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Balanço
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS

Notas

Datas
31-12-2017

31-12-2016

Ativo
Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis
Investimentos financeiros

4
12

250.742,17
250.742,17

258.438,60
11,53
258.450,13

7
14.2
14.8
14.1
14.4
14.3
14.5

97,07
1.611,65
76.257,23
1.906,38
30.608,70
44.743,16
155.224,19
405.966,36

129,52
5.215,90
187,50
56.962,70
1.330,03
44.947,53
7.519,65
116.292,83
374.742,96

14.6
14.6

205.004,06
37.930,40
40.572,40
32.905,76

205.004,06
28.098,39
40.853,88
34.856,76

10.698,67
327.111,29

9.550,53
318.363,62

6

12.902,65
12.902,65

17.803,97
17.803,97

14.7
14.8
14.1
6
14.4
14.9

11.734,15
1.957,79
54,82
4.865,88
9.783,51
37.556,27
65.952,42

13.581,11
1.987,69
30,00
4.679,50
12.389,53
5.907,54
38.575,37

Subtotal
Ativo corrente
Inventários
Créditos a receber
Estado e outros Entes Públicos
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros
Diferimentos
Outros ativos correntes
Caixa e depósitos bancários
Subtotal
Total do Ativo
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos patrimoniais
Fundos
Resultados transitados
Excedentes de revalorização
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais

14.6

Resultado Líquido do período
Total do fundo de fundos patrimoniais
Passivo
Passivo não corrente
Financiamentos obtidos
Subtotal
Passivo corrente
Fornecedores
Estado e outros Entes Públicos
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros
Financiamentos obtidos
Diferimentos
Outros passivos correntes
Subtotal

Total do passivo
Total dos fundos patrimoniais e do passivo

78.855,07

56.379,34

405.966,36

374.742,96

Mafra, 30 de Março 2018
A DIREÇÃO

O CONTABILISTA CERTIFICADO
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Demonstração dos Resultados por Naturezas
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Unidade Monetária: Euros

RENDIMENTOS E GASTOS

Notas

Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)
Outras imparidades (perdas/reversões)
Outros rendimentos
Outros gastos

8
9
7
14.10
11
14.1, 14.2
4
14.11
14.12

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização

4, 5

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e gastos similares suportados

14.13
Resultados antes de impostos

Imposto sobre o rendimento do período

10
Resultado líquido do período

PERÍODOS
2017

2016

76.857,80
7.606,02
(1.176,89)
(34.043,40)
(30.973,33)
66,24
5.047,29
(3.083,45)

84.065,60
13.649,59
(2.205,26)
(40.235,38)
(37.432,74)
66,24
2.701,09
(848,38)

20.300,28

19.760,76

(7.762,67)

(7.794,86)

12.537,61

11.965,90

(1.812,83)

(2.106,96)

10.724,78

9.858,94

(26,11)
10.698,67

(308,41)
9.550,53

Mafra, 30 de Março 2018
A DIREÇÃO

O CONTABILISTA CERTIFICADO

ACISM – Associação de Comércio, Indústria e Serviços do Concelho de Mafra
Mafra
NIF:500 899 533

5

Servicontabil – Serviços de Contabilidade e Informática, Lda

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2017

Demonstração das Alterações nos Fundos Próprios
DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS NO PERÍODO 2016

Unidade Monetária: Euros
Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe

DESCRIÇÃO

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2016

Notas

1

ALTERAÇÕES NO PERÍODO
Primeira adopção de novo refrencial contabilístico
Alterações de políticas contabilísticas
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras
Realização do excedente de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis
Excedentes de realização do excedente de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis
Ajustamentos por impostos diferidos
Aplicação do resultado liquido do exercicio anterior e outras variações

205.004,06

RESULTADO EXTENSIVO

-

Reservas

-

4

14.6
2

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

Excedentes
Técnicos

Fundos

Resultados
Transitados

13.423,66

Reservas
legais

-

281,48

-

-

-

14.393,25
14.674,73

Excedentes de
revalorização

41.135,36

Outras variações
Resultado líquido
nos fundos
do período
patrimoniais
-

(281,48)

34.856,76 34.856,76

3
4=2+3

Total dos Fundos
Patrimoniais

14.393,25

273.956,33

273.956,33

14.393,25
(14.393,25)

34.856,76
34.856,76

34.856,76
34.856,76

(281,48)

-

Interesses
minoritários

Total

9.550,53

9.550,53

(4.842,72)

44.407,29

-

9.550,53
-

44.407,29

OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO
Fundos
Subsídios, doações e legados
Outras operações
5
POSIÇÃO NO FIM DO ANO 2016

6=1+2+3+5

205.004,06

-

-

-

-

28.098,39

-

-

-

40.853,88

34.856,76

9.550,53

318.363,62

-

Mafra, 30 de Março 2018
A DIREÇÃO

O CONTABILISTA CERTIFICADO
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DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS NO PERÍODO 2017

Unidade Monetária: Euros
Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe

DESCRIÇÃO

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2017

Notas

6

ALTERAÇÕES NO PERÍODO
Primeira adopção de novo refrencial contabilístico
Alterações de políticas contabilísticas
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras
Realização do excedente de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis
Excedentes de realização do excedente de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis
Ajustamentos por impostos diferidos
Aplicação do resultado liquido do exercicio anterior e outras variações

