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Exmos. Senhores,
Em cumprimento das disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação do sócio o
Relatório de Gestão e Contas da Sociedade “AREAL DOURADO EVENTOS, GESTÃO DE
EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS E CULTURAIS E AÇÃO SOCIAL, E.E.M.”, referentes ao exercício
económico findo em 31 de dezembro de 2013.

1.

A Empresa

A empresa “AREAL DOURADO EVENTOS, GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS E
CULTURAIS E AÇÃO SOCIAL, E.E.M.”, foi constituída em 12 de Junho de 2006 obedecendo à Lei
nº. 58/98, de 18 de Agosto, atualmente revogada pela Lei 53-F/2006 de 29 de Dezembro, que
regula a criação de Empresas Municipais. Trata-se de uma empresa Pública de Direito Público na
qual o Município detém a totalidade do capital social. O seu funcionamento rege-se pela lei
anteriormente referida e pelos Estatutos internos, subsidiariamente pelo regime de Empresa
Públicas e às normas aplicáveis às Sociedades Comerciais.
A Areal Dourado Eventos tem como objetivo a intervenção nos sectores da Cultura, Desporto,
Animação, Ação Social e Promoção do Concelho de Porto Santo tanto exterior como interior.

2.

A Evolução da Atividade e o Resultado das Operações

Do decorrer do ano de 2013, mais especificamente de janeiro a junho, a empresa assumiu todas
as atividades culturais, recreativas, desportivas e sociais que até à data da sua constituição eram
proporcionadas pela Autarquia.
No entanto, a 1 de agosto de 2013, foram internalizadas no Município as atividades prosseguidas
pela empresa e os funcionários adstritos a essas atividades, mediante acordo de cedência de
interesse público.
Contudo, a empresa mantém-se em liquidação, tendo sido nomeado em Assembleia Municipal
um Administrador Liquidatário, até que estejam concluídos os procedimentos de contratação de
funcionários da sociedade, pelo Município de Porto Santo e até transmissão global dos ativos e
passivos.
Para a realização das atividades referidas, a empresa contou com os seguintes recursos
financeiros: Contrato Programa celebrado com o Município do Porto Santo de 1 de janeiro de 2013
e o seu termo a 30 de junho de 2013 no valor de 180.000,00 €.
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Com vista a acautelar os custos resultantes e inerentes ao processo de liquidação, foi realizado
um contrato programa com o Município do Porto Santo até 31 de dezembro de 2013 no valor de
12.000, 00 €.
Contudo, para efeito de equilíbrio das contas da Areal Dourado, E.E.M., a Câmara Municipal
deliberou transferir 6.108,00 € para cobertura de prejuízos entre o capital realizado e o capital
próprio, fruto de resultados líquidos transitados negativos não cobertos pelo Município.
Resumidamente as atividades realizadas foram:
GABINETE AÇÃO SOCIAL
Data: Todos os dias úteis
Horário: Das 09H00 às 12H30 e das 14:00 às 17:30.
Local: Câmara Municipal do Porto Santo
Objetivos: Desenvolvimento de serviços sociais de apoio a grupos, famílias e indivíduos carecidos;
colaboração com instituições particulares de solidariedade social; divulgar programas e
oportunidades de voluntariado.
GINÁSTICA PARA IDOSOS
Data: Todas as Segundas-Feiras e Quintas-Feiras
Horário: Das 14H30 às 15H30 e das 17:30 às 18:30.
Local: Lar de Idosos do Porto Santo e Centro Cultural da Camacha
Objetivos: Apoio à dinâmica sócio cultural do Concelho através da promoção, designadamente
atividades que contribuam de forma integrada para o desenvolvimento económico, social, turístico,
desportivo e cultural do concelho do Porto Santo, nomeadamente através da promoção e apoio de
projetos desportivos.
REVISTA DO PORTO SANTO
Data: Semestral
Local: Distribuição Gratuita pelo Concelho do Porto Santo
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Objetivos: Dar a conhecer e divulgar as atividades culturais e desportivas realizadas no Município
do Porto Santo.
JANEIRO
CANTAR DOS REIS
Data: 5 de Janeiro de 2013
Horário: Das 21H00 às 24H00.
Local: Centro Histórico da Cidade do Porto Santo
Objetivos: Revitalização dos costumes e tradições, de modo a trespassar esse património para
novas gerações;
DIA DE SANTO AMARO
Data: 15 de Janeiro de 2013
Horário: Das 09H30 às 12H30.
Local: Câmara Municipal do Porto Santo
Objetivos: Reviver uma tradição que é parte integrante do património cultural e da memória
coletiva dos jovens portosantenses. Integrar e envolver escolas PE/EB numa dinâmica cultural
ciente dos usos e costumes, garantindo a continuidade da tradição.
FEVEREIRO
VII CONCURSO DE FOTOGRAFIA DIGITAL – TEMA “A PRAIA”
Data: 01 a 29 de Fevereiro 2013 – 12 a 23 de Março 2013 (Exposição ao público)
Local: Câmara Municipal do Porto Santo
Objetivos: Refletir pessoas, seres, ambientes, ideias ou objetos do Porto Santo. Fomentar a
observação, a descoberta e a revelação das culturas portosantense. Registar a partilha de
diferentes sentires e olhares sobre o Porto Santo.
DESFILES DE CARNAVAL
Data: 8 e 12 de Fevereiro 2013
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Local: Cidade do Porto Santo
Objetivos: Preservar e dar continuidade a uma tradição que faz parte da história e cultura.
Interação da comunidade escolar e dos grupos carnavalescos com a população.
MARÇO
DIA INTERNACIONAL DA MULHER
Data: 8 de Março de 2013
Horário: Das 20H00 às 23H00.
Objetivos: Preservar e dar continuidade a uma tradição que faz parte dos eventos culturais que o
Município em parceria com a Areal Dourado promove.
ABRIL
CONCURSO DE VOZES E TALENTOS – PORTO SANTO A CANTAR
Data: 13 de Abril de 2013
Horário: Das 21H00 às 24H00
Local: Auditório do Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo
Objetivos: Promover e divulgar, através da música, novos valores artísticos e a descoberta de
novos talentos musicais portosantenses.
ACTIVIDADES - PÁSCOA
Data: 22 Março a 05 de Abril de 2013
Local: Largo das Palmeiras
Objetivos: Recriação de um cenário alusivo às festividades da Páscoa, com uma exposição viva
de animais e flores, com o objetivo de revitalizar as tradições e costumes portosantenses.
MAIO
DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
Data: 31 de Maio de 2013
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Horário: Das 09H00 às 17H00.
Local: Centro Histórico da Cidade do Porto Santo
Objetivos: Integrar e envolver escolas PE/EB numa dinâmica lúdica e cultural.
JUNHO
MARCHAS POPULARES DE SÃO JOÃO 2013
Data: 23 de Junho de 2013
Horário: Das 22H00 às 24H00
Local: Ruas da Cidade do Porto Santo
Objetivos: Preservar e dar continuidade a uma tradição que faz parte da história e cultura
portosantense. Promover o património cultural do Porto Santo numa das manifestações mais
genuínas da cultura popular portosantense.
No exercício económico em análise, a empresa dando cumprimento ao seu objeto social, registou
os seguintes resultados nas operações que realizou:
2013

Resultado das operações

Variação em
valor

Quantias

Volume de negócios

2012
Variação face ao
período anterior

Quantias

6.440,49

(3.922,83)

(37,85%)

10.363,32

Outros rendimentos e gastos operacionais

(54.016,44)

(120.490,33)

(181,26%)

66.473,89

Resultado antes de depreciaçõ es, gastos de financiamento e
imposto s (RA DFI)

(47.575,95)

(124.413,16)

(161,92%)

