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I. RELATORIO DE GESTÃO

1.1 - Nota Introdutória
O presente relatório é elaborado no cumprimento do estipulado na Lei n.e 5O/2O12 de 31

Agosto, nos termos do artigo Q/.e, ne 1, alínea d) bem como no disposto no artigo 11e, ne 1,

alínea g) dos Estatutos da PrazilândÍa, pretendendo, de uma forma sucinta, apresentar os dados

da atividade respeitante ao ano 2OLS,fazendo a descrição das atividades porsetor, avaliando

o desempenho da gestão da empresa, mediante a consequente análise da operacionalização da

estratégia definida e dos dados económico-financeiros.

\.2 - Atividades

O ano de 2018 traduz-se num balanço extremamente positivo na avaliação que fazemos,

atendendo a que durante o mesmo assistimos, embora não com mudança plena, á composição

de três conselhos de administração distintos, que acarretam consigo por natureza formatos e

alinha mentos estratégicos d iferenciados.

No âmbito daquilo que são as suas funções, valências, responsabilidades e carácter subjacente

às mesmas, alcançaram-se meritórios resultados quantitativos e qualitativos, em concreto na

promoção turística, na boa gestão dos equipamentos a nosso cargo e na prestação dos diversos

serviços, bem como na concretização e promoção das atividades de maior destaque - Praia das

Rocas e Natal na Aldeia.

Hoje, a Prazilândia, muito à semelhança do meio envolvente, detém uma forte notoriedade que

durante o ano em apreço foi consolidada e cimentada, traduzida num maior destaque externo

e reconhecimento da sua capacidade enquanto entidade dinamizadora e distinta, numa

perspetiva otimizada.

L.Z.I - Praia das Rocas

A Praia das Rocas registou este ano um número de visitantes de 110.099, sendo que o mês de

agosto registou um máximo histórico de 65.382 visitantes. Podemos assumir que os valores

apresentados, estão em linha com os anos anteriores.
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As atividades inseridas na praia, como slide, canoagem, escalada, insufláveis entre outras,

apresentaram uma receita de 42.683 euros.

Considerando o ano anteriormente apresentado, alcançamos o valor de 878.888 euros como

receita em termos de entrada na praia.

582 084

l[l 'ti]

l,lll ?oli 2(i1 / 2nl8
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Para alcançar estes números, realizaram-se investimentos em diversas áreas, como na

manutenção, com destaque para a pintura e conservação em todo o espaço, na promoção com

a materialização na vertente da publicidade e no eixo do pricing, bem como clara definição de

uma política comercial que passou por reduzir substancialmente os descontos concedidos,

assumindo nesta vertente algum impacto que irá acarretar-se em termos de números de

visitantes.

Assume particular importância, devendo-se referir, a alteração de board em início de abril do

ano em análise, que incutiu como tarefa desafiante, concretizar e realizar em pleno a abertura

da praia no dia 1 de junho.

1.2.2 - Bar/Restaurante

Ao nível das receitas da restauração, alcançamos uma receita de 248.478 euros traduzida em

76.479 euros de resultado positivo.

Foram satisfeitos aproxímadamente quarenta mil pedidos, assumindo particular relevo este

número atendendo à área em que o mesmo está inserido e à valência que tem. Neste âmbito,

num claro propósito de conseguir proporcionar aos clientes um serviço satisfatório e em tempo

útil, simplificou-se a vertente do self-service no sentido de oferecer menus de rápida conceção

e consumo, ou seja, de forma distinta dos anos anteriores nos quais havia a comercialização de

pratos confecionados e bastantes elaborados.

Esta atividade inserida na praia e considerando na mesma os pontos de venda que existiram,

como na frente de praia e na entrada deste espaço, é a que acumula maior número de horas

trabalhadas, que foram de 8.086.

Em termos do período de funcionamento, o mesmo foi mais alargado comparativamente ao da

praia, tendo encerrado a vinte e três de setembro. O mesmo surge no âmbito daquilo que se

objetiva em termos da missão da empresa, considerando o período de férias que os restaurantes

do concelho realizaram no mês referido.
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1.2.3 - Villa Praia

Ao nível do alojamento, a capacidade instalada e operacional mantém-se igual à dos anos

anteriores, com L2 quartos.

Em termos de receita, em 2018 atingimos o valor de 79.054 euros, conforme apresentado no

mapa com parativo abaixo:
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De salientar que os meses com maior taxa de ocupação, foram agosto, julho e junho, aliás como

expectável e habitual, não tendo obtido qualquer reclamação registada, acerca do serviço.

A diferença verificada em termos de valor, comparando com o ano anterior é justificada por não

termos, em 20L8, recorrido a qualquer outsourcing ou utilização de recursos de outro ployer

privado.

À semelhança da praia, temos nesta vertente uma promoção realizada, com o ciclo finalizado na

concretização da venda através dos diversos parceiros, sendo como exemplo, a Sapo, Odisseias,

a Via Verde entre outros. lmporta salientar, que estrategicamente, o caminho é o de filtrar e

aproveitar mais esta tipologia de parceiros, com os operadores que possam acrescentar valor.

I.2.4 - Natal na Aldeia

Este evento, que neste ano teve a segunda edição, fol pela primelra vez, no âmbito da nossa

empresa, organizado e promovido por esta. Da sua concretização, recebemos avaliações

positivas pelo formato e animação alcançados, e que assumimos como aspeto diferenciador.

Pâgina7
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A sua realização, que passou pela cooperação de diversas entidades, albergou um leque de

atividades, com a Casa e Oficina do Pai Natal, Exposição na Casa do Tempo, Pista de Gelo,

Comboio, Rampa de Snowtubing, lnsufláveis e Eventos Artísticos, Culturais e Sociais num

período de 08 de dezembro até 06 de janeiro do corrente.

Em termos de investimento, atendendo à estrutura montada e recursos alocados, este foi de

62.318 euros, tendo-se obtido uma receita de 17.801 euros, o que impulsiona um resultado

negativo de 44.5I7 euros.

Salientamos, que devido à promoção levada a cabo, tivemos a visita de sensivelmente 900

crianças e jovens de outras localidades, que muito elogiaram a organização deste evento,

concretamente a forma como conseguiram disfrutar das diversas atividades,

independentemente das cond ições climatéricas verificadas.

1.2.5 - Ginásio

Este registou uma frequência de sensivelmente 300 utilizações anuais, o que conduziu a uma

receita de 1.897 euros. O seu funcionamento, comparativamente a anos anteriores, foi mais

reduzido, no entanto colocando um elemento em termos de pessoal, dinâmico, assertivo e

ambicioso, a qual deve ser a missão nesta atividade, avaliamos o resultado obtido como positivo.

I.2.6 - Casa do Tempo

No ano de 2018, este espaço acolheu as seguintes exposições

Meruontru ns Vínruns - lncÊruoro 2OL7, foi o título escolhido pela AVIPG (Associação de Vítimas

de do lncêndio de Pedrógão Grande) para apresentar, na Casa do Tempo, o conjunto de obras

doadas, pelos Artistas Solidários da Fundação Júlio Resende, após o incêndio de junho de 2017.

A exposição esteve patente ao público de 13 de janeiro a L3 de fevereiro e permitiu apreciar 60

obras de pintura, fotografia, desenho e escultura da autoria de 58 Artistas. Exposição com 60

Obras.

CnRRtrusos DE RALLvE, patente na sala de exposições temporárias de l-7 de Fevereiro a 25 de

Março esta foi a exposição através da qual a Casa do Tempo, juntamente com o figueirense Luís

Caldeira, mostrou ao público uma coleção de miniaturas de carros de rallye e outros elementos

relacionados com este desporto automobilístico, nomeadamente fotografias, capacetes, pneus,

bandeiras, banco de competição, fato de piloto e até uma viatura usada em provas. Exposição

@
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com 490 objetos, incluindo miniaturas, maquetes, fotografias, pósteres, capacetes e outros

elementos ligados ao Rallye.

MruóRns, título atribuído pelo jornalista e pintor Costa Santos à exposição que teve patente na

Casa do Tempo de 30 de março a22 de abril e na qual apresentou cerca de três dezenas de telas.

Usando essencialmente o acrílico, Costa Santos tornou-se um percursor da pintura realista e é

nas entrelinhas das cores que encontrou uma nova forma de comunicar com o público e de

transmitir aquilo que vê e sente, sendo que a natureza, as paisagens, o xisto e as aldeias são

temas que não se cansa de transpor para as telas. Exposição com 28 quadros.

Os EscntroREs PoRTUGUEses, o LÁers Azul e a CerusuRa, foi a exposição que a Biblioteca Municipal

e a Casa do Tempo organizaram no âmbito das comemorações do Dia Mundial do Livro e do 44e

Aniversário da Revolução de Abril e através da qual trouxeram a público uma coleção com cerca

de 150 livros proibidos no Estado Novo. Pertencente a Élio Marques, esta coleção esteve patente

na Casa do Tempo de 25 de Abril a 27 de maio e colocou em destaque várias dezenas de

escritores portugueses que viram as suas obras serem censuradas em Portugal durante quase

meio século. Exposição com 153 Objetos: 149 livros de Élio Marques + 12 livros da Biblioteca

Municipal + 2 quadros informativos.

As CoREs PEto FoGo, patente na Casa do Tempo de 31 de Maio a 30 de Junho, esta exposição foi

protagonizada por Conceição (São)Vieira, David Esteves, Filipe Lopo, lsabel Esteves, Mário Silva,

Massimo Esposito, Noémia Serras, Robin Read, Rosa Bernardo e Sofia Baptista e permitiu ao

público apreciar várias pinturas e fotografias que tinham por objetivo criar uma memória do que

aconteceu em Castanheira de Pera e nos Concelhos vizinhos em Junho de 2OI7, revivendo as

emoções vividas e sensibilizando para que semelhante catástrofe não volte a ocorrer. Exposição

com 29 obras expostas: 13 Pinturas + 16 Fotografias.

AuroRus oo Nonre Do DrsrRrro or LerRre, mostra de carácter bibliográfico e documental que

contemplou a apresentação de mais de 150 livros de autores naturais, residentes ou com raízes

nos concelhos de Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão

Grande. Baseada na coleção do bibliógrafo Élio Marques, esta exposição proporcionou ao

visitante uma viagem pela literatura, história, cultura e património do norte do Distrito de Leiria

e pode ser visitada na Casa do Tempo de 4 a 31 de julho. Exposição com L82 livros de Élio

Marques e 14 da Biblioteca Municipal+ 10 painéis de apoio.

Página 9
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SeNstetltonoes, título da exposição que colocou em destaque o trabalho fotográfico de Eduardo

Teixeira Pinto, um dos melhores e mais galardoados fotógrafos portugueses do século XX.

Composta unicamente por fotografias a preto e branco, esta exposição mostrou ao público um

conjunto de 38 imagens captadas em Amarante nos anos 50, 60,70 e esteve patente na Casa do

Tempo de 4 a 28 de agosto. Exposição com 38 fotografias + 7 máquinas fotográficas + 2

Fotómetros.

As BANDAS FtnRruórutcas - Cnsreruxnnrruse / Fre unnosruse / Pronoe ue rusr, centrada na im portâ ncia

que o movimento filarmónico detém em Portugal e no exemplo das Filarmónicas

Castanheirense, Figueiroense e Pedroguense, esta exposição permitiu ao público ficar a

conhecer melhor o trabalho que as bandas desenvolvem em prol da sociedade, da música e da

cultura. lntegrando vários instrumentos, fardas, pautas de música, bandeiras, medalhas,

fotografias e outros elementos alusivos às filarmónicas de Castanheira de Pera, de Figueiró dos

Vinhos e de Pedrógão Grande, a exposição dedicada às bandas filarmónicas encontrou-se em

destaque na Casa do Tempo de 1- a 30 de setembro. Exposição com cerca de L10 objetos.

