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RELATORIO DE GESTÃO E ATIVIDADES

2013

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES

Nota Introdutória

Elaborado para cumprimento do estipulado da Lei n.2 50/2012 de 31 Agosto, nos termos o
artigo 42.~, n2 1, alínea d) bem como no disposto n9 11, nQ 1, alínea g) do Estatutos da
Empresa, o presente Relatório de Gestão e Atividades, da Prazilândia - Turismo e Ambiente,
EM, respeita ao ano de 2013.

O objetivo do presente Relatório do Conselho de Administração é fazer a descrição das
atividades desenvolvidas em 2013 por sector de atividade, e avaliar o desempenho da
Empresa, confrontando-o com os dados contabilísticos disponibilizados no capítulo da
Apreciação de Contas.

o
Relatório do Conselho de Administração (‘1

li,
LiJ

No decurso do ano de 2013, foi notório, como não poderia deixar de ser, o impacto da difícil o
conjuntura que o país atravessa.

>
Contudo, e apesar dessa conjuntura, a administração tem enviado esforços no sentido de dar

continuidade ao trabalho desenvolvido, e atingir os objetivos a que se propôs.

o
A Prazilândia-Turismo e Ambiente, E.M apresenta no final do exercício um resultado líquido

positivo de €27.569,60, resultado favorável tendo em consideração a conjuntura atual.

A principal atividade da Prazilândia-Turismo e Ambiente, E.M é a gestão e exploração de O
equipamentos e infraestruturas de desporto, lazer e turismo, bem como a organização de

atividades nestas áreas:

> Gestão da Casa do Tempo e Lagar do Poço Corga

> Edição do jornal “O Castanheirense”

II Casa O Tempo ‘4~W~~
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> Promoção Turística e de atividades culturais e desportivas a’
fr7

> Gestão e exploração da Praia das Rocas

> Gestão e exploração de Villa Praia

Adicionalmente, a Prazilândia-Turismo e Ambiente, E.M organiza e acolhe diversos tipos de
eventos institucionais e culturais.

1 - Gestão da Casa do Tempo e Lagar do Poço Corga

Com o intuito de manter viva a história da indústria de Castanheira de Pera e sendo este
museu já um espaço de preservação e valorização do espólio relacionado com o Jornal «O
Castanheirense» e com a arte tipográfica, enriqueceu-se a Casa do Tempo com uma exposição
permanente sobre a indústria de lanifícios e arte tipográfica da nossa terra, continuando assim
a prossecução do seu objetivo como local incentivador do desenvolvimento social, educativo e
cultural da comunidade.

Em áreas tão diversificados como a história, a pintura, o desenho, as artes decorativas ou o
artesanato, a Casa do Tempo ao longo do ano de 2013, realizou 14 exposições, abaixo
discriminadas, que obtiveram a visita de 1.801 pessoas.

MODELISTA DE VESTUÁRIO

8v HEART, foi o tftulo que Laura Sobreira escolheu para a exposição de cerâmica e vidro 5
decorado apresentada na Casa do Tempo de 18 de Janeiro a 5 de Fevereiro. Em destaque

li,
estiveram dezenas de pratos e molduras decoradas por Laura a partir da técnica do LIJ

o
pontilhismo. É ponto a ponto que esta professora dá asas à sua imaginação, criando desenhos,

mensagens e dedicatórias que transformam simples pratos em ideias originais para festas e 9
>lembranças.

MÁSCARAS & ENTRUDOS, trouxe à Casa do Tempo vários trabalhos realizados por algumas

Instituições de Castanheira de Pera. Foi com grande criatividade que a Biblioteca Municipal, o O
Centro Paroquial, a Cercicaper, a E. 8. 1, o Jardim de Infância, a Santa Casa da Misericórdia, o

Sindicato dos Trabalhadores Têxteis, Lanifícios e Vestuário do Centro e o Sport Castanheira de

Pera e Benfica nos surpreenderam com máscaras e entrudos muito originais e coloridos.
uJ
o

AFINIDADES, foi este o nome que Hermínia Fonseca e José Simões atribuíram à exposição

que esteve patente na Casa do Tempo de la 24 de Março. Amigos há já vários anos, Hermínia

e José partilham também o gosto pelo antigo. Esta mostra conciliou algumas das Antiguidades

que José tem vindo a colecionar ao longo da sua vida com vários trabalhos realizados por

Hermínia a partir do crochet, ponto cruz, arraiolos ou trapologia. LiJ
a
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TRAÇOS, foi o título atribuído pela artista Paula Gouveia à exposição de piatura qi

apresentou na Casa do Tempo de 29 de Março a 21 de Abril. Nesta mostra, Paula colocou em

destaque 17 telas, permitindo ao público apreciar um estilo pictórico marcado pelo uso dos

tons terra e pelos traços que registam sentimentos, memórias, pensamentos da artista.

25 ANOS À VOLTA DOS LIVROS, foi a exposição que teve lugar na Casa do Tempo de 25 a

Abril a 7 de Maio. Assinalou as comemorações dos 25 anos da Biblioteca Municipal de

Castanheira de Pera, mostrando ao público fotografias, documentos, cartazes, livros ligados às

diferentes iniciativas e atividades que esta Instituição tem promovido ao longo destes anos.

ARTES E OFÍCIOS TRADICIONAIS — Tecelagem, Vime e Cestaria, Olaria e Sapataria, foi a

mostra que a Casa do Tempo recebeu de 10 de Maio a 4 de Junho e na qual a Fundação ADFP

de Miranda do Corvo nos apresentou um conjunto de trabalhos realizados com base em

algumas artes e ofícios tradicionais, sendo que na exposição pôde-se apreciar desde os cestos,

às cadeiras e bancos, passando pelos tapetes e peças diversas feitas em barro ou vidro.

PINTURA DE DIOGO SOARES, trouxe a público um conjunto de 28 telas pintadas a óleo e a

acrílico, nas quais este jovem de Santarém nos levou a apreciar imagens de paisagens, flores,

animais, lugares. São estas as temáticas centrais da sua obra pictórica e foi com base na sua

paixão pela pintura que a Casa do Tempo apresentou esta mostra que esteve patente de 7 a 5
3odeiunho.

uJ
FADO — Património Imaterial da Humanidade, exposição itinerante do Museu do Fado que e
esteve patente na Casa do Tempo de 4 a 30 de Julho mostrando ao público um conjunto de

painéis alusivos à Histórias e aos Fadistas que marcaram esta canção tipicamente portuguesa e 5
reconhecida também já como Património da Humanidade pela UNESCO.

ACORDEÕES DE NESTOR FERREIRA ALVES, foi a mostra que a Casa do Tempo acolheu de tU

2 a 27 de Agosto e na qual o castanheirense Nestor Ferreira Alves nos mostrou alguns

exemplares da colecção de Acordeões que tem vindo a desenvolver ao longo dos últimos anos.
tU

CACOS E TRAPOS, protagonizada por Sófia Morais e Milu, esta exposição ficou patente na
tU

Casa do Tempo de 30 de Agosto a 24 de Setembro. Permitiu ao público apreciar várias dezenas e
de trabalhos realizados por estas duas castanheirenses, sendo que entre as várias sugestões se Q
encontraram, por exemplo, diversos painéis de azulejo, peças de cerâmica decoradas, pintura

em tela, tecido, quadros, porta-moedas, a bijuteria e trabalhos em quiling.

tu
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HISTÓRIAS, LENDAS, Mitos e Ditos contados na Nossa Terra, foi este o título escoIbidC~ela

Prazilândia e pela Casa do Tempo para uma exposição que colocasse em destaque a tradição

oral do Concelho de Castanheira de Pera, permitindo ao público conhecer algumas das lendas,

contos, histórias, mitos e ditos que permanecem na memória dos castanheirenses e que têm

vindo a ser passadas de pais para filhos e de avós para netos, preservando-se também assim a

identidade do Concelho e das nossas gentes.

TERCEIRA IDADE VIVA, foi a exposição que esteve patente na Casa do Tempo de 18 de

Outubro a 5 de Novembro, na qual o Centro Paroquial e a Santa Casa da Misericórdia de

Castanheira de Pera reuniram vários trabalhos realizados pelos seus utentes. Desde trabalhos

mais tradicionais como o crochet, às rendas e aos bordados, passando depois por peças

elaboradas com base em novas técnicas como a pintura em tela, gesso, vidro, até a trabalhos

feitos com tecidos, feltro e materiais reciclados que estas duas Instituições permitiram ao

público não só apreciar uma exposição muito diversa, mas também dar a conhecer o talento

da Terceira Idade do nosso Concelho que continua ativa, sem perder o sorriso e a criatividade.

