhecidas no património líquido

0

0

0

0

0

0

18.179
18.179

0

0

Posição no inicio de 2019

6

18.179

Total

Interesses
minoritários

Total do
Património
Líquido

634.538

634.538

25.774

25.774

25.774

25.774

25.774

25.774

25.774

660.312

660.312

Alterações no período

7
Resultado líquido do período
8
Resultado integral

9=7+8

(18.179)
(18.179)

Operações com detentores de capital no período

Realizações de capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realizações de prémios de emissão

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Distribuições

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Entradas para cobertura de perdas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Outras operações

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10
Posição no fim de 2019

6+7+8+10

80.805

16.161

537.572

Legenda:
AFT = Ativo Fixo Tangível
AI = Ativo Intangível
CP = Património Líquido
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DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMÓNIO LÍQUIDO EM 2020
UNIDADE MONETÁRIA EURO

CAPITAL PRÓPRIO ATRIBUÍDO AOS DETENTORES DO CAPITAL DA
DESCRIÇÃO

Posição no inicio de 2020

NOTAS

1

Capital/Património
subscrito

Prémios de
emissão

Outros instrumentos
de capital próprio

Ações(quotas)
próprias

80.805

Reservas
legais

Outras
reservas

16.161

Resultados
transitados

EMPRESA-MÃE

Excedentes de
revalorização

Outras variações no
capital próprio

Resultado liquido
do período

537.572

25.774

25.774

(25.774)

25.774

(25.774)

Total

Interesses
minoritários

Total do
Património
Líquido

660.312

660.312

Alterações no período

Primeira adoção do novo referencial contabilístico
Alterações de políticas contabilísticas
Diferença de conversão de demonstrações financeiras
Realização do excedente de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis
Excedentes de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis e respetivas variações
Ajustamentos por impostos diferidos
Outras alterações reconhecidas no património líquido
2
Resultado líquido do período
Resultado integral

3

(70.623)

(70.623)

0

(70.623)

4=2+3

(70.623)

(70.623)

0

(70.623)

(70.623)

589.689

0

589.689

Operações com detentores de capital no período

Realizações de capital
Realizações de prémios de emissão
Distribuições
Entradas para cobertura de perdas
Outras operações
5
Posição no fim de 2020

6=1+2+3+5

80.805

0

0

0

16.161

0

563.346

0

0

Legenda:
AFT = Ativo Fixo Tangível
AI = Ativo Intangível
CP = Património Líquido
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ARRIBATEJO AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

UNIDADE MONETÁRIA: EURO
RUBRICAS

NOTAS

DATAS
31/12/2020

31/12/2019

Fluxos de caixa das catividades operacionais - método direto
Recebimentos de clientes

54.461,15

205.053,15

Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal
Caixa gerada pelas operações
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento

(77.690,02)
(132.186,03)

(75.843,19)
(138.979,26)

(155.414,90)

(9.769,30)
(45,46)

Outros recebimentos/pagamentos

35.327,50
(120.087,40)

44.228,25
34.413,49
45.836,40

19.242,87
0,00
189,16
0,00

1.820,00
0,00
252,96
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
11,47
0,00
0,00
266,15
0,00

(19.432,03)

(1.795,34)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,02
0,00
0,00
0,00

0,00

(0,02)

(139.519,43)

32.618,13

657.764,17
518.244,74

625.146,04
657.764,17

Fluxos de caixa das atividades operacionais (l)
Fluxos de caixa das atividades 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
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio
Cobertura de prejuízos
Doações
Outras operações de financiamento
Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos
Juros e gastos similares
Dividendos
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio
Outras operações de financiamento
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (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
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período

657.764,17

625.146,04

Saldo da gerência anterior (SGA)

657.764,17

625.146,04

SGA De execução orçamental

656.345,28

623.729,58

SGA De operações de tesouraria

1.418,89

1.416,46

518.244,74

657.764,17

Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período
Saldo para a gerência seguinte (SGS)

518.244,74

657.764,17

SGS De execução orçamental

517.081,44

656.345,28

SGS De operações de tesouraria

1.163,30

1.418,89
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1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE, PERÍODO DE RELATO E REFERENCIAL
CONTABILÍSTICO
1.1.