76.837,21

Gastos/reversões de depreciação e de amortização

(3.964,34)

(1.050,56)

(20,95%)

(5.014,90)

(51.540,29)

(123.362,60)

(171,76%)

71.822,31

-

135,59

100,00%

(135,59)

(51.540,29)

(123.227,01)

(171,90%)

71.686,72

-

(13.389,58)

(100,00%)

(13.389,58)

(51.540,29)

(109.837,43)

(188,41%)

58.297,14

Resultado operacio nal antes de gastos de financiamento e
imposto s (RO)

Resultados financeiros
Resultado antes de imposto (RAI)
Imposto sobre rendimento do período
Resultado líquido do período

No decurso do exercício de 2013, a empresa obteve um volume de negócios na ordem dos
6.440,49 €, representando um decréscimo de 3.922,83 € (37,85%) relativamente a 2012. Este
decréscimo deveu-se, essencialmente, à redução das prestações de serviços, nomeadamente
serviços secundários com o aluguer dos espaços para animação nas Festas do Concelho e no
Festival do Petisco.
Nos outros rendimentos e gastos operacionais de 2013 verifica-se uma redução de 120.490,33 €
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em relação a 2012, sendo esta em grande parte explicada pela redução do subsídio à exploração
(50%).
Relativamente ao RADFI, teve uma variação negativa na ordem dos 124.413,16 € (161,92%).
Este resultado deve-se em parte ao que foi referido anteriormente conjugado com a diminuição dos
Fornecimentos e Serviços Externos (20%), custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas
(100%) e da diminuição dos outros gastos e perdas (36%).
O Resultado Operacional do exercício de 2013 é negativo e teve uma variação negativa em
relação a 2012 na ordem dos 123.362,60 €.
A redução verificada nos Gastos/reversões de depreciação e de amortização prende-se com a
antiguidade dos ativos, conforme será mencionado no ponto seguinte relativo às políticas de
investimento.
Em 2013 o Resultado Líquido do Exercício foi negativo em 51.540,29 €.

3.

Política de Investimentos

Em 2013 a empresa não investiu nem desinvestiu em ativos fixos tangíveis ou intangíveis.

4.

Recursos Humanos

A empresa, em 31 de dezembro de 2013 e 2012, contava com os seguintes colaboradores,
distribuídos pelas respetivas categorias profissionais:
Nº PESSOAS AO SERVIÇO

Categorias profissionais

31.12.2013

Liquidatário

1

31.12.2012

1

Presidente Conselho de Administração

1

Vogal

2

Jurista

1

Téc. Profissional Animação Cultural

1

Téc. Profissional Comunicação Social

1

Assistente Administrativo

1

Empregada de Escritório de 3ª

1
Total

1

9

Como pode-se verificar, existe uma variação elevada de colaboradores de um ano para outro,
sendo que esta situação é explicada, pela internalização de funcionários pelo Município do Porto
Santo a 1 de Agosto de 2013.
O elemento que compõe o quadro de pessoal da empresa, é remunerado.
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Recursos humanos
Número de trabalhadores no final do período
Número médio de trabalhadores ao longo do período
Gastos com o pessoal

2013

2012

2011

1

8

8

5,0

8,0

8,4

110.495,24

140.801,01

149.839,88

Gastos médios por trabalhador

22.099,05

17.600,13

17.802,76

VAB por trabalhador

(9.515,19)

9.604,65

13.241,57

Taxa geral de absentismo

2%

2%

Areal Dourado teve ao seu serviço, em média, 5 colaboradores ao longo do período de 2013.

5.

Indicadores Económico Financeiros
Principais indicadores económicofinanceiros
Volume de negócios

Variação em
valo r

2013

Variação face ao
perío do anterio r

2012

6.440,49

(3.922,83)

(37,85%)

10.363,32

RADFI

(47.575,95)

(124.413,16)

(161,92%)

76.837,21

RAI

(51.540,29)

(123.227,01)

(171,90%)

71.686,72

Resultado líquido

(51.540,29)

(109.837,43)

(188,41%)

58.297,14

Cash-flow

(47.575,95)

(110.887,99)

(175,15%)

63.312,04

(0,29)

(0,65)

(178,05%)

0,36

1,29

(0,65)

(101,65%)

0,64

(0,23)

(0,80)

(139,76%)

0,57

Ativo líquido

26.044,27

(94.726,76)

(78,44%)

120.771,03

Passivo

33.692,56

43.186,47

56,17%

76.879,03

Capital próprio

(7.648,29)

(51.540,29)

(117,43%)

43.892,00

Autonomia Financeira
Endividamento
Solvabilidade

A análise do quadro acima, permite salientar alguns aspetos:
O valor do volume de negócios ascendeu aos 6.440,49 €, de bilhetes cobrados em alguns
eventos promovidos e do aluguer dos espaços para animação nas Festas do Concelho e no
Festival do Petisco.
O ativo líquido atingiu o valor de 26.044,27 €, assumindo maior peso neste montante as rubricas
de caixa e depósitos bancários (41,0%) e ativos fixos tangíveis (31,20%).
A Autonomia Financeira apresentada, denota um financiamento dos seus ativos com recursos
externos, consequência direta da prestação de serviços de carácter público;
As atividades desenvolvidas e os objetivos visados pela empresa, são de inegável interesse
público e social, sendo os investimentos a elas inerentes de reduzida rentabilidade.
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Os capitais próprios atingiram o montante negativo de 7.648,29 €, verificando-se um aumento
negativo face ao ano anterior por força do resultado líquido do período.
Relativamente ao passivo, este atingiu o montante de 33.692,56 €, verificando-se uma redução
positiva face ao ano anterior na ordem dos 56,17%, principalmente por via do cumprimento da
sociedade perante os fornecedores.

6.

Situação Patrimonial
31.12.2013

Balanço funcional

31.12.2012

8.127,86

12.092,20

Ativos não correntes

1

Passivos não correntes

2

-

-

Capitais próprios

3

(7.648,29)

43.892,00

(15.776,15)

31.799,80

Caixa e equivalentes de caixa

5

10.669,41

67.848,55

Dívida f inanceira corrente

6

-

-

Fundo de maneio

Tesouraria líquida

4 = 2 + 3 -1

Recursos cíclicos - Restantes passivos correntes
Necessidades de fundo de maneio

10.669,41

67.848,55

8

7.247,00

40.830,28

9

33.692,56

76.879,03

7=5- 6

Necessidades cíclicas - Restantes ativos correntes

10 = 8 - 9

(26.445,56) (36.048,75)

Analisando o Balanço Funcional, verificamos que o Fundo de Maneio em 2013 foi negativo,
voltando a tendência verificada em anos anteriores ao ano de 2012.
Nos dois anos em análise, as necessidades de fundo de maneio tiveram uma variação negativa,
ou seja, embora os ativos correntes tenham diminuído e os passivos correntes tenham diminuído,
este último diminuiu numa menor proporção, tendo existido um grande consumo de recursos sem
aumento da atividade de exploração da empresa. Assim, a empresa em 2013 necessitou de mais
fundos para financiar a sua atividade para fazer face ao desfasamento temporal existentes entre os
gastos e rendimentos e os rendimentos e recebimentos.
Resultando a tesouraria líquida da diferença entre o fundo de maneio e as necessidades do fundo
de maneio, podemos concluir que em 2013 existiu equilíbrio financeiro uma vez que o fundo de
maneio foi suficiente para financiar as necessidades de fundo de maneio, o que, por consequência
implica uma tesouraria líquida positiva.

7.

Factos Relevantes Após o Termo do Exercício

Não existem factos relevantes a assinalar.
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8.

