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Activo não coríêntê
Actjvos ÍL\os tangL/èis

Âctvos intangtuêis

lnvêslirÌÈntos f inâncêiros

lnvêstìfÌìentos em curso

lnvenlários

Qêditos â rêcêber

DÍê.iipntos
Ortíos atúos correntês

Gixa e dêpósitos bancáíìos

32276 32

53 758

477 014,49

270 479

1235

1 416 351,52

2S5 785,8
1 710,S

142 9-t2,61

40 7ú,47
28 657,80

2123,77

799 507,3
204013,9.

747 úO,74
65 664,26

6t4 1U,g
{2r 26t.!!i}

FUI{PS PAÍRIlIO{trAIS E EPASSIVO

Fundos Patrìmoniàis
Fundos

Resultados lraftsitados

ftcederíes de ÍevaloÍizaçáo

747

42

614

45

7

11.7

17

11.7
'1.2

PASSIVO

Pâssivo não corrente
Financian€ntos obtilos

Pass ivo co riente

Eshdo e outros €ntês públicos

. Finânciâmentos obtilos

DferiÍFntos

Oltíos Fassivos coíentes

11.5

11.5

115
17

11 .5

060,78

fi4.21

za<.e<';

208,15,

417 899,í5:
16 701,62ì

671820,961

. 281_675,04.

1 384 096,7: 1

Tolâldo dos Fundos ê Pâssivo ê do Passivo

{ &"J.
O C.ntabilsta Cerlif icado
António Jaime Bãtistâ Domìngos

Asrociação Nacioní para a'Conservêção da Natureza - QUERCUS

CeÍìtro Associativo do Glhau- Parquê tlorestâldê Monsanto

15m'130 Lisboâ

NìF:501736492

273 944.m

37 085,76

88 142,65

568 293,5'
sÍs 861rry

2E3 288.38
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Lhidade npnetaÍia (í)

I
8

7.2

16.2

12.1

E.1,16.2

16.2

4.1

16.2

16.2

124177

í20 000,ri4ì

(786 St5,27)

í296 391,7O)

(14 914,

210 554,1

1 10í 984,1

\: A24Z?,1,56J

(?ï525,23)

\6:2 212,75'j

Vendas e sêrvços píestados

Süb6ídios doações ê legados à exploraçâo

Custo das mercadoÍbs vêndilas e rmtér'Ës consulrcas

FoÍnecinÈrìtos e seÍviços êxtêÌnos

Gastos corn p€ssoaì

lftpatkbdes de dfuidas a recebêí (pêídas/revêrsões)

Provisõês (aumentos/reduçô€s)

OuÍos rendirÌEntos

Outros gastos

JuÍos e rendoiri€ntos SìÍilarês oblidos

Juros ê gast6 sinihÍes supoÍtàdos

Resultado antès de dëpreciâçòes, qastos de íinanciamênto e impostos

Gastos/reversões dê dêpreciação e dê aÍDdizaçáo

Resultado opèh.iô nà' (antes de gaslos de rhaAalàmêntô ê ihposlos)

Inposto sobÍê Íêndimênto dô peíbdo

Rêsultado antes de imDostos

Rêsultado ìiquido do

('1) - Eüo

A ürecçâo Àbcidnâl

fu{--/
\1"^'z APb*'l^ç-[ I ly^k

O CorÍabilÈtâ CêÍtilicado
Ântónio Jaime Bâtista Dom ingos

Associação NacìonalpaÍâ a Conservação da Natureza -QUERCUS
Cêntro Associativodo Calhâu - pârquê Florestâlde ÌVonsanto
1500-130 üsboa
NIF:501736492
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. lndìce

. ldentificação

r Referencial contabilístico de preparação das demonstrações Financetras

o Principais Políticas Contabilístìcas

Activos fixos Ìangíveis

Activos lntangíveis

F ina ncia mentos Obtidos

Inventárìos

Re nd imentos

o Provisões, passivós contingentes e ativos contingentes

SubsÍd ios e outros apoios

lnstrumentos financeiros

Caixa e eq!ivalentes de caixa

Fundos patrimonials

Fornececlores e outros crã.clo res

Dividas a entidades recon hecidas no balanço

Benef ícios dos ernpregados

Outros gastos e perdas

DivulgaçÕes exígidas por outros diplomas legais

Diferimentos

. Outra s d ivu lgações

O presente Anexo, relativo ao exercício económico que termina a 31 de

compilação das divulgações que a Assocjação consìdera que devem sêr

normativo que lhe é aplicável, designadamente as NcRF.

