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ART - Associação Regionalde Turismo
Relatório &, Contas 2019
(montantes expressos em euros)

ACTIVO

Activo não corrente

Activos f¡xos tangíveis

Propriedades de invest¡mento

Goodwill

Activos intangíveis

Activos biológicos

Participaçöes financeiras - método da equ¡valência patr¡mon¡al

Participações f¡nanceiras - outros métodos

Accionistas / sócios

Outros activos f¡nanceiros

Activos por impostos diferidos

Activo corrente

lnventár¡os

Activos biológicos

Clientes

Ad¡antamentos a fornecedores

Estado e outros entes públicos

Accionistas / sóc¡os

Outras contas a receber

Diferimentos

Activos financeiros detidos para negociaçäo

Outros act¡vos f¡nanceiros

Activos não correntes det¡dos para venda

Caixa e depósitos bancárros

Total do act¡vo

Notas
Exercic¡ofindoa

31t12t2015

i:xûn:icr0 findû i,
31i12!?A1B

6

5

0.00

13132,92

7$#.41)

13132,921à

10

13',132,52 13 90;ì,32

11

14

1t

14

17

48 735,10 37 033.84

75 1010,00 456 92ô,û7

l6 884,15 r 327.98

11

4

816 629,25 5AI 2i7,8$

829 762,17 5?_1 1t\$.?_i
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ART - Associação Regional de Turismo
Relatórío &, Contas 2019
(montantes expressos em euros

FUNDOS PATRIMONIAISE PASSIVO Notas
Exercíciofindo a

3111212019

Éx€,)rc¡cio t¡ndo ¿r

31i121741?,

Fundos Patrimonia¡s

Fundo realizado

Acçöes (quotas) próprias

Outros instrumentos de capital própr¡o

Prém¡os de emissão

Reservas legais

outras resefvas

Resultados transitados

Associados Desv¡nculados

Ajustamentos em aclivos f¡nanceiros

Excedentes de revalorização

Outras var¡ações no Fundo Patrimonial

Resultado líquido do período

lnteresses minoritários

Total do fundo patrimonial

Passivo

Pass¡vo não corrente

Prov¡sões

Financiamentos obtidos

Responsabilidades por benefícios pós-emprego

Passivos por impostos difer¡dos

Outras contas a pagar

Pass¡vo corrente

Fornecedores

Adiantamentos de clientes

Estado e outros entes públicos

Accion¡stas/sócios

Financ¡amentos obtidos

Outras contas a pagar

D¡fer¡mentos

Passivos fnanceiros detidos para negociaçäo

Outros pass¡vos financeiros

Passivos não correntes detidos para venda

Total do passivo

Total do fundo patrimoirial e do passivo

O Contabilista Certificado

11

11

15

277 500,00 3S7 500,011

1142 467,131 \1"í9 451.1',lti

t\34 6V4,A/)

fl3 "i5 544,35

1 00,1 6

248 133,03 2288ç7,25

(49 662,48) ltt 2115"i8

198 470,55 248 1ffi.A3

{}5 ûûrJ,0ü

8{j íru0,{l{j

203 690,29 t:t2 05i .2i\

4 81 9,02 4 C35.54

422 782,3',1 u 434.44

0,00 188 t2"í,1'¿,

63',t 291,82 2 i3 027 .1t\

829762,17 n21 1à0,21

A Direçäo

11

1ô

17
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ART - Associaçäo Regional de Turismo
Relatório &, Cantos 2019
(montantes expressos em euros)

RENDIMENTOS E GASTOS

Vendas e serviços prestados

Subsidios à exploraçåo

Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjunlos

Variação nos inventários da produçåo

Trabalhos para â própr¡a entidade

Custo das mercadorias vendidas e das matérias conswnidas

Fornecimentos e serviços externos

Gastos com o pessoal

lmpar¡dade de inventários (perdas / reversóes)

lmparidade de dív¡das a receþer (perdas / reversões)

Provisões (aumentos / reduções)

lmparidade de activos não depreciáveis/amorl¡záveis (perdas / reversões)

Aumentos / reduçöes de justo valor

Outros rendimentos e ganhos

Outros gastos e perdas

Resultado antes de depreciaçöes, gastos de financiemento e impostos

Gastos / reversöes de depreciaçáo e de amortizaçåo

lmparidade de activos depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões)

Resultado operaclonal (antes de gastos de financiamento e lmpostos)

Juros e rendimentos s¡milates obtidos

Juros e gastos similares suportados

Resultado antes de impostos

lmposto sobre o rendimento do período

Resultado líquido do perlodo

Resultado das actividades descontinuadas (liquido de lmpostos) incluido no resultado líquido do periodo

Resultado liquido do período atribuível a

Detentores do capital da empresa-mãe

lnteresses minor¡tár¡os

Resultado por acção báslco

Notas

20

10

(1 811,09) (5 909.01)

Exercicio findo a
31t't2t2019

[lxercic.i$ fi¡'ìdoã
3ý1i!]2a)18

o

18

12

43 675,00

241 495,04

17 574,65

(200 533,12)

(89 50s,80)

(59 787,76)

24 31 1.0S

484 346,43

43 ?8f1.23

t4¿+ti Q71r 76l

í54 16t,tj0\

18'i,17 .5iì

t112lB.ç/\

(47 081,99) 41 706,78

'19 (76e,40) írô 561,99)

(47 851,39) ?5 14¿",79

7

7

(49 662,48) 19 235,it3

(4e 662,48) 19 2:l5,i',t

O Contabilista Certificado A Direçâo
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ART - Associação Regional de Turismo
Relatório &, Contas 2019
(montantes expressos em euros) ;

RUBRICAS
Exercício f¡ndo a

311'12t2019
Ekeroírìo finciû a

31t12i2414

Fluxos de caixa das activ¡dades operaciona¡s

Recebimentos de clientes e associados

Pagamentos a fornecedores

Pagamentos ao pessoal

Pagamento/recebimento do imposto soþre o rendimento

Outros recebi mentos/pagamentos

l-luxos oe catxa oas âc$vtoades oe tnvesflmento
F'agamentos respeftanæs a:

Activos fìxos tangíveis

AClrvos tnlangrvers
lnvesltmentos nnancetros
uutros acflvos

KeceÞtmentos provententes oe:
ACÍVOS TrXOS rangtVetS

ACïVOS rnlangtvets
lnveslrmenlos lrnancetros
uurros acuvos

Subsídios ao investimento

Cêixa gerada pelas operações

78 668,34

(97 225,23)

160 853.41)

128 202,73

(606 845,14)