Dívidas à Administração Fiscal e ao Centro Regional de Segurança Social

A empresa não tem em mora qualquer dívida à Administração Fiscal, nem ao Centro Regional de
Segurança Social, nem a quaisquer outras entidades públicas.

9.

Perspetivas

Por consequência da aplicação do artigo 62 da Lei 50/2012, de 31 de agosto, e por deliberação
da Assembleia Municipal de Porto Santo do passado dia 26 de fevereiro de 2013, deve a empresa
Areal Dourado – Eventos, Gestão de Equipamentos Desportivos e Culturais e Ação Social, E.E.M.
ser dissolvida.
Nestes termos, foi proposta a dissolução seguida de liquidação da sociedade sendo a sua
atividade internalizada no Município de Porto Santo. A dissolução e posterior liquidação terão
efeitos imediatos, de acordo com o previsto no n.º 2 do artigo 61º da Lei 51/2012, de 31 de agosto.
Tendo sido reconhecida a entrada imediata da sociedade em processo de liquidação, foi
proposto pelo Município do Porto Santo para liquidatário o atual Vogal do Conselho de
Administração o Sr. Miguel Matos da Fonseca, para intervir em todos os atos de liquidação, até ao
encerramento final, que deverá ter lugar no prazo máximo de dois anos, ou até que estejam
concluídos os procedimentos necessários para internalização das atividades no município de Porto
Santo, por transmissão global dos ativos e passivos, conforme artigo 148º do código das
sociedades comerciais e findados os procedimentos de contratação de funcionários da sociedade
por essas entidade e apurados todos os passivos que serão da inteira responsabilidade do
Município de Porto Santo.

10.

Proposta de Aplicação dos Resultados

O resultado líquido apurado no exercício económico de 2013 foi negativo no montante de
51.540,29 € (cinquenta e um mil quinhentos e quarenta euros e vinte e nove cêntimos), propondo o
Liquidatário a sua manutenção na conta de Resultados Transitados.

Porto Santo, 02 de junho de 2014
O Liquidatário
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_________________________
Miguel Matos da Fonseca
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11.

Demonstrações Financeiras Individuais para o exercício findo a 31 de dezembro de

2012 e 31 de dezembro de 2013

•

Balanço Individual em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2013

•

Demonstração individual dos resultados por naturezas do período findo em 31.12.2012 e
31.12.2013

•

Demonstração individual dos resultados por funções do período findo em 31.12.2012 e
31.12.2013

•

Demonstração individual de fluxos de caixa do período findo em 31.12.2012 e 31.12.2013

•

Demonstração individual das alterações no capital próprio no período 2012 e 2013

•

Anexo
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Balanço individual em 31.12.2013 e 31.12.2012 [MODELO GERAL]

RUBRICAS

Notas

ATIVO
Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis
Propriedades de investimento
Goodw ill
Ativos intangíveis
Ativos biológicos
Participações financeiras - Método da equivalência patrimonial
Participações financeiras - Outros métodos
Acionistas/Sócios
Outros ativos financeiros
Ativos por impostos diferidos
Ativo corrente
Inventários
Ativos biológicos
Clientes
Adiantamentos a f ornecedores
Estado e outros entes públicos
Acionistas/Sócios
Outras contas a receber
Diferimentos
Ativos financeiros detidos para negociação
Outros ativos financeiros
Ativos não correntes detidos para venda
Caixa e depósitos bancários

8

10
15
15
15
15

4

Total do ATIVO
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
CAPITAL PRÓPRIO
Capital realizado
Ações (quotas) próprias
Outros instrumentos de capital próprio
Prémios de emissão
Reservas legais
Outras reservas
Resultados transitados
Ajustamentos em activos financeiros
Excedentes de revalorização
Outras variações no capital próprio
Resultado líquido do período
Interesses minoritários
Total do Capital Próprio

15

15

14;15

PASSIVO
Passivo não corrente
Provisões
Financiamentos obtidos
Responsabilidades por benefícios pós-emprego
Passivos por impostos dif eridos
Outras contas a pagar
Passivo corrente
Fornecedores
Adiantamentos de clientes
Estado e outros entes públicos
Accionistas/Sócios
Financiamentos obtidos
Outras contas a pagar
Diferimentos
Passivos financeiros detidos para negociação
Outros passivos financeiros
Passivos não correntes detidos para venda

15
15

15

Total do Passivo
Total do Capital Próprio e do Passivo
O Liquidatário

Unidade monetária Euro
Datas
31.12.2013
31.12.2012

8.127,86
-

12.092,20
-

8.127,86

12.092,20

1.030,40
1.223,02
4.779,72
213,86
10.669,41
17.916,41
26.044,27

2.377,00
1.030,40
1.128,46
34.917,90
1.376,52
67.848,55
108.678,83
120.771,03

50.000,00
(6.108,00)
(51.540,29)

50.000,00
(64.405,14)
58.297,14

(7.648,29)

43.892,00

-

-

-

-

2.231,93
2.196,39
29.264,24
-

10.793,11
13.108,76
52.977,16
-

33.692,56
33.692,56
26.044,27

76.879,03
76.879,03
120.771,03

O Técnico Oficial de contas
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Demonstração individual dos resultados por naturezas do período findo em 31.12.2013 e 31.12.2012 [MODELO GERAL]
Unidade monetária Euro
Períodos
RENDIMENTOS E GASTOS

NOTAS
2013

Vendas e serviços prestados

+

11

Subsídios à exploração

+

12;15

Ganhos/Perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos

2012

6.440,49

10.363,32

198.108,00

393.333,33

+/-

-

-

Variação nos inventários da produção

+/-

-

-

Trabalhos para a própria entidade

+

-

-

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas

-

10

-

(207,00)

Fornecimentos e serviços externos

-

15;18

(126.327,31)

(157.247,76)

Gastos com pessoal

-

15;16

(110.495,24)

(140.801,01)

Imparidades de inventários (perdas/reversões)

-/+

-

-

Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)

-/+

-

-

Provisões (aumentos/reduções)

-/+

-

-

Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)

-/+

-

-

Aumentos/Reduções de justo valor

+/-

-

-

Outros rendimentos e ganhos

+

3.291,24

375,16

Outros gastos e perdas

-

(18.593,13)

(28.978,83)

=

(47.575,95)

76.837,21

(3.964,34)

(5.014,90)

-

-

=

(51.540,29)

71.822,31

Juros e rendimentos similares obtidos

+

-

-

Juros e gastos similares suportados

-

-

(135,59)

(51.540,29)

71.686,72

-

(13.389,58)

(51.540,29)

58.297,14

Resultado antes de depreciações, gastos de financiam ento e im postos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização

-/+

Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)

-/+

Resultado operacional (antes de gastos de financiam ento e im postos)

Resultado antes de im postos
Imposto sobre rendimento do período

O Liquidatário

15

=
-/+

Resultado liquido do período

8

=

14

O Técnico Oficial de contas
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Demonstração individual dos resultados por funções do período findo em 31.12.2013 e 31.12.2012
Unidade monetária Euro
RENDIMENTOS E GASTOS

NOTAS

Períodos
2013

2012

Vendas e serviços prestados

+

11

6.440,49

10.363,32

Custo das vendas e dos serviços prestados

-

10

-

(207,00)

Resultado bruto

=

6.440,49

10.156,32

Outros rendimentos

+

12;15

201.399,24

393.708,49

Gastos de distribuição

-

Gastos administrativos

-

15;16

(114.459,58)

(145.815,91)

Gastos de investigação e desenvolvimento

-

Outros gastos

-

15;18

(144.920,44)

(186.226,59)

(51.540,29)

71.822,31

-

(135,59)

(51.540,29)

71.686,72

-

(13.389,58)

(51.540,29)

58.297,14

Resultado operacional (antes de gastos de financiam ento e im postos)
Gastos de financiamento (líquidos)