A VINDIMA, o Azeite e a Castanha, foi o título escolhido para a mostra que pode ser apreciada

de 9 de Novembro a ide Dezembro, na qual se procurou recolher alguma informação, objetos

e alfaias ligadas aos trabalhos agrícolas que marcam o tempo do Outono, nomeadamente a

Vindima, a apanha da Azeitona e da Castanha. O
r’i

OUTONO, nome da exposição que a Casa do Tempo recebeu de 6 a 31 de Dezembro na sala

de exposições temporárias que nos mostrou 6 aguarelas de Paula Gonçalves e 23 fotografias

de Tiago Ladeira. O
>

A Casa do Tempo continuou a assegurar o funcionamento do Posto de Turismo. H
cl:

A abertura do Lagar do Corga continuou a ser assegurada sempre que solicitada. tU

o
2 - Edição do jornal “O Castanheirense” 1<

1—
A edição do Jornal em papel e edição eletrónica ainda está inativa, continuando a aguardar a
nomeação de um novo diretor. Por este motivo não foi realizado o contrato programa “O
Jornal O Castanheirense”. tu

O
3 - Promoção turística e de atividades culturais e desportivas Q

É na promoção da Praia das Rocas e do turismo do Município em geral, que apostámos com
grande empenho fazer publicidade em várias rádios regionais e locais, revistas, jornais
regionais e nacionais.

tu
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Continuámos com publicidade na Televisão, por várias vezes na RTP 1, reportagent&oore a
Praia das Rocas, no Programa Preço Certo, colaborando na montra final com um prémio de 1
fim-de-semana na VilIa Praia e em canais da 1V por Cabo. De referir que estes programas são
replicados nos mesmos canais por cabo na internet e em plataformas digitais, como por
exemplo, o Youtube.

A publicidade feita veio dar visibilidade às atividades realizadas, atraindo mais visitantes e
potenciais clientes das mesmas.

Desenvolveram-se ainda um conjunto de atividades, dentro e fora da época alta, sempre com
o pressuposto de pôr em prática uma panóplia de atividades que beneficiem e promovam o
Concelho, com o intuito de conseguir prolongar o tempo de permanência dos visitantes, na
área do Município que abaixo descrevemos:

Animação ao longo do ano

Janeiro Sprint Enduro

Data Título / Parceria

Representação na Bolsa de Turismo de lisboa (BTL)
Fevereiro

Rally de Inverno

Abril Mês do Cabrito

Junho Parceria com a Feira Medieval de Castanheira de Pera

EXPOFACIC — Feira Agrícola, Comercial e Industrial de Cantanhede

Rally de Clássicos

Agosto Downhill Campeonato SRAM

Aquabike — Prova com federação de Triatlo

Outubro Aldeias do Xisto Sky Road

UTAX

Dezembro Concurso Árvores de Natal

o
ri
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Animação de Verão na Praia das Rocas: ~

Data Título / Parceria

Slide

Rapei

Parede Escalada

Gaivotas

Canoas
Junho

Bodyboard
a

Hidroginástica

Setembro
Polo Aquatico

Aquabail

insufláveis

Comemoração do Dia Mundial da Juventude (n
Caça aotesouro o

Praia das Rocas:
o

Através de protocolos de colaboração com diversas entidades, foi possível promover diversas
iniciativas, na Praia das Rocas. O

>
- H

Li~J

o
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Foram efetuados também trabalhos de conceção/elaboração/distribuição de cartazes
suportes publicitários, bem como a divulgação de informação junto à comunicação social.

Continuámos a manter e a dinamizar a página no facebook para a Praia das Rocas,
constituindo uma mais-valia como meio difusor de informação, partilhando fotos e divulgando
as atividades, promovendo de uma forma gratuita a Praia das Rocas.

O website www.praiadasrocas.com é um veículo de promoção da Villa Praia e Praia das Rocas,
bem como do Municipio, mantendo elevadíssimos níveis de consultas, especialmente na época
alta.

4 — Exploração Ginásio

A exploração do Ginásio visa promover a qualidade de vida da comunidade local,
proporcionando aos munícipes uma melhoria do seu bem-estar físico, psicológico, entre outros
benefícios sociais.

Conscientes quanto ao facto do sedentarismo ser um fator de risco para o desenvolvimento de
muitas doenças crónicas, como a obesidade, doenças cardiovasculares que constituem uma
das principais causas de morte no mundo ocidental, é de suma importância incutir na
população local a prática regular de desporto, criando e desenvolvendo as condições mínimas
para a integração da atividade física no quotidiano do concelho.

O Ginásio conta com infraestruturas para o desenvolvimento de atividades desportivas como
Musculação, Aeróbica, Step e Ténis, abrangendo uma faixa etária bastante ampla. çy~

Apesar da constatação da insuficiência do valor global das receitas geradas pelo ginásio, não O
assegurando a sua manutenção, a Prazilândia — Turismo e Ambiente, como entidade municipal t’I
promotora, manterá como objeto o fomento e a prática de atividades desportivas para o
bem-estar da população. O

5 - Gestão e exploração da Praia das Rocas O
>

A Praia das Rocas continua a ser um empreendimento essencial no desenvolvimento turístico jZ
do Município e com reflexos em toda a região.

uJ
Assim e após uma nova época balnear, constatamos o facto de a Praia das Rocas continuar a
ser uma grande atração turística. A época iniciou-se de uma maneira positiva, em relação ao
ano transacto com mais visitantes em Junho, tendo sido um ano privilegiado pelas condições
climatéricas. ai

o
Em relação à animação a Prazilândia manteve o contrato com a empresa Cordastrong, Ida.

Foi mantido durante o ano de 2013, os protocolos assinados com o Agrupamento de Escolas,
Centro de Saúde, Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários e G.N.R. de Castanheira —

de Pera, mediante o qual os estudantes e utentes destas instituições, beneficiam de um
desconto de 50% nos ingressos.

ai
a __
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Comparativo Bilhetes vendidos de 2005 a 2013

BILHETES VENDIDOS NA PRAIA DAS ROCAS

2005 2006 2007 2009 2009 2010 2011 2012 2013

tio 0 4092 3.111 6.2*3 6.711 5.150 5.962 3.175 5.025

ultio 21.793 19.423 16.413 22.565 22.407 22.595 17.521 1734* 19.13*
53.654 36.773 40.160 44.776 45.670 4*.13Z 24.155 32.624 40.516

stembro 7.440 10.321 11.231 3.503 7734 5.693 2.173 5.572 6.551

Receitas das Vendas na Praia das Rocas
rn
o

RECEITAS DA PRAIA DAS ROCAS (‘1
vi
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o
o

Em 2013 foram geradas receitas no valor de 371.802.18€, tiveram um acréscimo bastante

significativo de cerca de 22% em relação ao ano transato. Tal facto deveu-se, essencialmente,

às boas condições climatéricas registada neste verão e à dinamização dos espaços levada a E—
acabo esta época.

uJ
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TAXA DE OCUPAÇÃO DA VILLA PRAIA DE 2013 (‘1
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As receitas geradas em 2013 com a exploração da VilIa Praia foram de 40.952,37€.
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6 - Gestão e exploração de VIIIa Praia

De uma forma global a VilIa Praia manteve os valores do ano anterior. Face à conjuntura
socioeconómica que o país atravessa, alcançou-se com o protocolo efetuado com a Lifecooler
os resultados e objetivos francamente satisfatórios.
Continuámos a apostar na qualidade e a trabalhar na melhoria do seu espaço e na sua
promoção.

RECEITA5 DA VILLA PRAIA
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80.000.00 a.066s3 67.510 71
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Análise Económico-Financeira

RELATORIO DE GESTÃO

1.1 DEMONSTRAÇAO DE RESULTADOS

Rendimentos

O volume de negócios do ano de 2013 atingiu o montante de 417.465,88€ (quatrocentos e

dezassete mil, quatrocentos e sessenta e cinco euros e oitenta e oito cêntimos) registando um

aumento considerável na ordem dos 18%. A Praia das Rocas contribuiu com 371.802,18€

(trezentos e setenta e um mil, oitocentos e dois euros e dezoito cêntimos), o que representa

aproximadamente 89% do volume de negócios, aumentando ligeiramente a percentagem

comparativamente ao exercído anterior. A exploração de Villa Praia representou 10% do

volume de negócios registando um valor idêntico ao do período anterior.

Valor (euros) Valor (euros) Variaçao
Rubrica

2012 2013 O

71- Venda de mercadorias

6.823,52€ 2.286~139 l99%Praia das Rocas

Jornal

Soma 1

72- Prestação de Serviços

Praia das Rocas

103,10€

6.926,62€

304.399,30€

Villa Praia

~inásio

Soma 2

Soma 1±2

2.286,13€

369.516,05€ 2l%

41.418,75€ 40.952,37€ -1%

4.711,33€

345.818,05€ 415.179,75€

~52. 744,67t 4’17.4~65 ,s~t’ is%
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No ano de 2013 registamos um aumento global de volume de negócios na Praia da—t~cas n~

ordem dos 19%. Excluindo a venda de Merchandising/Acessórios todas as rubricas

apresentaram uma variação positiva na qual se salienta, pelo seu valor global, o aumento da

venda de bilhetes. Relativamente aos gelados registam o maior aumento percentual de todas

as rubricas. Descreve-se abaixo a composição do volume de negócio gerado pela Praia das

Rocas:

Bilhetes 238.918,67€ 276.230,00€ +16%

Merchandising / Acessórios

Aluguer (espreguiçadeiras, chapéus,
gaivotas, outros)

Contrato Locação 7.929,00€

Gelados e Outros 22.743,12€ 35.434,58€ +56%

Soma 311.222,82€ 371.802,18€ +19% rn
o
ri

No que respeita à conta 75 Subsídios Destinados à Exploraçào, verifica-se que os subsídios

atribuídos pelo Município de Castanheira de Pera, aprovados no Orçamento para 2013,

totalizaram 162.593,16€ (cento e sessenta e dois mil, quinhentos e noventa e três euros e

dezasseis cêntimos) um valor ligeiramente superior ao período anterior, que foi de

155.857,72€ sendo que em 2013 o total dos Subsídios auferidos foram rendimentos do

exercido ao contrário do que aconteceu no ano anterior em que 51.376,56€ (cinquenta e um

mil, trezentos e setenta e seis euros e cinquenta e seis cêntimos) foram obtidos enquanto

subsídio ao investimento, conforme previsto no contrato-programa das “Piscinas do Valseá”.

