
2O2O I nu*,torioa"ont",

DEMONSTRAç0ES FINANCEIRl\S
NOTAS EXPLIGATIVAS

(r) outrcus,A.N.C.N.

?À"*d..s,'
Associação Nacìonal pâfâ a Consêrvação da Naturêzâ - QUERCUS

Centro Associativo do Calhau - Parquê FloresÌâl de Monsanto
150O-13O Lisboa

NÌF:501736492



2O2O l *"aou,,ou"on 
",

Balanço e Demonstração de

d.gh-
Associação paÍa a Conservação da Naturêza -
Centro
1500-130 Lisloa
NIF:50173@92

do Calhau - Parque Florestal de



2020 I R"t"torio a .o nt",

ACTTVO

2020

a

t +te gst.sz:

295 785,03

RIBRNAS

Àctivo não corre nte
ActÌvos f ixos tangireìs

Activos intangíveb

lnvestinEntos f inanceiros

Inves tiaÍEntos em cuflro

Activo coarênte
lnventárbs

CredÌlos a recebeÍ

Estado e outros êntes públicos

Fundadores/BenênÉritos/ìàtrocinadorêslDoadoreslAssociados/lrGrÍòros

Dif erirÍE ntos

Oulros aÌúos correntes

Caixa e depósitos bancários

Total do ACTM

Ã1

5

7

11,7

17.10

17.5

17.4

17.7

786 454.22

295 785,03

977,62

675 166.20

:
4 354,38:

:

244 385,64

244 385,U

40 780,47

28 657,80.

37 085,76

43 691.71

51 3M,44

13 745,65:

952 756,66

758 383.07

427 489,98

7A 568,98

568,98

2M 013,52 246 540,04

1 0n 314,10 308 098,50

2 931 066 481,57

FUNmS PATRllltONlÀlSiË E PASSIVTo

F0ndos Patrimoniais
Fundos

Reselvâs

Resultados transÌtados

Excedentes dê revalorizâção

AjustaíÍEntos / Ouhas variaçôes nos Fundos PatÍiíroniailt

R€sultado líquido do pêríodo
Tot"|dqs R ndos Patún-ú.i"

11,3

't't,3

'11,3

747 060,78

104 509,11

614764,

PASSIVO

Passivo não corrênte
FinanckìÍÌpntos obtìdos

Passivo clrrsntê
Fornec odotes

Estado e outros ênteÍr públicos

Finãncianentos obtidos

DiferirÍEntos

Outros passivos corentes

Total do Passivo
Total do dos Fundos Patrimoniais e Passivo ê do lPassivo

Associação Nâcìonâl para a Conservação da Natureza - QUERCUS

Centro AssociaÌivo do Calhau - Parque Florestal de Monsanto

11,5

1 t,5
11,5

11,7

11,5

78

331740,47

40 561,87

82 060,93

768 B47,S1

337 211,03

1 285 51 560 422,61

1638991,591 529

15O0-130 Lisboa

NIF:501736492

aa 142,65:

70 524,59:570 524,59

_, 31q,8!1,2e

?curfo\lu-"&'S"L

2 934 066 48í
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Vendas e seÍviços prestados

Subsílios doaçõês e ìegados à êxploraçâo

Orsto das rÍBacadoÍias vendidas e ÍEtérias consuÍidas

FornecinEntos e serviços extêrnos

Gastos com pessoal

h'ìrâridades de dividas a rêceber (perdas/feversõès)

Ffovisões {aurÍÌentos/íeduçôes)

OuLos rendiÍÍBntos

Outros gastos

-*-."*"" ,. *.."""t"- 
".",.t 

* t".""ia."",* *;;

Gâstos/reversõês de deoreciacão e de arÍDrtizacão

Resultado op€râcional(antês.é gastos de rinanciamênto e impostos)

Juros e rendoirÍEntos siÍÍilares obtidos

Juros e gastos siÍrilares suportrdos

8,1

8,'1

7,2

16,2

12,1

16,2

16,2

16,2

16,2

16,3

802,90

070,56740 A51,261

(3 206,64);
:]
. ( a24 874.s61:

\257 525,23)

o,o0

0,00,

15 090,58:

\62 212J5):

(20 867 ,07')

(6 938,40)

o 7.97)

011,19)

0,00

0,00

21719,71

521.88)

39 809,7í: 5',t73,73

(42 í36.53) 251.69)

(2 32ô.82) 07?,9C)

0,00

(4 697,97)

Resultado antes de impostosl = {23192,?1) 775,93)

{67,34).