205.004,06

RESULTADO EXTENSIVO

-

Reservas

-

Resultados
Transitados

28.098,39

Reservas
legais

-

Outras variações
Resultado líquido
nos fundos
do período
patrimoniais

Excedentes de
revalorização

40.853,88

34.856,76

9.550,53

Interesses
minoritários

Total

318.363,62

(9.550,53)
(9.550,53)

(1.951,00)
(1.951,00)

8

10.698,67

10.698,67

9=7+8

1.148,14

8.747,67

4

14.6
7

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

Excedentes
Técnicos

Fundos

281,48

-

-

-

9.550,53
9.832,01

(281,48)

-

(281,48)

(1.951,00)
(1.951,00)

-

-

Total dos Fundos
Patrimoniais

318.363,62

(1.951,00)
(1.951,00)
10.698,67

-

8.747,67

OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO
Fundos
Subsídios, doações e legados
Outras operações
10
POSIÇÃO NO FIM DO ANO 2017

6+7+8+10

205.004,06

-

-

-

-

37.930,40

-

-

-

40.572,40

32.905,76

10.698,67

327.111,29

-

Mafra, 30 de Março 2018
A DIREÇÃO
O CONTABILISTA CERTIFICADO

ACISM – Associação de Comércio, Indústria e Serviços do Concelho de Mafra
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Demonstração dos Fluxos de Caixa
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS

Notas

Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo
Recebimentos de clientes e utentes
Pagamento a fornecedores
Pagamentos ao pessoal
Caixa gerada pelas operações
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos/pagamentos
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)
Fluxos de caixa das actividade de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Ativos fixos tangíveis
Investimentos financeiros
Recebimentos provenientes de:
Investimentos financeiros
Fluxos de caixa das actividade de investimento (2)

14.2
14.7
11

10

4

Fluxos de caixa das actividade de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos
5
Outras operações de financiamento
Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos
5
Juros e gastos similares
13.13
Outras operações de financiamento
Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)
Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período
Caixa e seus equivalentes no fim do período

13.5

PERÍODOS
2017

2016

74.157,60
(33.671,82)
(22.386,95)

74.598,95
(36.146,56)
(27.728,60)

18.098,83
(12.908,54)
5.190,29

10.723,79
(10.827,03)
(103,24)

-

(9.532,50)
(38,49)

11,68
11,68

53,50
(9.522,39)

38.771,56

15.052,17

(4.328,10)
(2.421,92)
32.021,54

(4.543,88)
(2.266,84)
(85,57)
8.070,31

37.223,51
7.519,65
44.743,16

(1.555,32)
9.074,97
7.519,65

Mafra, 30 de Março 2018
A DIREÇÃO

O CONTABILISTA CERTIFICADO
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Anexo
1. Identificação da Entidade
A ACISM – Associação de Comércio, Indústria e Serviços do Concelho de Mafra é uma
associação sem fins lucrativos e de duração ilimitada, com sede em Mafra, na Rua da Cidade
de Fréhel, 14, rés-do-chão, 2640-469 Mafra. Tem como atividade a defesa e a representação
dos interesses dos seus associados, com as seguintes competências:
•

Representar os seus associados junto de todas as entidades públicas e privadas e junto
da sociedade/comunidade em geral;

•

Definir linhas gerais de atuação, defesa e harmonização de interesses das empresas,
bem como zelar pelo exercício comum dos respetivos direitos e obrigações;

•

Realizar todas as ações e estudos que visem promover soluções coletivas em questões
de interesse geral ou de interesse setorial;

•

Estruturar serviços executivos e serviços de apoio, com capacidade de assessoria e de
dinamização de assuntos de natureza económica, tecnológica, formativa, qualificativa,
associativa e aconselhativa dos associados e dos poderes públicos;

•

Organizar e apoiar a realização de congressos, colóquios, seminários, conferências,
reuniões, viagens, feiras, exposições e certames de índole cultural, económica e
empresarial;

•

Editar publicações de interesse dos associados, difundindo conhecimentos de teor
especializado;

•

Celebrar acordos, protocolos e parcerias com entidades diversas que estabeleçam,
relativamente à generalidade das pessoas, benefícios e vantagens para os associados;

•

Estimular a colaboração entre associados em áreas diversas como a investigação, a
promoção de ideias, locais ou produtos;

•

Promover o espírito de solidariedade e de sã cooperação entre sócios, evitando e
contrariando quaisquer práticas de concorrência desleal;

•

Associar-se a outras entidades, públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, de
cariz patronal ou não, que visem a defesa de interesses comuns;

•

Promover, criar e gerir serviços de apoio clínico e de solidariedade social, para os seus
associados e familiares, na forma de cooperativa ou de instituição privada de
solidariedade social (IPSS) ou outra adequada;

ACISM – Associação de Comércio, Indústria e Serviços do Concelho de Mafra
Mafra
NIF:500 899 533
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•

Participar, sempre sem posição maioritária, no capital social de pessoas coletivas que,
direta ou indiretamente, contribuam para a realização dos objetivos constantes do
presente artigo;

•

Organizar e apoiar o desenvolvimento de obras sociais, culturais e recreativas, em
benefício dos associados;

•

Celebrar contratos coletivos de trabalho;

•

Constituir centros de resolução de conflitos, quer através da mediação, quer da
arbitragem;

•

Contribuir para a divulgação da atividade empresarial nacional, promovendo,
nomeadamente, a colocação dos seus produtos e serviços nos mercados interno e
externo e estimulando o comércio com o exterior;

•

Prosseguir outros objetivos que sejam do interesse associativo.