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE E PERÍODO DE RELATO

Designação da entidade: Arribatejo Agência de Desenvolvimento Local
NIF: 504 974 696
Endereço: Forte da Trafaria na Praceta do Porto de Lisboa
Tem como atividade principal contribuir para o desenvolvimento integrado da Frente Atlântica do
Concelho de Almada enquanto território privilegiado para atividades de Turismo, Recreio e Lazer no
contexto regional e nacional, reforçando o papel do eixo Costa de Caparica - Trataria enquanto
centralidade metropolitana especializada naquele sector de atividades, através de ações e projetos
que envolvam os diversos agentes, entidades públicas e privadas, empresariais e de carácter social
nomeadamente nos domínios do património natural e paisagístico, do Turismo e do Lazer, da
animação desportiva e recreativa, da formação profissional e do emprego, da divulgação e do
marketing.
A Arribatejo foi constituída por escritura pública de 30 de janeiro de 2021, lavrada a fls 80 e
seguintes do livro de notas para escrituras diversas nº 112 do Notariado Privativo da Câmara
Municipal de Almada. Foi publicada em D.R. – III Série, nº 57 de 8 de março de 2021.
A documentação consolidada poderá ser consultada e obtida na Câmara Municipal de Almada, no
Largo Luís de Camões, 2800-158 Almada

1.2.
a)

REFERENCIAL CONTABILÍSTICO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Referencial contabilístico

As demonstrações financeiras foram preparadas de harmonia com o Sistema de Normalização
Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-lei n9 192/2015, de
11 de setembro. De referir que as notas não indicadas neste Anexo não são aplicáveis, ou
significativas para a compreensão das Demonstrações Financeiras em análise.
Derrogações de disposições do SNC-AP
Não existiram, no decorrer do exercício, quaisquer casos excecionais que implicassem diretamente
a derrogação de qualquer disposição prevista pelo SNC-AP que tenham produzido efeitos
materialmente relevantes e que pudessem pôr em causa a imagem verdadeira e apropriada das
demonstrações financeiras.
b)

Comparabilidade

Em 2020, a ARRIBATEJO passou a aplicar o Sistema de Normalização Contabilística para as
Administrações Públicas (SNC-AP), sendo que a data de transição para este novo referencial
contabilístico é o dia 1 de janeiro de 2020. Desta forma, e de acordo com as instruções constantes
do Manual de Implementação relativamente à aplicação pela primeira vez do SNC- AP, emitido pela
Comissão de Normalização Contabilística, a informação comparativa relativa ao ano anterior (2019)
é baseada no SNC (referencial contabilístico anterior), tendo sido efetuada uma mera conversão dos
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saldos para as contas e rubricas das demonstrações financeiras de acordo com o novo referencial.

c)

Valores de caixa e depósitos bancários

Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 a desagregação dos saldos de caixa e depósitos bancários
era como segue:
2020

2019

Caixa Depósitos à Ordem -

0,00€
518.244,74€

Depósitos a Prazo -

0,00€

Caixa Depósitos à Ordem Depósitos a Prazo -

1.447,32€
656.316,85€
0,00€

Todo este montante poderá ser mobilizado para pagamentos futuros, não existindo qualquer saldo
não disponível para uso

2. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS
ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS
2.1.

BASES DE MENSURAÇÃO

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com a NCP1 - estrutura e conteúdo das
demonstrações financeiras e são apresentadas em euros.
O euro é a moeda funcional e de apresentação.
Apresentação apropriada e conformidade com as NCP
As presentes demonstrações financeiras apresentam de forma apropriada a posição financeira, o
desempenho financeiro e os fluxos de caixa da entidade. Representam de forma fiel os efeitos das
transações, outros acontecimentos e condições, de acordo com a definição e critérios de
reconhecimento de ativos, passivos, rendimentos e gastos estabelecidos na estrutura concetual e
nas NCP.
Informação Comparativa
Não obstante o referido acima, acerca da comparabilidade, sempre que possível, a informação
comparativa foi divulgada com respeito ao período anterior para grande parte das quantias relatadas
nas demonstrações financeiras.
Respeitando o Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas foram adotadas de
maneira consistente ao longo do tempo. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as
quantias comparativas afetadas pela reclassificação serão divulgadas, tendo em conta:
a)