De referir que este valor (51.376,56€) continua integrado na rúbrica de Diferimentos, no

Passivo do Balanço anexo, vindo a ser reclassificados nas Outras Variações no Capital Próprio

logo que se concretize investimento naquele equipamento.

fl Casa C Tempo iz Ccin
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6.823,52€ 2.286,13€

42.737,51€ 49.922,47€

-199%
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75- Subsídios

Sub. destinados à exploração - MCP 104.481,16€ 162.593,16€ *

Sub. Ao investimento - MCP 51.376,56€ 0,00€

Soma 155.857,72€ 162.593,16€

*por se tratar de realidades distintas consideram-se não comparáveis.

Foram ainda reconhecidos 11.519,20€ na conta 7883 (Outros rendimentos e ganhos —

imputação de subsidio para investimento), em balanceamento às amortizações dos bens de

investimento, em conformidade com o pedido de afetação da verba de equipamento básico

das Piscinas do Valseá para a Promoção Turística e para a Praia das Rocas.
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Relativamente à rubrica Outros Rendimentos e Ganhos, a cedência de exploração dCtar da
Praia das Rocas está registada apenas até ao mês de Setembro, altura em que terminou o
contrato com a empresa que tinha a exploraçâo do referido Bar tendo ficado por receber de
rendas devidas o valor de 19.261,81€ (dezanove mil, duzentos e sessenta e um euros e oitenta
e um cêntimos). Já o contrato de Publicidade com a Unilever manteve o valor do ano anterior.

Rubrica Valor (euros) Valor (curos) Variação
2012 2013 I°’°

78 Outros Rendimentos e an os

Publicidade

Cedência Exploração Restaurante

Imputação Subsidio Ao Investimento

Outros Rendimentos e Ganhos

Soma

Gastos

10.000,00€

22.572,00€

11.519,20€

10.957,42€

55.048,62€

10.000,00€

16.929,00€

11.519,93€

0%

-33%

0%

1.920,94€ -B2%

40.369,87€ -27%

Acompanhando o aumento dos ganhos também aos gastos no ano de 2013 verificaram um
aumento generalizado nas rubricas de gastos. De salientar que em termos percentuais o
aumento dos gastos foi semelhante ao aumento dos proveitos havendo apenas uma diferença
de 1% entre eles.

Os Gastos com o Pessoal mantêm a liderança na estrutura dos gastos, continuando a ter um
peso relevante na estrutura dos mesmos (46,6%) e isto é inerente à própria atividade da
empresa.

Gastos

61- CMVMC

62- FSE -

63- Gastos com o Pessoal

68- Outros Gastos e Perdas

69 — Gastos e Perdas Financiamento

Valor (euros) Valor (euros) Variação

2012 2013

22.674,09€

146.681,00€ 199.217,33€

236.224,54€ 274.784,49€ +16 %

65.955,20€ +7% —.

7.890,65€ 5.153,79€ -35%
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29.819,89€

64- Gastos Depreciações Amortizações 61.765.18€

+32°k

+ 39 %

29.394,98€ 14.587,53€ -50%

Soma 5b~3Ã77,65C ~á9.518,2~€ +17%

As Depreciações e Amortizações registam também um aumento. Esta situação ficou a dever-se
à aquisição de novos bens do ativo fixo tangível, bens estes sujeitos a depreciações.
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Fornecimentos e Serviços Externos — os valores apresentados englobam entre outros, comg~_.1r
habitual, gastos de conservação e reparação, com publicidade e os gastos com a aquisiçao de
produtos de limpeza e manutenção da Praia das Rocas e VilIa Praia;

1.2 BALANÇO

Investimentos

Rubrica Valor (euros)

Activos Fixos Tangiveis

Edifícios e outras Construções O 0O€~

Equipamento Básico 52.451 73€

Equipamento de Transporte - 0,00€

Equipamento Administrativo 1.643,91€

Outros Activos Fixos Tahgiveis - 3.957,48€

44 Activos Intangíveis 0,00€

45 Investimentos em Curso 0,00€

Soma 58.053,t2C 2
o
ri

Este quadro, conforme Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados, apresenta os LiJ
aumentos verificados nos Ativos Fixos Tangíveis no período de 2013.

o
Dívidas de Terc&ros

cl:
Como já referido existe uma divida da empresa Caprichovillage — Hotelaria e Restauração, Ida. ai
relativa a rendas por liquidar da exploração do Bar da Praia das Rocas. Para além deste crédito
existe ainda um conjunto de pequenos créditos sobre os assinantes do jornal “O
Castanheirense”.

tu
o

Dívidas a Terc&ros tu

Da análise ao Balanço, verifica-se que o valor com maior expressão respeita à dívida 2
decorrente dos contratos de locação Financeira.

H

Casa ED Tempo
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1 3 INDICADORES ECONOMICO-FINANCEIROS M
LIQUIDEZ GERAL

Ativo Corrente / Passivo Corrente

Ativo Corrente 66.119,39€

Passivo Corrente 203.234,88€

Liquidez Geral 0.33

LIQUIDEZ REDUZIDA

Ativo Corrente - Existências! Passivo Corrente

Ativo Corrente 66.119,39€

Existências 14.656,60€

Passivo Corrente 203.234,88€

Liquidez Reduzida 0.25

LIQUIDEZ IMEDIATA

Depósitos Bancários + Caixa/ Passivo Corrente

Depósitos Bancários ± Caixa 6.050,70 €

Passivo Corrente - 203.234,88€

Liquidez Imediata 0,03

SOLVABILIDADE

Capital Próprio! Passivo

Capital Próprio 749.915,81 €

Passivo 529.234,75C

Solvabilidade 1,42

AUTONOMIA FINANCEIRA

Capital Próprio! Ativo

Capital Próprio 749.915,81 €

Ativo 1.279.150,56€

Autonomia Financeira O,59

Casa C Tempo
~ r~, ~.wc~rt 6CM
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Portugal atravessa uma conjuntura económica muito desfavorável, período este dos mais
críticos da sua história económica recente, foi indispensável estabelecer novas metas e
objetivos. Este esforço foi preponderante para a sustentabilidade financeira da empresa. A
obtenção de receitas das atividades rentáveis, viabilizaram outras de carácter social, cultural,
desportivo, etc., que muito embora não criem receitas são também um dos objetivos desta
empresa.

A necessidade de manter uma política de investimentos, nomeadamente na Praia das Rocas e
Villa Praia, para a sua manutenção e melhoramento, visando a otimizaçâo do usufruto do
espaço, permitiu continuar a sua sustentabilidade, assumindo um papel preponderante no
desenvolvimento e atração local e regional.

Outro dos nossos principais objetivos de verão foi procurar uma parceria que permitisse a
reabilitação das Piscinas de Valseá.

De salientar, no segmento das atividades promocionais do concelho realizadas ao longo do
ano, excluindo o período de funcionamento da Praia das Rocas, colmataram a diversificação
dos serviços prestados.

É certo que ainda há muito trabalho a desenvolver, existem sempre aspetos a melhorar,
acreditamos que a concretização dos objetivos que estão a ser levados a cabo, permitirá
reforçar a capacidade e a qualidade dos serviços prestados em prol da comunidade.

Resultado Líquido do Exercício

Decorre então, um resultado líquido positivo de 27.569,60€ (vinte e sete mil, quinhentos e
sessenta e nove euros e sessenta cêntimos)

Respeitante ao valor em causa, a proposta deste Conselho de Administração, vai no sentido
de que, o resultado líquido do exercício (RLE) apurado, seja aplicado da seguinte forma:

• Reservas Legais, conforme pacto social, correspondendo a 10% do RLE = € LIJ
2.756,96€ (dois mii, setecentos e cinquenta e seis euros e noventa e seis Q
cêntimos);

• Reservas para fins sociais = € 24.812,64 ( vinte e quatro mil, oitocentos e doze
euros e sessenta e quatro cêntimos). 13
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Evoluçao previsivel da empresa municipal
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Contas 2013
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DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
De Janeiro até Dezembro
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Montantes expressos em EURO
EXERCÍCIOS

RUBRICAS NOTAS 2013 2012

______ Ano CompI~o Ano Completo

RENDIMENTOS E GASTOS

Vendas e serviços~ 417.46588 352.744,67
Subsídios á exploração. 162 59316 104.481,16
Ganhos/perdas imputados de su dimenlos ni
Vanação nos nven(kics da produçãa
Trabalhos para a própria entidade.
Custo das mercadorias vend das (29 819,89) (22.674.09)
Forneomeritcs es~~ços e,dernos (199.217 33) (146 681 00)
Gastos com o pessoal (274 78449) (236.224,54)
Imparidade de inventálos (perdask
Imparidade de dividas a receber
Prwisões (aumentos/reduções)
Impeidade de investimentos não
Aumentos/reduções de justo vajor
Outros rendimentos e ganhos 40.369,87 55.048.62
Outros gastos e perdas (14 587,53) (29.394,98)

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 102.019,67 75.293.04

Gastos/reversões de depreciação e de amortização (65.955,20) (61.765.18)
Imparidade de investimentos depreciáveis/anotizáveis (perdas/reversões)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 36.064,47 13.527,86

Juros e rendflentos similares ttidos
Juros e gastos sbnilaas supcitados (5 153 79) (7.890,65)

Resultado antes de impostos 30.910.68 764401

Imposto sobe o rendflento do periodo (3.341.08

Resuttado liquido do periodo 27.569,60 7.644,01

Resultado das actividades descontinuadas (liquido de inpostos) incluido no RL Exercicio

Resultado liquido do perlodo atribuível a:’
Detentores do capital da empresa-mãe
Interesses mincwtários.