2. Referencial

Contabilístico

de

Preparação

das

Demonstrações

Financeiras
Em 2017 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das
operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma
Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL),
de acordo com a seguinte composição:
•

Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);

•

Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF);

•

Código de Contas (CC);

•

NCRF-ESNL; e

•

Normas Interpretativas (NI).

A adoção da NCRF-ESNL ocorreu pela primeira vez em 2012, no entanto a ACISM já aplicava a
Norma PE do Sistema de Normalização Contabilística (SNC).

3. Principais Políticas Contabilísticas
As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações
Financeiras foram as seguintes:
ACISM – Associação de Comércio, Indústria e Serviços do Concelho de Mafra
Mafra
NIF:500 899 533
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3.1. Bases de Apresentação
As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das
Demonstrações Financeiras (BADF)
3.1.1. Continuidade:
Com base na informação disponível e nas expectativas futuras, a Entidade continuará a operar
no futuro previsível, assumindo que não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de
reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Sector Não
Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim
à manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.
3.1.2. Regime do Acréscimo (periodização económica):
Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram
(satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura
conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo
registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os
quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os
correspondentes rendimentos e gastos são registados nas respetivas rubricas “Devedores e
credores por acréscimos” e “Diferimentos”
3.1.3. Consistência de Apresentação
As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da
apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando
ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas
e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante
para os utentes.
3.1.4. Materialidade e Agregação:
A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade
depende da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou
inexatidão influenciar as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas
demonstrações financeiras. Itens que não são materialmente relevantes para justificar a sua
apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevantes
para que sejam discriminados nas notas deste anexo.
ACISM – Associação de Comércio, Indústria e Serviços do Concelho de Mafra
Mafra
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3.1.5. Compensação
Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os
gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.
3.1.6. Informação Comparativa
A informação comparativa deve ser divulgava, nas Demonstrações Financeiras, com respeito
ao período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas
contabilísticas devem ser levadas a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao
longo do tempo. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias
comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta:
a) A natureza da reclassificação;
b) A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
c) Razão para a reclassificação.

3.2. Políticas de Reconhecimento e Mensuração
3.2.1. Ativos Fixos Tangíveis
Os “Ativos Fixos Tangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção,
deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou
produção inicialmente registado, 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, se aplicável, a estimativa inicial dos custos
de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de
instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer.
As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são
registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam suscetíveis de
permitir atividades presentes e futuras adicionais.
Em 2016, tendo em conta as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 98/2015 e o Aviso n.º
8258/2015, publicado no DR. 2.ª série, n.º 146, de 29 de julho de 2015, de 2 de junho, foi
incluído um parágrafo referindo que as propriedades de investimento passam a ser
reconhecidas como Ativo Fixo Tangível (Parágrafo 7.5).

ACISM – Associação de Comércio, Indústria e Serviços do Concelho de Mafra
Mafra
NIF:500 899 533

12

Servicontabil – Serviços de Contabilidade e Informática, Lda

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2017

As depreciações são calculadas, assim que os bens estejam em condições de ser utilizados,
pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada
grupo de bens.
As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se
encontram na tabela abaixo:

Descrição
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Equipamento biológico
Equipamento administrativo
Outros Ativos fixos tangíveis

Vida útil estimada (anos)

4 anos
4 anos
3 a 8 anos
4 a 8 anos

A Entidade revê anualmente a vida útil de cada ativo, assim como o seu respetivo valor
residual quando este exista.

As mais ou menos valias provenientes da venda de ativos fixos tangíveis são determinadas pela
diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, sendo que
se encontram espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas “Outros rendimentos e
ganhos” ou “Outros gastos e perdas”.

3.2.2. Inventários
Os “Inventários” estão registados ao menor de entre o custo de aquisição e o valor realizável
líquido. O valor realizável líquido representa o preço de venda estimado deduzido de todos os
custos estimados necessários para a concluir os inventários e proceder à sua venda. Sempre
que o valor de custo é superior ao valor realizável líquido, a diferença é registada como uma
perda por imparidade.
A Entidade adota como método de custeio dos inventários o custo médio ponderado. Aos
Inventários que não sejam geralmente intermutáveis devem ser atribuídos custos individuais
através do uso de identificação específica.