(40 687.91)

(51 I 330.32)(79 41 0.30)

JUrOS e renormenlos stmilares
Dividendos

Fluxos de caixa das actividades de financiamento
Receb¡mentos provenientes de:

Financ¡amentos obtidos

Real¡zaÇöes de cap¡tal e de outros instrumentos de capital própr¡o

Cobertura de preiuízos

Subsidios e DoaÇões

Outras operaçöes de financ¡amento

Paqamentos respêitantes a:

Financiamentos obtidos

Juros e qastos s¡milâres

Dividendos

Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio
Outras operações de f¡nanciamento

Fluxos de ca¡xa das activ¡dades de financ¡amento (3)

Var¡ação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)

Elerto oas otlerenças oe camÞto

Caixa e seus equivalentes no ¡nício do período

Caixa e seus equivalentes no fim do período

0.00

(653 012.79)

(0.00)

n73 502.02\

Fluxos de caixa das act¡vidades operacionais (1) 032423,09\ (692 832.34)

Fluxos de caixa das activ¡dades de invest¡mento (2)

txi {x)0.üi]

699 833.43 579 390,48

(1 81 1.09) t2 9$Õ.89)

698 022.34 66'1 4?3.iig

(2735,97) (31 408,75)

3 327,98

6 063,95

34 736,73

3 327,9A

O Contabilista Certificado A Direçäo
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ART - Associação Regional de Turismo
Relatório &, Contas 2019
(montantes expressos em euros)

Notas

Capital Próprio atribuído aos detentores do capital daem presa-mãe

Outros t Excedentes

AcçÕes instrumento de

Capital (quotas) s de capital Prém¡os de Reservas Outras Resultados Assoc¡ados revalorizaÉ
realizado próprias próprio emissão legais reservas transitados Desvincula o

¡ld9 fl3Y.â3,ì

Outras
variações Resultado

no capital líquido do
próprio período

:--r444-$S --låû31-å-4ül

lnteresses
Total minor¡tários

Total do

Capital
Próprio

,19? ¿Ê,1 i4Pos¡ção no iníciodo períodoN-l
Alteraçöes no período
Prime¡ra adopção de novo

referencial contabilíst¡co
Alterações de polít¡cas

contab¡líst¡cas
D¡ferenças de conversáo de
demonstrações fìnanceiras
Realização do excedente de
revalorização de activos fixos
tangive¡s e intangíve¡s
Excedentes de revalorizaçäo de

act¡vos fixos tangíve¡s e intangiveis e
respectivas variações

Ajustamentos por impostos diferidos

Oulras alterações reconhec¡das no

capital próprio 74 414 6A 130 415 40)

Resultado líquidodo período
Resultado integral

Posição no fim do período N-1

:$2 Eflft lìtì tiTc 
^Âq 

¡l\ 1C ?1q i¡ 1¡? ej; 1r1

-.?,q ã35.?S ?SR {33.$3

?17 Ê?7 lit

Operaçöes com detentores de capital no período
Real¡zações de cap¡tal

Real¡zações de prémios de emissäo

Distribuiçoes

Entradas para coberlura de perdas
outrasooeracões ,5rifi0ùc 

- 
-_ 

. __ 

-: ¿44 !J3 SJ
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ART - Associação Regional de Turismo
Relatório & Contas 2019
(montantes expressos em euros)

NÕtes

Posição no iníc¡o do período N
Primeira êdopção de novo
referenc¡al contabilístico
Alterações de pol íticas
contab¡líst¡cas
D¡ferenças de conversão de
demonstrações f ¡nance¡ras

' Real¡zação do excedente de
revalorizaçáo de aclivos fixos
tangíve¡s e irìiangive¡s

Excedentes de revalor¡zaçâo de
ac{ivos fixos tangíve¡s e intang¡ve¡s
e respectivas variações

Ajustamentos por impostos
d¡feridos
Outras alteraçöes reconhecidas no
cap¡tal próprio

Resultado líquido do período
Resultado ¡ntegral

Operaçöes com detentores de capital no período
Realizações de cap¡tal

Realizações de prémiosde em¡ssão

D¡str¡buiçoes

Entradas para coberturade perdas

Outras opereçôes

Capital própr¡o atríbu¡do aos detentores do capital da emDresa-mãe

Outros
Acções ¡nstrumento

Capital (quotas) s de capital Prémios de Reservas Outras Resullados Associados
realizado próprias própr¡o em¡ssåo legais reservas transitados Desvinculad

3675üssc - " .-j3ìg4SLæIJ34j94SZt:

Outras
variaçöes Resultado Total do
no cap¡tal líquido do lnteresses Capital

própr¡o período Toial minor¡tários Própr¡o

75 5¿,¿ 35 J* ?3õ,?â 2¿8 X33_û

Excedentes
de

revalorizaçå
o

ì9Zi?.¡óii4Ðy4,u/; - (?5 544.35i 19 23$.î8 )

4G 
'?q 

?R

tc? ist 
^d

O Contabilista Certificado

¡1é2 4û? :3r ji 
^aA 

àÞ /â^ ¡.å rn\Ææ

{{4?4$?"13L - _:_ -_,_l4s_çâ:-4¡J

A Direção

Pos¡ção no f¡m do período N
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ART - Associação Regional de Turismo
Relatório &, Contas 2019
(montantes expressos em euros)

Anexo às demonst¡:acões flnanceiras

1. Nota introdutória

A ART - Associação Regional de Turismo é uma entidade sem fins lucrativos, foi constituída em 2003 e tem a sua sede
na Rua da Palha, 32, Angra do Heroísmo.

A atividade da Associação consiste sobretudo na promoção e divulgação do Turismo para os Açores

A moeda funcional de apresentação das demonstrações financeiras é o Euro.

As demonstraçöes financeiras foram aprovadas pela Direção para a emissão em 1410712020. De acordo com a legislação
comercial em vigor, as contas emitidas são sujeitas a aprovação em Assembleia Geral.

2. Referencial contabilístico de preparacão das demonstracões financeiras

As demonstrações financeiras anexas Toram preparadas nos termos do Decreto-Lei no 36-A/201 1, de 9 de Março, de
acordo com o Regime de Normalização Contabilística para as Entidades do Setor Näo Lucrativo (NCRF-ESNL) e Normas
lnterpretativas (Nl) publicadas nos avisos do Ministério das Finanças números 15655/2009 e 15653/2009, de 27 de
Agosto de 2009, respetivamente.

3. Principais políticascontabilísticas

As principais políticas contabilísticas adotadas na preparação das demonstrações financeiras são as seguintes

31 Bases de apresentação

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e
registos contabilísticos da Associação.