(23 260,05) 844,85)

hposto sobre rendirÍento do perbdo 'J+ (68,92)

Fbsultado liquido do

(1) - turo

A Direcção fJacional O Contabilista rlrtif ìcado

íe-ôtt*"do Yu-

(*.) 
^utt"us'A'N'c'N'
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Anexos e Notas
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a 3'l de dezembro

Associ?ção Nacional parô a Conservação da Nôtureza -
Centro Associâtivo do Calhau - Parque Florestalde Monsanto
1500-130 Lisboa

NIF:501736492



2O2O I n"tuta,ioa.ontu,

. índice

ldentificação

Referencial contabilístico de preparaç2io das demonsÌ.rações Financei

Principais Políticas Contabilísticas

Activos fixos ta ngíveis

Activos Intangíveis
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o Benefícios dos empregados

o Divulgações exigidas por outros diplom:rs legais

. Outras informações
O presente Anexo, relativo ao exercício económico ique termina a 31 de Dezembro de , procede à

compilação das divulgações que a Associação considera que devem sier relatadas, face exigido pelo

normativo que lhe é âplicável, designadamente as NCRF.

As notas não mencionadas, não se aplicam à Associação ou respeitam a Íactos
materialmente relevant€s ou não ocorreram no exercício em causa.

situaçõesnão
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1 ldentiÍicação da Entidade

1.1 - Denominação da entidade: quercus Associação Nacìonal de Conservação da
NIF : 501736492

1.2 - Lutar da sede sociâl: Centro Associativo do Callìau, Bairro do Calhau
15O0-O45 Lisboa

1.3 - NatuÍeza da actividade: Associacão sem fins lucratìvos na defesa do ambiente

2 Referencial Contabilístico de ração das Demonstrações

As Demonstraçõês Financeiras anexas foram preparadas no quadro das disposições em em Portugâ|, em
conformidade com o Decreto-Lei ne 158/2009 de 13 de julho, com as alterações e redação pelo Decreto-
Lei ns 98/2015 de 2 de junho e de acordo com â estrutura concêptual, normas e de relato
financeiro e normas interpretativas aplicáveis ao exercício fÌndo em 31 dr3 dezemloro de

das operações aÊm 2019 as Demonstraçôes Financeiras foram elaboradas no pressuposto da
partir dos registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Financeiro
para as Entidades do Sector não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decrêto-Lei n.e

março, alterãdo pelo Decreto-Lei ne 98/2015 dê 2 de iunho.
O Sistema de Normalização Contabilística para Entidades do Sector Não l-ucrativo é

Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADt);

Modefos de Demonstrações Financei|?s (MDFI- P orÍatia n.e zzO/zOI5 de 24 de julho;

Código de Contâs (CC) - Portaria n.e 218/2015 de 23 de julho;
Norma contabilÍstica e de Relato Financeiro para Entidades do Sector Niio Lucrativo

8259/2015 de 29 de julho;
Normas Interpretativas (Nl)- Aviso ns 8258/2015 de 29 de julho.

3 Principais Políticas Contabilísticas

3,1 Bases de Apresent:lgag

As Demonstrâções Financeiras foram preparadas de ac,crdo com as norrnas contabilísticas

3.1.1 Continuidade:

Com base na informação disponível e as expêctativas futuras, a

previsivel, assumindo que não há â intenção nem a necessidade de
Entìclade continuará a

Assocìação Nacìonal para a Conservação dã Nâtureza - QUERCUS

Centro Associativo do Calhau- Parque Florestalde Monsanto

degdê

- Aviso n.a

vigor.