Resutado por acçao básico

* - Esta informação apenas será fomec’da no caso de contas consolidadas
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EXERCÍCIOS ______
2013 2012

Ano Completo Ano Completo

ACTIVO

Activo não corrente:
Activos fixos tangiveis

Prwriedades de investimento
Good~tll
Activos intangiveis
Activos biológicos
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial
Participações financeiras - outros métodos
Accionistas/sócios
Outros activos financeiros
Activos por impostos diferidos

Activo corrente:
Inventários
Activos biológicos
Clientes
Adiantamentos a fornecedores

Estado e outros entes públicos
Accionistas /sócios
Outras contas a receber
Diferimentos
Activos financeiros detidos para negociação
Outros activos financeiros
Activos não correntes detidos para venda
Ceixa e depósitos bancários

Total do Activo

1.213.031.17 1.220.915,21

16.441,19

20.307,38

9.829.9 7

14.654,81
1.133,34

11.768.25
66.119,39 74.134,94

.1 1

1.279.150,551 1.295.050.15

OTOC
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CAPITAL PRÕPRIO E PASSIVO

Capital próprio:
Capital realizado
Acções (quotas) próprias
Outros instrumentos de capital próprio
Prémios de emissão
Reservas legais
Outras reservas
Resultados transitados
$justamentos em activos financeiros
Excedentes de revalorização
Outras variações no capital próprio

Resultado liquido do período

Interesses minoritãrios

Total do capital próprio

Passivo

Passivo não corrente:
Provisões
Financiamentos obtidos
Responsabilidades por benefícios pós-emprego
Passivos por impostos diferidos
Outras contas a pagar

Passivo corrente:
Fornecedores
Adiantamentos de clientes
Estado e outros entes públicos
Accionistas/sõcios
Financiamentos obtidos
Outras contas a pagar
Diferimentos
Passivos financeiros detidos para negociação
Outros passivos financeiros
Passivos não correntes detidos para venda

Total do passivo

Total do Capital Próprio e do Passivo

1 1

Casa do Tempo wC.zp

,1
ERÈRCICIOS

NOTAS 2013 2012
Ano Completo Ano Completo

‘liii.

I~

III’’’

722 346,21 726 222,13
27569,60 7644,01

749 915,81 733 866,14

749 915,61 733 866,14

325 999,87 379 800,64

43539,68 48820,17

8796,22 4173,70

67817,36 53243,69
31 629,58 23674,90
51 452,04 51 470.91

203 234,88 181 383,37
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529 234,75 1 561 184,01

1279150,561 1295050,15
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DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO NO PERIODO 2012
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Montante, expresso. to, EUROS teces decimal.)

E,tedenle de Interesses1 Piánlos de Reserva Outss Resultados 1MOVIMENTOS NO PERÍODO Notas Capual (®otas) 1 Instrumentos s ei,) activos variações Nquiao d TOTAL 1 minortlártos Capital
Acções 1 Outros 1 ~ 1 Outra, Resutado 1 TOTAL do

I emiaseo legaia reservas transitados 1 revalorlzação

reabado
~ tlnanceios no CP perlodo Próprio

posiçÃo NO INICIO DO PS~ODO 2012 8959 61552 56.230 (76.6 661 2 661002

Alterações do período:
Proteja adopçao do referencial contabil 1

Aterações de polutas contablllstlcas

Diferenças de consenSo de detnsiinance,a

RnallzaçSo do esced.revalorÁFT cAl

E,ced.revatrÁFT e AI erespeclivas variações

Ajusteissenlos por inçoslos diferidos

Outras aterações reconhecidas no CP
1158)

Resultado liquido do período 3 7044 7.644 7.644

Resultado integral 4=2.3 7.644 7.644 7.644

Operações com detentores de CP.
Ranluações de capifal

Realirações de pránnbs de en4ssào

Disirlbjições

Entradas pais cobertura de perdat 76.66

Outras operações

5

POSIÇÀONOnM DOPS~JODO2012 6=b2+35 0.059 61552 5f4.71t 7644 733St6

Legenda:

AFT Activo Fito Tanqlvel

A1 Activo Inlanglvel

CPCapifalPróprb

ágios lde2
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DCMONSTRAÇÂO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO NO PERÍODO 2013

Montanles expressos em EUROS (sem decimais)

Iprénilosde Reservas Oidras ResultadosAcções ~ outros 1 1 E,cedenlede OuI’as Resulta Interesses TOTAL do
MOVIMB’JTOS NO PERIODO N tss Ca~ (quotas) Instrumentos i emissão isgais reservas transitados ~~ Irevab,j~ção variações hquido do TOTAL ~ CapItal‘se lindo

~rópnas decapilal flnancejos noCp period PróprIo

POSIÇÃO NO IMCIO IX) PSdOCO 2013 6 R950 ~1552 504.71 7.644 733866 733.806

Alterações do perlodo:
PrêneWa adopção do referencial conlabli lc

Alterações depolilecascoirtabilisticas

Di(erençs deconversão de demulnancetas

Realização do erced.revabrAFT cAI

Escednvalor.AFT sAlerespeclivas variações

Ajustamentos por Wnposlos diferidos

Oulras aeeraçães reconhecidas no CP 764 6-880 (11520) • (11520)

7

F~suItado lIquIdo do perlodo 6 27570 27570 27.570

~suItado Integral Oafle 27570 27570 27.570

Operações com detentores de CP:
Realizaçõe. decapitar

Resiliações de p’ernids de emnissa

Distribuições

Entradas pare cobertura de pe,das

Outras operações

0

POSIÇÃO NO FIM DO P~OOO 2013 6+746+0 • 20.723 • ~8A32 403.0 275 749.9t 749.9t

Legendar

AFT Activo FisoTanqlvel

Al Activo Inlanglvel

CP aCapIlaIPrófrIo

O TOC
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR ACTIVIDADE

ANO : 2013
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11.90 €

Casa Promoção Praia Veleiros TOTAL
do Turistica das 8. GERAL

Tempo (a) Rocas Sunga Iowa

RENDIMENTOS E GASTOS

Vendas e Ser~4ços Prestados 0,00€ 4.711.33 € 372.066,33€ 40.688,22€ 417.465.88
Subsídios à Exploração 37.143.84 € 100.949.28 € 24.500.04 € 0.00 € 162.593.18
Variação nos inventários da produção 0,00€ 0,00€ 0.00 € 0,00€ 0.00
Trabalhos para a própria entidade 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Custos das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas 0,00€ 0,00€ 29.819,89€ 0.00 € -29.819,89
Fornecimentos e serviços externos 10.254,69€ -42.605,35€ 120.389,06€ 25.968,23€ -199.217.33
Gastos como pessoal 41.281,77€ -89.439,29€ 106.277,13€ 37786,30€ -274.784.49
Imparidade nos Inventários 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Imparidade de dividas e receber 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0.00
Provisões 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0.00
Outras imparidades 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0.00
Aumentos/reduções de justo ‘alor 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Outros Rendimentos e ganhos 0,00€ 0,00€ 37.603,16€ 2.754,81 € 40.357,97
Outros gastos e perdas 1.697,88€ -3.229,41 € 7.867,82€ 1.792,42€ -14.587,53

Resultado antes depreciações,gaatos financIam, e lmposto~ -16.090,50€ -29.613,44 € 169.815,83€ -22.103,924 102.007,77€

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -65.955,20 é

Resultado operaclonal (antes de gastos financIam, e impostos) 36.052,57€

Juros e gastos de financiamento
Juros e rendimentos similares obtidos

Imposto sobre o rendimento do perlodo

Resultado antes de lmooao~

7. 18 €
1 335,10 €

4,72€

-1 7.418.42

Resultado liquido do periodo

-1.335,10€

€

0,00€

-30.943,82 €

1.148.05 €
0,00€

-17.418~424

188.866,98 €

1.334,94€

-30.943.82 E

-23.436,66 4

-5.153,79€

168.666,98€

(a) O centro de custo Promoção Turística inclui os gastos e os rendimentos do Ginásio.