3.2.3. Instrumentos Financeiros
Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma parte
das disposições contratuais do instrumento.
ACISM – Associação de Comércio, Indústria e Serviços do Concelho de Mafra
Mafra
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Este ponto é aplicável a todos “Instrumentos Financeiros” com exceção:
• Investimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos;
• Direitos e obrigações no âmbito de um plano de benefícios a empregados;
• Direitos decorrentes de um contrato de seguro exceto se o contrato de seguro resulte
numa perda para qualquer das partes em resultado dos termos contratuais que se
relacionem com:
o Alterações no risco segurado;
o Alterações na taxa de câmbio;
o Entrada em incumprimento de uma das partes;
o Locações, exceto se resultar perda para o locador ou locatário como resultado:
▪

Alterações no preço do bem locado;

▪

Alterações na taxa de câmbio

▪

Entrada em incumprimento de uma das contrapartes

Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros
As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de fundadores / beneméritos /
patrocinadores / doadores / associados / membros que se encontram com saldo no final do
período sempre que se tenham vencido e possam ser exigidas pela entidade estão registados
no ativo pela quantia realizável.
Créditos a receber e outros ativos
Os “Créditos a receber” e “Outros ativos” encontram-se registados pelo seu custo estando
deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas,
para assim retratar o valor realizável líquido.
As “Perdas por Imparidade” são registadas na sequência de eventos ocorrido que apontem de
forma objetiva e quantificável, através de informação recolhida, que o saldo em dívida não
será recebido (total ou parcialmente). Estas correspondem à diferença entre o montante a
receber e respetivo valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de
juro efetiva inicial, que será nula quando se perspetiva um recebimento num prazo inferior a
um ano.
Estas rubricas são apresentadas no Balanço como Ativo Corrente, no entanto nas situações em
que a sua maturidade é superior a doze meses da data de Balanço, são exibidas como Ativos
não Correntes.
ACISM – Associação de Comércio, Indústria e Serviços do Concelho de Mafra
Mafra
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Caixa e Depósitos Bancários
A rubrica “Caixa e depósitos bancários” incluí caixa e depósitos bancários de curto prazo que
possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

Fornecedores e outros passivos
As dívidas registadas em “Fornecedores” e “Outros passivos” são contabilizadas pelo seu valor
nominal.
3.2.4. Fundos Patrimoniais
A rubrica “Fundos” constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.
Os “Fundos Patrimoniais” são compostos por:
•

Fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;

•

Fundos acumulados e outros excedentes;

•

Subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal
aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo.

3.2.5. Provisões
Periodicamente, a Entidade analisa eventuais obrigações que advenham de pretéritos
acontecimentos e dos quais devam ser objeto de reconhecimento ou de divulgação. Assim, a
Entidade reconhece uma Provisão quando tem uma obrigação presente resultante de um
evento passado e do qual seja provável que, para a liquidação dessa obrigação, ocorra um
exfluxo que seja razoavelmente estimado.
O valor presente da melhor estimativa na data de relato dos recursos necessários para liquidar
a obrigação é o montante que a Entidade reconhece como provisão, tendo em conta os riscos
e incertezas intrínsecos à obrigação.
Na data de relato, as Provisões são revistas e ajustadas para que assim possam refletir melhor
a estimativa a essa data.
Por sua vez, os Passivos Contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, no
entanto são divulgados sempre que a possibilidade de existir exfluxo de recursos que
incorporem contributos para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras da
entidade. Tal como os Passivos Contingentes, os Ativos Contingentes também não são
reconhecidos nas demonstrações financeiras, ocorrendo a sua divulgação apenas quando for
provável a existência de um influxo.
ACISM – Associação de Comércio, Indústria e Serviços do Concelho de Mafra
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3.2.6. Financiamentos Obtidos
Os “Empréstimo Obtidos” encontram-se registados, no passivo, pelo valor nominal líquido dos
custos com a concessão desses empréstimos. Os “Encargos Financeiros” são reconhecidos
como gastos do período, constando na Demonstração dos Resultados na rubrica “Juros e
gastos similares suportados”.
3.2.7. Estado e Outros Entes Públicos
O imposto sobre o rendimento do período corresponde ao imposto a pagar. Este, incluí as
tributações autónomas.
Os rendimentos previstos no n.º 3 do art.º 10 encontram-se sujeitos a IRC à taxa de 21% sobre
a matéria coletável nos termos do n.º 5 do art.º 87. Acresce ao valor da coleta de IRC apurado,
a tributação autónoma sobre os encargos e às taxas previstas no artigo 88º do CIRC.
As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção, de acordo com a legislação em vigor,
durante um período de quatro anos. Ou seja, as declarações fiscais da Entidade dos anos de
2014 a 2017 ainda poderão estar sujeitas a revisão.

3.2.8. Acontecimentos após a data do Balanço
Os eventos ocorridos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre as
condições que existiam à data do balanço (ou seja acontecimentos ocorridos após a data do
balanço que dão origem a ajustamentos) são refletidos nas demonstrações financeiras. Os
eventos ocorridos após a data do balanço que proporcionem informação sobre condições
existentes após a data do balanço (ou seja acontecimentos ocorridos após a data do balanço
que não dão origem a ajustamentos), são divulgados nas demonstrações financeiras se forem
considerados materialmente relevantes.