Paq

7

13

13

13

7

B

11

L2

16

15

1-5

16

18

19

19

19

10

10

11

As notas nâo mencìonadas, não se aplicam à Associação ou respeìtam

materialmenre aelevantes ou não ocorreram no exercício em cau:a.

dezembro de 2021, procede à

rêlâtadas, face ao exigido pelo

a factôs ou siluaçôesnâo

tuso, ìJ\io NJ' iorlpJrJ a Colcêr vJçJo dJ Ndtuíezà OUtRíUs
centro Associatìvo do Câlhau Pãrque Florestálde Monsanto
1500-130 Usboa

NIF:501736492
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ldentificação da Entidade

1.1 - Denominação da êntidade: Quercus Assocìação Nacionai dê Conservação da Natufeza
NIF : 501736,192

1.2- Lugar da sede social: Centro Associativo do Calhau, Bairro do Calhau, 15OO-045 Lisboa

1.3 - Natureza da actividade: Associação sem fins lucrativos na defesa do an'ìbiente

2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações FinanceiÍas

As Demonstrações Fìnanceiras anexas foram preparadâs no quadro das disposições em vigor em Portugal, em
conformidade com o Decreto-Lei ne 158/2009 de 13 de ju ho, com as alterações e redação dada pelo Decreto-
Lei n9 98/2015 de 2 de junho e de acordo com a estrutura .onceptual, normas contabilísticas e de relato
financeiro e normas interpretâtivas aplicáveis ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021.
Em 2021 as Demonstfaçôes Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operaçôes a

partir dos regisÌos contabilísticos da Entidade ê de êcordo com a Norma contabilística e de Relato Finânceiro
pa ra as Entidades do Sector não Lucrativo (NC R F-ESN L] a provado pêlo Decreto-Lei n,9 36-A/201.1 dê I de março,
aìterado pelo Decreto-Lei ne 98/2015 de 2 de junho,
O SÍstema de Normalização Contabilístíca para Entidades do Sector Não Lucrativo é composto por:

Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);

Modelos de Derfonstrações Financeiras (MDF)* Portaria n,e 220/2015 de 24 de julho;
códieo de contas (cc\ - PotÍaiia n.e 278/2015 de 23 de julho;
Norma Contabalística e de Relato Financêiro para Entidades do Sector Não Lucratìvo (NCRF-ESNL)- Aviso n.9

8259/2015 de 29 de julno;
Normâs Interpretativas (Nl) - Aviso ne 8258/2015 de 29 de julho.

Principais Políticas Contabilísticas

3.L Bases de Apresentação

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as normas contabilísticas em vigor.

3.!..L Continuidade:

Com base na intornâçào disponrvel e as expectativês ÌìrtLrras, à Lntidade conlinLará ã operar no futuro
previsível, âssumindo que não há a inlênção nem a necessidade de liquida r ou de reduzir consideravêlmente o
nível das suas operações. Para as Entidades do Sector Não Lucrátivo, este pressuposto não corrésponde a um
conceito económíco ou financeiro, rnas sim à manutençâo da atÍvidade de prestação de serviços ou à

càpacidade de cumprir os sêus fins.

3.L.2 Regime do Acréscimo {periodização económica):

Os efeitos das transaçôes e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as

definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do

Associação Nâ€ional pâra a conservaçõo d. Nature?a QUERCUS
centro Associativo do Calhau - Parque Florertal de Monsanto
1500-130 Lisboa

N1Fr501736492
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2O2I I o".onstrações financeiras e anexos
mornento do pagamento ou do recebimento), sendo registados contabilisticament€ e reìatados nas

demonstraçôes financeiras dos perÍodos com os quais se relacionêm. As diferenças entré os montantes
recêbidos e pagôs e os correspondentes rendjmentos e gastos são fegistados nas respetivas contas das rubricas

"Devedores e credores por acréscimos" e "Diferimentos".