As demonstrações financeiras foram preparadas segundo a convenção do custo histórico. As principais políticas
contabilísticas adotadas são apresentadas a seguir.

32 Outros ativos intangíveis

Os ativos intangíveis distintos do goodwill são registados ao custo histórico deduzido de arnortizações e perdas por
imparidade acumuladas.

Os dispêndios com atividades de pesquisa são registados como gastos no período em que são incorridos.

É reconhecido um ativo intangível gerado internamente resultante de dispêndios de desenvolvimento de um projeto
apenas se forem cumpridas e demonstradas todas as condiçöes previstas na NCRF 6. O montante inicialmente
reconhecido do ativo intangível gerado internamente consiste na soma dos dispêndios incorridos após a data em que são
cumpridas as condições referidas. Quando não são cumpridas tais condições, os dispêndios incorridos na fase de
desenvolvimento são registados corno gastos do período.
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ART - Associação Regional de Turismo
Relatório & Contas 2019
(montantes expressos em euros

As amortizações são reconhecidas numa base de linha reta durante a vida útil estimada dos ativos intangíveis, exceto
quando a vida útil é considerada indefinida. Os ativos intangíveis com vida útil indefinida não são amortizados, sendo
antes sujeitos a testes de imparidade com uma periodicidade anual, ou então sempre que haja uma indicação de que
possa estar em imparidade.

As vidas úteis e método de amortizaçäo dos vários ativos intangíveis säo revistos anualmente e ajustados quando
apropriado. A informação sobre as vidas úteis estimadas dos ativos intangíveis com vida útil finita encontra-se indicada
na nota respetiva.

33 Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis säo inicialmente registados ao custo de aquisição ou produção, o qual inclui o custo de compra,
quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição
necessárias para operarem da forma pretendida e, quando aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento
e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de localização que a Associação espera incorrer.

As amortizaçöes são calculadas, após o momento em que o bem se encontra em condiçÕes de ser utilizado, de acordo
com o método da linha reta (alterar ou completar consoante o(s) método(s) de amortização), em conformidade com o
período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As vidas úteis e método de amortização dos vários bens såo revistos anualmente. O efeito de alguma alteração a estas
estimativas e reconhecido na demonstraçäo dos resultados do exercício e dos exercícios seguintes. A informação sobre
as vidas úteis estimadas dos ativos fixos tangiveis finita encontra-se indicada na nota respetiva.

As despesas de manutenção e reparação (dispêndios subsequentes) que não são suscetíveis de gerar benefícios
económicos futuros são registadas como gastos no período em que são incorridas.

O ganho (ou a perda) resultante da alienação ou abate de um ativo fixo tangível é determinado como a diferença entre o
montante recebido na transação e a quantia escriturada do ativo e é reconhecido em resultados no período em que
ocorre a alienação.

34 Rédito

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber. O rédito a reconhecer é deduzido do
montante estimado de devoluçöes, descontos e outros abatimentos. O rédito reconhecido não inclui IVA e outros
impostos liquidados relacionados com a venda.

O rédito proveniente da prestaçäo de serviços é reconhecido com referência à fase de acabamento da transação à data
de relato, desde que todas as seguintes condiçöes sejam satisfeitas:

r O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade;

. É provável que benefícios económicos futuros associados à transação fluam para a Empresa;

. Os custos incorridos ou a incorrer com a transação podem ser mensurados com fiabilidade;

o A fase de acabamento da transaçäo à data de relato pode ser mensurada com fiabilidade.

35 Encargos financeiros com empréstimos obtidos

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são geralmente reconhecidos como gastos à medida que
são incorridos.
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ART - Associação Regional de Turismo
Relotório & Contas 2019
(montantes expressos em euros)

36 Subsídios do governo

Os subsídios do Governo apenas são reconhecidos quando exisie segurança razoável de que a Associação cumprirá as

condições a ele associadas, e que o subsidio será recebido.

Os subsídios do Governo associados à aquisição ou produçäo de ativos não correntes são reconhecidos inicialmente no

capital próprio, sendo subsequentemente imputados numa base sistemática como rendirnentos do exercicio durante as
vidas úteis dos ativos com os quais se relacionam.

Outros subsídios do Governo são, de uma forma geral, reconhecidos como rendimentos de uma forma sistemática
durante os períodos necessários para os balancear com os gastos que é suposto compensarem. SubsÍdios do Governo
que têm por fìnalidade compensar perdas já incorridas ou que não têm custos futuros associados são reconhecidos como
rendimentos do período em que se tornam recebíveis.

37 Ativos e passivos financeiros

Os ativos e os passivos financeiros são'reconhecidos no balanço quando a Empresa se torna parte das correspondentes
disposições contratuais do instrumento.

Os ativos e os passivos financeiros são classificados nas seguintes categorias: (i) ao custo ou custo amortizado e (ii) ao
justo valor com as alteraçöes reconhecidas na demonstraçäo dos resultados.

Clientes e outras contas a receber correntes

As dívidas de clientes e outras contas a receber correntes são registadas pelo respetivo valor nominal deduzido de
eventuais perdas de imparidade. Estas contas a receber não incluem qualquer efeito de desconto juros por nåo se
considerar material o impacto do desconto em créditos concedidos em prazos tão curtos.

Caixa e equivalentes de caixa

Os montantes em causa correspondem aos valores de caixa e depósitos bancários e outros, vencíveis em ou a menos de
três meses e que possam ser imediatamente realizáveis sem risco significativo de alteração de valor.

38 Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associada a estimativas

Na preparaçäo das demonstrações fìnanceiras anexas foram efetuados juízos de valor e estimativas e utilizados diversos
pressupostos que afetam as quantias relatadas de ativos e passivos, assim como as quantias relatadas de rendimentos e
gastos do período.

As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados com base no melhor conhecimento existente à data
de aprovação das demonstrações financeiras dos eventos e transaçôes em curso, assim como na experiência de eventos
passados e/ou correntes. Contudo, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à
data de aprovação das demonstraçöes financeiras, não foram consideradas nessas estimativas. As alterações às
estimativas que ocorram posteriormente à data das demonstraçöes financeiras serão corrigidas de forma prospetiva. Por
este motivo e dado o grau de incerteza associado, os resultados reais das transações em questão poderão diferir das
correspondentes estimativas.
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ART - Associação Regional de Turismo
Relatórío &, Contas 2019
(montantes expressos em euros)

4. Fluxos de caixa

Para efeitos da demonstraçäo de fluxos de caixa, o montante inscrito como caixa e equivalentes de caixa no final do

período são como apresentados abaixo.