4. Ativos Fixos Tangíveis
Outros Ativos Fixos Tangíveis
A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia
escriturada no início e no fim dos períodos de 2016 e de 2017, mostrando as adições, os
abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com
o seguinte quadro:
ACISM – Associação de Comércio, Indústria e Serviços do Concelho de Mafra
Mafra
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Saldo em
01-Jan-2016
Custo
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Equipamento biológico
Equipamento administrativo
Outros Ativos fixos tangíveis
Total
Depreciações acumuladas
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Equipamento biológico
Equipamento administrativo
Outros Ativos fixos tangíveis
Total
Ativos fixos tangiveis

31 de Dezembro de 2016
Aquisições
Abates
/ Dotações

67.849,01
217.340,27
6.515,36
28.506,65
1.686,15
321.897,44

6.516,74
3.256,00
9.772,74

38.105,04
6.515,36
28.392,80
1.653,97
74.667,17
247.230,27

4.719,72
2.245,06
830,08
7.794,86
1.977,88

Saldo em
01-Jan-2016
Perdas por Imparidade Acumuladas
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Equipamento biológico
Equipamento administrativo
Outros Ativos fixos tangíveis
Total

Saldo em
01-Jan-2017
Custo
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Equipamento biológico
Equipamento administrativo
Outros Ativos fixos tangíveis
Total
Depreciações acumuladas
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Equipamento biológico
Equipamento administrativo
Outros Ativos fixos tangíveis
Total
Ativos fixos tangiveis

67.849,01
237.022,84
6.515,36
35.023,39
4.942,15
351.352,75
51.485,06
6.515,36
30.637,86
2.484,05
91.122,33
260.230,42

-

Transferências Revalorizações

-

19.682,57
19.682,57

-

8.660,30
8.660,30
11.022,27

-

Aumentos

Reduções

1.791,82
1.791,82

31 de Dezembro de 2017
Aquisições
Abates
/ Dotações
4.719,72
2.212,85
830,10
7.762,67
(7.762,67)

-

-

Saldo em
31-Dez-2016
67.849,01
237.022,84
6.515,36
35.023,39
4.942,15
351.352,75
51.485,06
6.515,36
30.637,86
2.484,05
91.122,33
260.230,42

Saldo em
31-Dez-2016
1.791,82
1.791,82

Transferências Revalorizações

Saldo em
31-Dez-2017

-

-

-

67.849,01
237.022,84
6.515,36
35.023,39
4.942,15
351.352,75

-

-

-

56.204,78
6.515,36
32.850,71
3.314,15
98.885,00
252.467,75
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Saldo em
01-Jan-2017
Perdas por Imparidade Acumuladas
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Equipamento biológico
Equipamento administrativo
Outros Ativos fixos tangíveis
Total

Aumentos

1.791,82
1.791,82

-

Reduções
(66,24)
(66,24)

Saldo em
31-Dez-2017
1.725,58
1.725,58

No exercício de 2017 não foram adquiridos bens de ativos fixos tangíveis.
Os investimentos previstos ao abrigo do projeto “Comércio Investe” foram adiados para 2018.

5. Propriedades de Investimento
No que concerne às “Propriedades de Investimento” os movimentos ocorridos, no período de
2016 e 2017, foram os seguintes:

Saldo em
01-Jan-2016

31 de Dezembro de 2016
Aquisições
Abates
/ Dotações

Custo
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
19.682,57
Outras propriedades de investimento
…
Total
19.682,57
Depreciações acumuladas
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
8.660,30
Outras propriedades de investimento
…
Total
8.660,30
Ativos fixos tangiveis
11.022,27

Transferências Revalorizações

Saldo em
31-Dez-2016

-

-

(19.682,57)
(19.682,57)

-

-

393,65
393,65
(393,65)

(393,65)
(393,65)
393,65

(8.660,30)
(8.660,30)
(11.022,27)

-

(0,00)
(0,00)
0,00

Tendo em conta as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 98/2015 e o Aviso n.º
8258/2015, publicado no DR. 2.ª série, n.º 146, de 29 de julho de 2015, de 2 de junho, em que
foi incluído um parágrafo referindo que as propriedades de investimento passam a ser
reconhecidas como Ativo Fixo Tangível (Parágrafo 7.5), foram também transferidas as
Propriedades de Investimento registadas.
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Saldo em
01-Jan-2017
Custo
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Outras propriedades de investimento
…
Total
Depreciações acumuladas
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Outras propriedades de investimento
…
Total
Ativos fixos tangiveis

31 de Dezembro de 2017
Aquisições
Abates
/ Dotações

Transferências Revalorizações

Saldo em
31-Dez-2017

-

-

-

-

-

-

(0,00)
(0,00)
0,00

-

-

-

-

(0,00)
(0,00)
0,00

Saldo em
01-Jan-2015

Aumentos

Perdas por Imparidade Acumuladas
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
1 924,30
Outras propriedades de investimento
…
Total
1 924,30

Saldo em
01-Jan-2017
Perdas por Imparidade Acumuladas
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Outras propriedades de investimento
…
Total

Reduções

-

Aumentos

-

(66,24)
(66,24)

Reduções

-

-

Transferências

Saldo em
31-Dez-2015

(1 858,06)
(1 858,06)

Transferências

-

Saldo em
31-Dez-2017

-

-

6. Custos de Financiamentos Obtidos
Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são usualmente reconhecidos
como gastos à medida que são incorridos.

Descrição
Empréstimos Bancários
Locações Financeiras
Contas caucionadas
Contas Bancárias de Factoring
Contas bancárias de letras descontadas
Descobertos Bancários Contratados
Outros Empréstimos
Total

2017
Corrente Não Corrente
4.865,88
12.902,65
4.865,88
12.902,65

Total
17.768,53
17.768,53
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Total
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Em 31 de Dezembro de 2017, os planos de reembolso da dívida da ACISM, referente a
empréstimos obtidos, detalham-se como se segue:

Empréstimos Bancários
Descrição
Até um ano
De um a cinco anos
Mais de cinco anos
Total

Capital
4.865,88
12.902,65
17.768,53

2017
Juros
613,44
795,65
1.409,09

Total
5.479,32
13.698,30
19.177,62

Capital
4.679,50
17.803,97
22.483,47

2016
Juros
799,82
1.373,65
2.173,47

Total
5.479,32
19.177,62
24.656,94

Os financiamentos acima referidos foram destinados à aquisição da sede da ACISM e
terminarão em 01-06-2021.