HoRAs, MtNUTos e Sreuruoos, foi o título que a Casa do Tempo escolheu para apresentar uma

exposição temporária alusiva à relojoaria e à sua história. O relógio é considerado uma das

invenções mais antigas da humanidade e, de 5 a 28 de outubro, esta exposição permitiu ao

público apreciar vários mecanismos usados para medir o tempo, assim como compreender a

transformação que o relógio sofreu ao longo dos séculos. Exposição com cerca de 1.44 objetos +

4 quadros com textos de apoio.

ELEcrRlcAt Drptruoerucv, protagonizada por Robin Read, esta exposição esteve patente ao público

de 1 a 25 de novembro e deu destaque a um conjunto de obras desenvolvidas com base na

<assemblage>. Assente na ideia de que (todo e qualquer objeto ou materialtridimensional pode

ser incorporado numa obra de arte, sem perder o seu sentido original>r, a <assemblage) tem

permitido a este artista abrir espaço à imaginação e criar composições que exploram o potencial

da combinação da pintura a óleo e a acrílico com outros elementos do quotidiano como, por

exemplo, a folha de ouro e prata, o metal, o tecido, a madeira ou os componentes eletrónicos.

Exposição com L6 Quadros + 1 escultura.

Cxseou o NATAI..., título atribuído à exposição de Árvores e Decorações de Natal que esteve em

destaque de 1 de dezembro de 2018 a 6 de janeiro de 2019 e através da qual a Casa do Tempo

mostrou ao público mais de três dezenas de trabalhos elaborados pela comunidade
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castanheirense. lndividualmente ou representando as lnstituições, o Comércio e as Empresas

do concelho de Castanheira de Pera, os 21 participantes desta mostra coletiva inspiraram-se em

diferentes ideias e materiais e criaram um conjunto singular de árvores, presépios, coroas,

arranjos e outros enfeites representativos da tradição e magia da quadra natalícia. Exposição

com 35 trabalhos.

O número de visitantes totalizou 4.O5L, tendo como principais meses em termos de visitas os

de janeiro, julho e dezembro.

A sua abertura, salvo devidas exceções de força maior, foi salvaguardada todos os dias do ano

no seu horário de funcionamento.

Salientamos, que na globalidade não existiu investimento em recursos alheios em termos das

exposições apresentadas e patenteadas, atendendo ao número expetável de visitas.

L2.7 - O Museu do Lagar do Corga

Durante o ano em análise, este espaço teve, pelas suas características estruturais, acessível ao

público, principalmente aos visitantes que tiveram na Praia Fluvial do Poço Corga durante a

época balnear. Excluindo despesas correntes, não existiu durante este período, investimento e

receita a assinalar.

t.2.8 - Piscinas do Valseá

Este espaço, do qual prossegue com a amortização do leasing contraído ao BPl, serviu de local

de armazenagem de material e ferramentas utilizadas nas diversas áreas da empresa. É no

mesmo, que está armazenada a estrutura dos escorregas, que vieram para a nossa alçada em

2016, com um investimento de 2L.67O euros, sob o qual neste exercício, pela análise feita, se

constituiu uma imparidade.

L.2.9 - Promoção Turística e de Atividades Culturais e Desportivas

Foram promovidos, nos meíos e formatos avaliados como os mais adequados, os eventos de

maior dimensão ocorridos, como a Praia das Rocas e o Natal na Aldeia. Neste âmbito, objetivou-
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se a concretização de parcerias frutuosas para as partes envolvidas, no sentido estratégico na

formatação das mesmas, para terem um alcance de longo prazo.

Em termos de bilheteira, com a contratação da BOL conseguimos a passos largos, acentuar a

promoção, mas acima de tudo facilitar e agilizar a forma, com que os nossos clientes puderam

adquirir bilhetes e ver, como exemplo, a sua entrada mais simplificada na praia.

Atendendo ao incêndio ocorrido no ano anterior, avaliámos não estarem reunidas as condições

para podermos apresentar uma oferta mais massiva e integrada, que tivesse como contacto a

natureza que nos circunda e a sua exploração.

Em termos desportivos, mais concretamente por meio de patrocínio, mantivemo-nos

fortemente ativos, com a parceria com o Sport de Castanheira de Pera e Benfica e nos eventos

Rallye de lnverno 20L8 e do Super Enduro, este que realizou uma das etapas do circuito em

Castanheira de Pera.

2 - Análise Económico-Financeira

Ao nível do volume de negócios, este foi de 978.743 euros, o que comparando com o ano

anterior se traduz num aumento de 9To, ou seja, 79.O75 euros.

O EBITDA regista uma acréscimo de 16.536 euros comparativamente ao ano anterior, tendo a

componente de gastos um comportamento misto, isto é, houveram itens que apresentam

reduções, como o CMVMC e os gastos com pessoal, e outros que têm acréscimos, como o FSE,

as provisões (nota 1-6) e as imparidades de investimentos, que se referem neste caso concreto

ao reconhecimento desta no referente aos escorregas, conforme anteriormente referido.

Denotando um menor nível de depreciações do exercício e dos encargos financeiros,

alcançamos um resultado líquido de LOL.773 euros, que é 2O% superior ao do ano anterior.

Tr@
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2.1 RESULTADOS

Ren_d.im_e_ntos

O volume de negócios do ano de 2018 atingiu o montante 978.743 euros, face aos 899.668 euros

do ano anterior, conforme discriminado no quadro seguinte:

77- Venda de rrlercadorias
Praia das Rocas 76 540 € a7 440 € -5o/o

Valor (eLrros)
207 7

Wariaçãc)
o/-

Valor (euros)
2078

I
72- Prestação de Serviços
Praia das Rocas
Villa Praia
Ginásío
OaJtros

6a3 470 €
79 054 €

7 897€
267 342 €

787 673 €
a7 327 €
3633€
3656€

-22o/o
-9o/o

-48o/o
7273o/o

SorÌra 7-+2 974 743 € 499 6,64 €

Descrevemos abaixo a composição do volume de negócios gerado pela Praia das Rocas:

9o/o

Valor (euros)

2018

Valor (euros)

2017

Varìação
o/oRubrica

Bilhetes

Venda de Mercadorias

Nuguer de equipamentos

Atividades

Restaurante e Quiosques

9ma

501 705 €

16 540 €

69 483 €

42 683 €

248 478 €

878 888 €7

452 248 €

17 440 €

65 226 €

23 771 €

246 367 €

80s 052 €

11o/o

-5o/o

7o/o

B0o/o

1o/o

9o/o

O valor dos subsídios à exploração respeita ao subsídio atribuído pelo Município de Castanheira

de Pera, no montante total de 160.000 euros (idêntico ao ano anterior) que se distribui pelos

seguintes Contratos-Programa:

Para a Casa do Tempo e Lagar do Poço Corga: 4t.295 euros;

Para a Promoção Turística e de Atividades Culturais Desportivas e Outras: 113.951

euros;

Para o Parque Azul: 4.754 euros.

Os valores acima, derivam das funções da Prazilândia, Turismo e Ambiente - E.M. e são

originados pelas atribuições que o Município de Castanheira de Pera estabeleceu para esta, e

que dão cumprimento ao definido pelo Plano de Atividades e Orçamento para 201-8.

Relativamente à rubrica de Outros Rendimentos, os valores mais significativos dizem respeito à

imputação dos subsídios ao investimento, na ordem dos 26.290 euros.
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G istos
Tendo em conta a sua natureza, os valores dos gastos são discriminados no quadro seguinte:

Gastos

61- CMVMC

62- FSE

63- Gastos com o Pessoal

64- Ga stos De pre c ia ç ões Am o rt iza ç ões

65 - Imparidade de dividas a receber (perdas)

67 - Provisões (aumentos)

68- Outros Gasfos e Perdas

69 - Gastos e Perdas Financiamento
9ma

2.2 BALANçO

Investimentos

Activos Fixos Tangíveis
Equipamento Básico
Equi pamento Admi n istrativo
Outros Atiros Fixos Tangíveis

Atitos intangíveis
Programas de computador

9nta

97 533 €
284 952 €
453 497 €
113 094 €

21 699,64 €
44 530,00 €

19 230 €
914 €

1 035 449 €

113 941 €
255 126 €
492 729 €
118 875 €

0€
0€

17 519 €
1933€

1 000 123 €

-14o/o

72o/o

-Bo/o

-5o/o

7Oo/o

-53o/o

4o/o

5297€
5247€
1447€

95€
72 7.26 €

O valor total dos investimentos foi de L2.L26 euros, destacando-se:

- Multifuncional Canon lR ADV (2.200€)

- lnsuflável"Polvo Marinho" (2.208€)

- Bomba Doseadora (1.464€)

Em termos de balanço, registamos um decréscimo de 122.681, euros nos ativos fixos tangíveis,

fruto das depreciações do exercício realizadas. Ao nível do ativo corrente, em concreto na

componente da liquidez, registou-se um acréscimo significativo, com a caixa e depósitos

bancários a registar o valor de 4L2.507 euros. O capital próprio, fruto da incorporação do

resultado apresenta uma ligeira subida.

Valor (euros)
20 18

Valor (euros)
20 17

Variação
o/oRubrica

Rubrica Valor (euros)
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O passivo corrente tem um acréscimo, devido à liquidação do valor residual do leosing das

piscinas, a ocorrer em maio do corrente, importando salientar, que atualmente está em curso

um processo negocial com vista a dilatar temporalmente este pagamento.

Os fornecedores e outras dívidas a pagar apresentam um acréscimo, devido ao investimento

concretizado no Natal da Aldeia, e pago no início do presente ano, conforme condições

acordadas.

Financiamentos obtidos
O pagamento das prestações do leosing das Piscinas do Valseá incutiu uma redução do valor da

dívida em 56.16L euros.

3 - Aplicação de Resultados

Propomos que o lucro obtido no período, no montante de 1OL.773,L1 euros seja aplicado do

seguinte modo:

@:

o Reservas Legais:

o Reservas para fins sociais:

L0.177,31 euros

91.595,80 euros

t0t.773,Ll euros

4 - Expetativas Futuras

O ano de 2019 antecipa-se como desafiante para a empresa, tendo presente os diversos

eixos que carecem de investimentos e que possibilitam alcançar os níveis de serviço

idealizados.

Sabendo de antemão, que a nossa entidade assume particular relevância inserida no

modelo de desenvolvimento do território, avaliando a sua notoriedade e reconhecimento

no círculo imediato como o regional, temos de encetar e assumir uma dinâmica

diferenciadora, muito assente numa perspetiva distinta que incuta uma transformação

cultural indutora de um espírito mais colaborativo.

Nesta senda, é crucial haver uma clara definição de prioridades sendo em termos

hierárquicos a Praia das Rocas a assumir a liderança, mas não devemos escalpelizar as
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restantes áreas que nos permitem traçar um caminho, nas vertentes turística, cultural e

social, mais permanente, ou seja menos sazonal.

Os mecanismos, que muitas das vezes não têm de assumir um caráter complexo, que

possam ser geradores e criar network, serão a nosso ver capitais para albergarmos um

crescimento sustentado.

Neste quadro, assume particular importância o capital humano nos princípios e valores, na

sua formação e alinhamento estratégico, devendo ser sem dúvida, uma ferramenta

facilitadora na prossecução dos objetivos traçados.