=
-

Resultados antes de im postos
Imposto sobre o rendimento do período

=
-/+

Resultado líquido do período

O Liquidatário

15

=

14

O Técnico Oficial de contas
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Demonstração individual de fluxos de caixa do período findo em 31.12.2013 e 31.12.2012

RUBRICAS

NOTAS

Unidade monetária Euro
Períodos
2013

2012

Fluxos de caixa das atividades operacionais - método directo
Recebimentos de clientes

+

15

6.438,49

11.523,32

Pagamentos a fornecedores

-

15

(138.263,23)

(213.258,05)

-

15

Pagamentos ao pessoal
Caixa gerada pelas operações

+/-

(119.795,36)

(140.843,49)

(251.620,10)

(342.578,22)

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento

-/+

15

(10.489,58)

(1.095,12)

Outros recebimentos/pagamentos

+/-

12;15

204.930,54

430.785,78

(57.179,14)

87.112,44

Fluxos de caixa das atividades operacionais

(1)

+/-

Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Ativos fixos tangíveis

-

-

-

Ativos intangíveis

-

-

-

Investimentos f inanceiros

-

-

-

Outros ativos

-

-

-

Ativos fixos tangíveis

+

-

-

Ativos intangíveis Investimentos financeiros

+

-

-

Outros ativos

+

-

-

Subsídios ao investimento

+

-

-

Juros e rendimentos similares

+

-

-

Dividendos

+

-

-

+/-

-

-

Recebimentos provenientes de:

Fluxos de caixa das atividades de investim ento

(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

+

-

-

Financiamentos obtidos

-

-

(28.958,42)

Juros e gastos similares

-

-

(388,98)

Dividendos

-

-

-

Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio

-

-

-

Outras operações de financiamento

-

-

-

-

(29.347,40)

(57.179,14)

57.765,04

Pagamentos respeitantes a:

Fluxos de caixa das atividades de financiam ento
Variação de caixa e seus equivalentes

(3)
(1)+(2)+(3)

Efeito das diferenças de câmbio

+/-

Caixa e seus equivalentes no início do período

+/-

4

67.848,55

10.083,51

Caixa e seus equivalentes no fim do período

+/-

4

10.669,41

67.848,55

O Liquidatário

O Técnico Oficial de contas
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Dem onstração individual das alterações no capital próprio no período 2012
Unidade monetária Euro
Capital Próprio atribuído aos detentores do capital da empresa-mãe
DESCRIÇÃO

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2012

NOTAS

1

15

Prestações
suplement ares
e out ros
instrumentos
de capit al
próprio

A ções
(quo tas)
próprias

Capital
realizado

P rémio s de
emissão

Reservas
legais

Outras
reservas

Ajust amentos
em activos
financeiros

Resultado s
transitado s

50.000,00

Excedentes de
revalorização

Outras
variaçõ es no
capital pró prio

Resultado
líquido do
perío do

(164.364,64)

Interesses
mino ritário s

To tal

99.959,50

Total do
Capital Próprio

(14.405,14)

(14.405,14)

Primeira ado pção de no vo referencial contabilístico

-

-

Alteraçõ es de políticas co ntabilísticas

-

-

Diferenças de co nversão de demo nstraçõ es financeiras

-

-

Realização do excedente de revalorização de activo s fixo s
tangíveis e intangíveis

-

-

Excedentes de revalorização de activo s fixo s tangíveis e
intangíveis e respectivas variações

-

-

-

-

-

(99.959,50)

-

(99.959,50)

-

58.297,14

58.297,14

(41.662,36)

58.297,14

ALTERAÇÕES NO PERÍODO

Ajustamento s por impo stos diferido s

15

Outras alterações reconhecidas no capital pró prio

99.959,50

2
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO
RESULTADO INTEGRAL

3

-

-

-

-

-

-

99.959,50

-

-

-

14;15

4=2+3

-

58.297,14

-

58.297,14

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO
PERÍODO
Realizaçõ es de capital

-

Realizaçõ es de prémio s de emissão

-

Distribuiçõ es

-

Entradas para co bertura de perdas

-

Outras o peraçõ es

5
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2012

6=1+2+3+5

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50.000,00

-

-

-

-

-

(64.405,14)

-

-

-

58.297,14

43.892,00

-

43.892,00

Dem onstração individual das alterações no capital próprio no período 2013
Unidade monetária Euro
Capital Próprio atribuído aos detentores do capital da empresa-mãe
DESCRIÇÃO

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2013

NOTAS

6

15

Prestações
suplement ares
e out ros
instrumentos
de capit al
próprio

A cçõ es
(quo tas)
próprias

Capital
realizado

50.000,00

-

-

P rémio s de
emissão

Reservas
legais

-

Outras
reservas

-

Ajust amentos
em activos
financeiros

Resultado s
transitado s

-

(64.405,14)

-

Excedentes de
revalorização

-

Outras
variaçõ es no
capital pró prio

Resultado
líquido do
perío do

-

Interesses
mino ritário s

To tal

58.297,14

43.892,00

-

Total do
Capital Próprio

43.892,00

ALTERAÇÕES NO PERÍODO
Primeira ado pção de no vo referencial contabilístico

-

-

Alteraçõ es de políticas co ntabilísticas

-

-

Diferenças de co nversão de demo nstraçõ es financeiras

-

-

Realização do excedente de revalorização de activo s fixo s
tangíveis e intangíveis

-

-

Excedentes de revalorização de activo s fixo s tangíveis e
intangíveis e respectivas variações

-

Ajustamento s por impo stos diferido s

15

Outras alterações reconhecidas no capital pró prio

7
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO
RESULTADO INTEGRAL

8

-

58.297,14
-

-

-

-

-

-

58.297,14

-

-

-

14;15

9=7+8

-

-

-

-

(58.297,14)

-

(58.297,14)

-

(51.540,29)

(51.540,29)

(109.837,43)

(51.540,29)

-

(51.540,29)

-

(51.540,29)

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO
PERÍODO
Realizaçõ es de capital

-

-

Realizaçõ es de prémio s de emissão

-

-

Distribuiçõ es

-

-

Entradas para co bertura de perdas

-

-

Outras o peraçõ es

10

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2013
O Liquidatário

11=6+7+8+10

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50.000,00

-

-

-

-

-

(6.108,00)

-

-

-

(51.540,29)

(7.648,29)

-

(7.648,29)

O Técnico Oficial de contas
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12.

Anexo às Demonstrações Financeiras Individuais para o exercício findo em 31 de

dezembro de 2013
(Valores expressos em euros)

1. Nota introdutória
A AREAL DOURADO EVENTOS, E.E.M., foi constituída em 2006 e tem a sua sede na Rua Dr.
Nuno Silvestre Teixeira - Edifício Serviços Públicos no Porto Santo. A Empresa tem como atividade
principal intervenção nos sectores da Cultura, Desporto, Animação, Ação Social e Promoção do
Concelho de Porto Santo tanto exterior como interior.

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1.

Referencial Contabilístico

Em 2013 as demonstrações financeiras da AREAL DOURADO EVENTOS, E.E.M foram
preparadas de acordo com o referencial do Sistema Normalização Contabilística (SNC), que integra
as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF), adaptadas pela Comissão de
Normalização Contabilística (CNC) a partir das Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS –
anteriormente designadas por normas internacionais de contabilidade) emitidas pelo Internacional
Accounting Standards Board (IASB) e adotadas pela União Europeia (EU).
2.2.
Indicação e justificação das disposições do SNC que, em casos excecionais, tenham
sido derrogadas e dos respetivos efeitos nas demonstrações financeiras
No presente exercício não foram derrogadas quaisquer disposições do SNC
2.3.