1500-130 Lisboa

NIF:501736494
.\\íVct\Às'\Ll\" Àe S\4-

liquìdar ou de reduzir
operar no futuro
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o nÍvel das suas operações. Para as Entidades do Sector Não Lucrativo, este pressuposto corresponde a
um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da ativìdade de
capacidade de cumorir os seus fin:.

3.1.2 Regime do Acréscimo (periordização económica|:

Os efeitos das transações e de outros acontêcimentos são reconhecidos quando eles (satisfeitas as
definiçôês e ôs critérios de rêcônhecimento de acordo com a êstrutura conceptual, ente do
momento do pagamento ou do recebimento), sendo regìstados contabilisticamente e relatados nas
demonstrãçôes financeirâs dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças os montantes
recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são re:gistados nas
rubricas "Devedores e credores por acréscimos" e "Diferimentos".

contas das

3.1.3 Consistência de ApÌesentação

As Demonstrãções Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a da apresentação
quêr dos movimêntos contabilísticos que lhes dão origem, êxcêto quândo' ocorram signifìcativas na

Desta forma énatureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste
proporcionada informaçãcr fiável e mãis relevante para os utentes.

3.1.4 Materialidade e A,gregação

A relevância da informaçâo é afetada pela sua nâÌurÉìza e materialidarle. A materia dependente da
quantificação da omissão ou erro. A. informação é marterìal, se a sua omissâo ou Ìnfluênciar as

Itens que nãodecisões económicas tomadas por parte dos utentes ca,m base nas demcrnstrações finan
são materiãlmente relevantes para justificar a sua apresentação separada nas fìnanceiras
podem ser materialmente relevantes para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

3.1.5 Compensação

O relâto dos âtivos e passivos são apresêntados sepâradamêntê, assim como os gastos e
acordo com os critérìos oue têm vindo a ser adotados nos últimos exeÍcÍ:ios.

3.1.6 lnÍormação Comparativa

rêndimentos, de

A informação compârâtìviì é divulgada, nas Demonstrações Finânceirâs, com respeito âo período anterior.
Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas foram
maneira consistente em toda a Entidãde e ao longo da tempo e de maneira consistente,

a efeito de
se verificaram

alterações das políticas contabilísticas, as quêntias comparativas não foram afetadas no exerctcto.

4 - Ativos Fixos Tangíveis

4.1 - Divulgações para cada classe de ativos fixos tan!íyeis

de serviços ou à

Associação Nacìonãl pàrâ a Conservação da Natureza - QUERCUS

Centro Associativo do Câlhau - rarque Florestalde Monsanto
1500-130 Lisboa

NIF:501736492
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impâridade. Se existir algum indicâdor, é estìmada a quantiâ rêcupêrável dos ativos (ou da
unidadê gerãdora de cãixe) a fim de determinar ã êxtensão da perda pr:r imparidade (se o caso).

al Critérios de mensuração

Os ativos fixos tangíveis encontrâm-se registados ao custo de aquisição deduzido
depreciações acumuladas e perdas por imparidade.
Em cada daÌa de relaÌo é efetuada uma revisão das quantias escrituradas dos ativos
entidade com vista a determinar se existe algum indicador de que os mesmos

b| Métodos de depreciação usados

As depreciações dos ativos tangíveis são cãlculadas numa base sistemátìca segundo o
reta fracionada em duodécimos, a partir do momento em que os mesÍìos se encontram
utilizaçâo.

c) Vidas úteis ou taxâs de depreciaçãÕ usadas

As taxas de depreciação utilizadas correspondem às definidas no Decreto regulamentar
dê14de setêmbro, con'ì os seguintês períodos devkia útil espêrada d,cs bens:

respetrvas

tangíveis da
estar em

da linha
para

mero 2512009

Edifícios e outras constÍuções 10 a 50 anos

uipanrento de transportê 4a 6 ünos

uÌoanrento básico 7 e 20 anos

uipamento administrativo 3 e 10 anos

Outros ati\/os tângíveis 4 a 14 anos

As vidâs úteis e método de amortização dos vários bens são revisÌos anualmente.
O efeito de alguma alteração a estãs estimativas será reconhecìdo prospetivamente
dos resultados por naturezas.

demonstração

As despesas de consen'ação e reparação que não aumentem â vida útil dos ativos resultem em
benfeitorias ou melhorias significativas nos elementos dos ativos fixos tângíveÌs são
gastos do exercício em que ocorrem.