Em síntese, devemos assumir e aceitar que existirá um ténue risco, quando

implementamos estratégias que nos conduzem a um posicionamento diferente, mais

elevado, mas a nosso ver, devemos acarretar com essa responsabilidade, sem retirar a

velocidade e capacidade na promoção, e com rigor, trabalho árduo e transparência,

gerindo assertivamente as expetativas, as quais muitas vezes por desinformação são

exageradas, estarmos confiantes de que granjearemos os objetivos traçados.

5 - Notas Finais

Avaliando o ano de 2018, ora em análise, atribuímos-lhe uma nota francamente positiva, por a

empresa primeiramente ter conseguido crescer em termos de atividade e de receita.

Nesta perspetiva, devemos ter uma visão de médio-longo prazo, naquilo que possa espelhar

uma maior solidez e equilíbrio financeiro, que possibilite futuramente realizar e concretizar os

investimentos que se objetivam, e nos quais deverá ser analisada a possibilidade de

incorporação de capital alheio, até por questões relacionadas com uma maior eficiência fiscal,

conjuntamente com uma maior e melhor remuneração do capital.

Ao nível da promoção turística, com particular foco em termos de natureza, não assinalamos

eventos ou atividades que mereçam particular destaque, apresentando-se como um dos eixos

prioritários a explorar para este ano.

Em termos globais, e à medida que o tempo decorreu, as diversas atividades sob a alçada da

empresa, foram crescendo e estimulando caminhos.

@
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A projeção do turismo, do território, conseguida dentro e fora das fronteiras do concelho,

alicerçada na Praia das Rocas que tem um efeito de alavancagem, foi bem concretizada,

devendo-se prosseguir nesta linha, no sentido, conforme referido anteriormente, de atenuar a

sazonalidade sentida, havendo como issue a oferta de produtos turísticos mais integrados,

agrupados e diferenciadores, com aproveitamento das nossas valências naturais.

7 - Agradecimentos

O nosso agradecimento, primeiramente, ao acionista - Município de Castanheira de Pera -

pela colaboração prestada, bem como pela confiança e apoio manifestados, em sintonia

com as competências e valências da nossa empresa e alinhamento estratégico conjunto

das partes.

Aos nossos clientes e fornecedores, pois a eles seguramente se deve muito do nosso

crescimento e desenvolvimento das nossas atividades, manifestamos o nosso profundo

reconhecimento.

Aos nossos colaboradores, permanentes e sazonais, apresentamos um sentido

agradecimento, deixando uma mensagem particular pelo profissionalismo e dedicação

demonstrados, os quais permitiram alcançarmos o êxito demonstrado.

Aos elementos da Assembleia-Geral, Fiscal Único e demais stakeholders, agradecemos

todo o apoio demonstrado e consubstanciado.

Em seguida, apresentamos as demonstrações financeiras e respetivo anexo, referente ao

exercício económico findo.

Castanheira de Pera, L2 de março de 2019

o CoNSELHO DE ADMTNTSTRAçÃO

QA"- 0.o*^l (t "l";fuAg-
Dr. Pedro Manuel Rodrigues Dinis - Presidente

4tlxqndug fjor\inr
Dr.e. Alexand Rodrigues Martins
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ANEXO AO RELATÓRIO DE GESTÃO

1) Relação das participações no capital da sociedade (art. 27e dos Estatutos da

Prazilândia, Turismo e Ambiente - E.M).

O Capital da Prazilândia, Turismo e Ambiente - E.M é totalmente detido pelo Município

de Castanheira de Pera.

2l Constituição do CONSELHO DE ADMINISTRAçÃO.

z.tl - De 27 I o9 12018 a 3Il tzlzotg

Dr. Pedro Manuel Rodrigues Dinis

Dr.a. Alexandra Rodrigues Martins

3l FTSCAT Úrrrrco

- Presidente

- Vogal

LCA - LEAL, CARREIRA & ASSOCIADOS SROC LDA, representado pelo sócio

Fenando Jorge de Sá Pereira - R.O.C. ns 997

Castanheira de Pera, 12 de março de 2019

O Conselho de Administração

.1r€

Dr. Pedro Manuel Rodrigues Dinis - Presidente

k,r*( $.k7-

rl.rxqrdúl
Dr.e. Alexan

íHngu \onlhr
dra Rodrigues Martins - Vogal
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Prazilândia, Turismo e Ambiente - E.M
C. S@ial 50.000€

NtF 506 579 794

c-N.de Castanheira de Èra
BALANçO em 3í de Dezembro de 2018

CONTAS RUBRICAS Notas
DATAS

31t12t2014 31t',tz2017

ATIVO

Ativo não coÍrente

43+453+45959

44lexceplo 4 4 1, + 4 54 + 45í 459

Atiws fixos tangí€is

Atiws intangí€is

7.1

61

444 494,64 967 179,55

76,53 63,34

4111+4121+413'14'19 Oúros atiws financeims 11 171,90 1 075,12

2741 Atiws por impostos diferidos 14.3 4 566,92

Ativo CoÍrsnts

849 3't3,99 968 314,O'l

32+33+34+35+36+39 InEntários

Clientes

13.2 17 924,14 20 306',2C

21'l+212+217-2'19 ís.3 4 081.20 2 638.83

24 Estado e outros entes públicos 144 5 149,13 10 602,02
zzó-zz9+zéz+z3vz39+ ... +z I v

279+22+263+re+Á,g-269

281

Outro6 oEdilo6 a r6eb€r 19.3 3 747,51

2 277,24

5 418,'10

Diferimenlos 14 I 83'1.81

46 AtiFs não corentes detidos paE Enda a 33 104,93 33 104,93

11+12+'13 Caixa e depósitos bancários

Totâl do âtivo

cAPtrAL PRóPRto E PAsstvo

CAPITAL PROPRIO

4.1 412 506,57 148 rt48,O6

474 790,7G 222 349,96

1 324104,76 1 190 667,96

51 Capital subscrito

ReseMs legais

5ì20 50 000.00 50 000.0c

551 20 4AM7,U 39 570,80

552 Ouiras reseres 20 393 995,87 317 706,96

57+59

818

29

Ajustamentos/ OutÍas Eriações no capital pÍóprio

Resltado llquido do perlodo

lnlerêsses que náo controlam

Total do Capital PrópÍio

PASSIVO

20 418 898,61 445 189,0ô

910 941,82 862 /t€6,82

101 773,11 84 756,45

I O12 714,53 937 232,2t

o.00PÍoüsões 16 44 530,00

25 Financiamentos oblidos 10.1 0,00 104 560,93

Pasivo corrênto

44 630,00 ío4 ó60,93

221+222+225 Fommedores 1S.3 90 434,62 57 931,27

218+276 Adiantamentos de clientes

Estado e outÍos entes públicos24 18.4 22 170,13 6 882,50

25 Financiamentos obtidos 9;10 104 56'1.58 56 162,12

23-27 CrItEs Díúdas a pagar 19.3 53 693,49 27 89A.47

Totâl do pâs8ivo

Totâl do capitâl próprio ê do pessivo

270 a69,42 18 474,76

3í6 389,82 263 435,69

1 324104,76 1 190 567,9€

O Conselho de AdministEção

Nou,Firrr

o(A) CertifiÉdo (a)

Âruocrrm
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Prazilândia, Turismo e Ambiente - E.M

C Social 50.000€

NrF 506 579 794

CN.de Câstanheira de Fëra

oemorusrnnçÃo Dos RESULTADoS poR MTUREZAS

Período findo em 31 de Diezembro de 20í8

CONTAS RENDIMENTOS E GASTOS Notas

peníooos

2018 2017

+71+72 Vendas e serviços prestados 15 978743,46 899 668,19

+75 Subsídios à exploraÇão 17 160 000,00 160 000,00

-ot Custo das mercadorias lendidas e das matérias consumidas 1 3.1 (97 532,83ì (113 940,67)

nt Fomecimentos e serviços extemos 21 (284 952,281 (255 125,80)

s3 Gastos com o pessoal 22.2 (453 496,631 (492729,00)

-67+763 P roüsões (aumentosÍeduçÕes) 16 (44 530,00) 10 969,26

-65}-657+ ... +7627+7628 lmparidade de inlestimentos não deprec./amodiz.(perdas/re\,ersões) 12 (21 699,64)

+78 (excep.785)+ ... +798 Outros rendimentos 23.2 28785,92 38227,88

-68 (excep 685)-... -6988 Outros gastos 23.1 (19 229,55) (17 519,21\)

-64+761

Re$ltado antes de depreciaç., gast financ. e impoíos (EBITDA)

Gastos/ relersões de depreciação e de amortização 6.1,7.'l

24ô 088,'t5 229 550,56

(í 1 3 093,861 (118 874,59)

+7915

Resultado operacional (antes gados financ. e impostos) (EBIT)

Juros e rendimentos similares obtidos

132 994,5S 110 675,97

-691 1-6917-6921-6981 Juros e gastos similares suportados
10

(914,17) (1 933,05)

811

812

Resultado antes de impostos (EBT)

lmposto sobre o rendimento do período
18.2

132080,42 108742,92

(30 307,31) (23 577,47)

818 Rê$ltado líquido do período 101 773,11 84 765,45

O(A) Contabilista CeÍtificado (a) O Conselho de Administração

e.larchrn

ì- \---r
Aurcndrer
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Prazilândia, Turismo e Ambiente - E.M.

C. Social 50.000€

NtF 506 579 794

C.N.de Castanheira de rera

DEMoNSTRAçÃo oe rluxos DE cArxA

Período Íindo em 31 de Dezembro de 20í8

RUBRICAS NOTAS
PERioDoS

2018 2017

Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto
Recebimentos de clientes 1 176 661,84 1 072 992,01
Pagamentos a fomecedores -533 548,1 1 -430 958,21

Pagamentos ao pessoal -438 958,18 -337 402,74

Caixa gerada pelas operações

Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento

204 1 55,55
-23 579.57

304 631,06
-51 106,29

Outros recebimentos / pagamentos -5 402.01 -115 238.75
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)

Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a

Atilos fixos tangí\eis

174 773,97 138 286,02

-14 411,82 -22U5.'t2
Ati\os intangí\eis -116,85

lnrestimentos fi nanceiros -1 236,03 -1 610,63
Outros ati\os
Recebimentos provenientes de
Ati\os fxos tangíveis 617,50
Atiros intangíleis
ln\estimentos fi nanceiros

ln\êstimentos fi nanceiros 2124,88 2270.O5
Subsídios ao in\estimento
Juros e rendimentos similares
Diüdendos

Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)

Fluxos de caixa das atividades de Íinanciamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos

-13 639,82 -21 068,20

64 888,39
Realizações de capital e de outros intrumentos de capital próprio

Cobertura de prejuizos

Doações

Outras operações de financiamento 160 000,00
Pagamentos respeitantes a

Financiamentos obtidos -56 161,47 -120 624,83

Juros e qastos similares -914,',17 -í 933,05
Diúdendos

Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio

Outras operaÇões de financiamento
Fluxos de caixa das atividades de Íinanciamento (3)

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+31

Caixa e seus equivalentes no início do período
Gaixa e seus equivalentes no fim do período

4.1

4.1

10292436 -57 669,49

264 058,51 59 548,33
148 448,06 88 899,73
412 506,57 148 448,06

o

Sorúìo

O(A) Contabilista Certificado (a)

Atl}{}rdt0
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Prazilândia, Turismo e Ambiente - E.M

C. Social 50.000€

NtF 506 579 794

C.N.de C€stanheira de Pêra

oeuonstnaçÃo tNDtvtDUAL DAS ALTERAçÕES No cAprrAL pRopRlo No PERioDo DE2017

O Conselho de Administração

Total do Capital
Próprio

880 437.'10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(27 970.28)