Quantias comparativas reclassificadas

No decurso do primeiro semestre de 2013, a empresa assumiu todas as atividades culturais,
recreativas, desportivas e sociais. Contudo, em 1 de agosto de 2013 foram internalizadas no
Município do Porto Santo, tanto as atividades prosseguidas pela empresa como os funcionários
adstritos a essas atividades, mediante acordo de cedência de interesse público. Nestas
circunstâncias, embora as demonstrações financeiras com referência ao exercício de 2013 tenham
sido preparadas de acordo com as bases de mensuração seguidas até ao exercício de 2012, elas
não são diretamente comparáveis com as do exercício anterior.

3. Principais políticas contabilísticas
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As principais políticas de contabilidade aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras são
as que abaixo se descrevem. Estas políticas foram aplicadas a todos os exercícios apresentados,
salvo indicação em contrário.
3.1.

Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras:
a. Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações financeiras da AREAL DOURADO EVENTOS, E.E.M., são apresentadas em
euros. O euro é a moeda funcional e de apresentação.
b. Ativos Fixos Tangíveis (NCRF 7)
Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao seu custo de aquisição de acordo com os
princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal até àquela data, deduzido das
correspondentes depreciações.
As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem
utilizados, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para
cada grupo de bens.
As vidas úteis foram determinadas de acordo com a expectativa da afetação do desempenho.
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 exercício em que ocorrem.
c. Inventários (NCRF 18)
As mercadorias encontram-se valorizadas ao custo de aquisição.
d. Rédito (NCRF 20)
Rédito
O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de
serviços decorrentes da atividade normal da Empresa. O rédito é reconhecido líquido do Imposto
sobre o Valor Acrescentado (IVA), abatimentos e descontos.
As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos
são registados nas rubricas Outras contas a receber e a pagar e Diferimentos.
A Empresa reconhece rédito quando este pode ser razoavelmente mensurável, seja provável que
a empresa obtenha benefícios económicos futuros, e os critérios específicos descritos a seguir se
encontrem cumpridos. O montante do rédito não é considerado como razoavelmente mensurável
até que todas as contingências relativas a uma venda estejam substancialmente resolvidas. A
Empresa baseia as suas estimativas em resultados históricos, considerando o tipo de cliente, a
natureza da transação e a especificidade de cada acordo.
Os rendimentos são reconhecidos na data da prestação dos serviços e, desde que todas as
seguintes condições sejam satisfeitas:
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- O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade;
- É provável que benefícios económicos futuros associados à transação fluam para a Entidade;
- Os custos suportados ou a suportar com a transação podem ser valorizados com fiabilidade
Regime do acréscimo - Periodizações
As transações são contabilisticamente reconhecidas quando são geradas, independentemente do
momento em que são recebidas ou pagas.
e. Subsídios do Governo e Apoios do Governo (NCRF 22)
Os subsídios à exploração são reconhecidos na Demonstração dos resultados no momento da
atribuição.
f.

Impostos sobre o rendimento (NCRF 25)

O gasto relativo a imposto sobre o rendimento do período resulta do imposto corrente sobre o
rendimento e é calculado com base nos resultados tributáveis da Entidade de acordo com as
regras fiscais em vigor.
Os ativos por impostos diferidos são reconhecidos apenas quando existem expectativas razoáveis
de obtenção de lucros fiscais futuros suficientes para a sua utilização, ou nas situações em que
existam diferenças temporárias tributáveis que compensem as diferenças temporárias dedutíveis
no período da sua reversão, por essa razão, apesar da empresa apresentar, em anos anteriores,
prejuízos fiscais a reportar em exercícios futuros, não foram reconhecidos quaisquer ativos por
impostos diferidos.
A Empresa procede ao registo de impostos diferidos, correspondentes às diferenças temporárias
entre o valor contabilístico dos ativos e passivos e a correspondente base fiscal, conforme disposto
na NCRF 25 – Impostos diferidos, sempre que seja provável que sejam gerados lucros fiscais
futuros contra os quais as diferenças temporárias possam ser utilizadas. Refira-se que esta
avaliação é baseada no plano de negócios da empresa, periodicamente revisto e atualizado.
A Empresa encontra-se sujeita a Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) à taxa
de 25% sobre a matéria coletável. No apuramento da matéria coletável, à qual é aplicada a referida
taxa de imposto, são adicionados e subtraídos ao resultado contabilístico os montantes não aceites
fiscalmente. Esta diferença, entre resultado contabilístico e fiscal, pode ser de natureza temporária
ou permanente.
De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção
por parte das autoridades fiscais durante um período de quatro anos, cinco anos para a Segurança
Social, exceto quando tenham havido prejuízos fiscais, ou estejam em curso inspeções,
reclamações ou impugnações, casos estes em que, dependendo das circunstâncias, os prazos são
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alargados ou suspensos. Assim, as declarações fiscais da Empresa dos anos de 2010 a 2013
ainda poderão estar sujeitas a revisão.
g. Instrumentos Financeiros (NCRF 27)
Os instrumentos financeiros encontram-se valorizados de acordo com os seguintes critérios:
Clientes e outras contas a receber
As contas de “Clientes” e “Outros valores a receber” não têm implícitos juros e são registadas
pelo seu valor nominal diminuído de eventuais perdas de imparidade, reconhecidas nas rubricas
“Perdas de Imparidade Acumuladas”, para que as mesmas reflitam o seu valor realizável líquido.
Imparidade das contas a receber
O risco de crédito dos saldos de contas a receber é avaliado a cada data de reporte, tendo em
conta a informação histórica do devedor e o seu perfil de risco. As contas a receber são ajustadas
pela avaliação efetuada dos riscos estimados de cobrança existentes à data do balanço, os quais
poderão divergir do risco efetivo a incorrer.
Fornecedores e outras contas a pagar
As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que
não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.
h. Caixa e Depósitos bancários
Os montantes incluídos na rubrica caixa e seus equivalentes correspondem aos valores em caixa
e depósitos bancários, ambos imediatamente realizáveis e sem perda de valor. Os descobertos
bancários são apresentados no Balanço, no Passivo corrente, na rubrica de Financiamentos
obtidos.
i.

Benefícios dos Empregados (NCRF 28)

A Entidade atribui os seguintes benefícios aos empregados:
Benefícios a curto prazo: incluem salários e contribuições para a segurança social. Estes
benefícios são contabilizados no mesmo período temporal em que o empregado prestou o serviço.
j.

Eventos subsequentes

Os eventos ocorridos após a data do balanço que proporcionem provas ou informações adicionais
sobre as condições que existiam à data do balanço são refletidos nas demonstrações financeiras e
que os eventos após a data do balanço que sejam indicativos de condições que surgiram após a
data do balanço, quando materiais, são divulgados no Anexo às demonstrações financeiras.
3.2.

Outras políticas contabilísticas relevantes:
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Todas as políticas contabilísticas relevantes estão divulgadas neste anexo.
Foram tomadas em consideração as principais características qualitativas enunciadas na
estrutura conceptual do SNC: (i) compreensibilidade; (ii) relevância; (iii) fiabilidade; (iv)
comparabilidade.
3.3.

Juízos de valor (excetuando os que envolvem estimativas) que o órgão de gestão fez

no processo de aplicação das políticas contabilísticas e que tiveram maior impacte nas
quantias reconhecidas nas demonstrações financeiras:
Na preparação das Demonstrações financeiras, o Liquidatário baseou-se no melhor conhecimento
e na experiência de eventos passados e/ou correntes, considerando determinados pressupostos
relativos a eventos futuros.
3.4.