O desreconhecimento clos ativos fixos tangíveis, resultantes da venda ou abate são Ìnados pêla

dìferença entre o preço de venda e o valor contabilístico na data de alienação ou abate. registados
na demonstração dos resultâdos por nâturezas nas rubricas "Outros rendimentos e
gastos e perdâs".

ou "Outros

Assocìação para a Conservação da Natureza - QUERCUS

como

íì

Centro Associativo do Calhau - Parque Florestal de Monsanto
1500-130 Lisboa

NIF:501736492
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Os aumentos mais significativos de ativos traduzirarn-se em obras de construção de
Montê Barata no valor de 584 925,61€ e em con:;truções para o CERAS na valor

(hotel) no
199,20€ ; na

aquisÌção de equipamento básico no valor de 38 05:1,78€ para a obra do hotel, 16 559 referente a

material cirúrgico parâ o CRASM,4 3O7,33€ rêferênte a equipamento diverso para o
para o CERAS; na aquisiçâo de equipamentos administrativos

- material informático ( 2 portáteis) no valor de 1 28:/,99€ para o CRAS,SA e para o

Relativamente ãos ativos fixos ern curso há a assìnalar a redução dL. 643 228!39€

e 451,51€

àpassagem

na reduçãopara ativos fixos, e o acréscimo de 31 594,00€ rel'erente à obra do hotel e já inclu
efetuada. 15 516,45€ pirra o projeto do PDJ, 26 015,00€ para o CRAS:;A e37 909,35€ pa O CRASM .

4.2 - DIVULGAçÕES SOBRI: REÍR|çÕES, GARANïAS E COMPROMISSOS

a) Existência e quãntias de restrições de titularidade dê ativos fixos tangíveis
como garântia de passitr'os

sejamdâdos

SobÍe o prédio rustico Monte Barata recai uma hipoteca para gararìtia do Paraaquisição
do "Monte LoDês".

b) Quãntiâ de compromissos contnrtuais para aquisição de ativos fixôs rtangíveis

Estes contrâtos de pronìessa de compra e venda sãc

a possibilidade de escritura definitiva.

Assocìação Nacìonal parã a Conr;ervação dâ Natureza - QUERCUS

Centro Associativo do Calhau Parque FloresÌal de Monsanto
15O0-13O Lisboa

NIF:50173@92
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bastante antigos que continuam
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5 - Ativos Intangíveis

Ferrãme.ìtas Multimédiã

No âmbito do p.oieto VALORIZAR

Valor referente à ìmplementação do projeto "Os Fantaisticos da Naturezia" que se

concluído mas sem inforrnação de ìnicio de utilizaÉo

6 - Custos dos Ernpréstinrros Obtidos

Valor utilizado caucinada

Valor obra a 31

Custo dos
ï

Empréstimos iniciados em 2020 associados a reforço de tesouraria

7 Inventários

7.1- Politicas contabilísti,cas adoptadas na mensuração dos inventáÍios

os inventários são mensurados pêlo custo histórico ou pelo valor realizável liquido,

baixo.
O custo dos inventários inclui todos os custos de compra, custos de conversão e outros

para colocar os inventários no sêu local e na sua con'Cição atual'

A Associação possui na sua "Loja OnLine" e distribuÍdo pelos vários rìúcleos um

Ãs*iação t',t".ional pãra a conservação da Nâturezâ _ QUERCUS

centro Associatìvo do Calhâu - Parque Florestâì de Monsanto

1500-13O Lisboa

NIF:501736492

dois, omais
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livros informativos, artigos com ìmagem da associação, obras literárias e outros que sao

d isponibilizados aos sócios, através de venda.

Estes artigos estão mensurados ao custo de aquisição, o quâl é infêrior ao valor de me

7.2 - Quantia totâl escrittrrada de inìrentários

possa ser razoavelmente quantifìcado.