(27 e7O.28)

a4 765,45

56 795,17

0,00

0,00

0,00

0,oo

0,00

0,00

937 232.27

lnteresses que
não controlam

0,00

0,00

Capital PÍóprio atribu'do aos detentores do capital da erpíesa-rÉe

Totâl

aao 437.10

(27 970,24)

(27 970.24)

a4 765,45

56 795,'17

0,00

937 232,27

Resultado
llquido do
perÍodo

1 13 875,80

(113 875,80)

(113 875,80)

u765,45

56 795.17

0,00

84 765,45

OutÍas
variaçóes no
capital próprio

473159,34

(27 97O,28)

(27 97O,28t

0,00

445 í89,06

0,00

0,00

0,00

Resultados
transitados

1,00

1,00

1,00

OutÍas

215 214,74

102 444,22

102 444,22

0,00

317 706,96

Reseryas
legais

2A 1A3,22

1 1 387,58

1 1 387,58

0,00

39 570.80

P rémios de
emissáo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AçÕ es
(quotas)
píópria9

0,00

0,00

0,00

Capitâl
subscrito

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

NOTASDESCRTÇÃo

PosrçÃo Ì{o rNÍcro Do PBíoDo E 2ot7 1

ALTRAçÕEs Ì{o PBio@
Prireira adoção de novo referencial
contabilistico

Alterações de políticas contabilisticas

Diferenças de conversão de demonstraçóes

RealiËção do ercedênte de revaloriação de ativos
fircs tanglveis e intanglveis

Ercedentes de íevaloriaçâo de atlvos fircs tangíveis
e intanglveis e respetivas variagóes

Ajustarentos por inpostos dif eridos

Outras alteraçóes reconhecidas no capital
próprio

Subtotal 2

REslx-TADo LieurF oo Pniooo 3

RESULTA@ INTEGRAL +2+3

opBAçÕEs corìr DÉTENToRES DE cAPlrAL
lppniooo

Subscrições de capital

Subscrições de préÍios de eÍissão

Dstribuições

Entradas para cobertura de Perdas

Outras operaçôes

Subtotal 6

PostçÃo r{o FtM Do PRíoF DE 2017 6=í+2+3+6

o(A) Certificado (a)

Atrxcnarza U t [orrhnl
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Prazilândia, Turismo e Ambiente - E.M.
C. Social 50.OoO€

NtF 506 579 794
C-N.de Cãstãnheira de rera

DEMONSTRAÇÃO DAS 4t15p4ÇÕES NO CAPITAL PRÔPRIO NO PER|ODO DE 2O16

o Administração

Total do C€piia
FrópÍio

937 232,27

o,00

0,00

o,00

0,o0

0,00

0,o0

(26 290.45>

(26 29O.45)

101 773,11

75 442.71

o,o0

o,o0

o,o0

o.o0

o,o0

o,0c

1012714.93

0,oo

o,oo

0,00

aos

Resultado
llquido do
perlodo

Capital Açõ E3
(quotss)
própriag €missáo legais

Oulras Resultados
transitâdos

Oulr€s

caplal PróPrio

Tôtâl

937 232,27

o,oo

(26 29O,4s)

(26 290,45)

101 773,11

75 442,71

o,oo

1012714,93

g4 765,45

(84 765,4O)

(84 765,4O)

101 773,11

75 442.71

o,oo

101 773,16

445 1 89,06

(26 290,45)

(26 290.45)

o,oo

418 898,61

o,o0

o,o0

o,oo

0,00

o,oo

o,oo

o,o0

o,00

317 706,96

76 2AA.91

76 244.91

o,oo

393 995,87

39 570,80

a 476,54

8 476,54

0,00

4A O47,34

o,00

o,o0

o,o0

0,00

o,o0

o,o0

0,00

0,00

0,oo

o,oo

o,o0

0,00

50 000,00

0,oo

o,o0

50 000,00

I\IOTASDESCRTçÃo

PostçÃo No rNicro Do PERioF E 2o18 6

ALTBAçÕES No pniorc
Prireira adoção de novo refeÍencial
contabilistico

Alteraçôes de politicas contabilisticas

Oiíerençãs de conversáo de demonstrações

Realiãção do excedentede revaloriação de ativos
íixos tanglveis e intanglveis

Exced€ntês de revaloriËçâo de ativos Íixos tânglvels
e intsnglveìs e respetivas variaçóea

Ajustarentos por irpostos diferidos

outras aneraçoes reconnecEas no Gaptral
oróorio

Subtotal 7

nesulraoo líourc Do Pgiooo a

RESULTAF INTEGRAL 9=7+E

ó-piáÀçG conr cËs.rrõnes óe ceptnl
I{O PEÍüOTD

Subscíiçôes de capital

Subscriçôes de prérios de erissão

Eìstribuições

Brlradas para cobertura de Perdas

Outras operaçóes

Su btotal ío

PosrçÃo lo FtM Do PRíoDo E2oía I I =6+7+E+1 O

O(A) Contabilista Certificado (a)

/ïtso.cdeo, R"odg*t Hortin>
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Prazllândla Turismo e Amblenle - E.M.

DETONSTRAçÃO DOs RESULTADOS PoR FUNçÕEs

PcÍíodo fÌndo cm 3l dr Dczmbro dc ãll8

lusto das meícadonas vendidas e das matérias consumidas. . .

:$necjmeÍìtos e seíviFs exteÍrDs...

Suhürf&

Tíd*ì6E$ect&aús

Puilcíae ePÍerymô

VigltuheSEraÍfa

Honüâlos

coni$fa

Cmrenaçâ eReFÍCáo

Seft&6 8arài$

FcÌanmbse UEíÌsíb6

LjrftË e ooclÍenlqáo TtnÍca

Llâtsid &E$rúío

Àfpspaaüata

EleúÍílde

Co{nbGllris

lqua

D6lm4õmeEsdõ

ReÍdas e Aigüms

Cmui:É
Seguo6

CüÈmbseNoffi

DesÉJõ C FbpÍEsst4tu

LifrFza Higbne eCoÍfiíb

PÍorisóes (aimentoíÍeúÉe6).

lnparidda do iÍÌvestimentos náo depreciáveiyamorliz?rveis [peÍdasíreveÍsóes].. ...............

futmeítos/ÍBüiçries de jlÁto valor. .

outÍos gastos e poÍdas

Resultrdos rntss de d.pÍrcl.9ões, gastos d0 f,nrnclamônb . impostos

Gastmrlwersões de degeiaçáo e de amuttaqifi...... ......

Rssultedo openclonrl (rnbs dc grstos de Íinrnci8mènto r lmpostosl

Jlms s gados similares sr4oÍtados.

Rcultado üìt$ dr impodos
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ANEXO

31de dezembro de 2018

O presente Anexo, relativo ao período económico que termina a 31 de dezembro de 2018,

procede à compilação das divulgações que a Empresa considera que devem ser relatadas, face

ao exigido pelo normativo que lhe é aplicável, designadamente a NCRF-PE.

1. ldentificação da Empresa

Designação da entidade: Prazilândia - Turismo e Ambiente, EM

Sede social: Edifício Prazilândia - Praça Amarela, 3280-050 Castanheira de Pera

Endereço eletrónico: prazilandia@praiadasrocas.com

Página na internet: www.prazilandia.com

Natureza da atividade: Promoção Turistica do Concelho e Restauração

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1. Referencial Contabilístico

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas de acordo com as normas que integram

o Sistema de Normalização Contabilística. Deve entender-se como fazendo parte daquelas

normas as Bases para a Apresentação de Demonstrações Financeiras, os Modelos de

Demonstrações Financeiras, o Código de Contas e a Norma Contabilística de Relato Financeiro
para Pequenas Entidades (NCRF-PE).

Sempre que a NCRF-PE não responda a aspetos particulares de transações ou situações são

aplicadas supletivamente e pela ordem indicada: (i) NCRF e Normas lnterpretativas (Nl); (ii)

Normas lnternacionais de Contabilidade adotadas ao abrigo do Regulamento (CE) ne L6O6/2OO2,

do Parlamento Europeu e do Conselho; (iii) Normas lnternacionais de Contabilidade (lAS) e

Normas lnternacionais de Relato Financeiro (IFRS) emitidas pelo lnternocionol Accounting

Standords Board (IASB) e respetivas interpretações SIC-lFRlC.

2.2. Pressuposto da continuidade

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das

operações, a partir dos registos contabilísticos da Empresa, mantidos de acordo com os

princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.
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2.3. Regime do acréscimo

A Empresa regista os seus rendimentos e gastos de acordo com o regime do acréscimo, pelo

qual os rendimentos e gastos são reconhecidos à medida que são gerados, independentemente

do momento em que são recebidos ou pagos. As diferenças entre os montantes recebidos e

pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas de "Devedores e

credores por acréscimos" e "Diferimentos".

2.4. Classificação dos ativos e passivos não correntes

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis a mais de um ano a contar da data da demonstração

da posição financeira são classificados, respetivamente, como ativos e passivos não correntes.

Adicionalmente, pela sua natureza, os "lmpostos diferidos" e as "Provisões" são classificados

como ativos e passivos não correntes.

2.5. Passivos contingentes

Os passivos contingentes não são reconhecidos no balanço, sendo os mesmos divulgados no

Anexo, a não ser que a possibilidade de uma saída de fundos afetando benefícios económicos

futuros seja remota.

2.6. Passivosfinanceiros

Os passivos financeiros são classificados de acordo com a substância contratual
independentemente da forma legalque assumam.

2.7. Comparabilidade

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados a 3L de dezembro de 2018 são

comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de

dezembro de2OL7.

2.8. Eventossubsequentes

Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que

existiam nessa data são refletidos nas demonstrações financeiras.

Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados no

Anexo às demonstrações fina nceiras.

2.9. Derrogação das disposições do SNC

Não existiram, no decorrer do período a que respeitam estas demonstrações financeiras,
quaisquer casos excecionais que implicassem a derrogação de qualquer disposição prevista pelo

sNc.

@

#
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2.10. Adoção pela primeira vez da NCRF-PE - divulgação transitória:

Com a publicação do Decreto-Lei ns 98/2015, verificou-se a alteração dos limites previstos para

as diferentes categorias de entidades. Por opção, nas contas de 2016 foi utilizado o Sistema de
Normalização Contabilística (SNC), com todas as normas que o integram, mas em 2077 a

empresa passou a adotar o Sistema de Normalização Contabilística para as Pequenas Empresas
(NCRF-PE).

Em termos comparativos, não foi alterada a posição financeira nem o desempenho da entidade,
nem se verificaram diferenças no capital próprio.

3. Principais políticascontabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras são

as que abaixo se descrevem. Estas políticas foram consistentemente aplicadas a todos os

períodos apresentados, salvo indicação em contrário.

3.1. Moeda funcional e de apresentação
As demonstrações financeiras são apresentadas em euros. O euro é a moeda funcional e de

apresentação.

3.2. Ativos fixos tangíveis
Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das

depreciações acumuladas.

As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método da linha reta,
de uma forma consistente de período a período, numa base de duodécimos, de acordo com o
período de vida útil estimado para cada bem.

As taxas de depreciação utilizadas foram as taxas normais do DR 25/2009, coincidentes com os

períodos de vida útil estimada e que são os seguintes:

Descrição Anos de vida

Edifícios e outras construções

Equipamento básico

Equipamento de transporte
Eq ui pame nto ad mi nistrativo
Outros ativos fixos tangiveis

20-40

8-12

8

4-20

2-16

Os custos com reparação e manutenção que não aumentem a vida útil destes ativos são

registados como gastos do período em que ocorrem.