3.1.3 Consistência de ApÍesentação

As Demonstrações financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nivel da apaesentaçâo
quer dos movimentos contabi ísticos que lhes dão origem, êxceto quando ocorrarn alterações significativas na

natureza quê, nêsse caso, estão devidamente identificadas e justificadas'neste Anêxo, Dêstâ forma é
proporcionada informaçâo fiável e mais relevante para os utentes.

3.1.4 Materialidade e Agregação

A relevância da ìniormação é afeÌada pela sì..ra natureza e mèteridlidade. A materialidade dependente da

quantificação da omìssão ou eíro. A informação é material, se a sua omissão ou ineyeÌÌdão influenciar âs

decìsôes económicas tomadas por parte dos utentês com basê nas dêmonstraçôes financeiras. tens que não

são materialmente relevantes para justificar a sua apresentação separâda nas demonstrações financeiras
podem ser materialmente relevantes para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

3.1,5 Compensação

O rêlato dos ativos e passivos sãô ãpaesentados separadamente, assiÍn como os gastos e os rendimentos, dê

acordo com os critérios que têm vindo a ser adotados nos últimos exercícios.

3.1.6 Informação Comparativa

A informaçâo comparativa é divulgêda, nas Demonstrações Finênceiras, com rêspeito ao período anterior.
Respeitando. ao Princípio da continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas foram levâdas a efeito de

maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo e de maneira consistente, Não se verificaram
altêraçôes das políticas contabilísticâs, as quantias comparativas não foram afêtadas no presente exercício,

4 - Ativos Fixos TanBÍveis

4-1 - Divulgações parâ câdà clâssc de àtivos fi\os tangíveis

ã) Critérios de mensuração

Os ativos fixos tangíveis encontfam-se regislados ao custo de aquÍsição deduzido das respetivas

depreciações acumuladas e perdas por imparidade.
Em cada datâ de relato é êfêtuada uma revisão das quantias escrituradas dos atívos fÌxos tangíveis da

entidade com vista a determinar se existe algum indicador de que os mesmos possam estar em
imparidade. Se existlr algum indicador, é estimada a quantÍa recuperável dos respetivos ativos (ou da

unidade geradora de caixa) a fim de determinar a extensão da perda por imparidade (se for o caso),

b) Métodos de depreciação usados

As dêprêciâçõês dos ativôs tangíveis são calculadas numa basê sistêmática segundo o rnétodo da linhâ

reta fracionada em duodécimos, a partir do momento em que os mesmos 5e encontram dasponíveis para

utilização.

Associâção Nâ.ional pâra a conscívôção dâ Nature?â QUERCUS

Centro Asociãtivo dô Câlhâu - Pârq!e Florestal de Monsanto
15m-130 Lisboa

NIF:501736492
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()Vidas úteis ou taxas db depreciação usadas

As taxas de depreciação utilizadas correspondem às definídas no Decfeto regulamentar número 25/2009
de 14 de setembro, com os seguintês períodos de vida útil esperada dos bens:

As vidas úteis e método de amortizaçâo dos váiios bens são revistos anualmente.
o êfeito de algumâ alteraçâo a estas estimativas será reconhecido prospetivamênte na demonstração dos

resultados por nàturêzas.
As despesas de conservação e reparação que não aumentem a vida útil dos ativos nem resultem em

benfeitorias ou melhorias significativas nos elementos dos ativos fixos tangíveis são registadas como
gastos do exercicìo êm que ocorrem.

o desreconhecimenio dos ativos fixos tàngíveis, resultantes da venda ou abate são deÌerminados pela

diferença entre o preço de venda e o vâlor contabilístico na data de âlienaçâo ou àbate, sendo registados

na demonstração dos rêsuìtados por naturezas nas rubricas "outros rendimentos e ganhos" ou "outros
gasros e perdaí',

os aumentos mais signÌficativos de ativos em Edifícios e outras consÌruções para o CRASM no valor de

63960,00 euros, aquisição de equipamento básico no valor de 14068,13 e de equipamentos administrativo
material informático ( 1 computador )no valor de 1863,98€ paÍa o CERAs. Reìativameíte aos ativos fixos
em curso mantêm-se os valores do exercicio anterior.