As vendas são reconhecidas líquidas dê impostos, descontos e outro's custos i

valor do montante a receDer.

As prestações de serviços são reconhecidas líquidas de impostos' descontos e outros

inerentes, pêlo iusto vâlor do monteÍÌte a receber,

Os rendimentos estaÌutéirios, que correspondem esr;encialmente a quotizações' são

demonstração de resultaclos à data do seu recebimentct ê especializados em função de ano

os subsídios contabilìzados djzem respeito à especialização dos mesmos em fLlnção dos gastosinc

que lhes são afetos.

Quantia de cada categoria significativa de rédito rec'cnhecida do período' conforme

-ssociação 
t'lriional paÍa à conservação da l"latuíeza - QUERcUS

Centro Associativo do Calhau --Parque tlorestaì de Monsanto

1500-130 Lisboa

NIF:50173&92

2019

Por falta de informãção o vaìor do custo dâs êxistências vendidas teve por llase

margem aplicada em exercícios anteriores.

8 Rendimentos e Gastos

8.1 - Politicas contabilisticas adotadas para o reconhecimento do r()dito

os réditos decorrentes de vendas sêio reconhecidos na demonstração dos resultados os nscos e

benefícios inerentes à posse dos activos são transferidos parâ o comprador e o dos pTovertos

peloseu justo

que rêspeitam.
nos projectos
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Vendas de bens

Prestação cle servÌços

Donativos

Receitas estatutárias - quotâs

Reembolso d

Sub total
Subsidios à exploração
Outros rendimentos e

Sub

No que concerne aos subsídios à explorâção, destaca-se como prir'ìcipais entidades nanciadoras:
Agência Desenvolvimento e CoesÊio 313 081,85€, Fundo Ambiental 3j-5 718.13€. Gestão
Financeira seguÌança social 42 830,:!2€ no âmbito do polsE, tFAp 13 28t;,91€, Direção
2 760,72€,IEFP 17 198,01€, entre outros.
Nestâ rubrica inclui o vabr de 230 78400€ por via da especialização do:i exercícios.
No âmbìto do apoio ao laryoff por motivos do Covid 19 foi recebida a verba de 8 771,00€ .

Relativamente à rubrica llutíos Rendimentos e Ganhos salienta-se a venda de 3 viaturas
a proveitos e correções referentes a exercícios anteriores no valor de 5 790.59€.

9 Provisões, Passivos contingentes e Activ'os contingentes

8 300,00€, ê

Proüsões

Sempre que a Associação reconhece a existência de uma obrigação fruìio de urn evento a qual
exige o dispêndio de rec!rsos, e sempre que o seu valor possa ser râzoâvelmente é constituída
uma Drovisão.
Estas provisões são revistas à data do balanço de forrna a transmitirerÍì uma estimativa
À semelhança dos passivrls, também os activos contingentes são divulgados.

10 Subsídios e Outros Apoios das Entidaderi Públicas

Políticâs contâbilísticas adotadas

Os subsídios não reêmbc,lsáveit rêlacionados com âtivos fixos tângívêis, são inicial
nos Fundos patrìmoniais e subsequentemente imputildos numa base sistemática,
durante os períodos necessários para balanceá-los corn os custos relacionados cue se que eres

Associação Nacìonal para a Conservação da Natureza - eUERCUS
CentÍo Associãtivo do Calhau- Paíqlle Florestalde Monsanto
1500-130 Lisboa

NIF:501736492

45

,78
L

hos

Consumidor

lefiávei.

rêconhecidos

rendimentos,

?.JÀ\tt" ;\=a-\'À-
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compensem.

A Associação reconhece subsídios não reembolsáv€ris, quando exister um acordo ì

concessão do subsídio, se tenham cumprido as condições estabelecìdas para a sua
existam dúvidas de que os subsídios serão recebidos.

Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e
desenvolvimento dos vãrios proiectos, sendo os mesmos reconhecido:; em resultados
gastos são incorridos, independentemente do mometìto de recêbimento do subsídiô.