Os ativos fixos tangíveis em curso representam ativos em fase de construção, encontrando-se
registados ao custo de aquisição deduzido de eventuais perdas por imparidade. Estes ativos são

depreciados a partir do momento em que estejam prontos para utilização.
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As mais ou menos valias resultantes da alienação ou da retirada de ativos fixos tangíveis são

determinadas pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de

alienação/retirada, sendo registadas na demonstração dos resultados nas rubricas "Outros

rendimentos " ou "Outros gastos", consoante se trate de mais ou menos valias.

3.3. Ativosintangíveis
Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações

acumuladas (modelo do custo). Estes ativos só são reconhecidos se for provável que deles

advenham benefícios económicos futuros para a Empresa, sejam controláveis pela Empresa e

se possa medir razoavelmente o seu valor.

As amortizações são calculadas, após o início de utilização, pelo método da linha reta, de uma

forma consistente, decorrente da aplicação de taxas de amortização correspondentes ao

número de anos de vida útil estimado, o qual corresponde genericamente a 3 anos (programas

de computador).

Os valores relativos a marcas, contabilizados em ativos intangíveis, transitaram dos anos de 2005

a 2007 e já se encontram totalmente amortizados.

3.4. lnvestimentos financeiros

Os investimentos financeiros respeitam ao Fundo de Compensação do Trabalho (FCT) e

encontram-se registados ao custo de aquisição.

3.5. lmposto sobre o rendimento
A Empresa encontra-se sujeita a lmposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (lRC) à taxa

de 2t% sobre a matéria coletável. Ao valor de coleta de IRC assim apurado acresce a tributação
autónoma sobre os encargos e às taxas previstas no artigo 88e do Código do lRC. 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 alargados ou suspensos. Assim, as declarações fiscais da Empresa dos anos de

2015 a 20L8 poderão ainda estar sujeitas a revisão.

3.6. lnventários
As mercadorias e matérias-primas encontram-se valorizadas ao custo de aquisição, sendo

utilizado o "custo médio ponderado" como método de custeio.

Nos casos em que o valor realizável líquido destes bens é inferior ao custo, reconhecem-se

perdas por imparidade.
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3.7. Clientes e outros créditos a receber
As contas de "Clientes" e "Outros créditos a receber" não têm implícitos juros e são registadas

pelo seu valor nominal diminuído de eventuais perdas por imparidade, reconhecidas nas

rubricas "Perdas por imparidade acumuladas", por forma a que as mesmas reflitam o seu valor
realizável líquido.

3.8. Ativos não correntes detidas para venda

Consideram-se investimentos disponíveis para venda aqueles cuja quantia escriturada seja

recuperada principalmente através de uma transação de venda.

São inicialmente registados pela quantia escriturada e, na data do relato, pelo justo valor menos

os custos de vender. Estima-se que o valor de aquisição seja muito aproximado ao justo valor à
data do fecho destas contas.

3.9. Caixa e equivalentes de caixa

Esta rubrica inclui caixa e depósitos à ordem em Bancos. Os descobertos bancários são incluídos
na rubrica "Financiamentos obtidos", expressa no "passivo corrente".

3.10. Provisões

A Empresa analisa de forma periódica eventuais obrigações que resultam de eventos passados

e que devam ser objeto de reconhecimento ou divulgação. A subjetividade inerente à

determinação da probabilidade e montante de recursos internos necessários para o pagamento

das obrigações poderá conduzir a ajustamentos significativos, quer por variação dos
pressupostos utilizados, quer pelo futuro reconhecimento de provisões anteriormente
divulgadas como passivos contingentes.

3.11. Fornecedores e Outros passivos correntes

As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo

seu valor nominal, que é equivalente ao seu justo valor.

3.12. Financiamentos bancários

Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal recebido. Os encargos financeiros

são registados na demonstração dos resultados de acordo com o regime do acréscimo.

Os empréstimos são classificados como passivos correntes, a não ser que a Empresa tenha o

direito incondicional para diferir a liquidação do passivo por mais de L2 meses após a data de

relato.

3.13. Locações

Os contratos de locação são classificados ou como (i) locações financeiras, se através deles

forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse do ativo sob
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locação ou como (ii) locações operacionais, se através deles não forem transferidos

substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse do ativo sob locação.

A classificação das locações, em financeiras ou operacionais, é feita em função da substância

económica e não da forma do contrato.

Os ativos fixos tangíveis adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as

correspondentes responsabilidades, são contabilizados pelo método financeiro, reconhecendo

o ativo fixo tangível, as depreciações acumuladas correspondentes, conforme definido nas

políticas 3.2. acima e as dívidas pendentes de liquidação, de acordo com o plano financeiro

contratual. Adicionalmente, os juros incluídos no valor das rendas e as depreciações do ativo
fixo tangível são reconhecidos como gasto na demonstração dos resultados do período a que

respeitam.

3.14. Rédito e regime do acréscimo

O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pelas vendas e

prestações de serviços decorrentes da atividade normal da Empresa. O rédito é reconhecido

líquido do lmposto sobre o Valor Acrescentado (lVA), abatimentos e descontos.

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 das vendas e da prestação dos serviços.

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime do acréscimo.

3.15. Subsídios e outros apoios de entidades públicas

Os subsídios do governo são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia

suficiente de que o subsídio venha a ser recebido e de que a Empresa cumpre com todas as

condições para o receber.

Os subsídios não reembolsáveis, relacionados com ativos fixos tangíveis e intangíveis são

inicialmente reconhecidos nos capitais próprios, sendo posteriormente reconhecidos na

demonstração dos resultados de cada período, proporcionalmente às depreciações e

amortizações dos ativos subsidiados.

Os subsídios à exploração recebidos do Município de Castanheira de Pêra dizem respeito aos

contratos-progra ma seguintes:

- Contrato-Programa para a Promoção Turística e de Atividades Culturais Desportivas e Outras;

- Contrato-Programa para o Parque Azul;

- Contrato-Programa para a Casa do Tempo e Lagar do Poço Corga.
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3.16. Gastos e regime do acréscimo

Os gastos são reconhecidos na demonstração dos resultados quando o dispêndio não produza

benefícios económicos futuros ou quando os benefícios económicos futuros não se qualifiquem,

ou deixem de se qualificar, para reconhecimento no balanço como ativo. São ainda reconhecidos

gastos na demonstração dos resultados quando são incorridos passivos sem o reconhecimento

de ativos.

Os gastos são registados de acordo com o regime do acréscimo, o que significa que são

reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento em que são pagos.

4. Fluxos de caixa

4.t. Desagregação dos valores inscritos e dos movimentos havidos na rubrica de caixa e em

depósitos bancários:

Ano 2018

Contas Saldo lnicial Débitos Créditos Saldo Final

Caixa

Depósitos à ordem

r 1s410

t47 293,96

1 087 085,09

1430677,95

1 088 058,53

1 165 646,00

180,66

4L2325,9L

Total caixa e depósitos bancários !18 448,06 25t7763,U 22537U,53 412 506,57

AmXÌ17

4.2. Outras informações:

0ontas Saldo lnidal Débib6 Créditos SaUo Final

Caixa

Depósitos à ordem

282,n

88.616,95

1054403,9

L48/-23f',n

1.0s3.s3e32

1.425.561,76

1.13t,10

t47.8,%

Tobl calxa e depóCba banddoo 88"&B,B 25386941 2479.09q$ 1r&fi4(r

Descrição 2018 20t7

Recebimentos provenientes de :

Subsíiios à exploração 1600m,00 1600m,00
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5. Partes relacionadas

5.1. Entidades que participam no capitalda empresa:

NIF

Denominação

Sede (País)

Capital social detido

Direitos de voto

Data de início da participação

É a entidade controladora final?

fi673L324

Municipio de Castanheira de Pera

Portugal

500m,00€

1ú,00/o

17-0G2003

s

5.2. Transações entre partes relacionadas:

A empresa tem relações especiais com o Município de Castanheira de Pêra em virtude de

este ser detentor da totalidade do capital social.

Transações e saldos pendentes, conforme quadro seguinte:

Ano 2018

Ano ãÌ17

Natureza
Municipio

Castanheira

SATDOS PENDENTES

Conta de fornecedores 50,91

VATOR DASTRANSACÕES

Subsidios à Exploração

Fornecimento e Serviços Externos

160 000,00

1 345,90

Natureza
Municipio

Castanheira

SA1DOS PEND€NTES

Conta de fornecedores 81,42

VATORDASIRANSACõES

Subsidios à Exploração

Fornecimento e Serviços Externos

160.000,00

1.227,77
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5. Ativos intangíveis

6.1. Quantia escriturada e movimentos do período em ativos intangíveis:

Ano 2018

Ano2O17

Descrição

conte 443
Programas de
computador

Conta 444
Propriedade

lndustrial
TOTAL

vida útil definida

Valor bruto no início do período

Amortizações acumul adas

Saldo no início do período

Variações no período

Total dos aumentos

Aquisições em la mão

Total das diminuições

Amorti zações do período

7 363,97

7 300,63

63,4

9t0o

95,0O

81,81

81,81

1448,29

7448,29

0,00

0,00

000

0,(x)

0,00

88L2,26

8748,92

63,4

95,0O

95,0O

81,81

81,81

Saldo no fim do período 76,53 0,00 76,53

Garantias de passivos/titularidade restringida

Valor bruto no fim do período

Amortizações acumuladas no fim do período

7 458,97

7 382,M

L448,29

rM8,29

0,00

8907,26

8 830,73

Dcscrlção
cont! 443

Progruns dc
computador

Contr 444
Proprlcdadc

lndustrial
TOTAT

Vldaúül definida

Valor bruto no início do período

AmoÉizações aanmuladas

Saldo no lnício do período

Varlações nopeíodo

Totd dosauÍnentos

Aquisições em 1! mão

Total das dlmlnulções

Amorti zaçõe s do pe ríodo

7.#3,97

7.019,06

?4+9t

o,m

o,m

28.'-,5'

281,57

t.M,2g
t.w,E

o,m

o,(D

orm

orm

0,m

8.8L2,26

8.467,35

944,91

0,m

0,0O

8L,57

28t,57

Sddonoflm do período 63,:!4 o,m 63,34

Valor bruto nofim do período

Amortizações acumuladas no fim do período

7.363,97

7.W,63

\w,29
l.w,E

8.8t2,26

8.748.,92
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7. Ativos fixos tangíveis

7.L, Quantia escriturada e movimentos do período em ativos fixos tangíveis:

Ano 2018

Des.riÉo

Conta 431

Íerrenos e

Re.- l{âlürâit

Conta 432

Edifìdos e out.

CônltrüóF(

conta 033

Cquipamento

llí<im

Conta 434

Equipamento

de irân$ôde

conta 435

tquipâmenlo

Âdminirtrâtih

Contâ437

oulrosAtivos

ÍirorTansíwiç

Conta453

AFTem orso
Ì0TAt

Valor bruto no ìnício do período

Depreciações acumuladas no inhio do período

Saldo no início do período

VadaSes no período

Aumentos do período

Aquìsições em 1a mão

Diminuiçôesdo período

Depreciações do período

Perdas por imparidade

280 515,65

0,m

280 51s,65

0,m

0,m

871 943,51

495 192,40

376751,11

0,m

43 670,61

43 670,61

866 718,98

602 087,12

25463186

s 296,61

5 296,61

58 026,47

58 026,47

24750,m

23 216,15

I 533,85

0,m

I 187,50

1 187,50

278W,73

22361,t6

s s36,s7

5247,ú

s247,ú

4lE,n
4229,22

35 389,50

18 878,63

16 510,87

t4f7,t7

t487,17

5 898,25

s 898,2s

2169,9.,U

a6n,ú

0,m

21 699,64

21699,9

2 128917,01

7767731,46

967 179,55

u030,it

12030,78

134 711,69

113012,05

21699.,U

Saldo no fim do período 280 515,65 133mo,Ít 211902,0 346,15 6 554,35 u099,79 0,m w{s,il
Valor bruto no fim do período

Depreciações acumuladas no fim do período

280sl5,6s

0,m

871 943,51

538 863,01

8720qs9

660ffi,59

247$,m

2403,65

3 146,73

26 s92,38

36 876,67

24n6,8

0,m

0,m

2779248,75

7274149,57

No periodo foi reconhecida uma perda por imparidade, na conta ativos fixos em curso, relativa

a um escorrega adquirido em estado de uso, a aguardar a sua remontagem. Ora, de acordo com

a Administração será improvável que esse bem alguma vez venha a ser terminado e,

consequentemente, utilizado, pelo que se entendeu constituir a referida imparidade.