Casa E~ Tempo

. ~ ç Prjp.r.O&isbmha~so ~

30.910,08€

-23.438.86+

-3.341,08€

27.569.604
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DEMONSTRAÇAO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO 2013

Método Directo)
Montantes expressos em E(JRO

PERÍODOS

Actividades Operacionais
Recebimentos de Clientes
Pagamentos a Fanecedores
Pagamentos ao Pessoal

PagamentolRecebimento de imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos/pagamentos

Actividades de Investimento
Pagamentos respeitantes a

Activos fixos tangiveis
Activos intanglv&s
Investimentos financeWos
Outros activos

Recebimentos provenientes de
Activos fixos tangiveis
Activos intangíveis
Investimentos financeiros
Outros activos
Subsidias ao investimento
Juros e rendimentos similares
DMden dos

Fluxos de cabra das actividades de investimento (2) ________________ _______________

Actividades de Financiamento
Recebimentos provenientes de

Financiamentos obtidos
Reahzações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio
Cobertura de prejuízos
Doações
Outras operações de finaiciamento

Pagamentos respeitantes a:
Finaiciarnentos obtidos
Juros e gastos similares
DMdendos
Redução de captal e de outros instrumentos de Capital Próprio
Outras operações de financiamento

Fluxos de cabra das actividades de financiamento (3) ________________ _______________

Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)
Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no inicio do período
Caixa e seus equivalentes no fim do período

PewtÃroi’a r.~.. •~ (A’

NOTAS 2013 2012

Caixa gerada paias operações

461.506,50
(234.402,73)
(190.817,26)

Fluxos de caixa das actMdades operacionais (1)

444.630,92
(494.819,99)
(197.803,05)

36.286,51 (247 992 12)

(4.203,68) 1 17927
63.297,23 455.943 90
95.380,06 209 131 05

(56,602,93) (2724712

(56.60293) (27 247 12)

70.000,00 155.500,00

(109.227,13) (327.301,68)
(5.267,55) (9.232,71)

(44.494,68) (181.034,39)
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11.768,25
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10.918,71
11.768,25
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ANEXO AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS tir

31 de Dezembro de 2013

O presente Anexo, relativo ao exercício económico que termina a 31 de Dezembro de 2013,
procede à compilação das divulgações que a Empresa considera que devem ser relatadas, face
ao exigido pelo normativo que lhe é aplicável, designadamente as NCRF.

1. Identificação da entidade

Denominação Social: Prazilândia - Turismo e Ambiente, EM

Objeto Principal: Promoção Turística do Concelho

Sede: Praça Amarela - Castanheira Pera, Apartado 42, 3284-909 Castanheira de Pera

N.~ de Identificação de Pessoa Coletiva: 506 579 794

Capital Social: €50.000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Castanheira Pera sob o n~ 506579794.

A empresa PRAZILANDIA EM é uma entidade empresarial municipal, constituída em 12 de
Junho de 2003, tendo sede em Castanheira de Pera, exercendo a atividade de Promoção
Turística do Concelho.

o
2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financ&ras r’4

t/,
2.1 Referencial contabilístico 1±1

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas de acordo com todas as normas que
integram o Sistema de Normalização Contabilística (SNC). Deve entender-se como fazendo O
parte daquelas normas as Bases para a Apresentação de Demonstrações Financeiras, os 5
Modelos de Demonstrações Financeiras, o Código de Contas e as Normas Contabilísticas de
Relato Financeiro (NCRF).

LiJ
Sempre que o SNC não responda a aspetos particulares de transações ou situações são
aplicadas supletivamente e pela ordem indicada, as Normas Internacionais de Contabilidade
adotadas ao abrigo do Regulamento (CE) n2 1606/2002, do Parlamento Europeu e do
Conselho, as Normas Internacionais de Contabilidade (IAS) e as Normas Internacionais de Lii
Relato Financeiro (IFRS) emitidas pelo Internacional Accounting Standards Board (IASB) e
respetivas interpretações SlC-IFRIC. l~Li

Não existiram, no decorrer do exercício a que respeitam estas demonstrações financeiras, Q
quaisquer casos excecionais que implicassem a derrogação de qualquer disposição prevista
pelo SNC. Q
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2.2 Pressuposto da continuidade

As demons raç es nanceiras anexas foram prepara as no pressuposto da continuidade
operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da Empresa, mantidos de a’
princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

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 ganhos 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 Classit’caçao 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 ‘Impostos 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 saida de fundos afetando benefícios económicos
futuros seja remota.

2.6 Passivos inanceiros

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

2.7 Comparabilidade

As polfticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados a 31 de Dezembro de 2013
são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de
Dezembro de 2012.

2.8 Even os subsequentes

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 financeiras. L3

2.9 Derrogação das disposições do SNC

Não existiram, no decorrer do exercício a que respeitam estas demonstrações financeiras,
quaisquer casos excecionais que implicassem a derrogação de qualquer disposição prevista
pelo SNC.
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3. Principais políticas contabilisticas

3.1 Bases de mensuração usadas na preparação das Demon~
fínanceiras

As principais bases de reconhecimento e mensuração utilizadas foram as seguintes:
- Eventos subsequentes

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
financeiras.

- Moeda de apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em euros, constituin o esta a moeda
funcional e de apresentação.

- Ativos fixos tangíveis

s ativos fixos tangíveis encon ram-se registados ao cus o e aquisição, deduzido das
depreciações acumuladas.

As depreciações são calculadas, após o início de uti ização dos bens, pelo método da linha reta
em conformidade com o período de vida útil estimado para cada classe de ativos. Não foram
apuradas depreciações por componentes.

As despesas com reparação e manutenção destes ativos são consideradas como gasto no
período em que ocorrem.

- Ativos ntangíveis O
>

À semelhança dos ativos fixos tangíveis, os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo
de aquisição, deduzido das amortizações acumuladas. Observa-se o disposto na respetiva
NCRF, na medida em que só são reconhecidos se for provável que deles advenham benefícios ai
económicos futuros, sejam controláveis e se possa medir razoavelmente o seu valor.

Os gastos com investigação são reconhecidos na demonstração dos resultados quando
incorridas. Os gastos de desenvolvimento são capitalizados, quando se demonstre capacidade
para completar o seu desenvolvimento e iniciar a sua comercialização ou uso e para as quais
seja provável que o ativo criado venha a gerar benefícios económicos futuros. Quando não se tu
cumprirem estes requisitos, são registadas como gasto do período em que são incorridos. O

As amortizações de ativos intangíveis com vidas úteis definidas são calculadas, após o início de
utilização, pelo método da linha reta em conformidade com o respetivo período de vida útil
estimado, ou de acordo com os períodos de vigência dos contratos que os estabelecem. 1—
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- Imposto sobre o rendimento

Pewh,e$4 r...~..n ,14dé,g Efi

A Empresa encontra-se sujeita a Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coleth
taxa de 25% sobre a matéria coletável. Ao valor de coleta de IRC assim apurado, e tributações
autónomas sobre os encargos e às taxas previstas no artigo 88~ do Código do IRC.

As mercadorias, matérias-primas subsidiárias e de consumo encontram se valorizadas ao custo
de aquisição, o qual é inferior ao valor de realização, pelo que não se encontra registada
qualquer perda por imparidade por depreciação de inventários.

- Clientes e outros valores a receber

As contas de “Clientes” e “Outros valores a receber” estão reconhecidas pelo seu valor
nominal diminuído de eventuais perdas de imparidade, registadas na conta de “Perdas de
imparidade acumuladas”, por forma a que as mesmas reflitam o seu valor realizável líquido.

- Financ~amentos bancários

Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal recebido líquido de comissões
com a emissão desses empréstimos. Os encargos financeiros apurados de com base na taxa de
juro efetiva são registados na demonstração dos resultados em observância do regime da
periodização económica.

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 12 meses após a data de
relato.

Casa ~ Tempo
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- Inventários

- Caixa e depósitos bancários

Este item rubrica inclui caixa, depósitos à ordem em bancos e outros depósitos bancários.

- Fornecedores e outras contas a pagar.

As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo
seu valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo valor.
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- Locações

Os contratos de locação são classificados como locações financeiras a
são transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse do ativo sob
locação.

Os ativos tangíveis adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as
correspondentes responsabilidades, são contabilizados de acordo com a NCRF 9 - Locações,
reconhecendo o ativo fixo tangível, as depreciações acumuladas correspondentes, conforme
definido nas polfticas anteriormente referidas para esta tipo de ativo, e as dívidas pendentes
de liquidação, de acordo com o plano financeiro do contrato. Adicionalmente, os juros
incluídos no valor das rendas e as depreciações do ativo fixo tangível são reconhecidos como
gasto na demonstração dos resultados do exercício a que respeitam.

- Rédito e regime do acréscimo

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.

Observou-se o disposto na NCRF 20, dado que o rédito só foi reconhecido por ter sido
razoavelmente mensurável, é provável que se obtenham benefícios económicos futuros e a
todas as contingências relativas a uma venda tenham sido substancialmente resolvidas.

rri
Os rendimentos dos serviços prestados são reconhecidos na data da prestação dos serviços ou 5
se periódicos, no fim do período a que dizem respeito.