- A Associação tem vários projectos financiados, dos quais se destacaÍì os seguintês:

dualìzado de

e nao

rG55

Fundo hambiental
Turìsmo de Portieal
EFP

lJniversidade de Corodba

ABê ncia de Dêse nvolvi mento e Cor-'são

lJniversidâde de Évora

Direção Geral doConsumidor
ADEME

GREEN ÉUROPEAN FOUNDATION

13285,91

42830,02

31571&13

17198,01

3874,m
31308r"85

27ú,12

No
presente exercício foi imputado ao rendimento do período o montante de 732 080,26€ re
à exploração conforme quadro acima

10.1 - Reconciliação da quantia escriturada no inicio e no fìm do perríodo dcn
nos fundos oatrimoniais

MOVIMEÌ'[O5 OCORRTDOS EM UÍnAs !'AnnçÕES FUNDOS pArflMONtÂtS

.Asencia 0esenvolvimento.coesão POSEUR

a subsídios

TuÍismo de Portugal-PrÕgrãma VâlôÍizr

Associação Nacìonâl para a Conservação dà Nãturezâ - QUÉRCUS
Centro Associativo do Calhau - Parque Florestal de Monsanto
1500-130 Lisboa

NIF:501736492
.a\ \. , I \ s<Cúr\C-\Lt/) (|-q r\.Á-
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Desagregação dos valorês inscÍitos e dos movimentos
outros investimêntos:

havidos na rubrica de caixa, bancários e

SâldoFinal

Depósitos à ordem

Oütros depósitos bancários

Totãlcai)(a e dêpósitos bancários

a 444,51

194063,15

1464,92

204 013,52

Fundos lnvestimento

projeto POSEUR-03-2215-13 "Os Fantásticos da Natureza" no valor de 244 764,94€, bem
do Ìurismo de Portugal no âmbito do Projeto "Montê B:rrata - WildLife Tourism" no valor

11.3 - Fundos Patrimoniais

Os Fundos PatrimonÌais sãc, constituídDs por Reservas e oor Rêsultados Triansitados.

Na rubrica #593 Subsidios enconÌra-se reconhecido o l,alor para subsídi,c âo investimênto no âmbito do

Dos quais:depósìtos bãncários no exterior

Associação Nacìonal parâ ê Conservação da Natureza - QUERCUS
Centro Associâtivo do Caihau - Pürque Florestal de Monsanto
1500-130 Lisboa

NIF:501736492

0,00

0,00

Contas

Total

11.4 - Ati\Íos financeiros clados em gatrantia

Não aolicável

11.5 - Dividas da entidadr: reconhecidas à data do balanço

As contas de fornecedores e de outÌos terceiros encontram-se mensuradas pelo método

o subsidio
370 000,00€ .

741 060,7a

65 6U,26

6t4 764,94

7 427 489,98

?"1"u^*d*Su-
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As dívidas a fornecedorers ou a outros terceiros são r€'gistadas pelo seu valor nãmin-al da q ue nao
vencem juros e o efeito do desconto é consìderado inraterial.

Fornecedores e outros credores

A 31 de Dezembro de 2Ct20 a conta de fornecedores e outras contas a pagar apresenrava
decomoosÌcão:

Os financiementos obtidos no mÕntante dê 332 528,29€ estão subdÌviclidos pelas sêguin
- Empréstimo Bancário para aquisição do terreno "Mclnte Lopes": 67 7ei5,64€;
- Contâ Caucionada; 67 5i00.00€;
- Empréstimo bancário a 72 meses: 150 000,00€;
- Em préstimo utilização r:apital :20 642,65 .

Em relâção aos credores diversos, os valores mais signÌficativos são;
- Salários a pagar:3 880,34€;
- Remunerações a pagar em 202L: 36 ?,24,27€;
- Despesas com Pessoal/voluntáriost 35 1,42,23€;
- Credores diversos: 53 440,45€;
- CredoreslCauções: 186 567,92€ (cauções recebìdas conforme regulanrento das

As contas a pagar resultam da atividade normal da Associação.