15m-130 Lisboa

NIF:501736492

10a 50 a nos

mento clê tra ns oorte

iDã mênto bás ico

ioamento adminiitratìvo
Outros a tivos ta nsíve Ís

Associação Nâcional paÍa â Cqnsêrvação da Natureza - QUERCUS

Csntro Associativodo calhâu- Paroue tlorestãìde Monsarto



b
2O2L I oemonstrações financeiras e anexos
e: - orüúiôÀçôÈí SoiiaË ÀÈsrnrçõÉi, çÀürìïÀt È CôüËiôülaSóa

a) Existência e quantias de restriçõês dê tituleÍidade de ãtivos fixos tahgíveis que seiam dados
como garantiâ de passivos,
Sobre o prédio rustico Monte Barata fecai uma hipoteca para garantia do empréstìmo para a aqujsição
do ' Molre l ope.".
b) quantia de compromissos contratuais para aquisição de atìvos fìxos tangíveìs

Terrenos
Rosmaninhal (5

BelazaimaChão

Azabucho

Outros

T
Êstês contratos de promessa de compra e venda sâo bastantê antigos que continuêm aêguardar ê

possibilidade de escritúrâ definitiva.

5 - Ativos Intangíveis

Ferra mentas lvlultimédia

No âmbito do VALORIZAR

Vâlor referente à implementação do projeto "Os Fantásticos da

concluído, mas sem informação de início de utilização.

6 - Financiamentos Obtidos

280 730,75

15 054,28

295

Natureza" quê se encont{a

Empresriìos iniciados en 2021 associados a reto_ço de reso,rraria.
o gasto com o Íinanciamento em 2021foi de 11.838,92 euros, inferior ao de 2020 que apresentou o valor
de 20.867,07 euros.

Associação Nacionôl para a conservação da Naturcza QUERCUS
Cent.o Asso.iatlvo do Calhau pâ.que Florestâl dé Monsanto
1500-130 üsboã
NIF:501736492
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7 lnventáÍios

4Q 7 44,41

E\istências frnêis

43691,11

29sy'0

ReBularlzêção de exú rènciàs

o inventário físico a 31 de dezembro d e2021 revelou a necessidade de evidêncÌa a perda em inventárÍo
acumulada de diversos exercícios anteriorês no valor de 7534,15 euros,

8 Rendimentos

Políticas conúabilisticas âdotadàs para o reconhecimento do rédito

os rédÍtos decorrentes de vendas são reconhecidos na demonstração dos resultados quando os riscos e

benefícios inerentes à posse dos atlvos sâo transferidos para o comprador e o montantê dos proveitos
oos5a ser razoavelmente quànÌi'icado.
As vendas são reconhecidas líquidas de impostos, descontos e outros custos inerentes, peloseu-justo

valor do monrartÊ a recebe..
As prestações de serviços sâo reconhecidas liquidas de impostos, descontos e outroscustos inerentesr pelo
justo valpr do montante a receber,
os iendimentos estatutários, que correspondem essencialmente a qgotizações, sâo reconhecidos na

demonstração de resultados à data do seu recêbimento e especializados em função de a no a que respéitam.
Os subsídios contabilizados dizem respeito à especialìzâção dos mesmos êm função dos gástosìncorrídos nos projeios
que lhes são àietos,

Quantía de cada catêgoriô significativa de rédito reconhecída do pêríodo, conforme quadro:

Píes de Servicôs
Donativos
Receitas estatutárì
Reem bolso de

sub total 633 647

740451.26Subsidios à

1s o90.sa
Sub 755

TOTAL I 349

No âmbito do apoio à normalização da atividadê empresarial por motivos do covid 19 foi recêbida a verba
oe J/85.UU eUrOS