7. Inventários
Em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 a rubrica “Inventários” apresentava os seguintes
valores:
Inventário em
01-Jan-2016

Descrição
Mercadorias
Matérias-primas, subsidiárias e consumo
Produtos Acabados e intermédios
Produtos e trabalhos em curso
…
Total

242,27
242,27

Reclassificaçõe
Inventário em
se
31-Dez-2016
regularizações
2.108,72
(16,21)
129,52
2.108,72
(16,21)
129,52

Compras

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Variações nos inventários da produção

Reclassificaçõe
Inventário em
se
31-Dez-2017
regularizações
1.144,44
97,07
1.144,44
97,07

Compras

2.205,26
-

1.176,89
-

As mercadorias em stock referem-se à atividade de compra e venda de livros de reclamações.

8. Rédito
Para os períodos de 2017 e 2016 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Descrição
Vendas
Prestação de Serviços
Quotas dos utilizadores
Quotas e Jóias
Promoções para captação de recursos
Rendimentos de patrocionadores e colaborações
Serviços secundários
Royalties
Dividendos
Total

2017
1.741,92
75.115,88
59.472,00
15.643,88
-

2016
2.882,72
81.182,88
60.014,00
21.168,88
-

76.857,80

84.065,60
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Na rubrica de Serviços Secundários são registados os valores cobrados pelos serviços prestados
pela secção administrativa da ACISM, que não se encontram incluídos na quota de associado, e
também os valores cobrados pelos serviços do gabinete jurídico e pelo gabinete económico.

9. Subsídios
A 31 de Dezembro de 2017 e 2016, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de
“Subsídios” e “Apoios”:

Descrição
Subsídios do Governo
IAPMEI - Medida “Comércio Investe” CT 2015/108743
Câmara Municipal de Mafra - Participação SISAB
Apoios do Governo
Subsídios e apoios de outras entidades
Subsídios de outras entidades
Doações
Heranças
Legados

2017
7.606,02
2.606,02
5.000,00
-

2016
13.649,59
10.649,59
3.000,00
-

-

-

Em 2016 foram reconhecidas as verbas relativas ao contrato nº 2015/108743, assinado com o
IAPMEI, relativo ao projeto conjunto “Comércio Investe”.
De referir que este contrato prevê um investimento de 52.582,50 euros em ativos fixos
tangíveis, um gasto de 18.627,98 euros com a promoção de divulgação da atividade comercial
em Mafra e um gasto de 14.285,04 euros com o pessoal administrativo responsável da gestão,
organização e controlo de todo o projeto.
Estes investimentos e gastos irão ser subsidiados pelo IAPMEI no valor de 59.846,88 euros,
verba que pode ainda aumentar 10% caso o projeto seja implementado com sucesso.
Em 2017, o valor imputado de subsídio baixou face a 2016 por não se terem realizado
investimentos e gastos ao abrigo do projeto.

10. Imposto sobre o rendimento

Relativamente aos exercícios de 2017 e 2017 foram apurados os seguintes valores a pagar de
Imposto sobre o rendimento:
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Descrição

2017
(26,11)
(26,11)

IRC Liquidado
Tributação Autónoma
Total

2016
(308,41)
(308,41)

No exercício de 2017 a ACISM irá pagar de IRC o valor de 26,11 euros.

11. Benefícios dos empregados

Nos períodos de 2017 e 2016 foram 5 os membros dos órgãos diretivos. Os órgãos diretivos da
Entidade não auferem qualquer remuneração.
O número médio de pessoas ao serviço da ACISM de 2017 foi de 2, o seja, menos 1 que no ano
de 2016, daí a acentuada diminuição dos gastos.
Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes:

Descrição
Remunerações aos Órgãos Sociais
Remunerações ao Pessoal
Benefícios Pós-Emprego
Indemnizações
Encargos sobre as Remunerações
Segurosde Acidentes no Trabalho e
Doenças Profissionais
Gastos de Acção Social
Outros Gastos com o Pessoal
Total

2017

2016

25.568,65
5.104,48

30.881,53
116,66
6.212,63

154,68

150,00

145,52
30.973,33

71,92
37.432,74

12. Investimentos financeiros

Nos exercícios de 2016 e 2017 foram realizados os seguintes Investimentos Financeiros:
Descrição
Investimentos em subsidiárias
Método de Equivalência Patrimonial
Outros Métodos
Investimentos em associadas
Método de Equivalência Patrimonial
Outros Métodos
Investimentos em entidades conjuntamente controladas
Método de Equivalência Patrimonial
Outros Métodos
Investimentos noutras empresas
Método de Equivalência Patrimonial
Outros Métodos
Perdas por Imparidade Acumuladas
Total

ACISM – Associação de Comércio, Indústria e Serviços do Concelho de Mafra
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Estes Investimentos Financeiros referem-se à constituição do Fundo de Compensação de
Trabalhadores, obrigatório para trabalhadores admitidos a partir de 01 de outubro de 2013.
De referir que atualmente a ACISM não tem qualquer trabalhador ao abrigo destas normas
legais.