Ano2017

DescÍiçã)

Conta431

Teilenos e

Rpr lllilrâi(

Conta432

Ediíìcios e Oui.

Côndrtró..

Conla433

Equipamento

Rácim

Conta434

Equipamento

da lrâô(nadp

Conta 435

Equipamento

Àdminidrilivo

Conta 437

ouirosAtivos

FLôçÌânríFi(

Conta 453

AFTem curso
TOïAt

Valor bruto no inhiodo período

Depreciações acumuladas no inhio do período

Saldo no início do período

Vaiafes no pedodo

Aumentos do pedodo

Aquisições em 1e mão

0utías aquisìções

Trabalhos para a própria entidade

Diminuiçôes do peíodo

Depreciações do período

AIienações

Outras diminuições

280515,65

0,m

280sq6s

0,m

0,m

871 943,51

450 07142

42r 858,09

0,(n

45 116,98

45 116,98

8s8 12136

540 52667

317598,69

I 593,62

8s9162

61 560,45

615m,45

24 750,m

22028,65

221,35

18i,50

0,m

r$7,50

1

27283,03

18m,43

9 182,60

4638,03

4W,72

992,([

992,m

30016,88

12496,66

fls20,n

537462

s372,62

638t97

6381,97

21 699,64

21 61D,64

0,m

0,(n

27743?/,,07

1 043 227,83

r071 106,24

14 958,24

149fi,24

0,m

0,m

118 884,93

118 593,02

0,m

0,m

Saldo no fim do período 280 515,65 376 751"11 26463t86 1133,85 5 536,57 16 510,87 21ffi,il 96714ss

Valor bruto no Íim do período

Depreciações acumuladas no fim do período

280 515,65

0,m

871943,51

495 192,40

s6718,98

fizü,t,n
247s0,m

232ü,r5

278Íp,73

2363,16

35389,Ít

18 878,63

2tw,u
0,o

2 128917,01

7767731,46

Página 35



-'a%
Prazilândia, Turismo e Ambiente - E.M

8. Ativos não correntes detidos para venda

re

(

Encontra-se registado nesta rubrica o terreno em Castanheira de Pêra, artigo R-2L77t,

disponível para venda.

Ano 2018

Descrição Outros ANCDV TOTAL

L Valor Bruto no início do período

4 Saldo no início do período

6 Saldo no fim do período

33 L04,93

33104,93

33104,93

33104,93

33104,93

9. Locações

9.1. Decomposição das locações de acordo com o quadro seguinte:

Ano 2O18

Ano?Í)17

Descrição
Ativos Fixos

Tansíveis
TOTAL

Valor Bruto
Depreci acões acumuladas

809 130,14

384 316,59

809130,1_4

384316,59
Saldo no fim do período 4248t3,55 4244L3,55
Total dos futuros pagamentos mínimos 1O4 561,58 1O4 561,58

Até um ano
De um a cinco anos

Valor das rendas pagas no período
Valor dos pagamentos como gasto do período

104 561,58
o,oo

s6 L61-,47

912,74

1@r s61,s8
o,oo

5646L,47
9L2,74

Descrição
Ativos Fixos

Tansíveis
TOTAT

Valor Bruto

Depreciacões acu mul adas

809 130,14

353974,2L

809 130,14

353974,2t
Saldo nofim do período tt55 ilttgl 4$;155,93
Total dos futuros p4arnentos mínlmos t@723,88 t6íD7z,,,OS

Até um ano
De um a dno anos

Valordas rendas pagas no período
Valor dos pagamentos corrxr gõto do período

rc L62,L2

104 560,93

55736,4
t249,%

%L62,L2
104 560,93

557%,M
t249,96
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9.2. Resumo dos acordos de locação financeira de acordo com o quadro seguinte:

10. Financiamentos obtidos

10.1. Custos dos financiamentos obtidos capitalizados e reconhecidos em gastos, por tipo de

financiamento:

Ano 2018

Desçrição

volor
@ntratualdo
empréstimo/

valor do emprértimo
Curtos dos financiamcntos

obtidos anuals suportados
Custos dos

ffnanciamentos
nos gastosCorlêntê Não 6rrêntê Totâl

JuÍos

EmpÍéstimos genéricos

Conta Caucionâda/Conta Dinamica

Empréstimos específ icos

Le asi ng

Total dos EmpÍéstimos/ Contratos

45ü)0,m
45@O,@

g)Ír 130,14

809 130,14

831 130,14

104 561,58

104 561,58

104 56r.58

0,00 o,00

0,m
q00

0,m

0,00

0,00

9L2,74

9t2,74

9L2,74

o,()o

o,00

912,74

9r2,74

9L2,74

o,00

0,00

9L2,74

912,74

9L2,74

Arc2Ín;l

DËslíto
vSÍ

dtrruldo
cmpÍarlÉ/

v&Ì í5 cnpÍ{rlno
qrr6 ôe tlrìdrrreilô! 011Ì6dC

ílmlnanto!
El8tdrCdrsria i{b dÍürtc ïotJ .lDt

Er?rúílÍros tcnéÍlcoo
Crnta Ceucioíìedâ/Contã Cf nâÍúce

Enprústlnos cspccfficos
Lêóing
ïotal dos EmFÉsdmG/ contü.b

/s.qn(p
Its.(Do,(x)

glr.llr,ta
s.üD,14
8S/r.t.:D,t/r

q,m

s6.16q,12

56.164,12

56.16ir,ür

q,o

tg.56q,!B
1O4.56q,qÌ

t8.seq,!B

6&LG'
688,@

LAp.,%
Lz4B.,%

L93q,Gi

6rq,(B
683,@

LZrg,5
L2495
L9q,(l'

680,(D

688,@

t.u),s
t.2Q,%
I.ÍIl,G

11. lnvestimentos financeiros

Bem Ano Aquisição
Custo de
Âcuisicâo

Depreciações
Âtumrrlada<

Quantia
êwiturâdâ valor em dÍvida

Pisci nas Valseá 2W 809 130_14 384 316.59 474a73.55 104 561.58

Totais 8ü' Ít0,14 :t84 316,59 4?{.aLt,ss 104 55r"58

Ano 2018

Descrição

TOTAL

2018 20t7

Valor bruto no início do período

Saldo no início do período

Movimentos do período

Aumentos

Diminuições

Saldo no fim do período

1.075,12

to75,L2

(9O3,22)

122t,66
(2124,88\

1,768,70

1768,70

(693,s8)

'J.576,47

(2270,051

t7t,w to75,t2
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l2.Imparidade de Ativos

@

Ano 2018

Descrição
Perdas imparidade
reconhecidas em

resultados

Total das reversões
de perdas por

imparidade

Ativos individuais
lnvestimentos em curso

Totais

21699,U 2L699,il
2t699,9 2t699,il

Conforme referido na Nota 8 foi reconhecida uma imparidade relativa ao bem registado na

conta de ativos fixos em curso.

13. lnventários

13.1. Quadro de apuramento do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:

Ano 2018

Descrição Mercadorias
Matérias primas

subs. e consumo
Total

lnventários iniciais

Compras

Reclassif i cação e re gularização de i nve ntários

lnventários finais

18 866,64

8 756,00

t7 ffi8,41

7439,56

86462,88

(68,07)

315,77

20306,20

95 218,88

(68,07)

17 924,18

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas LOOL4,73 87 518,60 97 532,83

Ano 2017

13.2. Decomposição da rúbrica "lnventários":

Descrição Mercadorias
Matérias primas

subs. e consumo
Total

lnventários iniciais

Compras

lnventários finais

18548,37

11 080,01

18 866,64

610,46

1o4420,2t

1,439,56

19 158,83

115 500,25

20306,20

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 7076L,77 LO3L78,q) LL39ÍJ,67

DescÍição 2018 20L7 Variação

valor %

Mercadorias

Subtotâl

Matérias primas subs. e de consumo

Totais

t7 ffi8,4L

L7ffi,4L

375,77

18 866,64

18 865,64

1 439,56

( 1 2s8)

(1 2s8)

(tt24l

'6,71

16,71

(78,1)

L79A,t8 20 !t06,20 (2 3821 lrL,7l
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14. Diferimentos

Descrição 2018 20L7
Variação

Valor oÁ

Gastos a Reconhecer (SD)

Seguros

Outros

2277,24

2 0sq83
226,4r

1831,81

1708,61,

!23,20

44,5,43

342,22

ro3,2L

24,32

20,O3

83,77

Totais 2277,24 1831,81 4Éi5,43 t28,t2

!4.1. Divulgação dos elementos que constituem a rúbrica "Diferimentos"

15. Rédito

15.1. Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida do período, conforme

quadro:

16. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

16.1. Saldos à data do balanço e movimentos do perído de cada classe de provisão, conforme

quadro seguinte:

Ano 2OL8

Descrição 2018 20L7
Variação

Valor otto

Venda de bens

Prestação de serviços

16 539,87

962203,59

t7 439,69

882228,50

(e00)

79 975

(5,2)

9,1

Totais 978743,rc 89Ít 668,19 79 075 8,8

Descrição Provisões
lrÌìpostos (lVA)

Processos
judiciais

erTr curso
Total

Saldo no início do período
Wariações no período
Aurnentos do período

Constitui çã o
Saldo no firn do período

o,o()

o,o()

44 530,OO
44 53O,OA
44 530,OO
44 53O,OA

o,(x)
44 530,OO
44 53O,OA
44 530,OO
214 530,04
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No ano de 2018 foicriada uma provisão para Processos judiciais em curso relativa a uma acção

movida pelo antigo administrador da Prazilandia onde este reclama pagamentos de salários em

falta.

Ano 2Ot7

Descrição Provisões
lrÌìpostos (lVA)

Processos
judiciais

erTt curso
Total

Saldo no início do período
Dirninuições do período

Uti I iza ções
Outras dirni nuições

Saldo no firn do período

t3 877,58
t3 877,58

2 908,32
LO 969,26

o,oo

O,ü)

o,oo

L3 877,58
L3 877,58

2 90,8,32
ao 969,26

o,oo

No ano de 2Ot7 foi comunicado pela Autoridade Tributária o valor das coimas relativas ao

processo de fiscalização da diferença da taxa aplicada a venda dos bilhetes da praia das rocas

entre 2012 e2O'J.4 (2.908,32€). Para talfoi utilizada a provisão constituída em 2014 relativa a

juros com pensatórios/coimas.

17. Subsídios e outros apoios de entidades públicas

17.1. Natureza e extensão dos subsídios e outros apoios de entidades públicas reconhecidos

nas demonstrações financeiras e indicação de outras formas de apoio de que

diretamente se beneficiou.