11.F Ajustâmentos

Não aplicável

11.7 - Dividas à entidade reconhecidas à data do balanco

â) Dividâs à èntidadê
O saldo da conta cliêntr2s corresponde aos serviços prestados pela Á,ssociação,

rubrÌcas:

iblicas)

ao va lor
nominal do serviço prestado com probabilidade razoével de ser recebiclo no horizonte de ano.

Associação Nacìonal para a Conservação dè Natureza - QLJERCUS

Centro Associativo do Ca hau - Parque Floreslalde Monsanto
15OO-13O Lasboa

NIF:50173@92

r(I I \ ^\ \r,
ío,.ttSsSt't".l \\O- JUè-
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CITIENTES €

Clientes c/c 51364,44

Adia nt fornecedores

Estado e out Ent Publ

51,364,44

Outras coÍtas a recebet:

Quotas sócios 891,4s

Devedores diversos 922 204,94

Contratosi promessa 29 660,27

952 756,66

1 0o4 121 10

Os principais componentes da rubrica "Devedores Diversos,, dizem respeito a a receber no
âmbito dos proietos por parte de finãnciâdores, têndo êm cônta os valorês
dependendo de boa execução dos nresmos. A 3V12/:1020 esta rubrica apresenta um
de 721 851,95€.

Há a salientar ainda os empréstinros e/ou adiantamentos refletidos;
encontram por regularizar e cujo valor ascende a 38 373,48€, benì
terceiros e a aguardar respetivos documentos.

b) Diferimentos

Qu ota s de sócios

Subs ídios à explorâção

TOTAL DE PROVEIÌOS A

Assocìação Nãcìonal pãrâ a Conservação dã Natureza - QUERCUS
Centro Associativo do Calhâu - Pêrque Florestal de Monsanto
15O0-130 Lisboa

NIF:501736492

a nosso favor

na conta Pessoa c/c e que se
como paga efetuados a

os perÍodos

conforme o

Em decorrência da adoq;ão do princípio da periodização económica, íbram diferidos
subsequentes a que respeitam quer os gastos já pagos, quer os rendimentos já
d, 'r.lrô <ad' 'inrÂ.

Gastos a aeconhecer:

SeBu ros

. Outíos gãstos _
TOTAL DE GASTOS A

Rendimento6 a Íeconhec€n

íè.À-\*- èx-S\-
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12 Benefícios aos empregados

12.1-Pessoal ao sêrviço da êmpresa:

O número médio dê trabalhadores no exercício foide 15.

Benefícios dos empregados e encargos da entidade:

coI\4 PESSOÁL

13 Acontecimentos após a data do balanço

Os eventos subsequent€:s à data do balanço que integram elementos adicionais aos

240 317 ,63

r r9a,67

49 250,81

3 100.3s

I I43,73

295 011,19

finaì
integramde exercício, são reflectidos nas demonstrações financeiras, enquanto que os

elementos sobre registos posteriores à data do balanço, são divulgados nas notas do
Não existem factos relevantes conhecidos

14 Acontecimentos após a data do balanço

Não aplicável

15 Divulgações Exigiidas por Outros Diplonras Legais

Não a plicável

16 Outrâs Divulgaçô'es

L6.7- Não oplícóvel

Assocìação Naclonal parè a Conservação dã Nâtureza - QUERCUS

Centro Associâtivo do Calhau - Parquê Florêstal de lúonsanto
15O0-130 Lisboa

NIF:501736492.\ . Ì.. \ í-r
{arÀc I\\\\L òê\}4-
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Custo das mercard.e mêt.consum.