13. Divulgações exigidas por outros diplomas legais
A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei
534/80, de 7 de novembro. Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17
de outubro, informa-se que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra
regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

14. Outras Informações
De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são
divulgadas as seguintes informações.

14.1. Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros
A 31 de Dezembro de 2017 e 2016, apresentava os seguintes saldos:

Descrição
Ativo
Fundadores/associados/membros - em curso
Doadores - em curso
Patrocinadores
Quotas
Financiamentos concedidos - Fundador/doador
Perdas por imparidade
Total
Passivo
Fundadores/associados/membros - em curso
Financiamentos obtidos - Fundador/doador
Total

2017
141.678,92
(65.421,69)
76.257,23
54,82
54,82

2016
122.384,39
(65.421,69)
56.962,70
30,00
30,00

14.2. Créditos a receber
Para os períodos de 2017 e 2016 a rubrica “Créditos a receber” encontra-se desagregada da
seguinte forma:
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Descrição
Clientes e Utentes c/c
Clientes
Utentes
Clientes e Utentes títulos a receber
Clientes
Utentes
Clientes e Utentes factoring
Clientes
Utentes
Clientes e Utentes cobrança duvidosa
Clientes
Utentes
Total

Perdas por Imparidade
Descrição
Saldo inicial
Clientes
Utentes
Reforço
Clientes
Utentes
Reversão
Clientes
Utentes
Saldo final
Clientes
Utentes
Saldo liquido
Clientes
Utentes

2017
1.611,65
1.611,65
50,00
50,00
1.661,65

2016
5.215,90
5.215,90
50,00
50,00
5.265,90

2017

2016

50,00
-

50,00
-

-

-

-

-

50,00
-

50,00
-

1.611,65
-

5.215,90
-

A divida de clientes baixou significativamente, porque o cliente Pretrab liquidou grande parte
da sua divida através de um acordo de pagamento.

14.3. Outros ativos
A rubrica “Outros ativos” tinha, em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a seguinte decomposição:

Descrição
Adiantamentos ao pessoal
Adiantamentos a Fornecedores de Investimentos
Devedores por acréscimos de rendimentos
Fornecedores
Outros Devedores
Perdas por Imparidade
Total
ACISM – Associação de Comércio, Indústria e Serviços do Concelho de Mafra
Mafra
NIF:500 899 533

2017

2016

592,78
30.015,92
30.608,70

57,19
44.890,34
44.947,53
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O saldo indicado na rubrica de “Outros devedores” refere-se ao valor que falta receber do
projeto “Comércio Investe” em curso.

14.4. Diferimentos
Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, a rubrica “Diferimentos” englobava os seguintes saldos:

Descrição
Gastos a reconhecer
Gastos diversos
…

2017

2016

Total

1.906,38
1.906,38

1.330,03
1.330,03

Total

9.783,51
9.783,51

12.389,53
12.389,53

Rendimentos a reconhecer
Rendimentos diversos
…

Os valores indicados como gastos a reconhecer referem-se a gastos relativos ao exercício
seguinte que foram faturados no exercício atual.
Já em relação aos rendimentos a reconhecer, o valor indicado em 2017 está relacionado com a
parte do subsídio do “Comércio Investe”, parte que se considera de exploração, e cujos gastos
ainda não estão incorridos.

14.5. Caixa e Depósitos Bancários
A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de dezembro de 2016 e 2015, encontrava-se
com os seguintes saldos:

Descrição
Caixa
Depósitos à ordem
Depósitos a prazo
Outros
Total

2017
2.456,17
42.286,99
44.743,16

2016
958,19
6.561,46
7.519,65

O aumento do saldo de caixa e depósitos bancários está relacionado com o recebimento de
uma verba do IAPMEI e que será para distribuir pelos restantes beneficiários em 2018.

14.6. Fundos Patrimoniais
Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:
ACISM – Associação de Comércio, Indústria e Serviços do Concelho de Mafra
Mafra
NIF:500 899 533

25

Servicontabil – Serviços de Contabilidade e Informática, Lda

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2017

Saldo em
01-Jan-2017
Fundos
205.004,06
Excedentes técnicos
Reservas
Resultados transitados
28.098,39
Excedentes de revalorização
40.853,88
Outras variações nos fundos patrimoniais
34.856,76
Total 308.813,09
Descrição

Aumentos

Diminuições

9.832,01
9.832,01

(281,48)
(1.951,00)
(2.232,48)

Saldo em
31-Dez-2017
205.004,06
37.930,40
40.572,40
32.905,76
316.412,62

O valor registado em “Outras variações nos fundos patrimoniais” está relacionado com a parte
do subsídio do “Comércio Investe” que se considera de investimento e que será considerado
como gasto em função das depreciações dos investimentos realizados e a realizar.