Ano 2018

Descrição

Subsídíos de outras entidades Município
Castanheira de Pera Valor que falta

im putarValor total Valor imputado no

Subsídios ao investimento
Para ativos fixos tangíveis

Equipamento básico

Subsídios à exploração

3Í)7 6'37,5L

307 6'37,5L

307 637,5L

160 000,oo

26290,45

26290,45

26290,45

160 000,oo

11() 39a,61

11(} 398,61

110 398,61

o,(x,

Totais 467 6'37,5L 146290,45 11() 398,61

Ano 2017

Descrição
Subsídios de outras entidades Município

Castanhêira de Pera
Valor que falta

imputar
Valor total
atribuído

Valor imputado no

Subsídios ao investimento
Para ativos fixos tangíveis

Equipamento básico

Subsídios à exploração

307 6.37,51

307 637,5L

307 637,51

160 000,oo

27 970,24

27970,28

27 970,2a

160 000,oo

L64659,?4

t@6s9,34
L64659,34

O,OO

Totais 67 637,5L t47970,28 t@6s9,34
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18. lmpostos e Contribuições

18.1. Divulgação dos seguintes componentes de gasto de imposto sobre o rendimento:

Descrição 2018 2017

Resultado antes de impostos
lmposto corrente
lmposto diferido

lmposto sobre o rendimento 1e=z+11

Tributações autónomas

Taxa eÍetiva de imposto (6=4/1)

r32080,42

u874,23
-4566,92

:n 307,31

213,5t

23%

108742,92

23977,47

0,00

23977,47

39,99

22%

18.2. lmposto diferido e corrente reconhecido nos resultados, conforme quadro seguinte:

DescÍição 2018 20L7

lmposto corrente do período 30 307,31 23977,47

Total do imposto do período 30:n231 23977,47

18.3. Decomposição de Ativos e Passivos por impostos diferidos por tipo de diferença à data

do Balanço:

Descrição 2018 2017

DiÍerenças temporárias que originaram Ativos por impostos diÍeridos

Perdas p/ imparidade não aceites fiscalmente

Soma A

Valores reíletidos no balanço

Ativos por impostos diferidos (Soma A x 21%)

21699,9 0.00

2t699,6 0,00

4556,92 0,00

18.4. Decomposição dos saldos com o Estado, conforme quadro seguinte:

Descrição 2018 nL7

Saldos

devedores

Saldos

credores

Saldos

devedores

Saldos

credores

IRC a Pagar

IRC a Recuperar

Retençõa de I RS - Trabalho dependente

Retenções de lR5 - Trabalho independente

IVA - A recuperar

0utros impostos

Contribuiçôer para a Segurança Social

4 980,09

169,04

5 6s4,23

87am

4m,99

11 382,57

38m34

s 240,43

s 361,59

1553,m

456,40

32,50

4 840,60

Totais 5 149,13 nfl\,13 10 602,02 6882,Íl
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19. lnstrumentos financeiros

19.1. Perdas por imparidade em ativos financeiros, conforme discriminação no quadro

seguinte:

Ano2018

Ano 2017

19.2. Discriminação das dívidas de cobrança duvidosa:

Desoipo Saldo inicial Refo4o Revenão Utilinção Saldo Íinal

Dírvidas a receber de clientes

Totais

19 26181

19 261,81 0,m 0,m 0'm

1926t81

1916181

Desuição Saldo inicial Reforço Rwersão Utilização Saldofinal

DÍvidas a receber de dientes

Totais

19 261,81

19 261,81 0,m 0,00 0,m

19 261,81

19 261 81

Descrição 2018 20t7

Em mora:

Há mais de 24 meses

19 261,81

1926r,8r

19261 81

1926r,8r

Totais 19 261,81 19 261,81
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19.3. Categorias (naturezas) de ativos e passivos financeiros, perdas por imparidade,

rendimentos e gastos associados, conforme quadro seguinte:

Ano 2018

Ano 2O17

19.4. Decomposição da rubrica " Outros Créditos a Receber"

Descrição
Mensurados ao

custo
lmparidade
acumulada

Quantia
escriturada

Ativos financeiros:

Clientes

Clientes c/c

Clientes de cobrança duvidosa

Outros créditos a receber

Outros ativos correntes

Passivos financeiros:

Fornecedores

Fornecedores c/c

Financiamentos obtidos

Locações Financeiras

Outros passivos correntes

Rendimentos e gastos de juros de

Passivos financeiros

23 !!l:t,01

4081.,20

19261,8'J.

3747,57

904i'4,62

90434,62

104 561,58

104 561,58

53 693,49

912,74

19 261,81

1926r,8t

4 081"20

408]-,20

0,00

3747,51,

0,00

994!1,62

90 434,62

104 561"58

104 561,58

53 693,49

972,74

Descrição
Mensurados ao

custo

lmparidade
acumulada

Quantia
escriturada

Ativos financeiros:

clientes

Clientes c/c

Clientes de cobrança duvidosa

Outros créditos a receber

Passivos financeiros:

Fornecedores

Fornecedores c/c

Financiamentos obtidos

Locações Financeiras

Outros passivos correntes

Rendimentos e gastos de juros de
Passivos financeiros

2LgÍJí),il

2 63&83

19 261,81

5 418,10

57 93L,27

57 93'J.,27

1ffi723,Os

160723,05

27 898,87

1933.0s

19267,8L

79267,87

2 638,&l

2 638,83

o,m

s 4r-& 10

579tt,27

57 931-,27

Lffi723,05

t@723,05

27 898,87

1 933.05

Descrição 2018 20t7
Veíiação Obs.

Valor %

Fornecedores c/c (saldo devedor)

Adiantamentos ao pessoal

Devedores p/ acréscimos de rendimentos

Outros Devedores

3 600,70

0,m

L46,8L

2688,92

7L4,47

1 600,50

4r4,21

9L2

17t4l
(1ml)

1267],

0,3

(1,0)

( 1,0)

0,0 a)

Toteis 3747,5L 5 418,10 (r 6711 (0,31
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19.5. Decomposição da rubrica " Outros passivos correntes"

20. Capitais Próprios

Descrição 2018 2017
Variação

Obs.
Valor 96

Clientes (saldo credor)

Remunerações a pagar

Fornecedores de lnvestimentos

Credores por acréscimos

Remunerações a liquidar - Encargos c/ férias

Outros acréscimos de gastos

Outros Credores

9 190,30

67,22

43 938,43

26297,39

17 uL,04

497,54

4%,U

159,90

2628t,ú
2ru9,82

443L,82

963,28

9 190

l42tl
(160)

t7 657

4 448

13 209

(466)

ilDrv/0!

1m,0

(100,0)

67,2

20,4

298,L

(48,3)

a)

b)

Totais 53 693,49 27898'86 25 795 92,5

20.1. Movimentos ocorridos no período nas rubricas de Capitais Próprios:

Ano 2018

Ano 2017

Conta Descrição Saldo lnicial Aumentos Diminuições Saldo tinal

51

551

552

57+59

818

Capital subscrito

Reservas legais

0utras reservas

Ajustamentos / 0utras variações no capital próprio

Resultado Líquido do Período

s0000,m

39 570,80

317 706,96

445 189,06

84 76s,4s

8476,s4

76 288,91

t0r773,rL

26 290,45

u765,45

s0om,m

48 047,34

393 995,87

418 898,61

101773,rr

TOTAIS 917232,27 186 538,56 111 055,90 1 012 714,93

Conta Descrição Saldo lnicial Aumentos Diminuições Saldo Final

51

551

552

57+59

818

Capital subscrito

Reservas legais

0utras reservas

Ajustamentos / 0utras variações no capital próprio

Resultado Líquido do Período

500m,m

28183,22

215218,74

473159,U

113 875,80

11382s8

102 488,22

84 765,45

27 970,28

113 87t80

50 000,00

39 570,80

317 706,96

445 189,06

84 765,45

TOTAIS 8$437,10 19864125 141 846,08 93t?9,l,n
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21. Fornecimentos e serviços externos

21.1. Decomposição dos Fornecimentos e Serviços Externos:

Descrição 2018 20t7 Variação

Valor %

Outros serviços

Conse rvação e re paração

Limpeza, higiene e conforto

Publicidade e propaganda

Trabal hos especializados

Ferram. e utens. desg. rápido

Comunicação

Honorários

Eletricidade

0utros materiais

Vigilância e segurança

Rendas e alugueres

Seguros

Material de escritório

Serviços bancários

Combustíveis

Comissões

Água

Contencioso e notariado

Deslocações e estadas

Subcontratação

Despesas de representação

Livros e documentação técnica

Artigos para oferta

73115,29

6160&63

38 404,48

22877,81.

20 500,02

L5 485,23

8M9,29

5 982,50

5634,25

4 986,50

4727,06

3 91&83

3 915,19

3 345,04

2 803,28

2757,07

2652,36

1 345,90

1 136,00

696,90

325,35

208,75

51,65

35,00

39 890,70

43022,40

35 980,13

34 951,93

L2577,00

L6602,32

7 845,56

7 890,00

8 651,30

499r,r0

2079,76

8234,I0

4549,75

4 901,36

3 011,43

5717,38

7MO,T3

1 336,01

480,91

2 904,85

7 257,I0

378,45

20,33

411,89

33225

18 s86

2424

(12074]'

7 923

(1tr7l
604

(1 so8)

(3 017)

(s)

2647

(4 31s)

(63s)

(1 ss6)

(208)

(2 e60)

1,2r2

10

655

(22181,

(6 e32)

(170)

3L

(3771,

83,3

43,2

6,7

(34s)

63,0

(6,71

7,7

(24,21

(34e)

(0,1)

L27,3

(s2,4)

(13,9)

(31,8)

(6,9)

(51,8)

u,2
0,7

136,2

(76,41

(95,5)

(44,8)

I54,1

91,5

Totais 284952,28 2ss 12189 29826 tl,7
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22. Gastos com o Pessoal

22.1. Pessoal ao serviço da empresa e horas trabalhadas:

22.2. Gastos com o pessoal:

23. Outros gastos e outros rendimentos

Descrição

2018 20L7

Ns médio de

Dessoas

Ne de horas

trabalhadas

Ne médio de

pessoaS

Ne de horas

trabâlhadas

Pessoas ao serviço da empresa

Pessoas remuneradas

Pessoas ao serviço da empresa por tipo horário

Pessoas a tempo completo

Pessoas ao serviço da empresa por sexo

Masculino

Feminino

36

36

17

19

53942

53942

25M6

28/,96

32

32

18

t4

58857

58857

33031

25826

Descrição 2018 2017
Variação

Valor %

Remunerações dos órgãos sociais

Remunerações do pessoal

Encargos sobre as remunerações

Seguros de acidentes no trabal ho

Outros gastos com o pessoal

(dos quais: fardamento)

33 15L,54

333207,82

80 949,60

2U0,52

3547,15

2072,15

24408,18

375780,94

w802,64

4243,96

3493,28

1 586,85

8743

(42s73l'

(3 8s3)

(1 603)

54

485

35,8

( 11,3)

(4,S)

(37,8)

1,5

30,6

Totais 453 496,63 492729,n (3s 232) t6,3

23.1. Decomposição da rubrica "Outros gastos", conforme quadro seguinte:

Descrição 20ra 20t7
Variação

Valor %

lmpostos
Gastos e perd. em inv. não financ.
Outros gastos e perdas

4756,32
0,00

t4473,23

8 359,5L

9,4r
9 L50,29

(3 603)

(e)

5323

(43,1)

(100,0)

58,2

Totais t9229,55 t7 5t9,2t LTLO 918
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23.2. Decomposição da rubrica "Outros rendimentos", conforme quadro seguinte:

24. Divulgações exigidas por diplomas legais

Descrição 2018 20t7
Variação

Valor %

Outros 28785,92 38227,88 e4421 (24,71

Totais 28785,92 38227,88 le 4p.2l 124,71

24.1. lnformação por atividade económica:

Ano 2018

Anoã)17

Descrição Promoção Turística Restauracão Total

cAE 82990 cAE 56107

Venda de mercadorias

Prestações de serviços

Compras

Fornecimentos e serviços externos

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas

Mercadorias

Matérias primas, subsidiárias e de consumo

Número médio de pessoas ao serviço

Gastos com o pessoal

Remunerações

Outros gastos

Ativos fixos tangíveis

Quantia escriturada líquida final

Total das aquisições

16 539,87

709 984,89

8 756,q)

257 497,L0

t0014,23

10 01423

28

395 540,58

318 895,88

76il4,70

824 951,89

11 390,78

0,00

252218,70

85 462,88

27 455,t8

87 518,60

87 51&60

8

57 956,05

47 463,48

70492,57

19546,75

640,00

16 s39,87

962203,59

95 218,88

28p.952,28

97 532,83

t00l4,B
87 518,60

36

453 496,63

366 359,36

87 t37,27

u4498,il
12 030,78

DesctiSo PromodoTudsüca RestaunÉo Total

cÁ8849fl) cAE 55107

Venda de mercadorias

PÍestaçõ€s de serúços

Compras

Fornedmnbs e serviços externos

Custo das menadodas vendldas e matéÍhs consJrida
Mercadorias

Matérias primas, s.tbsidiárias e de consumo

l{úmem médlo de pessoaao serüço

Gastos om o pesoal

RemuneraSes

Outros gastos

Atlvos Íixos tangívels

Quantia escriturada lQuida final

Toal das aquisições

7.883,99

635.929Ê6

lLm,0{
23L/t9,6t

l0.76ttn
10.7&,n

n
4t7.4t2,9

336.239,66

8r.1R 33

w.272,8
t4.1m,,24

9.sstru
?fi.u,ít,lÃ
10d420,2r

23.ffip
ÍB.Uq90

$3.178,q)

5

75.316,ü

63.949,46

1r.366,55

18.906,75

850,m

17./l39,69

88a22gE)

ü5.ín25
255.15,89

tL3.9,o,6t

to.76t n
ÍB.r7qqt

32

4CL78.,ú
tm.189,12

92.539,88

967.179,55

L4.W,24
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24.2. lnÍormação por mercado geográfico:

Ano 2018

Ano2017

Descrição

Merodos geográficos

Total

lnteÍno Comunitário [xterno

Vendas

Prestações de serviços

Compns

Fornecimentos e serviços externos

Aquisições de ativos fixos tangÍveis

17 439 69

88228,50

1155m,25

240802,96

149s&24

14322,93

17 439,69

882X&so

il55m,25

255 125,89

14 958,24

24.3. Outras divulgações exigidas por diploma legal

o A Administração informa que a Empresa não apresenta dívidas ao Estado em

situação de mora, nos termos do Decreto-Lei ns 534/80 de 7 de Novembro.

o Dando cumprimento ao estipulado no Decreto-lei ns47I/91, de 17 de Outubro, a

Administração informa que a situação da Empresa perante a Segurança Social se

encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

o Não foram concedidas quaisquer autorizações nos termos do Arte 397q do CSC

(Negócios entre os Administradores e a sociedade), pelo que nada há a indicar para

efeitos do ne 5, alínea e) do Arlo 66e do CSC.

o Relativamente ao Arte 66e-A do CSC, devemos informar que :

- Não existem quaisquer operações, comerciais ou financeiras, não incluídas no

balanço;

- Os honorários faturados no período de 2018 pelo Revisor Oficial de Contas

referem-se a Revisão Legal de Contas (2.975,00€).

Descrição Mercados geográficos Total

lnterno Comunitário Externo

Vendas

Prestações de serviços

Compras

Fornecimentos e serviços externos

Aquisições de ativos fixos tangÍveis

16 539,87

962 203,59

95 218,88

271738,73

12 030,78

BZl4,r5

16 539,87

962 203,59

95 218,88

284952,88

12 030,78
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25. Acontecimentos após a data do balanço

25.1. Autorização para emissão das demonstrações financeiras:

As demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão pela Conselho de

Administração em L2/O3/2O19.

25.2. Acontecimentos após a data do balanço que não deram lugar a ajustamentos:

Não ocorreram quaisquer acontecimentos após a data do balanço que alterem o

conteúdo ou os valores destas Demonstrações Financeiras.

O Contabil Certificado

r"-<\J

Conselho de Administração

G4* *€"'^"( iwl"'Y
Âlsxqrrlrc ftdrugto \othrn
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RETÂTóRP E PARECER DO FISCAIÚNICO

Ao Município de Castanheira de Pera,

No exercício das nossas funções de fiscalização e no cumprimento da lei e do mandato que nos foi

confiado, apresentamos o relatório anual sobre a atividade fiscalizadora desenvolvída e damos parecer

sobre o relatório de gestão e as demonstrações financeiras apresentadas p€lo Conselho de Administração

da PRAZnIÂND|$ ruNSMO E AMA/,ENnE, E M., referentes ao exercício de 2018.

Após o início de funções acompanhámos com a periodicidade e a extensão necessíria, a atividade

desenvolvida pela sociedade e o registo das suas transações. Das reuniões e outros contactos havidos

com a Administração e principais responsáveis da sociedade foi dada resposta às questões que foram

postas e que contribuíram para a melhor compreensão dos negócios e dos registos contabilísticos.

No final do exercício analisámos as demonstrações financeiras e o relatório de gestão os quais

consideramos conformes e apresentando apropriadamente a posição financeira, o desempenho e os

fluxos de caixa da Empresa, pelo que emitimos uma certificação legal das contas não modificada.

A nossa opinião é de que o relatório de gestão e as demonstrações finarrceiras, bem como a proposta de

aplicação dos resultados, reúnem as condições pani a sua aprovação pelo Município de Castanheira de

Pera.

Concluindo, manifestamos o nosso agradecimento ao Conselho de Administração e serviços da Empresa

pela disponíbilidade manifestada e contributos dados para a realização do nosso trabalho.

Leiria, 15 de março de 2019

O Fsc* Úrvrco
IEA*!C
Repres€ntada por
Femando Sá Pereira
ROC n.e 997

LA-Lú,C*ÉaAAffiSFEELE/4 vt

I'irif,RqcrÍtnoMo*"t"0.o.o"o".iÌ'Jffiürï13o1fiüï.ifl:;ffifrãóffF-*u6o,e-E-ql:ss'!(uellss:pg
Coitú.ü RnAsslrkc€ B@ 2l - 3!302Ì8 Cobtr.-Tc|.239 7Od ó50-F8.239 ?([ ó9- F-q:l: qtobÊaIffi.r

Página 50



't, Prazilândia, Turismo e Ambiente - E.M

5.P.O.C

J@Ctrcin
So6a tâl
Sá Peain
Pulo Bro

SROC n." 65

CERTTFICAÇÃO lnCer, DAS CONTAS

RETATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAçõES FINANCEIRAS

Opinião

Auditámos as demonstÍações financeiras anexas de pRA:il1ÂNDn, TR|SMO E AMBIENTE, E.M. (a

Entidade), que compreendem o balanço em 31 de dezembro de 2018 (que evidencia um total de
1.328.104,75 euros e um total de capital próprio de 1.Ot2.7t4,93 euros, incluindo um resuhado líquido
deLOL.773,I! euros), a demonstração dos resultados por naturêzat a demonstmção das alterações no
capital próprio e a demonsração dos fluxos de caixa relativas ao ano findo naquela data, e o anexo às

demonstrações financeiras que incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas estão preparadas, em todos os aspetos materiais,
de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Pequenas Entidades adotada em
Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística-

Bâsês parâ a opinião

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas lnternacionais de Auditorìa (lSA) e demais
normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas
responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção "Responsabilidades do auditor
pela auditoria das demonstrações financeiras" abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da
lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais
de Contas.

Estamos convíctos de que a prova de audhoría que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar
uma base para a nossa opinião.

Responsâbilidades do órgão de gestiío pelas demonstragões financeíres

O órgão de gestão é responsável pela:

- 
preparação de demonstrações financeiras de acordo com a Norma Contabilístíca e de Relato

Financeiro para Pequenas Entidades adotada em Portugal através do Sistema de Normalização
Contabilística;

- elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;

- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação
de demonstrações financeiras isentas de distorção material devida a fraude ou erro;

- 
adoção de políticas e critérios contabilííicos adequados nas círcunstâncias; e

LA-L.HaEãÉa&Asffi*rEt_trA tB
mF / NIFC: 50t 1}? 9ít - Crgibl Scil: r35O € - f.i.d.dG Do. emü

Lcirir: Rür C.dtlo Mouitrho dc Âlbuqlcrquc. S2.'C /.{p. 2913 - 2l0t-902 t iÌir - Tcl. 2{4 8ló 0!r0 - FrL 2/l4 El6 099 - E-oril: ecÉlalE{ept
G'i!tb6: RE AugÉo Ma6 Boe 2l - i030-2lt Coinln - Tcl. 239 70t 6J() - Fd. 239 708 659 - E-üili óimhrat*ffi.pt
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- avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando

aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das

atívidades.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonírações financeiras
como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro, e emitir um relatório onde
conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança mas não é uma garantia de
que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando

exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou
conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que inffuenciem decisões económícas dos utilizadores
tomadas com base nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as lSA, fazemos julgamentos proÍìssionais e mantemos
ceticismo profissional durante a auditoria e também:

- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido
a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a

esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar
uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorÉo material devido a fraude é

maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude
pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionaiE falsas declarações ou sobreposição ao
controlo interno;

- 
obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de
conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para

expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;

- 
avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas
contabilísticas e respetivas divulgações freitas pelo órgão de gestão de acordo com a Norma
contabilística e de Relato Financeiro para Pequenas Entidades adotada em Portugal através do
Sìstema de Normalização Contabilística;

- 
concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuídade e,

com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com

acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da

Entidade para dar continuidade às suas atividades.

Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório
para as divulgaçôes relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas

divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas

na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições
futuras podem levar a que a Entídade descontinue as suas atividades;

- 
avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações fìnanceiras, incluindo
as divulgações, nos termos da Norma Contabilística e de Relato Financeiro para

Entidades adotada em Portugal atÍavés do Sistema de Normalização Contabilística; e

LU-I-41 CaÉa&A4ffiRELDA
NIF / NIFC: ít2 237 95J - CrÈàl Soci.l: 135t0 € - Sai.d.d. poÍ Q'e

Lciri.:RuclpitroMouiúodcAlboqucrquc,5G2.'clAp.2913-2{[-902t irh-TcL244tt6a9o-Fú.244t16(D9-E.mit:441@!ç!:!Iqs,g!
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- comunicamos com os encarregados da governâção, entre outros assuntos, o âmbito e o

calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer
deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

A nossa responsabilÍdade inclui ainda a verifìcação da coerência da informação constante do relatório de
gestão com as demonstrações financeiras.

RETATO SOBRE OUÌROS REQUIS]TOS LEGAIS E REGUTAMENTARES

Sobre o relatório de gestão

Em nossa opinião, o relatório de gestão foi preparado de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis em
vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras auditadas, não tendo
sido identificadas inconeções materiais.

teiria, 15 de março de 2019

LAARrÊ
Representada por
Fernando Sá Pereira
ROC n.e 997

LCA - Ld,Cã1Eré&As#gttELEA 3B
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