Principais pressupostos relativos ao futuro (envolvendo risco significativo de

provocar ajustamento material nas quantias escrituradas de ativos e passivos durante o
ano financeiro seguinte):
Não são do conhecimento do Liquidatário quaisquer pressupostos relativos ao futuro, envolvendo
risco significativo de provocar ajustamento material nas quantias escrituradas de ativos e passivos.
3.5.

Principais fontes de incerteza das estimativas (envolvendo risco significativo de

provocar ajustamento material nas quantias escrituradas de ativos e passivos durante o
ano financeiro seguinte):
As estimativas são baseadas no melhor conhecimento existente em cada momento e nas ações
que se planeiam realizar, sendo periodicamente revistas com base na informação disponível.

4. Fluxos de Caixa
4.1 Comentário da administração sobre a quantia dos saldos significativos de caixa e seus
equivalentes que não estão disponíveis para uso:
Não existem saldos de caixa e equivalentes que, por qualquer forma, não estejam disponíveis
para uso.
4.2 Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários.
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31.12.2013

Meios financeiros líquidos constantes do balanço

Quantias
disponíveis
para uso

Numerário

Quantias
indisponíveis
para uso

31.12.2012
Quantias
disponíveis
para uso

Totais

Quantias
indisponíveis
para uso

Totais

160,87

160,87

124,28

124,28

160,87

160,87

124,28

124,28

10.508,54

10.508,54

67.724,27

67.724,27

10.508,54

10.508,54

67.724,27

67.724,27

10.669,41

67.848,55

67.848,55

Caixa
Subtotais

Depósitos à ordem
Depósitos bancários

Outros depósitos bancários
Subtotais

Totais

10.669,41

Recebimentos Provenientes e:

Valor

Subsídios á exploração

198.108,00

5. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros
No exercício, não ocorreram alterações nas estimativas / políticas contabilísticas com impacto
material nas demonstrações financeiras.

6. Partes relacionadas
6.1 Relacionamentos com Empresa-mãe:
a) Nome da Empresa-mãe imediata: Câmara Municipal do Porto Santo
b) Transações com a Empresa-mãe imediata: subsídio à exploração, que se encontra
suportado por contrato – programa no valor de 198.108,00 €.
6.2 Remunerações do pessoal chave da gestão:
As remunerações auferidas pelos órgãos sociais (entendidos como pessoal chave da gestão), nos
exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012, foram as seguintes:
2013

Remunerações do pessoal chave da administração
Benefícios de curto prazo dos orgãos sociais
Totais

2013
Remunerações

Conselho
Administração

2012

47.723,58

53.021,82

47.723,58

53.021,82

2012
Total

Conselho
Administração

Total

Vencimentos Subsídio de férias
Subsídio de natal
Subsídio de Refeição
Benefícios por cessação de emprego

21.207,00
3.113,19
1.310,89
22.092,50

21.207,00
3.113,19
1.310,89
22.092,50

50.126,76
2.895,06

50.126,76
2.895,06
-

Total

47.723,58

47.723,58

53.021,82

53.021,82
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7. Ativos fixos intangíveis
Não se aplica.

8. Ativos fixos tangíveis
8.1 Divulgações sobre ativos fixos tangíveis:
a. Bases de mensuração usados para determinar a quantia escriturada bruta;
Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das
correspondentes depreciações.
b. Métodos de depreciação usados;
As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem
utilizados, pelo método da linha reta (ou outro) em conformidade com o período de vida útil
estimado para cada grupo de bens.
c. Vidas úteis ou as taxas de depreciação usadas;
As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:
Vidas úteis e taxas de depreciação Equipamento
Outros ativos fixos tangíveis
usadas nos ativos fixos tangíveis
básico
Vidas úteis
Taxas de depreciação

8

8

7

12,50%

12,50%

4

14,28% 25,00%

d. Quantia escriturada bruta e depreciação acumulada no início e no fim do período e
Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período.
Ativos fixos tangíveis

Em 31.12.2012
(01.01.2013)

Equipamento
básico

Equipamento
administrativo

Outros Ativos
Fixos
Tangíveis

11.314,60

Totais

Quantias brutas escrituradas

34.390,87

5.334,29

Depreciaçõ es acumuladas

26.229,59

5.334,29

7.383,68

38.947,56

8.161,28

-

3.930,92

12.092,20

Quantias líquidas escrituradas

Movimentos do período

51.039,76

(2.629,58)

-

(1.334,76)

(3.964,34)

Total das diminuições

2.629,58

-

1.334,76

3.964,34

Depreciações

2.629,58

-

1.334,76

3.964,34

5.531,70

-

2.596,16

8.127,86

Em 31.12.2013

Quantias líquidas escrituradas

8.2 Depreciação, reconhecida nos resultados ou como parte de um custo de outros ativos,
durante um período e Depreciação acumulada no final do período
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Depreciações de ativos fixos tangíveis

Acumuladas em 01.01.2012

Equipamento
básico

5.144,37

5.972,41

33.932,66

3.413,71

189,92

1.411,27

5.014,90

26.229,59

5.334,29

7.383,68

38.947,56

2.629,58

-

1.334,76

3.964,34

28.859,17

5.334,29

8.718,44

42.911,90

Refo rços

Acumuladas em 31.12.2013

Totais

22.815,88

Refo rços

Acumuladas em 31.12.2012 (01.01.2013)

Equipamento Outros ativos
administrativo fixos tangíveis

9. Custos de empréstimos obtidos
Não se aplica.
10.
10.1

Inventários

Políticas contabilísticas adotadas na mensuração dos inventários e fórmula de

custeio usada.
As mercadorias encontram-se valorizadas ao custo de aquisição.
10.2

Quantia total escriturada de inventários e quantia escriturada em classificações

apropriadas.
Em 31 de dezembro de 2013 e 2012, os inventários da Entidade detalham-se conforme segue:
31.12.2013

Quantias escrituradas de inventários

Quantias
brutas

Perdas por
imparidade
acumuladas

31.12.2012
Quantias
(líquidas)
escrituradas

Mercadorias
Totais

Quantias
(líquidas)
escrituradas

2.377,00

2.377,00

2.377,00

2.377,00

Quantia de inventários reconhecida como um gasto durante o período.
31.12.2013

Quantias de inventários reconhecidas como gastos
durante o período

Inventários no co meço do perío do

Reclassifi
cações e
regulariz
ações

Demonstração do custo
das mercadorias vendidas
e das matérias
consumidas

10.3

Perdas por
imparidade
acumuladas

Quantias
brutas

Outras perdas

Inventários no fim do perío do

Custo das mercado rias vendidas e das matérias co nsumidas

Totais

Mercadorias

31.12.2012

Mercadorias

Totais

+

2.377,00

2.377,00

-

(2.377,00)

(2.377,00)

-

-

-

(2.377,00)

(2.377,00)

=

-

-

207,00

207,00

=

-

-

207,00

207,00
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A 1 de agosto de 2013, as mercadorias que pertenciam a Areal Dourado foi cedido ao Município
na forma de interesse público, no valor de 2.377,00 €.
11.