31t12t2019

Ca¡xa
Depósitos bancários imed¡atamenle mob¡lizáve¡s
Depósitos bancários prazo

Outras aplicaçöes de tesouraria

Descobertos bancár¡os
Conlas caucionadas
Outros financ¡amentos de curto prazo

Activos fixos intangiveis

Amortizaçöes e perdas por imparidade acumuladas

Marcas
Propriedade industrial, patentes e licenças
Outros activos intangíveis
Activos fixos intangíveis em curso

Quant¡a escriturada

11,O7€
16 873,08€

'31i1?.i2A16

1 '16,80€.

3 211.12€.

_ 16t&t t5€

16 884 15€ 3 !¡2'i.98

14 t1t Itõ1q. 31i12t2Ð1t1 Ui}lt?-017

/lA7 73q q6l {187 739.95) {187.739.$5ì

n 3?7 .98{

5. Ativos lntanqíveis

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, a rubrica de ativos intangíveis apresenta a seguinte composição.

valorbruto 187739'95 187739,95 i87739.9Î

Quantia escriturada
Projectos de desenvolvimento
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ART - Associação Regional de Turismo
Relatórío &, Contas 2019
(montantes expressos em euros)

O movimento ocorrido na quantia escriturada dos ativos intangíveis, nas amortizações acumuladas e nas perdas por
imparidade foi como apresentado abaixo.

Projectos de
desenvolvimento Marcâs

Propriedade
¡ndustrial,

patentes e
licenças

Activos f¡xos
Outros activos inlangíveis em

intangíveis curso Totâl
Quant¡a escriturada bruta a 01/01/2018
Amort¡zações acumuladas a
01 lO1 12017 8P eúas por ¡mpar¡dade
acumuladas a 01/01/2018
Quantia escriturada e 0110112018

Aquisiçôes
Aumentos resultantes de desenvolvimento
interno
Aumentos por revalorização
Aumentos (diminu¡ções) por v¡a de
concentração de entidades empresaria¡s
Abates
Alienações
Transferênc¡as
Reclass¡ficaçöes de (para) activos não
correntes det¡dos para venda
Efeito câmbial eoutras alterações

140511,83 '
(1 40 51 1 ,83)

43 326,00 óvUZ tZ

(43326,00) (3e02,12)
1 87 739,95

(187 739,95)

Gasto com depreciaçöes
impar¡dade
Reversão de perdaspor ¡mparidade
Aþates
Alienações
Transferências
Reclassificações de (para) activos não
correntes detidos para venda
Efeito câmþ¡al e outras alteraçöes

Quant¡a escr¡turad a brula a 3111212018
Amortizações acumuladas a 31 I 121 2018
Þerdas por impar¡dade acumuladas a
31t12t2018
Quantia escritura da a 3'l 11212018

140 51 1 ,83
(140 51 1,83)

43 326,00
(43 326,00)

3 902,12
(39O2,12)

187739,95
( 1 87 739,95)

Projectos de
desenvolVimento Marcas

Propriedade
industr¡al,

patentes e
licenças

Outros act¡vos
intangíveis

Aôt¡vos fixôs
¡ntangiveis em

curso Total
Quantia escriturada bruta a 0'1/01/201 9
Amort¡zaçöes acumuladas a 01/01/2019
Perdas por ¡mparidade acumuladas a
o1to1t2016
Quantia escr¡turada a 01/01/2019
Aqu¡s¡çöes
Aumenlos resultantes de desenvolvimento
interno
Aumentos por revalorizaçåo
Aumentos (diminuições) por v¡a de
concentração de ent¡dades empresariais
Abates
Al¡enações
Transferências
Reclassificações de (para) activos não
correntes detidos para venda
Efeito cåmbial eoutrâs alterações

'140 511,83
(140 51 1,83)

43 326,00
(43326,00)

3 902,12
(3 902,12)

1 87 739,95
(1 87 739,95)

Gasto com deprec¡açÕes
Perdas por impar¡dade
Reversão de perdaspot impar¡dade
Abates
Alienaçöes
Transferências
Reclass¡ficaçöes de (para) acl¡vos não
correntes detidos para venda
Efeito câmbial eoutras alterações

Quant¡a escriturad a brula a 3'l I 1 212019
Amortizações acumuladas a 3 1 /'1 2/201 I
Perdas por ¡mparidade acumuladas a
31t12t2019
Quantia escriturada a 31 I 12120'19

't40 51 1,83
(140 51 1,83)

43 326,00
(43 326,00)

3 902,12
(3 902,12)

187 739,95
(187 739,95)
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ART - Associação Regional de Turismo
Relatório & Contas 2019
(montantes expressos em euros)

Os gastos com amortizações acima identificados no montante de 0,00 Eur), encontram-se registadas na rubrica de gastos /
reversões de depreciações e amortizaçöes.

Vida útil

No que respeita aos ativos intangíveis com vida útillinita, a entidade estimou as seguintes vidas úteis

vida utíl
Projectos de desenvolvimento
Marcas
Propriedade industr¡al, patentes e l¡cenças

Outros activos ¡ntangive¡s

6. Ativos Tanqíveis

Em 31 de Dezembro de 2019 e 20'18, a.rubrica de ativos fixos apresenta a seguinte composiçäo.

50
50
50
50

[3a
[3a
[3a
[3a

anos
anos
anos
anos

Activos f¡xos tanglvels
Valor bruto
Amortizaçöes e perdas por ¡mparidade acumuladas
Quantia escrituredâ
Terrenos e recursos naturais (modelo revâlorização)
Edifícios e outras construçöes (modelo revalor¡zação)
Equipamento bás¡co (modelo custo)
Equipamento de transporte (modelo custo)
Equipamento administrativo (modelo custo)
Equipamentos biológicos (modêlo custo)
Outros activos fixos tangíveis (modelo custo)
Activos fixos tangíveis em curso
Quantia escriturada

360 61 1,52
( 359 842 12\

,,,,, , =,=,,,7q9,44

769,40

7694Q

j1t12iz01& îtia1t2.a17
360 6 l 1,52 359 ¿+57

(343?-80\ (34328ûJ

16 177 10 177

31t12t2019

14 6öi.6ü 14 ô68
0ü

{ì46,ft6 64i

1 2-47.53 863

1ü 561,99 1S 1 7i¡
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ART - Associação Regional de Turismo
Relatórìo & Contas 2019
(montantes expressos em euros)

O movimento ocorrido na quantia escriturada dos ativos, nas amortizaçöes acumuladas e nas perdas por imparidade foi

como apresentado abaixo.