14.7. Fornecedores
O saldo da rubrica de “Fornecedores” é discriminado da seguinte forma:
Descrição
Fornecedores c/c
Fornecedores títulos a pagar
Fornecedores facturas em recepção e conferência
Total

2017
11.734,15

2016
13.581,11

11.734,15

13.581,11

14.8. Estado e Outros Entes Públicos
A rubrica de “Estado e outros Entes Públicos” está dividida da seguinte forma:

Descrição
Ativo
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas
Colectivas (IRC)
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)
Outros Impostos e Taxas
Total
Passivo
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas
Colectivas (IRC)
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas
Singualres (IRS)
Segurança Social
Outros Impostos e Taxas
Total

2017

2016
-

187,50

-

-

-

187,50

26,11

329,05

1.130,44

863,53

115,49

114,64

638,86
46,89
1.957,79

633,58
46,89
1.987,69

14.9. Outros Passivos
A rubrica “Outros Passivos” desdobra-se da seguinte forma:
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Descrição

2017
2016
Não Corrente
Não Corrente
Corrente
Corrente
Pessoal
Remunerações a pagar
Cauções
Outras operações
Perdas por Imparidade acumuladas
Fornecedores de Investimentos
Credores por acréscimos de gastos
11.359,75
3.820,04
Outros credores
26.196,52
2.087,50
Total
37.556,27
5.907,54

O valor referido em “Acréscimos de Gastos” refere-se essencialmente aos encargos com férias
e subsídio de férias relativos a 2017 que serão liquidados em 2018 e aos valores a pagar à
empresa que executa os trabalhos do departamento jurídico, cuja fatura ainda não foi emitida.
Na rubrica de “Outros Credores” estão registados os valores de impostos e taxas em nome e
por conta dos associados da ACISM que foram faturados e recebidos dos referidos associados,
cujo pagamento irá ocorrer em 2018 e os valores a liquidar aos restantes beneficiários do
projeto “Comércio Investe”, relativos à tranche recebida do IAPMEI em finais de 2017. De
referir que esses montantes já foram liquidados em 2018.

14.10. Fornecimentos e serviços externos
A repartição dos “Fornecimentos e serviços externos” nos períodos findos em 31 de dezembro
de 2017 e de 2016 foi a seguinte:

Descrição
Subcontratos
Serviços especializados
Materiais
Energia e fluidos
Deslocações, estadas e transportes
Serviços diversos
Rendas e alugueres
Comunicação
Seguros
Royalties
Contencioso e notariado
Despesas de representação
Limpeza, higiene e conforto
Outros serviços
Total

2017

2016

21.675,27
542,36
1.845,42
744,88
9.235,47
6.436,24
2.381,80
238,01
169,53
9,89
34.043,40

24.211,56
498,35
1.925,47
788,62
12.811,38
4.800,64
2.714,05
601,59
236,35
4.458,75
40.235,38
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As rubricas que maiores variações apresentam em “Fornecimentos e Serviços Externos” são a
de “Rendas e Alugueres”, sendo o seu aumento justificado pelo aluguer do stand na feira
SISAB. A outra rubrica que também varia significativamente é a dos “Outros Serviços” e tem
justificação nos serviços adquiridos no âmbito do projeto “Comércio Investe” em 2016.
Por fim, a variação que se observa nos “Serviços Especializados” está relacionada com a
diminuição de gastos com o departamento jurídico.

14.11. Outros rendimentos
A rubrica de “Outros rendimentos” encontra-se dividida da seguinte forma:
Descrição
Rendimentos Suplementares
Descontos de pronto pagamento obtidos
Recuperação de dívidas a receber
Ganhos em inventários
Rendimentos e ganhos em subsidiárias,
associadas e empreendimentos conjuntos
Rendimentos e ganhos nos restantes
activos financeiros
Rendimentos e ganhos em investimentos
não financeiros
Outros rendimentos e ganhos
Total

2017
3.075,50
-

2016
750,00
-

-

-

-

-

-

-

1.971,79
5.047,29

1.951,09
2.701,09

Esta rubrica em 2017 refere-se essencialmente ao arrendamento da garagem e ao subsídio ao
investimento.

14.12. Outros gastos
A rubrica de “Outros gastos” encontra-se dividida da seguinte forma:
Descrição
Impostos
Descontos de pronto pagamento concedidos
Divídas incobráveis
Perdas em inventários
Gastos e perdas em subsidiárias, associadas e
empreendimentos conjuntos
Gastos e perdas nos restantes activos financeiros
Gastos e perdas investimentos não financeiros
Outros Gastos e Perdas
Custos com apoios financeiros concedidos a
associados ou utentes
Total
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2017
184,12
-

2016
169,14
-

-

-

2.899,33

26,82
652,10

-

0,32

3.083,45

848,38
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14.13. Resultados Financeiros
Nos períodos de 2017 e 2016 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos
relacionados com juros e similares:
Descrição
Juros e gastos similares suportados
Juros suportados
Diferenças de câmbio desfavoráveis
Outros gastos e perdas de financiamento
Total
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros obtidos
Dividendos obtidos
Outros rendimentos similares
Total
Resultados financeiros

2017

2016

664,64
1.148,19
1.812,83

858,97
1.247,99
2.106,96

(1.812,83)

(2.106,96)

14.14. Acontecimentos após data de Balanço
Não são conhecidos à data outros eventos subsequentes, com impacto significativo nas
Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2017.
Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram
outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.
Mafra, dia 30 de março de 2018

O Contabilista Certificado

A Direção

___________________________

___________________________
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