Outros ae nd imentos e sãnhôs

150O 130 Lisboã

NìF:501736492
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Centro Associâtivo do Calhau - Pãrque Florestal de Monsanto



2021. I o"rnonrrrações financeiras e anexos

Sempre que a Associação reconhece a existência de unìa obrigação lruto de un ey€nto passado, a
qual exige o dispêndio de recrrsos, e sempre que o seu valor possa ser razoavelneirte cstimado, é

çonstituida uma orovisão.
Estas provisôes são revistas à data do balanço de forma a transmitiÍem uma estimativà atualefiável.
À semelhança dos passivos, tãmbém os ativos contingentes são ilivulgados.

10 Subsídios e Ouros Apoios das Entidades Públicas

Políúic.s conÍâbilísticas adotadâs

Os subsÍdios não reembolsáveis, relãcionados com ativos Íixos tangíveis, são inicialment" |.".onh".ido.
nos Fundos patrimoniajs e subsequentemente imputados numa basê sistemática, como rendimentos,

duiante os períodos necessários para balanceá-los com os custos ielacionados que se pretende que eles

compênsem.

A Associação reconhece subsídios não reembolsáveis, quando exista um acordo individualizado de

concêssão do subsídio, se tenham cumprido as condições estabelecidas pàra à sua concêssão e não

existam dúvidas de que os subsídios serão recebidos.

os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorfidos e registados, com o

desenvolvimenÌó dos vários projetos, sendo os mesmos reconhecidos em resultàdos à medida que os

gastos são incorridos, indepêndêntemente do momento dê recebimento do subsrdio.

- A Associa tem vários dos s se destacam os

do Eíado

fina

de Dêsenvolvinìênto e Co€são

DirecãoGêral do Consumidor

ADEME

CREEN TURO!ìÊAN ÉOUNDAÌION

DIVIFSOS

No presente exer.ício foi imputado ao rendimento do período ô montânte de 585991,03 euros rêferente a

subsídios à exploração conforme quadro acima. Este valor também surge com o titulo "Subsidios à exploração
.'no mapa de Reditos (nota 8ì .

Associação Nacionâl para a Conscívaçao da Nâtureza QUERCUS

CentÍoAsso.iativo do Càlhâú Parquê'Ëlorèstãl de Monsanto
1500-130 Lisboa

NIF:501736492
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Foi considerado neste exeÍcício a antecipação dos rendimentos correspondentes aos p.ojetos; "Margaritifera
Margarjtifeta", "A minha escola é o planeta" e "Poìini2adores oN" no valor total de 140192,51 euros.

10.1 - RècÕncìliãção da quântia escritwada no inlcio e no flm do período dos subsídiosreconhecidos

nos f undos patrimoniais

Este mapa mantem-se inalterável reLatìvamente ao exercício anÌerior.

10.2 - Principais doadores/fontes de fundos

Os principais doâdores dê fundos foram pessoas singulares ê coletivas com contributos no montante de
347.881,85 euros.
euros,

11 lnstrumentos Financeiros

11.1 - Bases de mensuÍação e políticas reìevantes

Empréstimos

os êmpréstimos são reconhecidos inïCialmente pelo seu justo valor, liquído de despesas com emissão

desses empréstimos. Em períodos subsequentes os empréstirnos são registadog ao cLrsto âmorììzado,

sendo a diferença entre os rnontantes recebidos e o valor a pagar, reconhecida na demonstração dos

resultados durante o período de vida dos ernpréstimos usando o método da taxa de juÍo efetiva.

lnstrumentos financeiros de médio e longo prazo

consideram-se instrumentos financeiros de médio e longo prazo, sempre que a sua conversão em caixa ou se us

equivalentes, corresponda a um período superior a um ano. Neste caso, utiliza-se, pàra a suà mênsuração, o

valor presente estimado dos fluxos de caixa fLrturo, descontado à taxa de juro efetivo.