Tsrrenos e
recursos
natura¡g

Ed¡fícios e
outfas

construçóes
Equipamento

básico
Equ¡pamento
de transporte

Equ¡pamento
adm¡nistrat¡v

o
Equ¡pamento

biológico

Outros
activosf¡xos

tangive¡s e
em curso Total

Quant¡a escÍiturada brula a O'l lO1 l2O1 I
Amorl¡zaçôes acumuladas a O1 /01 /2Oi I
Perdas por imparidadeacumuladas a
o'lo1t20't5

2sa\7z,so
(229 337 .30)

3 599.81

(3 21 3,99)
41 167,56

(39 173,88)

359 457,48
(32s 090,33)

5ôO'17,61

(53 365,1ô)

Aquis¡ções

Aumentos (dim¡nu¡ções) porv¡a de
concentração de entidades empresar¡ais

Abates
Al¡enaçöes
Transferènc¡as

Reclassilicaçôes de (para) act¡vos não
correntes detidos para venda

Reclassif¡caçöes de(para) propr¡edades
de investimento ou ¡nventários

Aumentos (d¡minu¡ções) por revalorizaçåo

Efe¡to câmbial €outras

Gastos com deprec¡açöes
,\bates
Al¡enaçóes
Transferências
Perdas por imparidade
Reversáo de perdaspor ¡mpar¡dade

Reclass¡f¡caçöes de (para)activos nåo
correntes det¡dos para venda

Reclass¡licações de (para) propr¡edades
de ¡nvestimento ou invenlários

(;t¿, li6 i .tt)j í:l¿!..t):, t2 {n{i.51ì) il 13).7slt (1¿i'lB9.B0)

Efê¡to câmbiãl eoutrâs

$4 ee7,Bê',t 138$,e?t {2 Oö5,SS) $ 43$,791 t18 1S9,Û0)

Quant¡a escr¡turada bruta a 31 I 1 21201 I
Amort¡zaçöes acum uladas a 31 I 1 2 l2O 1 I
Perdas por ¡mpar¡dadeacumuladas a
311'12t2015

254 672,50
(244 OO4,9O)

3 599,81

(3 599,81)
56 017,61

(55 370,75)
41 167,56

(40 304,67)
!\5<¿ 45? ,4à

{i.4t :Ì-t30 1:i\

Quantla escr¡turada a 3'U 121 2O1A 14 èâT ê.r0 64.6,86 a6?,89 16 171,36
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ART - Associação Regional de Turismo
Relatório &, Contas 2019
(montantes expressos em euros)

Terrenos e
recufsos
nalurais

Éd¡fícios e
outras

construções

254672,50
(244 OO4,9O)

'14-ß67,AO

Equipamento Equ¡pamento
de transporte

Equ¡pamento
admin¡strativ Equ¡pamento

o b¡ológico
56 01 7,61

(55 370,75)

Outros
activos f¡xos

tangiveis e
em curso
41 167,56

(40 304,67)

Total
359 457,48

(343 280,1 3)

Quantia escr¡turada bruta a O'l/01/2019
Amort¡zaçöes acumuladas a O1/O1/2O l I
Perdas por impar¡dade acumuladas a
01to1t2019

Quantla esqrlturada a O1/01/2019
Aquisiçöes

Aumentos (d¡minu¡ções) por via de
concenlraçåo de entidades empresar¡ais

Abates
Alienações
Transferências

Reclass¡l¡cações de (para) ãct¡vos não
correntes detidos para venda

Reclass¡ficações de (para) propr¡edâdes
de ¡nvesl¡mento ou inventár¡os

Aumentos (d¡m¡nu¡çðes) por rêvaloizaçâo

Efeito câmb¡al e outras alleraçöes

Gastos com depreciaçöes
Abates
Alienaçðes
Transferências
Perdas por impar¡dade
Reversåo de perdas por ¡mpar¡dade

Reclass¡ficações de (para) act¡vos não
correntes detidos para venda

Reclass¡ficaçóes de (para) propr¡edades
de ¡nveslimento ou inventários

Efeito câmbial e outras alterações

Quant¡a escriturad a bruta a 311'1212019

Amortizaçôes acumuladas a 3111212019

Perdas por ¡mparidade acumuladas a
31t12/2019

Quantla oscr¡turada a 31 I'l2l 20'19

básico

3 599,81
(3 5e9,81)

ô.0û 446,8ê

l{:ì40,8tì)

0.0{?

i1 :1.4?.!ii!j

0.00

(ltì l$1 g'i.ì)

8g2,BS 1â 177,3fi

(1,i1 (167.50) $.O0)

(A eâ7,Ëùl {o.oo} (s48,86) I't î.47,53\ {1 S 561,99}
360 61'f .52

(360 61 1,52)
254672,50

(258 672,50)
3 599,81
(35ee,81)

56 0't7,61
(56 017,61)

42 321 ,60
(42 321,60)

Õ.0Õ 0.00 Õ.0ü 0.t00.00

Vida útil

Apresenta-se abaixo as vidas úteis estimadas e a taxa de depreciação do exercício dos ativos tangíveis amortizados de
acordo como o método da linha reta.

vigla utll
Terrenos e recursos nalura¡s
Ed¡fíc¡os e outras construções
Equ¡pamento bás¡co
Equ¡pamento de lransporte
Equ¡pamento adm¡n¡strat¡vo

Equipamentos biológ¡cos
Oulros activos fixos tangíveis

[10a50anos]
[5a50anos]
[5a50ânos]
[5a50anos]
[1a50anos]
[5a50anos]
[1a50anosl
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ART - Associaçäo Regionalde Turismo
Relatório & Contas 2019
(montantes expressos em euros)

7. Custos de Empréstimos Obtidos

O custo de empréstimos obtidos nos exercícios findos a 31 de Dezembro de 2019 e 2018 é como se apresenta abaixo.

31t12t2019 31¡12/2018
Juros suportados

Juros de financiamentos obtidos
Empréstimos obrigac¡onistas
Juros dè suprimentos e outros emprést¡mos dos detentores de capital
Encargos com desconlos
Juros de mora e compensatór¡os
Juros de acordos
Juros de contratos de locaçäo financeira
Outros empréstimos obt¡dos
Outros juros

(1 81 1,09) l? 966,89i

{2 94}..'t2\

Juros obtidos de reinvest¡mento de financiamento obt¡dos
Diferenças de câmbio desfavoráveis (favoráveis) relat¡vas a financiamenlos obtidos
Outros gastos (rendimentos) relalivos a f¡nanciamentos obtidos
Juros obtidos

Depositos bancários

Ja8fl.oÐ {å 9EÝ-0x

8. Rédito :

O rédito reconhecido nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 é como apresentado abaixo.