A natureza da reclassificação;

b)

A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada;

c)

Razão para a reclassificação.
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Consistência de Apresentação
Não obstante o referido acima, acerca da comparabilidade, sempre que possível, 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. Desta forma
é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.
Materialidade e Agregação
A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. Cada classe material de
itens semelhantes é apresentada separadamente nas demonstrações financeiras. Os itens de
natureza ou função dissemelhante serão apresentados separadamente, a menos que sejam
imateriais.
Compensação
Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e
os rendimentos, estes não foram sujeitos a compensações, exceto os que forem exigidos por uma
NCP.
Continuidade
Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a ARRIBATEJO continuará a operar no
futuro previsível, assumindo que não há a intenção nem a necessidade, de liquidar ou de reduzir
consideravelmente o nível das suas operações.
2.4.

PRINCIPAIS PRESSUPOSTOS RELATIVOS AO FUTURO

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das
operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da ARRIBATEJO, mantidos de acordo com
princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.
Os eventos ocorridos após a data do balanço que afetem o valor dos ativos e passivos existentes à
data do balanço são considerados na preparação das demonstrações financeiras do período. Esses
eventos, se significativos, são divulgados no presente anexo às demonstrações financeiras.

5.
5.1.
a)

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS RECONHECIDOS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Bases de mensuração

Os ativos fixos tangíveis adquiridos até 1 de janeiro de 2020, encontram-se registados ao seu custo
de aquisição de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites até àquela data,
deduzido das depreciações.
Na transição manteve-se o critério de mensuração pelo método do custo para os restantes ativos
não correntes.
Os ativos fixos tangíveis adquiridos após 1 de janeiro de 2020 são registados ao custo de aquisição
ou produção líquidos das respetivas depreciações e perdas por imparidade acumuladas. Os custos
de aquisição ou produção incluem o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às
atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem
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da forma pretendida e, quando aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e
remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de localização que a entidade espera
incorrer.
Os custos subsequentes são incluídos na quantia escriturada do bem ou reconhecidos como ativos
separados, conforme apropriado, somente quando é provável que benefícios económicos futuros
fluirão para a entidade e o custo possa ser mensurado com fiabilidade. Os custos com manutenção
e reparações são reconhecidos como gastos no período em que ocorrem.
b)

Método de depreciação usado

As depreciações dos ativos fixos tangíveis são calculadas, após a data em que os bens se encontrem
disponíveis para utilização, pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil
máximo constante no Classificador Complementar 2 - cadastro e vidas úteis dos ativos fixos tangíveis,
intangíveis e propriedades de investimento, do SNC-AP (CC2).
As despesas de conservação reparação que não aumentem a vida útil dos ativos nem resultem em
benfeitorias ou melhorias significativas nos elementos dos ativos tangíveis foram registadas como
gastos do período.
c)

Vidas úteis ou taxas de depreciação

Existem Fichas de Cadastro atualizadas à data de relato, onde consta, para cada elemento aplicável
do ativo fixo tangível, entre outra informação, a respetiva vida útil ou taxa de depreciação, bem como
a respetiva quantia escriturada líquida.
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d)

Ativos fixos tangíveis - variação das depreciações e perdas por imparidades acumuladas

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2020, a quantia escriturada dos ativos fixos tangíveis, bem como as respetivas depreciações
acumuladas e perdas por imparidade acumuladas, foi a seguinte:

Designação
Edifícios e outras
construções
Equipamento básico
Equipamento
administrativo
Outros ativos fixos
tangíveis
Ativos Tangíveis

e)