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime da periodização económica, tendo
em consideração o montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até à maturidade. O
Os dividendos são reconhecidos na rubrica “Outros ganhos e perdas líquidos” quando existe o
direito de os receber. —

cl:
Subsídios tu

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. tu

Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados no
período, pelo que são reconhecidos em resultados à medida que os gastos são incorridos,
independentemente do momento de recebimento do subsídio.

Os subsídios ao investimento são registados, no balanço, na rubrica “Outros rendimentos a
reconhecer” até ao momento da realização do investimento. Neste momento, o montante do
subsídio cujo investimento foi concretizado é transferida para a conta de Subsídios, em Capital.
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4. Fluxos de caixa
4.2. Desagregaçào dos valores inscritos na rubrica de caixa e ei
depósitos bancários

Saldo Movimento Movimento Saldo
Rubrica Inicial a Débito a Crédito Final
Caixa 486,84 429 693,09 429 871,03 308,90
Depósitos à ordem 5 281,41 772 158,79 771 698,40 5 741,80
Depósitos a prazo 6 000,00 6 000,00 0,00

1201 1207
11 768,25 851,88 569,43 6 050,70

ANO 2012
Saldo Mov. Saldo

Rubrica Inicial Mov. Débito Crédito Final
Caixa 1 055,26 378 460,08 379 028,50 486,84

1286 1291
Depósitos à ordem 9 863,45 512,62 094,66 5 281,41
Depósitos a prazo 0,00 6 000,00 0,00 6 000,00

1670 1670
10 918,71 972,70 123,16 11 768,25

5. Ativos intangíveis

5.1 D vulgações gerais

A mensuração inicial dos ativos intangíveis baseou-se no método do custo. A mensuração
subsequente baseou-se no modelo do custo.

As depreciações destes ativos são calculadas segundo o método das quotas constantes
utilizando-se para o efeito as taxas mínimas definidas no Decreto Regulamentar 2/90 de 12 de
Janeiro para bens adquiridos entre 1 de Janeiro de 1989 e 31 de Dezembro de 2009 e no
Decreto Regulamentar 25/2009 de 14 de Setembro para bens adquiridos após 1 de Janeiro de
2010, que se consideram representarem satisfatoriamente a vida útil estimada dos bens.

O processo de depreciação inicia-se quando o intangível estiver na localização e condição
necessárias para que seja capaz de operar da forma pretendida.

Apresenta-se, no quadro seguinte, um resumo da valorização das várias classes de ativos fixos
intangíveis:
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5.2. Valorização das várias classes

Ppwhrtz r~.. . ,lak.4

Projetos de Programas Outros
• . PropriedadeClasse de ativos \ Valores apurados Goodw.ll desenvolvi de . ativos

mdustnal
mento computador intangiveis

Vida útil

Taxa de anlortização*

Início
do Metodo de amortlzaçao*

período Valor bnito escriturado 1.448,29€

Amortização acumulada +
perdas por imparidade (1.448,29€)

Aquisições

Alienações

Ativos classificados como

Período detidos p1 venda

Amortização do peitdo

Perdas por imparidade

Outras alterações

Valor bwto escriturado 1.448,29€

Fimdo -
. Amortizaçao acumulada (ind.

periodo Perdas por imparidade
acumuladas) (1.448,29)

• A preencher apenas nos casos em que a vida útil é finita.

6. Propriedades de Investimento

6.1 Divulgações gerais

A mensuração inicial das propriedades de investimento baseou-se no método do custo. A
mensuração subsequente baseou-se no modelo do custo.

Apresenta-se, no quadro seguinte, um resumo da valorização das Várias classes de
propriedades de investimento:
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6.2. Valorização das várias classes

p,~,,j4,p4 r~,, ,4,éã.4 E.

Terrenos e Edifícios e Outras
Classe de ativos \ Valores apurados recursos outras Propri.

naturais construções Investimen.

Vida útil

Taxa de amortização*

Início
do Metodo de amortlzaçao*

período Valor bruto escriturado 33.104,93€

Amortização acumulada +

perdas por imparidade

Aquisições

Alienações

Ativos classificados como

Período detidos p1 venda

Amortização do período

Perdas por imparidade

Outras alterações

Valor bruto escriturado 33.104,93

Fimdo
, Amortizaçao acumulada (mcl.

periodo Perdas por imparidade
acumuladas)

7. Ativos fixos tangíveis

7.1. Divulgações gerais
A mensuração, inicial e subsequente, dos ativos fixos tangíveis baseou-se no método do custo.

As depreciações destes ativos são calculadas segundo o método das quotas constantes
utilizando-se para o efeito as taxas mínimas definidas no Decreto Regulamentar 2/90 de 12 de
Janeiro para bens adquiridos entre 1 de Janeiro de 1989 e 31 de Dezembro de 2009 e no
Decreto Regulamentar 25/2009 de 14 de Setembro para bens adquiridos após 1 de Janeiro de
2010, que se consideram representarem satisfatoriamente a vida útil estimada dos bens.

O processo de depreciação de um ativo fixo tangível começa quando este esteja disponível
para uso, isto é, quando estiver na localização e condição necessárias para que seja capaz de
operar na forma pretendida.
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7.2 Valorização das várias classes
Apresenta-se, no quadro seguinte, um resumo da valorização das várias classes de
tangíveis:

Outros TOTALTerrenos e Edifícios e Equip.Classe de ativos \ Equip. Equip. de activos
administrarecursos outras

básico transporte fixosValores apurados naturais construções tivo
tangíveis

280.515,65€ 1.940.326,70€Valor bruto
857.755,62€ 753.408,08€ 22.500,00€ 18.369,50€ 7.777,85€

escriturado

Início Amortizaç~ (752.516,42€)
do o
período acumulada

(374.256,04€) (337.813,06€) (22.500,00€ (11.735,52€) (6.211,80€)
+ perdas
por
imparidade

58.053, 12€Aquisições 52.451,73€ 1.643,91€ 3.957,48€

Alienações

Activos
classificado
s como
detidos P1
venda

Período Amortizaçã (65.955,20€)
o do (34.296,56€) (27.082,14€) (1.866,89€) (2.709,61€)
período

Perdas por
imparidade

Revalorizaç
ões

Outras
alterações

Valor bruto 280.515,65€ 1.998.379,82€857.755,62€ 805.859,81€ 22.500,00€ 20.013,41€ 11.735,33€
escriturado

Amortizaçã 818.471,62€)
Fimdo °
período acumulada

(ind.
(408.552,60€) (364.895,20€) (22.500,00€ (13.602,41€) (8.921,41€)

Perdas por
imparidade
acumulada
s)

Casa ~ Tempo
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8. Locacões

8.1 DecomDosicâo das locacões financeiras

Ativos Ativos Fixos Propr.
Descrição Intangiveis Tangiveis Investim. TOTAL

1 Valor bruto
2 Depreciações/Amortizações Acumul
3 Imparidades Acumuladas
4 Saldo no fim do período 0,00 0,00 0,00 0,00

Total dos Futuros Pagamentos
5 minimos 0,00 394.138,79 0,00 394.138,79

5.1 Até um ano 57.826,32 57.826,32

5.2 De um a cinco anos 231.305,21 231.305,21
5.3 Mais de cinco anos 105.007,26 105.007,26

Valor atual do total dos futuros
6 Pag.minimos 0,00 379.817,23 0,00 379.817,23

6.1 Até um ano 53.816,06 53.816,06
6.2 De um a cinco anos 221.441,32 221.441,32
6.3 Mais de cinco anos 104.559,85 104.559,85

Rendas contingentes como gastos
periodo 0,00 0,00 0,00 0,00

Total dos Futuros recebimentos de
sublocação 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor dos pagamentos como
gastos do periodo 0,00 0,00 0,00 0,00

Nota: Valores estimados no pressuposto da manutenção da taxas de juro actuais

8.2 Descrição geral dos acordos de locação significativos incluindo (pelo menos) o segu nte
base pela qual é determinada a renda contingente a pagar; existência e cláusulas de
renovação ou de opções de compra e cláusulas de escalonamento; restrições impostas por
acordos de locação, tais como as que respeitam a dividendos, divida adicional, e posterior
locação.

Não existem rendas contingentes a pagar para qualquer um dos contratos de locação
financeira.
Não existem cláusulas de renovação, tendo cada um dos contratos uma opção de compra do(s)
bem(ns) subjacente(s) por um valor residual, em regra 10% do valor do contrato.
Não existem quaisquer restrições impostas por acordos de locação, tais como as que
respeitem a dividendos, dívida adicional, e posterior locação.
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No entanto, o contrato de locação sobre as Piscinas do Valseá, com divida atual de
379.817,23€, está garantido através da consignação dos contratos programa presente
futuros com o Município de Castanheira de Pera.

9. Custos de empréstimos obtidos

9 1 Política contabilística adotada nos custos dos empréstimos obtidos

Foi adotada a política contabilística de não capitalização dos custos dos empréstimos obtidos.

O valor referente aos custos de empréstimos obtidos é de 5.153,79€.

10 Inventários

10.1 Políticas contabilísticas e forma de custeio usada

ásal

Os inventários foram mensurados pelo método do custo sendo usado o Custo específico. Na
imputação dos custos aos inventários, foi usado o sistema de custeio total.