16.2- Outras divulgações consideradas relevantes para melhor compreensão da

dos resultados:

Informação por actividâde económicêr:

Mercado internoì

Venda s

Pre s ta de s e rvi ços

Comprès

Fornecim. e s e n/i ços externos

nancetra e

ente da

Outros gastos e Perdas:

GASTCIS E PERDAS

Associação Nacional para a Conservação da Natureza - QUERCUS

Centro Associativo do Calhau - Parque Florestal de Monsantc
1500-130 Lisboã

NÌF:501736492

lmpostos ( l M l,l lúT, lVA, Ta xa s ) ,16
.MulÌas e coima:t 4,44

Perclâs em ìnventáíios a tìvo s

Menos valias - Venda ativos

Donativos

Ofe rta s de inventários

Gàstos exe rcício a nte rio r

Outros gô stos

Totat

Juros suportados
.Total

Os gastos de exercícios anteriores dizem respeito a documentos reÍerentes a do exercício
anterior não contabilizados pelo facto de só terem sido enviados para a contabilidadeno deste
exercício, ou por docurÍrentos referentes a serviços prestados no ano anterior i

data do mesmo,

Quanta à rubrica de Jurcrs suportados a mesma deconrpõe-se da seguinte forma:
- Juros de financiamentos bancários : 5 976.88€
- luros com desconto de títulos : 14 021,83€ (as reforrìas da letra têm :;ido conta diretamentê
na conta corrente do fornecedor Niverfix uma vez oue a letra aceite e reformadanunca enviada
para a contabilidade)
-luros de mora i 868,36t:

Q.',f.Ut* [o-9.
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,Iqqbilidade 
de culpabilidade por parte dâ Associaçiio é remota-

\é-NÀ\uÀô-g \^"-

Alìenâções ativos

Proveitos de exercicios a nte rÌorê s

Correcões exercÍcios a nte ri o res

lmpu La çã o subsídios ao invostìmenLo

Reembolsos de despesas

Outros rendimentos

Totel

.Ju ros obtidos

Total

As correçõês de exercíciÕ anteriorês, na suã maioria, di?.em respeito a estorno de

16.3- lmoosto gúbre o rendimento

duplicados.

A Quercus Associação Nacìonal de Conservação da Nâtureza é uma entidade sem fins
reconhecimento de isenção de IRC ao abrigo do artigo 10.e do CIRC, pelo MÌnistérìo das

Contudo e pelo facto de te'mos vendas fora do âmbito cìa isenção em 2020 o valor dessas
se nos 3 527,30€ tendo o custo das mercadorias vendidas sido 3 206.64{l obtendo-se ass

fiscal de 320.66€.
Sobre estê resultado incide a taxa de 2L% de lRC, tendo sìdo estimado o irnposto a pagar no

Outras divulgações

de 67,34€.

A Direcção Nacional informa que a Associação não apresenta dívidas ao Estado em

termos do Dêcreto-Lei na 534/80 de 7 de Novembro.

de mora, nos

Dando cumprimento ao estipulado no Decreto-leì ne 4J,U91, de L7 rle outubro, a Nâcional

inïorma que a situação da Associação perante a segurança Socìal se encontra regu

prazos legalmente estipulados.

Relativamente ao Arta 664-A do CSC, devemos informar que :

dentro dos

- Não exìstem quaisquer operações, comerciais ou financeiras, não incluídas no balanço;

Existêm processôs judicìâis em curso, para os quais n:io foi constituídâ 'qualquer p umã vez que a

Outros rendimentos e ganhos:

OUTROS RENDTMEIIÍOS E GANHOS

Associação Nacional para a Conservação da Nàturezè - QUERCUS

Centro Assocìativo do Calhau Parque Florestalde Monsanto
1500-130 Lisboa

NIF:501736492

cifraram-
um resultado

21/22
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Nota fìnal: No presente exercício, e à semelhança dos últimos 3 exercícios a estrutura
apresentou qualquer documentação apenas se pode confirmar os movimentos de conta

Quercus'A

CRASM não
fl4,

Na continuação do trabalho iniciado em êxercícios anterioret procurou-se Íazer um para corrigÌr
imprecisôes ocorridas êm anos trânsatos, de modo a quê as demonstraçôes fi apresentadas
nesta data retratem de íorma o mais exato possível a posição financeira da Associação.

O CONTABILISTA CERTIFICADO A DTREC(ÂO NACTONAL

/i.'o-,

(*ìr

Associação Nacionalpâra â Conservação da Natureza - QUERCUS

Cêntro Associâtivo do Calhâu - Parque Florestal de Monsanto
1500-130 Lisboa

NIF:501736492