Depredações
acumuladas Inicio
período

Quantia Bruta

Perdas imparidade
início período

Quantia escriturada
Inicio período

Depreciações
acumuladas final
período

Quantia bruta final
período

Perdas Imparidade final
período

Quantia escriturada
final período

2782,94

1064,27

-

1718,67

2782,94

1067,27

1715,67

36642,82

29954,69

-

6688,13

52287,42

35826,68

39983,46

37836,16

-

2147,30

39983,46

38630,08

1353,38

7313,37

3102,89

-

4210,48

7313,37

3102,89

4210,48

86722,59

71958,01

-

14764,58

102367,19

78623,92

23743,27

-

16460,74

Ativos fixos tangíveis - Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, ocorreram as seguintes variações:
Designação
Edifícios e outras
construções
Equipamento básico
Equipamento
administrativo
Outros ativos fixos
tangíveis
Ativos Tangíveis

Quantia
Adições
escriturada inicial

Transferências
internas entidade

1718,67

-

6688,13

15644,60

2147,30

-

Revalorizações

-

-

4210,48
14764,58

Reversões perda Perdas
Imparidade
Imparidade

Cedências

-

-

Depreciações do
período

Diferenças
cambiais

-

-

-

-

_

-

.

-5871,99

16460,74

-

-

793,92

1353,38

-

-

-

1718,67

4210.48

15644,60

Quantia
escriturada final

Diminuições

6665,91

23743,27
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5.6.

OUTRAS DIVULGAÇÕES

(b)
A quantia escriturada bruta de qualquer ativo fixo tangível totalmente depreciado que ainda
esteja em uso;
Em 31 de dezembro de 2020 a Arribatejo tinha ativos fixos tangíveis em uso, totalmente depreciados.

6.

LOCAÇÕES

Em 31 de dezembro de 2020 a Arribatejo não tinha locações

10. INVENTÁRIOS
a)

Política contabilística e método de custeio usado

Os inventários encontram-se valorizados pelo custo ou pelo valor realizável líquido, no caso de este
ser inferior. O custo inclui todos os custos de compra, custos de conversão e outros custos incorridos
para colocar os inventários na sua condição atual. Os custos de compras incluem o preço de compra,
os direitos de importação e outros impostos alfandegários, os custos de transporte e manuseamento,
descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes. Os custos de conversão incluem os
custos diretamente relacionados com as unidades de produção, tais como as matérias-primas e mão
de-de-obra direta, incluindo ainda gastos de produção fixos e variáveis. A imputação de gastos gerais
de produção fixos é baseada na capacidade normal das instalações de produção.
A ARRIBATEJO adota o sistema do first in first out como fórmula de custeio dos seus inventários.
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13. RENDIMENTOS DE TRANSAÇÕES COM CONTRAPRESTAÇÃO
a)

Políticas contabilísticas e métodos adotados

VENDAS - O rendimento é reconhecido na demonstração de resultados:
(i)

Quando os riscos e benefícios inerentes à posse dos ativos são transferidos para o comprador;

(ii) Quando deixa de existir um envolvimento continuado de gestão com grau geralmente associado
com a posse;
(iii) Quando o montante dos réditos possam ser fiavelmente quantificados;
(iv) Quando seja provável que os benefícios económicos associados com a transação fluam para a
entidade;
(v) Quando os custos incorridos ou a incorrer referentes à transação possam ser fiavelmente
mensurados.
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - O rendimento é reconhecido na demonstração de resultados com
referência à fase de acabamento da prestação de serviços à data do balanço.
JUROS - O rendimento é reconhecido na demonstração de resultados através do método do juro
efetivo.
b)

Quantia de cada categoria de Rendimentos

As vendas e prestações de serviços, efetuadas nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e
de 2019, têm a seguinte decomposição:
Rendimento

31.12.2020

31.12.2019

Venda de bens

Prestações de Serviços:

50.241,72

158.225,26

Transferências e Subsídios Correntes Obtidos

50.000,00

50.000,00

Outros Rendimentos

36.322,74

40.917,49

136.564,46

249.142,75

Outros rendimentos e ganhos:

Total

14.

RENDIMENTOS DE TRANSAÇÕES SEM CONTRAPRESTAÇÃO

Os valores recebidos em 2019 e 2020 de quotizações dos associados ascenderam a 28.000,00
euros/ano.

15. PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ATIVOS CONTINGENTES
15.1. PROVISÕES
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As provisões são reconhecidas quando se verifica cumulativamente as seguintes situações:
i.