10.2 Apuramento do CMVMC e outras informações sobre inventários

7.161,16€ 22.658,73€ 29.819,89€

Matérias
Descrição Mercadorias primas e TOTAL

subsidiárias

Inventários iniciais 16.441,19€ 0€ 16.411,91€

compras 5.376,57€ 22.658,73€ 28.035,30€

Reclassificação e regularização de inventários 0,00€

Inventários finais 14.656,60€ 0€ 14.656,60€

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas

Outras Informações

Ajustamentos por imparidade do período 0,00

Ajustamentos/perdas por imparidade acumuladas 0,00

Reversão de ajustasmentos/percias de imparidade 0,00

Inventários ao justo valor menos custos de os vender 0,00

Inventários dados como penhor ou garantia de passivos 0,00

Inventários que se encontram fora da empresa 0,00

Adiantamentos por conta de compras 0,00
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11 Rédito
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11.1 Quantia de cada categoria
durante o período

significativa de rédito reconhecida
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Categoria de rédlto Quantias

venda de bens 2.286,13€

Prestação de serviços 415.179,75€

Subtotal 417.465,88€

Juros 0.00

Publicidade 10.000,00

cedência de Exploração 16.929,00

Imputação Subsidio Ao Investimentos 11.519,93

Outros réditos 1.920,94

Subtotal 40.369,87

Totais 457.835,75€

12.Subs’dios do Governo e apoios do Governo

12.1 Politica contabilística adotada para os subsldios do Governo,
incluindo os métodos de apresentação adotados nas demonstrações
financeiras

Os subsídios são imputados na observância dos contratos-programa estabelecidos com a
autarquia.

O subsídio ao investimento é, inicialmente, reconhecido na conta 283-Rendimentos a
reconhecer, vindo, com a concretização dos investimentos, a ser transferido para a conta 593-
Subsídios, pela taxa de financiamento dos investimentos. Posteriormente, e na medida das
taxas de reintegração dos bens subsidiados, o subsídio é transferido para resultados.
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12.2 Natureza e extensão dos subsidios do Governo reconhecidos
demonstrações financeiras e indicação de outras formas de apoio
Governo de que d retamente se beneficiou

Subsídios do Estado e outros Sbídi de outras entidades
entes públicos

ValorDescrição Valor Valor total
Valor total imputado no atribuído

imputado no
atribuído período período

Subsídios ao investimento 0,00€ 11.519,93 0,00 0,00

Para ativos fixos tangíveis 0,00€ 11.519,93 0,00 0,00

Terrenos e recursos naturais

Edifícios e outras construções

Equipamento básico 0,00€ 11.519,93

Equipamento de transporte

Equipamento administrativo

Equipamento biológico

Outros ativos fixos tangiveis

Para ativos intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00

o
Projetos de desenvolvimento

Programas de computador Li_i
o

Propriedade industrial
o

Outros ativos intangíveis 5
Para outras naturezas de ativos

Subsídios à exploração 162.593,16€ 162.593,16€ 0,00 0,00 uJ

Receitas auferidas no período 0,00€ 0,00€ 0,00 0,00

De subsídios ao investimento til

De subsídios á exploração O
LsJ
e
o

Os subsídios foram imputados em concordância com os contratos-programa celebrados com a ‘O
autarquia. À data de 31 de Dezembro de 2013 o Município de castanheira de Pêra tinha a sua

situação regularizada com a Prazilândia.
Lii
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13. Acontecimentos após a data do balanço

13.1 Atualização da divulgação acerca de condições à data do balan
Após a data do balanço não existiram acontecimentos relevantes.

mpostos sobre o rendimento

14.1 Divulgação separada dos seguintes principais componentes de
gasto (rendimento) de impostos

Mensurad6 Mensurado Mensuradõ lii~hdid& Põi’Méitióiia:
Ao Justo

Descrição valor Ao custo Ao Acumulada Reconhecimento
Através

Resultado Amortizado Custo Inicial
Activos Financeiros: 41.020,40
Clientes 39.399,16
Adiantamentos Fornecedores
Accionistas/Sócios
Outras Contas a Receber 1.621,24

Passivos Financeiros: 468.986,49
Fornecedores 43.539,68
Adiantamentos de Clientes
Accionista s!Sócio s
Financiamentos Obtidos 393.817,23
Outras Contas a Pagar 31.629,58

Ganhos e Perdas Liq.
Reconhecidos
Activos Financeiros
Passivos Financeiros

Total de Rend. E Gastos de
juros em:
Activos Financeiros
Passivos Financeiros

ROC ~‘.
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Descrição Quantias
Resultado antes de Impostos do período 30.910,68€
Imposto corrente - - 1 0,00€
Imposto diferido 1 0,00€

Imposto sobre o rendimento do período 1 3.341,08€
Tributações autónomas 1 351,70€
Taxa efectiva de imposto 10.8%

15. Instrumentos Financeiros

15.1 Ativos e Pass~vos Financeiros

Tt,ka.



16.Benefícios dos empregados

P,c4da ~ ~~ Efi

16.1 Pessoal ao serviço da empresa e horas trabalhadas

N~ médio de N~ de horas
Descrição

pessoas trabalhadas

Pessoas ao serviço da empresa
Pessoas remuneradas 17 31515

Pessoas não remuneradas
Pessoas ao serviço da empresa por tipo horário

Pessoas a tempo completo 17 31515

(das quais pessoas remuneradas) 17 31515
Pessoas a tempo parcial

(das quais pessoas remuneradas)

Pessoas ao serviço da empresa por sexo
Masculino 8 14200
Feminino 9 17315

Pessoas ao serviço da empresa afetas a l&D

Prestadores de serviços
Pessoas colocadas por agências de trabalho temporário

Casa ED Tempo
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Benefícios dos empregados e encargos da entidade

. Descrição - Quantias -

Gastos com o pessoal 274.784,49

Remunerações dos órgãos sociais 34.846,29

(dos quais participações nos lucros) 0,00

Remunerações do pessoal 189.294,11

(dos quais participações nos lucros) 0,00

Benefícios pós emprego 0,00

Prémios para pensões 0,00

Outros benefícios 0,00

(dos quais planos de contribuições definidas - orgãos sociais) 0,00

(dos quais planos de contribuições definidas - outros) 0,00

rn
Indemnizações 0,00

o
Encargos sobre as remunerações 48.128,84

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissonais 1.808,32 LLJ
o

Gastos de ação social 0,00
o

Outros gastos com o pessoal 706,93 5
(dos quais: formação) 0,00

(dos quais: fardamento) 258,47 Lii

o
______________________________ E—

t/,

o
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o
o
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E
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17.Divulgações exigidas por diplomas legais

17.1 Informação por atividade económica

P,-w4da r.,~... tlJéq4 E

Descriçâo Atividade CAE Atividade CAE TOTAL

vendas

De mercadorias 2.286,13 2.286,13

De produtos acabados, semiacabados resíduos e refugos 0,00 0,00

De ativos biológicos

Prestações de serviços 415.179,75 415.179,75

compras 28.035,30 28.035,30

Fornecimentos e serviços externos 199.217,33 199.217,33

custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas

Mercadorias 7.161,16 7.161,16

Matérias primas, subsidiárias e de consumo 22.658,73 22.658,73

Ativos biológcos

variação nos inventários de produção

Número médio de pessoas ao serviço 17 17

Gastos como pessoal

Remunerações 224.140,40 224.140,40

Outros gastos 50.644,09 50.644,09
LiJ

Ativos fixos tangíveis O

valor líquido final 1.179.908,20 1.179.908,20

Total das aquisições 58.053,12 58.053,12 5
(das quais edifícios e outras construções)

Adições no período de ativos em curso

Propriedades de investimento Q
valor liquido final 33.104,93 33.104,93

Total das aquisições

(das quais edifícios e outras construções) O
Adições no período de ativos em curso

o
‘o
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17.2 Informação por mercado geográfico

Mercado Extra-
Descrição Comunitário TOTAL

Interno comunitário

Vendas 2.286,13 2.286,13

Prestações de serviços 415.179,75 415.179,75

Compras 28.035,30 28.035,30

Fornecimentos e serviços externos 193.249,40 5.967,93 199.217,33

Aquisições de ativos fixos tangiveis 58.053,12 58.053,12

Aquisições de propriedades de investimento 0,00 0,00

Aquisições de ativos intangíveis 0,00 0,00

Rendimentos suplementares:

Publicidade 10.000,00 10.000,00

cedência de Exploração 16.929,00 16.929,00

Imputação Subsidio Ao Investimentos 11.519,93 11.519,93

Outros Rendimentos Suplementares 1.920,94 1.920,94 rr’~
Subsídios à exploração 162.593,16 162.593,16 O

ni
Royalties 0,00 0,00

tu
Por memória: vendas e prestações de O

serviços (valores não descontados) 0,00 0,00 o
Por memória: compras e FSE (valores não

descontados) 0,00 0,00

tu

________________ ____ ________ O
1<

____________ _____ ____ 1—ti,
tu
o
tu
o
O
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1—
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17.3 Decomposição e movimento dos itens de capital proprio