31t12t2019 31112t?-418
Réd¡to derivado da venda de þens

Mercadorias

Rédito derivado da prestação de serviços
Serviços Diversos

Rédito derivado de contralos de contrução (Nota )
Royalties
Juros oþtidos
Dividendos
Outras formas de rédito (detalhar se necessário)

O rédito decorrente foi obtido nos seguintes mercados geográficos.

Rédito derivado da venda de bens
Mercado Nacional
Mercado Comunitário
Mercado Extra-Comunitário

Rédito derivado da prestaçåo de serviços
Mercado Nacional
Mercado Comunitário
Mercado Extra-Comun¡tário

Outras formas de réd¡to
Mercado Nacional
Mercado Comunitár¡o
Mercado Extra-Comunitário

43 675,00 24311 \l!)

=_:=__4L6Z5,SS

3'l'12t2019 31i12-!2n18

43 675,00 24 31 1 .Qi

¿3 675_00 24 341.$6

24 31'.t.85
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ART - Associação Regional de Turismo
Relatório &, Contas 2O19
(montantes expressos em euros)

9.

Subsidios do estado Outras formas de apoio
Montante total em Montânte

recebido
Valor imputado

ao per¡odo
Montantetotal em

dívidadívida
Montante
recebido

Valor imputado
ao periodo

Subsídios à exploração
lnterreg lll
Sec. Regional Econom¡a
Açores 2020-EQUOTUR+PPTGCO
Açores 2020-DPTC
Sec Reg¡onal Cultura
SREAT.CGPNAlS
ECOTOUR
Volturmac
SABOREA

43 728,48
56 737 ,48
71 238,09

127,50
35 000,00

477 824,03
37 748,73
24 100,61

45 839,56

6 000,00

s 292,17

61 008,76
13 118,43

124 662,28

684 655.56 122 981 ,07 198 749,47

Subsídios do estado Oulras formas de apoio

Subsídios à

_________e¡pþracd9

Suþsídios
relacionados com

activos
Subsidios à
exploração

Subsídios
relacionados com

activos
Valor dos recebimentos do período
Valor dos reembolsos do período

122 981 .07

122 941 07

10. lmposto Sobre o Rendimento

Os principais componentes de gastos (rendimentos) de impostos nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e
2018 ê como apresentados abaixo: .

31t12t2019
lmposto corrente
Gasto (renci¡mento) por ¡mpostos correntes
Ajustamentos reconhecidos no período de impostos correntes de periodos anteriores
A quantia de beneficios proven¡entes de umâ perda fiscal nåo reconhecida anteriormente, de créd¡to por impostos ou de
diferença tempo[ária de um período anterior que seja usada para reduzir gasto de impostos correntes
A quanlia do gasto (rendimento) de imposto relativa às alterações nas políticas contabilísticas e nos erros que eståo
incluídas nos resultados e que nåo podem ser contab¡l¡zadas retrospectivamente

.==:=:__-==-!-0! 'it5.qii
lmpostos diferidos
A quantia de gaslo (rendimento) por impostos diferidos relac¡onada com a origem e reversäo de d¡ferenças temporárias
A quant¡a de gasto (rendimento) por impostos diferidos relacionada com alteraçöes nas taxas de tributaçåo ou com o
lançamento de novos impostos
A quantia dos beneficios de uma perda fiscal não reconhecida anter¡ormente, de crédito por impostos ou de d¡ferenças
temporárias de um período anterior que se.ia usada para reduzir gastos de ¡mpostos diferidos
Gasto por impostos diferidos provenientes de uma redução, ou reversão de uma diminuição anterlor, de um activo por

¡mpostos diferidos
A quant¡a do gasto (rendimento) de ¡mposto relativa às alteraçöes nas políl¡cas contabilísticas e nos erros que eståo
incluídas nos resultados e que não podem ser contabil¡zadas retrospectivamente

0.00

3 i!iz.l2l1 it)

?!:.l|(:

lmposto sobre o rendimento do per¡odo
Do qual

Reconhecìdo em resultados
Reconhec¡do directamente em capital próprio

0.00

lÌ-ofl
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ART - Associação Regional de Turismo
Relatórío & Contas 2019
(montantes expressos em euros)

Apresenta-se de seguida a reconciliação entre o resultado contabilístico do exercício multiplicado pela taxa de imposto e

o montante do gasto (rendimento) de imposto no exercício.

31t12t2019 31¡12.t2t1fj

Valor % ,.,

Mslérie Coletável
Taxa de imposto do exercicio
lmposto esperado à taxa do exercíc¡o
Efeito das diferenças permanentes (å)

Efeito das d¡ferenças temporár¡as não reconhec¡das como impostos difer¡dos em exercicios
anter¡ores
Efeito de impostos sobre o rend¡menlo de outrasjur¡sdiçöes fisca¡s
Tr¡butaçöes autónomas
Gasto com impostos sobre o rendimento / Taxa efectiva de ¡mposto

'100,0% türi.aL,\,

'16.8o/o

100,0% _ .. o+,ri.tt,

100.0% 10it.i)ri

Outras informacões:

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a rev¡são e correção por parte das
autoridades fiscais durante um período de quatro anos (dez anos para a Segurança Social até 2000 inclusive e cinco
anos a partir de 2002), exceto quando tenham havido prejuízos fiscais, tenham sido concedidos benefícios fiscais, ou

estejam em curso inspeçöes, reclamações ou impugnações, casos estes em que, dependendo das circunstâncias, os
prazos são prolongados ou suspensos. Deste modo, as declaraçöes fìscais da associação do ano de 2013 estão sujeitas
a revisão.

A Direção da Associação entende que as eventuais correções resultantes de revisões/inspeções por parte das
autoridades fiscais àquelas declarações de impostos não terão um efeito significativo nas demonstrações financeiras em

3'l de Dezembro de 2016.