Exista uma obrigação presente como resultado de um acontecimento passado;

ii.
Seja provável que um exfluxo de recursos que incorpore benefícios económicos será
necessário para liquidara obrigação;
iii.

Possa ser efetuada uma estimativa fiável da quantia da obrigação.

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2020 não ocorreram movimentos na
rubrica de provisões.

17. ACONTECIMENTOS APÓS DATA DE BALANÇO
Quando ocorrem eventos subsequentes à data do balanço que demonstram a evidência de
condições que já existiam à data do balanço, o impacto desses eventos é ajustado nas demonstrações
financeiras. Caso contrário, eventos subsequentes à data do balanço com uma natureza e dimensão
material são descritos nesta nota.
Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas
Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2020.
Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros
factos suscetíveis de modificara situação relevada nas contas.

18. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
18.1.

POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS E BASES DE MENSURAÇÃO

Os ativos e passivos financeiros e os instrumentos de capital próprio apenas são reconhecidos pela
ARRIBATEJO quando esta se torna uma parte das disposições contratuais dos mesmos.
Os instrumentos financeiros que tenham uma maturidade definida, cujos retornos sejam de
montante fixo, com taxa de juro fixa durante a vida do instrumento, ou com taxa variável que seja
um indexante típico de mercado para operações de financiamento (Euribor) ou que inclua um spread
sobre esse mesmo indexante e que não contenha nenhuma clausula contratual que possa resultar,
para o seu detentor, em perda do valor nominal e de juro acumulado (excluindo casos de risco de
crédito),são mensurados ao custo ou ao custo amortizado, menos perdas por imparidade
acumuladas. São também mensurados ao custo ou ao custo amortizado, menos perdas por
imparidade acumuladas, os contratos para conceder ou contrair empréstimo em base líquida e os
instrumentos de capital próprio que não sejam negociados publicamente e cujo justo valor não possa
ser obtido de forma fiável, bem como contratos ligados a tais instrumentos que, se executados,
resultam na entrega de tais instrumentos.
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Os demais instrumentos financeiros são mensurados ao justo valor com contrapartida em resultados
e os custos de transação na mensuração inicial destes ativos ou passivos financeiros. As políticas de
mensuração de instrumentos financeiros não são alteradas enquanto os mesmos permanecerem na
posse da ULISBOA.

18.2.

QUANTIA ESCRITURADA DOS ATIVOS FINANCEIROS E PASSIVOS FINANCEIROS

Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, as categorias de ativos e passivos financeiros estão
detalhadas conforme segue:

31-12-2020

31-12-2019

Imparidade
acumulada

Quantia bruta

Quantia liquida Quantia bruta

Imparidade
acumulada

Quantia liquida

ATIVOS FINANCEIROS
Caixa e equivalentes a caixa
-

Caixa
Depósitos bancários

518244,74
518244,74

-

-

1447,32

1447,32

518244,74

656316,85

656316,85

518244,74

657764,17

657764,17

1356,67

1104,50

1104,50

Ativos financeiros ao justo
valor por resultados:
Ativos financeiros detidos para
negociação
Ativos financeiros ao custo ou
custo amortizado:
Ativos não correntes

1356,67

Ativos correntes
Clientes
Acionistas/sócios
1356,67

-

1356,67

1104,50

519601,41

-

519601,41

658868,67

-

1.104,50
658868,67

A rubrica dos ativos não correntes corresponde aos FCT da ARRIBATEJO, mensurados ao custo
histórico

19. BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS
19.1.
a)

BENEFÍCIOS DEFINIDOS
Política contabilística

Os benefícios de empregados de curto prazo incluem salários, ordenados, prémios de produtividade
e assiduidade, subsídio de alimentação, subsídio de férias e de natal e quaisquer outras retribuições
adicionais decididas pontualmente pela gerência.
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Todo o pessoal ao serviço da ARRIBATEJO foi remunerado de acordo com as suas funções durante o
exercício. As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas como gastos no
período em que os serviços são prestados, numa base não descontada por contrapartida do
reconhecimento de um passivo que se extingue com o pagamento respetivo.
De acordo com a legislação laborai aplicável, o direito a férias e subsídios de férias relativo ao
período, por este coincidir com o ano civil, vence-se em 31 de dezembro de cada ano, sendo somente
pago durante o período seguinte, pelo que os gastos correspondentes encontram-se reconhecidos
como benefícios de curto prazo e tratados de acordo com o anteriormente referido.