Débitàs° “Ciédiios ‘SaldõfiI~ãl
-v

50.000,00€

Por memória: accionistas c/ subscrição 0,00

Por memória: quotas não liberadas 0,00

Ações (quotas) próprias 0,00

valor nominal 0,00

Descontos e prémios 0,00

Outros instrumentos de capital 0,00

Prémios de emissão 0,00

Reservas 0,00

Reservas legais 20.723,43€

Outras reservas 158.431,99€

Resultados transitados 0,00

Excedentes de revalorização de ativos fixos
tangíveis

Reavaliações decorrentes de diplomas legais

Outros excedentes

Outras variações nos capitais próprios

Subsídios

Doações

Outras variações

Resultado Liquido Exercício

TOTAL

fl Casa~DTempo 4h~rnc.T;l~oc ___

- Õáciitão’

capital

Saidqinlclài

50.000,00€~

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.959,03€

151.552,38€

0,00

0,00

0,00

0,00

504.710,72€

196.210,72€

308.500,00€

764,10€

6.879,61€

0,00€

11.519,93€

11.519,93€

0,00

0,00

0,00

493.190,79€

184.690,79€

308.500,00

0,00

rn
o
ni

IJJo
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>
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uJ

o

733.866,14€

7.644,01€ 27.569,60€

11.519,20 0,00€ 749.915,81€
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17.4 Outras divulgações exigidas por diploma legal

A Administração informa que a Empresa não apresenta dívidas ao Estado em situação de
mora, nos termos do Decreto-Lei n2 534/80 de 7 de Novembro. Por outro lado, dando
cumprimento ao estipulado no Decreto-lei n2 411/91, de 17 de Outubro, a Administração
informa também que a situação da Empresa perante a Segurança Social se encontra
regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

Para efeitos da alínea d) do n2 5 do Art9 66~ do Código das Sociedades Comerciais (CSC),
durante o exercício de 2013, a Empresa não efetuou transações com ações próprias, sendo
nulo o n9 de ações próprias detidas em 31 de Dezembro de 2013.

Não foram concedidas quaisquer autorizações nos termos do Art9 3979 do CSC (Negócios entre
os Administradores e a sociedade), pelo que nada há a indicar para efeitos do n2 5, alínea e) do
Art9 66~ do CSC.

Relativamente ao Art2 66~-A do CSC, devemos informar que:

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

- Não existiram negócios entre a sociedade e os administradores;

- Não existem sucursais da sociedade;

- Os honorários faturados no exercício de 2013 pelo Revisor Oficial de Contas referem-se a
Revisão Legal das Contas, perfazendo um valor total de 3.636,00 euros.
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V - NOTAS FINAIS

Com a finalidade de ser submetido à aprovação da Assembleia Geral, e para efeitos de
acompanhamento e controle do Município de Castanheira de Pera, apresentamos o
presente relatório de gestão e atividades.

É com muito agrado que se verificou um aumento de entradas na Praia da Rocas em relação
ao ano anterior, estes resultados são motivadores para a continuidade e melhoria do
trabalho desenvolvido.

Continuamos a verificar a fidelização de um público que sazonalmente nos escolhe para as
suas férias, e/ou para a alternativa pontual de um ou outro dia a usufruir de um produto
diferente e único.

Neste ano de 2013, cabe o reconhecimento aos funcionários e a todos aqueles que,
trabalham connosco sazonalmente, pela dedicação, empenho, espirito de corpo e sentido de
responsabilidade, demostrados.

rn
Castanheira de Pera, 27 de Março de 2014 E

l~J
o
o

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO h 5
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ANEXOS

Anexo 1— Declaração do Órgão de Gestão

rn
o

Anexo 2— Declaração de Responsabilidade Final do Exercício (“1
ti,
LU
e
o
5

Anexo 3—Certificação Legal das Contas

tu
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DECLARAÇÃO DO ÓRGÃO DE GESTÃO

Ao

Pinto Castanheira, Sroc Sociedade Unipessoal Lda

Ao ROC Responsável

Dr. Antõnio Pinto Castanheira

ROC N°466

R. DA FONTE DO CASTANHEIRO.

URBANIZAÇÃO QUINTA ESTRELA, LOTE 2, RIC

3030 COIMBRA

Castanheira de Pera, 27 Março de 2014.

A presente declaração é emitida, a vosso pedido, no âmbito do vosso exame às

demonstrações financeiras da Prazilândia Turismo e Ambiente, EM relativas ao exercício

findo em 31 de Dezembro de 2013, conducente à respetiva Certificação Legal das Contas.

Reconhecemos que é da nossa responsabilidade a preparação das demonstrações

financeiras e que estas apresentam de forma verdadeira e apropriada a posição

financeira da empresa, o resultado das operações e os fluxos de caixa, bem como a

adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados e a manutenção de um sistema de

controlo interno apropriado, que permita prevenir e detetar eventuais erros ou

irregularidades.

Confirmamos, tanto quanto é nosso dever conhecer e nossa convicção, que:

1. Pusemos à vossa disposição todos os registos contabilísticos e respetivos suportes

documentais e outros, assim como toda a correspondência relevante e as atas de todas as

reuniões dos acionistas e dos órgãos sociais e comissões.

2. As demonstrações financeiras não se encontram afetadas por erros ou omissões

materialmente relevantes.

3. Todas as operações e condicionalismos respeitantes ao capital social estão

adequadamente registados e divulgados.

Casa Z Tempo taru
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4. Estão registados todos os ativos de que a empresa é titular e não existem acordos

opções de recompra, ónus ou quaisquer outros encargos sobre os mesmos, para além dos

divulgados no Anexo.

5. Não existem situações que conduzam ou possam conduzir à obsolescência ou perda de

valor de imobilizações, resultantes de progresso tecnológico ou de condições de mercado,

e as que existem foram devidamente consideradas nas demonstrações financeiras.

6. Registámos e divulgámos, consoante o apropriado, todos os compromissos assumidos e

todas as responsabilidades, reais ou contingentes, incluindo naquelas as respeitantes a

benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, assim como todas

as garantias prestadas a terceiros.

7. Para além das constantes das demonstrações financeiras, não há quaisquer reclamações

relativas a litígios existentes ou esperados.

8. Não há acordos com instituições financeiras envolvendo compensação de saldos ou

restrições de movimentação de dinheiro ou linhas de crédito ou acordos similares.

9. É completa a informação que vos foi prestada sobre a identificação das partes em relação O
ri

de dependência e sobre os respetivos saldos e transações.
w
o

10. Para além do que está divulgado no Anexo não se verificaram acontecimentos

subsequentes ao fecho das contas (31 de Dezembro) que requeiram ajustamento ou >
divulgação nas notas.

11. Não temos projetos ou intenções que de uma forma significativa possam afetar os saldos

ou a classificação de ativos ou passivos constantes das demonstrações financeira.
IJJ

12. A empresa cumpriu as obrigações derivadas de contratos e de disposições legais e
uJ

regulamentares, cujo incumprimento, a verificar-se, teria um efeito materialmente relevante

nas demonstrações financeiras. O
cc
‘O

13. Foram cumpridas todas as obrigações fiscais e parafiscais. As responsabilidades

respeitantes a impostos e contribuições, vencidos ou não, diferidos ou contingentes (verbas uj

II Casa ~ Tempo
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de impostos e contribuições, multas e coimas e juros contados até à data do balanço) estâo

integral e apropriadamente escrituradas ou divulgadas.

14. N~o se verificaram irregularidades envolvendo os administradores ou empregados, que

possam ter efeito relevante nas demonstrações financeiras.

15. Os Prejuízos resultantes de eventuais sinistros que possam ocorrer e afetem a

continuidade das operações estão cobertos por seguros contratados por capitais suficientes.

16. Nâo temos projetos ou intenções de ações que possam pôr em causa a continuidade das

operações.

17. Foi-vos dado conhecimento de todas as situações que possam afetar as demonstrações

financeiras.

A Administraçào

O Técnico Oficial
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DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE FINAL DE EXERCÍCIO

Nos termos do previsto no N.~ 6 do artigo l2.~ do Código Deontológico dos Técnicos Oficiais

de Contas, emite-se a presente declaração a pedido de Jorge Rui Pinto, Técnico Oficial de

Contas N.~ 13198 a quem compete a planificação, organização e execução da nossa

contabilidade e assunção da responsabilidade técnica, em termos contabilísticos e fiscais.

Para tanto, declaramos tal como é nosso dever que:

• Não foram omitidos quaisquer documentos, correspondência relevante, atas das

reuniões dos Órgãos sociais, tendo sido prestadas todas as informações adicionais

para melhor compreensão dos mesmos.

• Foram transmitidos todos os compromissos e todas as responsabilidades, reais ou

contingentes que afetam a situação da empresa.

• A empresa não tem nenhum litígio ou conflito esperado com qualquer entidade para

além dos divulgados nas demonstrações financeiras.

• Não existem acordos em quaisquer instituições envolvendo compensações de saldos,

restrições de movimentos de dinheiro ou linhas de crédito, para além dos divulgados.

• Não existem irregularidades envolvendo os órgãos sociais que possam ter efeito

relevante nas demonstrações financeiras.

• Foram cumpridas todas as obrigações fiscais e parafiscais.

• Não temos projetos ou ações em curso que possam afetar a continuidade das

operações e da empresa.

• Todas as situações que possam afetar as demonstrações financeiras e fiscais foram

comunicadas em devido tempo.

Castanheira de Pera, 31 de Dezembro de 2013
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