1'|. lnstrumentos Financeiros*

Categorias de ativos e passivos financeiros

Na data de relato, as principais categorias de ativos e passivos financeiros são como apresentadas abaixo

3111212019

Mensurados lnstrumentos
Mensurados aocusto de capital

aojusto amortizado próprio

valor p,tr menos mensurados

___Iqsgl!açþg imparidade ao custo Total imparidade

Activos näo correntes

PartÌcipações f¡nanceiras - outros métodos 1 2 500.00

Acc¡onistas / sócios
Outros aclivos financeiros 632 92

12- 5AA.0t)

ii1 i1?)2û i8

l.Jen5u,"dog

ircl;rslo
uali)í gçt

rcsülÌarCû$

a{:l cuglc
amortt¿.?t4û

fierÌ0$

dë ataf)tlal

prlpria
tl\Éfrï\trctl1t

ân curtó 'Iotal

12 500,00

632,9?-
12 ,(t!l,Aö

Activos correntes
Clientes
Adiantamentos a fornecedores
Acc¡onistas / sóc¡os
Outras contasa receber
Activos financeiros detidos para
negoc¡ação
Outros activos financeiros
Caìxa e depósitos bancários

48 735, 1 0

7 500,00
494 049,06

48 735.10

7 500,00
494 049.06-

3i 003.fì4

í åf.if.Ì,0û

"i5â 420,37

:ì7 iì03.84

7íl.ltl.iì()
4\ô tr'/t:i !\,'

16 884,15 16 884,15 3327.A8 3 J?7 98
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(montantes expressos em euros)

3111212019 31i12!2û18
Mensurados ao
justo valor por

contrapa{ida em Mensurados ao
resultados custoamort¡zado Total

fdefl$urud0$ ¿lo

jusltJ vtilet p()r

úontrapa¡"1¡da em

resr!llaciû.ç

ivlênsurádÕs ¿ô
custÖ írmflrt¡zardâ Total

Pasgivos não correntes
F¡nanciamentos obtidos
Outras contas a pagar

Passivos correntes
Fornecedores
Adiantamentos de clientes
Accionistas/sócios
Financiamentos obtidos
Outras contas a pagar

Passivosfinanceiros detidos para

negociação
Outros passivos financeiros

203 690,29 203 690,29 a2 û57 ,2t !2 t57,2t)

85 000,c0 85 00û,il0

203 690.29 203 690.29

Financiamentos obtidos

Na data de relato o detalhe dos financiamentos obtidos é como apresentado abaixo

17 t û57 ?-0 17 7 úiï .?-t)

Näo Corrente Corrente
31 t12t7-(r113

Nåo Corrente-%ñiF-
31t12t2019

Empréstimos bancár¡os
Obrigaçöes convertíveis
Obrigações perpeluas

Outros titulos de div¡da emitidos
Empréstimos efectuados por:

Entidades relac¡onadas
Outras entidades
Estado e ent¡dades puþlicas

LocaçÕes financeiras
Operaçõês de facloring e s¡milares
Letras levadas a desconto
Outros financiamentos obtidos

Descobertos Bancários

O fundo social emitido pela entidade apresenta a seguinte composiçäo

Fundo soc¡al

Valor nominal do Fundo

Subscr¡çöes nåo real¡zadas

Custos de emissão

85 000.00

85 0{]0,00

3'v12t2019 3M?-i2t)14 51iô1/2ú1i

367 500,00 €

-82 500,00 €

37it 0crrÌ 00 €

-t âûí),{ro rì

300 0*r).c0 €

-7 afif).Oo €:.

285 000,00 € 29i: 5OA,oO t 3{ì ; 50f, 00 r"
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(montantes expressos em euros)

12. Benefícios dos Empreqados, Pessoas ao Servico-.e_Gaslþe com Pessoal

No exercício findo a 31 de Dezembro de 20'l 9 e 2018 a entidade incorreu nos seguintes gastos com pessoal:

311'1212015

Remuneraçöes dos orgãos sociais
Remunerações do pessoal
BenefÍcios pós-emprego

Contribuição definida
Benefícios def¡nidos

lndemnizâções
Encargos sobre remunerações
Seguros de ac¡dentes de trabalho e doenças profissionais
Gastos de acção social
Outros

72 964,57

17,27

15 706,79
817 .17

3M2i2418

43 ¿1û0.4íl

I 6tìt),í}3

1 04åi {tü

331 .49

_______89'505*8!

Verifica-se um aumento nos gastos com pessoal em 20lg em que o mesmo é justificado pela atribuição de prémios

13. Participacões Financeiras

No exercício findo a 31 de Dezembro de 2019 e 2018, a entidade detinha as seguintes participações financeiras:

54 1ô9.ítÌ

Ao metodo da
equivalencia

Dâtrimon¡âl Aô iusto valor
Ao metodo do

cuslo Total
Quantia bruta escriturada ¡nic¡al
Perdas por impar¡dade acumuladas
Efeito decorrenles de emprést¡mos concedidos
Quantia líquida escriturada iniciâl
(;ìoodwll ¡nclil¡clo ná {¡uanlta ltquidâ
Aqu¡siçöes no exercic¡o

Através de concentraçåo de actividades empresariais
Outì,as aquisiçöes

Gôoerill inúlüidrj ná ågu¡n¡!ìáû
Quota parte nos resultados da investida
D¡stribu¡çöes de resultados da investida
Alteraçöes no câpital própr¡o da investida sem ¡mpactoem resultados
Var¡açöes de justo valor
Efeito decorrentes de empréslimos concedidos
Alienações
Abates
Perdas por ¡mparidade
Ferdíì$ pót intp¿r ¡dâde dD gfiidwil¡
Reversåo de perdas por imparidade
Transferencias de (para) act¡vos não correntes detidos para venda
Outros mov¡mentos do periodo

Quant¡a líquida escriturada final
Quantia bruta èscr¡turada final
Perdas por imparidade acumuladas
Efeito decorrentes de empréslimos conced¡dos
Go(xjwi¡l irìcliiido t1(à quánli;, lißili{ií}

1 2 500,00 12 500,00

1 2 500.00 't 2 500.00

l2 500,00 12 500,00

O valor aqui registado diz respeito à participação da totalidade do capital social da Geseitur - Gestäo Espaços de
lnformação Turística Unip., Lda.
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14. Adiantamentos a fornecedores e outras contas a r9ceber

O detalhe das rubricas de balanço de adiantamentos a fornececiores e outras contas a receber é como apresentado

abaixo

Adiantamentos a fornecedores
Agência de Viagens Teles
Jose Valentim Mendes Lourenço