11.2 - Caixa e equi\rèlentes de caixa

Os monÌantes incluídos na rubrica caixa e seus equivalentes correspondem,a05 valores em ca ixa, depósitos
à ordem e depósitos a prazo, imediâtêmênte realizáveis e sem perda dê valor.

DeDósitos a orazo

os montantes incluídos na conta depósitos a prazo correspondem âos valoTes èplicêdos â determinado
prazo, vôriando entre 90 dias e 180 dias, sendo os juros creditados na conta depósitos à ordem, na data
do respetÍvo vencimento.
De:agrg9ç9d9!vgLsE:.t:'çt6'.ç''9q:!9'v.Ì[9.l'!.o..:h9Yi-q.9:','1i'''l!l.|lç9.'{9..çelI9j'ge

Associação Nac onal para a Conservação da Natuíeza QUERCUS

Centro Associàtìvo do Calhau - Parque Florestâl de Monsanto

1500 130 Lisboa

NlË:501736492
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2O2L I oemonstrações financeiras e anexos
outros investimentos em 2021:

Depósitosà oÍdem

0ìrtros depósl!os bancáíios

Toialcaixa ê dêpósiros bancáí os

Caixa

OutÍos depósrtor bàncâÍ os

'Ìotalcaixa e depó5iior ba ncários

Resultados tra nsitados

Outrãs !€rìêções Fundos Parrimoniâ is

s0bsidioe ão i nvèsti Ììe nto

Re sul ta do do exefcic o

0,00

270 819,53

8 484,57.

194063,15

11.3 - Fundos PatÍimoniais

Os Fundos PatrimoniaÍs sâo constituídos oor Reservas e Dor Resultados Transitados.
Na rubricâ #593 Subsidios encontra-se reconhecido o valor para subsidio ao investimento no âmbito do
projeto POSEUR-03-2215-13 "Os Fantásticos da NaÌu reza" no valot de 244 764,94€, bem como o subsídio
do Íu rismo de Portugal no âmbito do Projeto "Monte Barata -WÍldLÍfe Tourism" no valor de 370 000,00€,

202L

747 060,74

42 444,2r

Resulta dos t.a ns itêdos

Oltras !afièções Fundos Pètflmon à rs

Subtidros !o r.!ertrmenÌo
R€sulta do dD exe rcìcio

2020

8 6I6,42

2309087,4t

Associaçâo Nacionaì pôrâ a Conservãção da Nâtureza QUtRcUS
Cêntro Associâtivo doCalhau - Parqle Florestalde Môôsãntó
1500-130 Usboâ

N1tr501736492
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2OZ1.- | o"monstrações financeiras e anexos
11.4 - Ativos financeiÍos dados em garantía

Não aplicável

11.5 - Dividas da entidade reconhecidas à data do balanço

As contas de fornecedores e de outros terceiros encontram-se mensuradas peìo método docusto.
As dívidas â Íornecedores ou a outros terceíros são rêgistadas pelo sêu va or nominaì dâdo quenão

vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.

Fomecedores e outros credores

A 31 de Dezembro de 2021 a conta de fornecedores e outras contas a pagâr apresentava âseguinÌe
decomposição:

os financiamentos oblidos no montante de 307112,82€ estão subdivididos pelôs seguintesrubricasl
- Empréstimo BancárÍo para aquisição do terreno "Monte Lopes"t 62 962,a2€)
- Contâ Câucionada: 67 500,00€ì
- Empréstimo bancário a 72 meses: 15O 000,00€;

Em re acâo aos credores dive.sos, os valores mais sisnificativos são:
. salàrjos à pàgan I 5.568,21€;
- Remunerações a pagar em 2O2It 29.7D6,6-7C;

Despesas com Pessoãl/voluntários: 5.41 1,37€i
- Credores diversosi 41.354,79€;

- credores/Cauções: 186 567,92€ {cauções recebidas conforme regulamento das contrataçõespúblicas)
As contas a pagar resultam da atividade normal da Associação.

11.6- Aiustamentos

úâo aolìcável

11.7 - Dividas à entidade reconhecìdas à data do balanço

â) Dividâs à entidâdê
o saldo da conta clientes corresponde aos serviços prestados pela Aasociação, corresponde ao valor
nominal do serviço prestado com probabilidade rôzoável de ser recebido no horizonte de um ano.