Rédito

11.1 Políticas contabilísticas adotadas para o reconhecimento do rédito incluindo os
métodos adotados para determinar a fase de acabamento de transações que envolvem a
prestação de serviços.
O rédito encontra-se reconhecido conforme descrito na nota 3.
2013

Quantias dos réditos reconhecidas
no período

2012

Pro po rção face

Variação

perío do

perío do anterio r

Réditos
Réditos
ao to tal do s
percentual face
reconhecidos
reconhecidos
rédito s
ao s rédito s
no período reco nhecido s no reco nhecido s no no período

Venda de bens

234,89

Prestação de serviços

6.440,49

100,00%

(36,41%)

10.128,43

Totais

6.440,49

100,00%

(37,85%)

10.363,32

Informação por atividade económica

Actividade
CAE 93294

2013

Vendas

Total

Total

-

-

234,89

234,89

-

-

234,89

234,89

6.440,49

6.440,49

10.128,43

10.128,43

M ercado rias

Prestações de serviços

2012
Actividade
CAE 93294

Dos quais:
1,00

1,00

1.000,00

1.000,00

6.439,49

6.439,49

9.243,18

9.243,18

Serviço s Principais
Serviço s Secundário s

12.
12.1

Subsídios do Governo e apoios do governo

Política contabilística adotada para os subsídios do Governo, incluindo os métodos

de apresentação adotados nas demonstrações financeiras.
Estes subsídios, destinados ao financiamento da atividade, encontram-se reconhecidos em
resultados, conforme Nota 3.
A empresa contou com o apoio do Município do Porto Santo, no âmbito do Contrato Programa
celebrado, tendo desta forma, beneficiado de um ganho em subsídios à exploração no montante de
198.108,00 €.
12.2

Natureza e extensão dos subsídios do Governo reconhecidos nas demonstrações

financeiras e indicação de outras formas de apoio do Governo de que diretamente se
beneficiou.
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Subsídios do Estado e outros entes públicos

Subsídios do Governo e Apoio do Governo

Valor atribuido no período
ou em períodos anteriores

Valor imputado ao
período

Não
reembolsáveis

2013

Subsídios relacio nado s co m rendimento s à explo ração

Totais

198.108,00

198.108,00

198.108,00

198.108,00

393.333,33

393.333,33

393.333,33

393.333,33

Não
reembolsáveis

2012

Subsídios relacio nado s co m rendimento s à explo ração

Totais

13.

Acontecimentos após a data do balanço

Após as data de elaboração do balanço não ocorreram factos significativos que devam ser
mencionados.

14.

Impostos sobre o rendimento

A Entidade encontra-se sujeita a Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC)
conforme descrito na nota 3.
Os impostos sobre o rendimento reconhecidos na Demonstração dos resultados dos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2013 e 31 de dezembro de 2012 são apresentados no quadro abaixo
que demonstra a reconciliação do resultado antes de imposto para o imposto do exercício bem
como a taxa de imposto efetiva:
Demonstração do relacionamento entre o lucro
contabilístico e os gastos/(rendimentos) de
impostos

P ro duto do lucro co ntabilístico
(Resultado antes de impo sto s)
multiplicado pela(s) taxa(s) de
imposto aplicável(eis)

2013

2012

Base

Imposto

Resultado líquido do período

1

-

(51.540,29)

Base

Base
58.297,14

Taxa

Gastos/(rendimento s) de
imposto s

2

-

-

13.389,58

3 = 1+ 2

3

Imposto

Resultado antes de impo stos

(51.540,29)

71.686,72
-

A justamentos
para o lucro
tributável

Diferenças
definitivas

A acrescer

…

4

319,72

12.329,64

-

A deduzir

…

5

500,00

6,68

-

(51.720,57)

84.009,68

-

31.459,47

-

Lucro/(P rejuízo fiscal)

8 =3 +4 - 5+6 - 7

Dedução de perdas fiscais

9

M atéria co lectável / colecta

(51.720,57)

52.550,21

25,00%

13.137,55

84.009,68

0,30%

252,03

3

13 =10 - 11 + 12

(51.720,57)

136.559,89

9,80%

13.389,58

Gasto s/(rendimento s) de imposto s e taxa efectiva média

3

16 =13 - 14 - 15

(51.720,57)

136.559,89

9,80%

13.389,58

15.
15.1

10 = 8 - 9

Imposto corrente

Outras compo nentes do impo sto

12

Derrama

Instrumentos Financeiros

Políticas contabilísticas
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As bases de mensuração usadas foram as descritas na nota 3.
Categorias de ativos e passivos financeiros
Não se encontram reconhecidas perdas por imparidade, por se considerar que não existem
valores que não sejam recuperáveis.
Os ativos e passivos financeiros, estão mensurados ao custo.
Informação Relativa a Ativos e
Passivos Financeiros
Ativos Financeiros

2013
Mensurados ao
custo

2012
Imparidade Mensurados ao
acumulada custo

Imparidade
acumulada

7.033,14

0,00

37.076,76

0,00

Clientes

1.030,40

0,00

1.030,40

0,00

Outras co ntas a receber

4.779,72

34.917,90

Outro s activo s financeiro s

1.223,02

1.128,46

Do s quais:

Passivos Financeiros
Fo rnecedo res

33.692,56

Outro s passivo s financeiro s

15.2

76.879,03

2.231,93

10.793,11

0,00

28.958,42

29.264,24

52.977,16

2.196,39

13.108,76

Diminuiçõ es o co rridas no perío do
Outras co ntas a pagar

0,00

0,00

Quantia escriturada de cada uma das categorias de ativos financeiros e passivos

financeiros, no total e para cada um dos tipos significativos de ativos e passivos
financeiros de entre cada categoria.
Clientes/Fornecedores/Outras contas a receber e a pagar/Pessoal
Em 31 de dezembro de 2013 e 2012, a rubrica de Clientes/Fornecedores/Outras contas a receber
e a pagar e Pessoal apresentava a seguinte decomposição:
31.12.2013
Clientes/Fornecedores/Accionistas31.12.2012
Sócios/Outras contas a receber e Corrente
Não
Total
Corrente
Não
Total
a pagar/Pessoal
corrente
corrente
Ativos:
Clientes
1.030,40
1.030,40
1.030,40
1.030,40
Outras contas a receber
4.779,72
4.779,72
34.917,90
34.917,90
5.810,12
5.810,12
35.948,30
35.948,30
Total do Ativo
Passivos:
Fornecedores
2.231,93
2.231,93
10.793,11
10.793,11
Outras contas a pagar
29.264,24
29.264,24
52.977,16
52.977,16
Pessoal
31.496,17
31.496,17
63.770,27
63.770,27
Total do Passivo
(25.686,05)
- (25.686,05) (27.821,97)
- (27.821,97)
Total liquido

Estado e outros entes públicos
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Em 31 de dezembro de 2013 e 2012, a rubrica de estado e outros entes públicos apresentava a
seguinte decomposição:
Estado e outros entes
públicos
Ativos
Imposto
sobre
o
rendimento
Imposto sobre o valor
acrescentado
Total
Passivos
Imposto
sobre
o
rendimento
Retenção
de
impostos
sobre
rendimentos
Contribuições para a
segurança social
Total

31.12.2013
Não
corrente

Corrente

Total

31.12.2012
Não
corrente

Corrente

Total

1.000,00

1.000,00

-

-

223,02

223,02

1.128,46

1.128,46

1.223,02

1.128,46

-

-

9.489,58

9.489,58

1.765,67

1.765,67

879,51

879,51

430,72

430,72

2.739,67

2.739,67

2.196,39 13.108,76

- 13.108,76

1.223,02

-

2.196,39

-

-

1.128,46

Elementos de Rendimentos Gastos, Ganhos e Perdas
Diferimentos
Em 31 de dezembro de 2013 e 2012 a rubrica de diferimentos apresentava a seguinte
decomposição:

Diferimentos

Corrente

Ativos
Gastos a reconhecer
Total

31.12.2013
Não
corrente

213,86
213,86

-

31.12.2012
Corrente
Não
Total
corrente

Total

213,86
213,86

1.376,52
1.376,52

1.376,52
- 1.376,52

Devedores e Credores por Acréscimos
Em 31 de dezembro de 2013 e 2012 a rubrica de acréscimo de gastos apresentava a seguinte
decomposição:
Acrescimo de gastos