Via Vitória
Adg Creat¡ve Shop
Outros

Outrâs contas a receber
Acréscimo de rendimentos

PITER
Proconvefgencia
Outros Rendimentos

Outros devedores
Devedores diversos
Assoc¡ados
Contraios programa

lmposto sobre o rendimento

Retenções na fonte
Pagamento por conta

Pagamento especial por conta

Est¡mat¡va de imposto

RetençÕes efectuadas a terce¡ros

lmposto sobre o valor acrescentado

Conta corrente

Reembolsos sol¡citados

Contribuições para sistemas de protecção social

lmposto de selo

Outras taxas e tr¡butos

EQUOTOR
lnterreg lll

Sec. Regional Economia
ECOTOUR

VOLTURMAC/SABOREA

---3111212þ19. 
31i1î¡2)it3

477 824,03c 350 368,47 €
127,sO € 127,50 c

3s 000,00 € 35 000,00 €
43728,46€. 6 000,00 €

ll4l66j5€---'''.-._o-oo,g
684655.56€ 391 495,97€

31t12t20't9

- ,----3111212379

5 896,36

28 338,81
6't4 528,06

31i12i?-01t3

31i1?:.¡2*18

5 tìg{t,?,ô

40 011,ï/

?.9 5',21 .67

39'i 49ta,97

_-,64819327 _4öö 926.07

Os valores mais significativos aqui registados dizem respeito aos valores ainda por receber dos contratos-

programa e protocolos celebrados, que se encontram assim descriminados:

Nos valores acima refletidos como Acréscimos de Rendimentos - Outros Rendimentos, o montante de 43 675'00

Eur., diz respeito ao já referido anteriormente na nota do Rédito (Nota 8).

15. Estado e outros entes públicos

Em 31 de Dezembro de 2019 e2018 a rubrica de Estado e outros entes públicos apresenta a seguinte composição'

"4t1rt)o'1o.
n1r1?lrû1ft

Activo ÂÕtivo PåssiýÕ

0.00

2 996,91

1822.11

2 495,65

1 539,89

4819.02 - - 4035.54_--_lxlo
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16. Adiantamentos de clientes e outras contas a pagal

O detalhe das rubricas de balanço de adiantamentos de clientes e outras contas a pagar é como apresentado abaixo:

Outras contas a pagar 3'U12t2o19 31t12f2a18

?îîill!.",". o" invest¡mentos : :
Acréscimo de gastos

Remuneraçöes a l¡quidar
Outros âcrêsc¡mos

Credores por subscr¡çöes nåo liberadas
Oulros credores

Credores d¡versos

t.0ü

___3111212919 31t12t2Í18

ooo
Das qua¡s

Passivo não corrente
Passivo corrênte

17. Diferimentos

Na data de relato a rubrica de diferimentos apresentava a seguinte composição:

Diferimentos actlvos
Gastos antecipados

Outros gastos a reconhecer

Juros antecipados
Seguros

D¡ferlmentos passivos

Derivados da prestação de serviÇos

Subsídios governamentais
Açores2020

Sec. Regional Econom¡a
lnterffeg lll

Portugal 2020/RAA"/l nterreg

0.04

::::_4221ß2.31
--,, 42278231_

145 946.44
1C5 94C 64

O valor mais significativo desta rúbrica diz respeito aos subsídios a reconhecer, sendo que mesmos são reconhecidos em
função dos gastos realizados.
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18. Fornecimentos e servicos externos

Os gastos reconhecidos nos exercicios findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 relativamente à rubrica de
fornecimentos e serviços externos são como apresentados abaixo:

31t'1212019

Subcontratos
Traba¡hos especial¡zados
Publicidade e propaganda

Vigilânc¡a e segurança
Honorários
Comissöes

Conservação e reparação
Livros e documentaçåo técnica
Material de escr¡tório
Artigos para oferta

Electricidade
Combustíveis
Água

DesloÖaçöes e estadas
Transportes de pessoal

Transporles de mercadorias
Rendas e alugue¡^es

Comunicaçåo
Seguros
Royalties

Contenc¡oso e notariado
Despesas de representação
Despesas bancárias

Outros fornecimentos e serv¡ços exlemos

375,00

1689,'17

53139,22

200 533.12

113 874,60
'l 401,20

97'1,96

3593,33

2 685,38
10 145,04

3762,46
't 207.50

408,61
3 031,52
4 244.13

:__31112291_:

769,40

769 ÁO

3t!12¡2!J1!:

3¡31 Éi69,90

3 597 .63

I ?,71j.25

i 6n7.30
50s,66

t ;a') úa

Òg f i7.72

3 706,18

B 928.30
4 415.5 ì

298,52

1 llìS.34
5 105,91

'I 1 1û7.5û

3?-1 2î8.gtJ

19. Depreciacöes de ativos

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, o resumo dos gastos com depreciações de ativos é como
apresentado abaixo:

Activos fixos intangíveis (Nota 5)

Act¡vos fixos tengíve¡s (Nota 6)
Propr¡edãdes de investimento (Notâ )
Activos biológ¡cos (Nota )

'ült]!æ:

1S 5íì1.$9

l9 Jr, I.:J'j
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20. Outros rendimentos e qanhos

Na data de relato a rubrica de outros rendimentos e ganhos apresenta a seguinte composição:

Rendimentos suplementares
Royalties (Nota 8)
Rendimentos de propr¡edades de investimento (Nota 8)
Outros rendimentos suplementares

Descontos de pronto pagamento obtidos
Recuperaçåo de div¡das a receber
Ganhos em inventários
Rendimentos e gânhos em subsid¡árias, assoc. e emp. conjuntos:

Apropriaçåo de resultados de subsidiár¡as, assoc. e emp. conjuntos (Nota )
Ganhos na alienação de interesses em subsid¡árias, assoc. e emp. conjuntos (Nota )

Rend¡mentos e ganhos nos restantes act¡vos financeiros
Rend¡mentos e ganhos em investimentos näo financeiros
Juros obt¡dos
Outros rend¡mentos e Ganhos
Outros (lVA)

21 . Outros qastos e perdas

Na data de relato a rubrica de outros gabtos e perdas apresenta a seguinte composição

lmpostos
Descontos de pronto pegamento concedidos
Dívidas incobráveis
Perdas em inventários
Gastos e perdas em subsidiárias, assoc. e emp. conjuntos:

Apropr¡açåo de resultados de subsid¡árias, assoc. e emp. conjuntos (Nota )
Perdas na al¡enação de interesses em subsidiárias, assoc. e emp. conjuntos (Nola )

Gastos e perdas nos restantes investimentos finance¡ros
Gastos e perdas em investimentos não financeiros
Outros

31t12t2019

17 574,65

17 574 65

_______3111212þi9
236,98

59 518,62

5q 755 Aô

ïtJJ!!2{j19

31i1?i2t)1t3
4ç6.3t)

1A'íb1.it"

t1 ?-18.ü7
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