Associãção Nacionalparâ a Conservêção da NatuÍêza 'QUËRcUs
Cmtro Assoc;âtivodo Câlhau - Pãrque tlorêstalde Monsânto
1\m 1ì0 Lisbod

Nll:ì01/3649.,

417899,15

Estado e outros ent€s p!blicos

t5 /2o



2O2I I oemonstrações financeiras e anexos

:ClÍentes c/c

'Adianto fornecedores
:Fstado ê out Ént Publ

.Outras contâs â receberl

sutrtotal

Quotà s s ócios

t69 447,66

Subtotal

a2a L65,73:

Os principais componenles da rubrica "Devedores Divetsos" dizem respeito a montantes a receber no
âmbito dos projetos por pêrte de financiadores, tendo em conta os valores contratualizados e

dependendo de boa execução dos mesmos, A3I/I2/2O2f eslú rubrica apresenta um saìdo a nósso favor
de 654.306,69€.
Há a salientai ainda os empréstimos e/ou adiantamentos rêfletidos na conta Pessoal c/c e que se
encontram por regularizar e cujo valor ascende a 42,852,17€, bem como pagamentosefetuados a terceiÍos
e a aguardar respetivos documenÌos.

b) Diferimentos

Em decorrêncÌa da adoçâo do p.incípio da periodização econdmica, Ìoram diferidos para os períodos
subsequentes a que respeitam queras gastos já pagos, quer os rendimentos já recebidos, conforme o
quàdro seguinte:

Rendiment$ â re.onhecer:

TOÌÁf OE PÊOVEITOS A RECONHECER

12 Benefícios aos emprègados

12.1-Pessoâl ao serviço da êmprêsâ:

o número médio de trabalhadores no exercício foide 16.

Ë;;;ãNJ;;;Ë;; a;;;";çã;;ì;ü;;; õüÈCôúì- 
. '- -'---- '.-'.-- rírzo

Centro Associâtivo do Calhau- Pârque Florestâlde Monsãnto
1500'130 Lisboã

Nlf:5ol/3b492

TOÌÁL DE GA5ÌO5 A RECONHECER



á7
d.4

2AZI I oe.onrtrações financeiras e anexos

Benefícios dos empregados e encargos da entidade:

Enca rsos sobre rêmune

Encr€os .om T.l. entid,rde contràtãnte

211563,44

810,00

38 618,61

5êguros acidêntês dê iiabâlho 3 964,74

564,44Outros saslos corn Dessoal

257 525,23

13 Acontecimentos após a data do balanço

Os eventos. subsequentes à data do balanço que integram elementos adicionais aos regìstos nofinal de

exercÍcio, são refletÍdos nas demonstrações financeiÍas, enquanto que os eventos que Íntegram elementos
sobrê registos postêriores à data do balanço, são divulgados nas notas do anexo.
Não existem factos relevantes conhecidos

14 Acontecimentos após a data do balanço

Nâo aplicável

15 Divulgações Exigidas por Outros Diplomas Legais

Não aplicável

16 Outras Divulgações

76,1- Não aplicdvel

16,2- outras divulgàções consideradas

resUltados:

relevantes pafa melhor çompreensão da posiçâofÍnanceira ê dos

Assocìação Nacional para a conse.vação da Nêtureza QUERCUS

cêntro Associativodo Calhâu- Pa.que Flo.estal de Monsanto
15m-130 Lisboa

NIF:501736492

t7l2o
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Fornccimcnlos e rclnicos c\ternos:

Subcontratos
Servi cos esDecìalizados

Püblìcidade

lânciâ e

Materiâts

e fluidos
estadas e

Serviços diversos

ImposÌos (lMl,lMÌ, lVA" Ta xês

Multas e coimas

PeÍdas em inve ntà I ios ativos

Menos va I ias - Vêndâ ativos

Don â tivo s

Quotizações

eltas dê inventarios

Gas tos exercicio ã nterior

OutÍos gas tos

Total

1sOo-130 úsboa
NIt:501736492

Tota I

Os gastos de exercícios anteriores dizem respeito a documentos reïerentes a despesas do exercício
anterior não contabilizados pelo facto de só terem sido enviados pa.a a contabilidadeno decorrer deste
exercjcio, ou por documentos referentes a serviços prestados no a no anterior independentemente dâ data
do mesmo.
Quanta à rubrica de Juros suportados a mesma decompôe-se da seguinte formà:
- Juros de financiamentos bancáriosi 9.871-19€
-luros de mora: 1967,73€

Outros rendimentos e ganhos:

4 27 \M

Associação Nacional parâ a conservação da Natureza QUERCUS
Centro Associat vo dô Cãlhau Parque Floiestalde Monsanto
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Proveitos da exêrcicios antêriores

15,3- lmposto Sobre o rendjmento

A Quercus Associaçâo Nacional de Conservação da Naturezâ é uma entidade sem fins ucrativos, com
reconhêcimento de isenção dê IRC ao abrÍgo do artigo 10.9 do CIRC, pelo.MinÌstério dàs Finanças.
Contudo e pelo facto de termos vendas Íoia do âmbÍto da isençâo em 2021 o valo. dessas vendas cifraram
se nos 5.277,72€ tendo o custo das mercadorias vendidas sido 1200,00€ com quebras de inventério
contabilizadas neste exercÍcio no valor de 7534,15 euros obtendo-se assim um resultado fiscal negativo.

17 Diferimentos

2123,17

TOTAT DE 6A5T05 ARECONH

R€ndirnentc6 a reconh€cêr:

Quotas de sócios

568 293,98

TOTAL DE PROVEITOS A 568 Z9l,9a

Outras divulgaçôes

A Direção Nacional informê quê a AssocÌação não apresenta dívidas ao Estado êm situação de mora, nos

termos do Decreto-Lei n9 534/80 de 7 de novembro.

Dando cumpfimento ao estipulado no Decreto-lei n9 411/91, de 17 de outubro, a Direçâo Nacional informa
que a situâção da Associaçâo perànte a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos
lêoãlmèhÌê ê<finr | âd^c

Relativamenre ao Artg 669-A do CSC, oevemos ÍnformaÍ que I

idios à e xplo'àção

Associação Nacional paÍa a Conservação dâ NaÌureza QUTRCUS
Centro Associativo do calhau - Pãrque Florestal de Monsãnto
1500 130 Lisboâ

NIF:501736492

Co rre Çõ es erercÍcios ãnte riorês

lmputação subs idios ao investimcnto

Reembolsos de dêspesas

Oulros rendimentos

lws\
K-"oll

5 790,s9

15 O9O,5\8

1,1a

t9l2O



2021 | o"*onstrações financeiras e anexos
- Não existem quaisquer operaçôes, comerciais ou financeiras, não incluídas no balanço;

- Existem processosjudiciais em curso, para os quais não foiconstituída qualquer provisâo, uma vez que
a probabilidade de culpabilidade po. parte da Associação é remota

Na continuaçâo do trabalho iniciado em exercícios anteriores, procurou-se fazer um êsforço para corrigir
imprecisões ocorridas em anos transatos, de modo a que as demonstrações financeiras aprêsenÌadas
nesta data Íetratern de formâ o mâis exato possível a posição financeira dà Associação,

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Âssinado poÍ: ANTÓN|o JATME BÂpÌtsTA
DOfi-tÌNGOS
tt0d!erdentdi.àçãÒì04333/33
onà:10220-r,6 2ôt:05-ol 0o,

ceíÚi.ado pôr orrhhd6conbhiüt6r(. tÍôdo!.

swidÉÊrtiÍrcados: 
Membro da occ no2e33l.

wdï ..
m. -ü . -

A DtREcçÃo NAcToNAL

s-/- lM

Associaçâo Nacionalpãra â Consêrvâção dâ Natureza QUERCUS
CentroAssociativodoCâlhau- Parque Florestal de lúonsanto
1500 130 Usboa

NIF:501736492
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