31.12.2013

Remunerações a liquidar

31.12.2012

2.957,35 12.257,47

Juros a liquidar

142,16

Outros acrescimos de gastos

142,16

25.970,70 32.842,90

Total

29.070,21

45.242,53

Em 31 de dezembro de 2013 e 2012 a rubrica de acréscimo de rendimentos apresentava a
seguinte decomposição:
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Acrescimo de rendimentos

31.12.2013

31.12.2012

SUBSÍDIOS - ACRESCIMOS DE RENDIMENT OS

2,00 31.252,00

Total

2,00

31.252,00

Outros Rendimentos e Gastos registados nas demonstrações financeiras em 2013 e 2012:
Outros rendimentos e gastos
Outros Gastos e Perdas
Impostos
Impostos indirectos
Taxas
Perdas em inventários
Outros
Correcções relativas a períodos anteriores
Outros não especificados
Outros rendimentos e ganhos
Outros
Correcções relativas a períodos anteriores
Outros não especificados

2013
2012
(15.104,67) (27.553,62)
18.395,91 27.928,78
18.126,19 15.837,22
15.749,19 15.833,99
3,23
2.377,00
269,72 12.091,56
92,24 11.884,96
177,48
206,60
3.291,24
375,16
3.291,24
375,16
500,00
2.791,24
375,16

Gastos líquidos de financiamento registados nas demonstrações financeiras em 2013 e 2012:
Gasto líquido de financiamento
Gastos e perdas Financiamento
Juros Suportados
Juros de financiamento obtidos
Dos Quais:
EMPREST IMOS BANCÁRIOS
OUT ROS EMPREST IMOS OBT IDOS
JUROS DE MORA E COMPENSAT ÓRIOS

2013
(197,22)
197,22
197,22
197,22

2012
(1.185,64)
1.185,64
1.185,63
1.185,63

197,22
-

891,97
135,59
158,07

Instrumentos de Capital Próprio
Capital próprio
Em 31 de dezembro de 2013 e 2012, a rubrica de capital próprio apresentava a seguinte
decomposição:
Capital próprio
Capital
Resultados transitados
Resultado Líquido do
Exercício
Total

31.12.2013
50.000,00
(6.108,00)

31.12.2012
50.000,00
(64.405,14)

(51.540,29)

58.297,14

(7.648,29)

43.892,00

Capital
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Em 31 de dezembro de 2013, o capital da Entidade, totalmente subscrito e realizado apresentava
o valor nominal de 50.000,00 euros.
Existe uma única quota no valor de 50.000,00€ que pertence ao Município do Porto Santo.
16.

Benefício dos empregados

Pessoas ao serviço e horas trabalhadas em 2013:
Número de
Número
horas
médio de
trabalhadas
pessoas
no ano

Pessoas ao serviço e horas trabalhadas

5

8360

Pessoas remuneradas ao serviço da empresa (assalariados):

5

8360

Pessoas não remuneradas ao serviço da empresa (não assalariados):

0

0

5

8360

5

8360

Homens

2

3304

Mulheres

3

5056

Pessoas ao serviço da em presa, rem uneradas e não rem unareadas:

Pessoas ao serviço da em presa por tipo de horário:
Pessoas ao serviço da empresa a tempo completo
Das quais: Pessoas remuneradas ao serviço da empresa a tempo completo
Pessoas ao serviço da em presa, por sexo:

Gastos com o pessoal registado nas demonstrações financeiras em 31-12-2013 e 31-12-2012:
Gastos com o Pessoal

2013

Gastos com o Pessoal

2012

110.495,24

140.801,01

Remunerações dos órgaos sociais

47.723,58

53.021,82

Remunerações ao pessoal

41.691,86

61.643,56

Encargos sobre remunerações

19.667,75

24.158,50

1.362,15

1.416,45

49,90

560,68

Seguros de acidentes de trabalho e doenças
profissionais
Outros custos com o pessoal

A 1 de agosto de 2013, foram internalizadas no Município as atividades prosseguidas pela
empresa e os funcionários adstritos a essas atividades, mediante acordo de cedência de interesse
público.

17.

Informações relativas a diplomas legais

As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2013 foram
aprovadas pelo Liquidatário e autorizadas para emissão em 02 de junho de 2014.
O valor dos honorários atribuídos ao Fiscal Único, no exercício findo em 31 de dezembro de
2013 foi 1.500,00 euros.
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18.

Outras informações

Por consequência da aplicação do artigo 62 da Lei 50/2012, de 31 de agosto, e por
deliberação da Assembleia Municipal de Porto Santo do passado dia 26 de fevereiro de 2013, deve
a empresa Areal Dourado – Eventos, Gestão de Equipamentos Desportivos e Culturais e Ação
Social, E.E.M. ser dissolvida.
Nestes termos, foi proposta a dissolução seguida de liquidação da sociedade sendo a sua
atividade internalizada no Município de Porto Santo. A dissolução e posterior liquidação terão
efeitos imediatos, de acordo com o previsto no n.º 2 do artigo 61º da Lei 51/2012, de 31 de agosto.

Informações por Atividades económicas:
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2013
Informação por atividade económica

Actividade
CAE 93294

Vendas

2012
Actividade
CAE 93294

Total

Total

-

-

234,89

234,89

-

-

234,89

234,89

6.440,49

6.440,49

10.128,43

10.128,43

1,00

1,00

1.000,00

1.000,00

6.439,49

6.439,49

9.243,18

9.243,18

126.327,31

126.327,31

157.247,76

157.247,76

Trabalho s especializado s

9.430,05

9.430,05

9.167,48

9.167,48

P ublicidade e pro paganda

-

-

1.438,08

1.438,08

36.711,60

36.711,60

49.520,82

49.520,82

Co nservação e reparação

453,05

453,05

960,59

960,59

Serviço s bancário s

319,07

319,07

480,41

480,41

1.591,45

1.591,45

1.876,99

1.876,99

110,00

110,00

100,00

100,00

1.534,39

1.534,39

1.586,18

1.586,18

-

-

1.067,26

1.067,26

243,95

243,95

210,00

210,00

Deslo caçõ es, estadas e transpo rtes

6.459,55

6.459,55

15.167,73

15.167,73

Co municação

4.005,21

4.005,21

7.288,92

7.288,92

346,72

346,72

346,48

346,48

64.610,55

64.610,55

67.951,82

67.951,82

-

-

207,00

207,00

-

-

207,00

207,00

4,80

5

8,00

8

110.495,24

110.495,24

140.801,01

140.801,01

Remuneraçõ es

89.415,44

89.415,44

114.665,38

114.665,38

Outro s (inclui pensõ es)

21.079,80

21.079,80

26.135,63

26.135,63

8.127,86

8.127,86

12.092,20

12.092,20

M ercado rias

Prestações de serviços
Dos quais:
Serviço s P rincipais
Serviço s Secundário s

Fornecimentos e serviços externos
Dos quais:

Ho no rário s

Ferramentas e utensilio s
Livro s e Do cumentação Técnica
M aterial de escritó rio
A rtigo s para o ferta
Energia e fluido s

Seguro s
Custo s especifico s da actividade

Custo das mercadorias vendidas e das
matérias consumidas
M ercado rias

Número médio de pessoas ao serviço
Gastos com o pessoal

Ativos fixos tangíveis
Quantia escriturada líquida final

Informações por mercados geográficos:

Informação por Mercados geográficos

Mercados
geográficos

Total

Interno
Prestações de serviços
Fornecimentos e serviços externos
Rendimentos Suplementares
Outros

34

6.440,49

6.440,49

126.327,31

126.327,31

3.291,24

3.291,24

3.291,24

3.291,24

Relatório de Gestão e Contas
31 de dezembro de 2013

Porto Santo, 02 de junho de 2014

O Técnico Oficial de Contas

O Liquidatário

Nísia Graça Fernandes Pestana

Miguel Matos da Fonseca
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