OUTRAS DIVULGAÇÕES
ATIVO
i)

Devedores por transferências e subsídios

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, as rubricas de Devedores por transferências e subsídios
decompõem-se como segue:
Devedores por transferências e subsídios

CAMÂRA MUNICIPAL DE ALMADA

ii)

Valor a 31.12.2020

Valor a 31.12.2019

50.000,00

-

Outras Contas a Receber

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, as rubricas de Outras Contas a Receber decompõem-se como
segue:
Outras Contas a Receber
Outros (saldos inferiores a 5 000 euros)

iii)

Valor a 31.12.2020

Valor a 31.12.2019

4.053,58

914,17

Diferimentos (Ativo)

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, as rubricas de Diferimentos decompõem-se como segue:
Diferimentos
Outros gastos diferidos

Valor a 31.12.2020

Valor a 31.12.2019
3.664,55

3.664,55

Estes valores respeitam sobretudo a gastos com seguros, que são pagos antecipadamente.
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iv)

Estado e Outros Entes Públicos

Estado e Outros Entes Públicos

Valor a 31.12.2020

Impostos sobre o rendimento
Imposto sobre o valor acrescentado

Valor a 31.12.2019

66,54

66,54

13.933,45

7.315,03

PASSIVO
i)

Fornecedores

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, as rubricas de Fornecedores decompõem-se como segue:
Fornecedores

Valor a 31.12.2020

Valor a 31.12.2019

1.399,93

ii)

1.188,90

Estado e Outros Entes Públicos

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, as rubricas de Estado e Outros Entes Públicos decompõem- se
como segue:
Estado e Outros Entes Públicos
Retenção de impostos sobre o rendimento
Contribuições para a Segurança social
Restantes impostos

Valor a 31.12.2020

Valor a 31.12.2019

440,00

451,00

3.864,88

2.273,09

52,97

0,12

Os valores em saldo credor na rubrica Estado e Outros Entes Públicos foram liquidados em 2021 e
respeitam aos descontos e retenções do mês de dezembro que são entregues e liquidadas em 2021.
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iii)

Outras Contas a Pagar

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, as rubricas de Outras Contas a Pagar decompõem-se como
segue:
Outras Contas a Pagar
Especialização de férias e subsídio de férias
Outros acréscimos de gastos

Valor a 31.12.2020

Valor a 31.12.2019

16495,59

16495,59

4565,98

4613,44

21094,85

21109,03

O Conselho de Administração informa que a Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação
de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80 de 7 de Novembro.
Dando cumprimento ao estipulado no Decreto n° 411/91, de 17 de Outubro, o Conselho de
Administração informa que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra
regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.
Durante o ano de 2020, o Conselho de Administração não auferiu qualquer remuneração tal como
aconteceu no ano anterior.
Mais se relata que no período findo em 31 de Dezembro de 2020, o membro Revisor Oficial de Contas
do Conselho Fiscal, representado pela Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Amável Calhau,
auferiu a remuneração de 3.500,00€.

O surto do Covid-19 foi classificado como Pandemia pela Organização Mundial da Saúde em 11 de
Março de 2020 e alastrou também ao nosso País onde foi declarado o Estado de Emergência em 18
de Março de 2020. Uma vez que este surto tem impacto social e económico muito significativo,
gerando um elevado grau de incerteza para as empresas e entidades, o Conselho de Administração
informa que em 2021 e devido às contingências da pandemia o volume de negócios da agência será
menor que em 2020 estimando-se uma quebra de 10% com referência ao período anterior.

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO DE 2020

Propõe-se a transferência do resultado líquido negativo do exercício de 2020, no montante de
70.622,91€, para a conta 56 Resultados Transitados.

Almada, 31 de Março de 2021
O Contabilista Certificado

O conselho de Administração
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