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Associação Portuguesa Amigos de Raoul Follereau

Anexo ao Balanço e Demonstração de resultados do exercicio findo em 31 de Dezembro de 2019
1) Identificação da entidade
A Associação Portuguesa Amigos de Raoul Follereau, é uma instituição sem fins lucrativos, constituída
sob a forma de (IPSS) Instituição Particular de Solidariedade Social, reconhecida oficialmente de
utilidade pública (D.R. nº13 de 16/01/1991), com sede em, Rua Cidade de Nova Lisboa, nº 7, 1800-107
em Lisboa, Contribuinte nº 501 802 282. Tem como atividade, prestar assistência material, sanitária e
moral ás pessoas afectadas pela doença de Hansen (Lepra), colaborar com as organizações congéneres
existentes no Mundo, promovendo e participando em ações de luta contra a doença de Hansen, e
outras causas de exclusão social. Promoção de recolha de fundos destinados aos fins Estatutários.

2) Referencial contabilistico de preparação das demonstrações financeiras
a) Referencial contabilistico
Em 2019 as demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o referencial do Aviso n.º
8259/2015 de 29 de Julho, que integra o regime da normalização contabilística para as entidades do
sector não lucrativo (ESNL), que faz parte integrante do Sistema de Normalização Contabilística,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de Julho, adaptado pela Comissão de Normalização
Contabilística (CNC), para as entidades do setor não lucrativo (ESNL), de acordo com a Portaria nº
218/2015 de 23 de Julho, publicada no D.R. 1ª Série, nº 142.
b)Pressuposto da continuidade
As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações,
a partir dos livros e registos contabilísticos da Associação, mantidos de acordo com os princípios
contabilísticos geralmente aceites em Portugal.
3) Principais politicas contabilisticas
3.1 Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras:
As Demonstrações Financeiras anexas foram preparadas a partir dos registos contabilisticos da
Associação, baseados nos documentos apresentados de receita e despesa.
3.2 Activos fixos tangíveis
Os activos fixos tangíveis encontram-se registados, em alguns casos ao custo de aquisição, e noutros,
caso de activos doados, utilizou-se o valor que consta da avaliação registado nas Finanças, deduzido do
valor das depreciações.
As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método das quotas constantes
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 e estão de acordo
com a legislação em vigor.
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As despesas com reparação e manutenção destes ativos são consideradas como gasto no período em
que ocorrem.

3.3 Inventários
As mercadorias, encontram-se valorizadas ao custo de aquisição.
3.4 Clientes e outros valores a receber
As contas de “Clientes” e “Outros valores a receber” não têm implícitos juros e são registadas pelo seu
valor nominal.
3.5 Ativos financeiros detidos para negociação
Após o reconhecimento inicial, os ativos financeiros disponíveis para venda são mensurados por
referência ao seu valor de mercado à data do balanço.
3.6 Rédito
O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços
decorrente da actividade normal da Associação. O rédito é reconhecido líquido do Imposto sobre o
Valor Acrescentado (IVA). Os rendimentos são reconhecidos na data da prestação dos serviços
O rédito é proveniente de:
Donativos, quotas dos utentes e de outras entidades, Heranças e peditórios, venda de artigos, livros,
juros pela aplicação de capitais, e da consignação dos 0,5% do IRS.
3.7 Periodizações
Os projetos aprovados no ano de 2019 foram reconhecidos no período em que foram gerados.
Do montante aprovado de projectos no ano de 2017,2018, 2019, 2014, e não realizados neste exercicio,
transitaram em conta do passivo, registado nas rúbricas “Outras contas a receber e a pagar”.
Alguns projectos que transitavam do ano de 2017, os mesmos, por instruções da Direção foram
anulados e registados por contrapartida da conta de “Correções relativas a períodos anteriores,
“Projectos aprovados e não executados” conta de proveitos, em virtude de se considerarem já não
realizáveis nos anos seguintes, o valor destes projectos totalizam, euros 2.420,00.
3.8 Caixa e depósitos bancários
Os montantes incluídos nesta rúbrica e seus equivalentes correspondem aos valores em caixa e
depósitos bancários, estando imediatamente realizáveis.
3.9 Instrumentos financeiros
Aplicações em produtos financeiros, não realizáveis no imediato.
3.10 Beneficios dos empregados
De acordo com a legislação laboral o direito a férias e subsidio de férias, relativo ao período, vence-se a
31 de Dezembro de cada ano, sendo pago apenas no ano seguinte, assim encontram-se reconhecidos
nas contas “Outras contas a receber e a pagar”.
3.11 Principais pressupostos relativos ao futuro.
As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das actividades
a partir dos registos contabilísticos da Associação
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1) Nota 4 - Fluxos de Caixa
A tabela seguinte apresenta a desagregação dos valores inscritos nas rubricas de meios financeiros
líquidos:
MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS
Caixa
Depósitos à ordem
Outros depósitos bancários
Outros instrumentos financeiros
TOTAL

31-dez-19
327
548.360
2.154.644
213.584
2.916.916

31-dez-18
643
198.720
3.108.229
283.814
3.591.407

2) Nota 5 - Clientes
O saldo correspondente à rubrica de Clientes no final do exercício 2019 e 2018 apresenta a seguinte
decomposição:
CLIENTES
Clientes c/c
Clientes - Títulos a receber
Clientes factoring e outros
Clientes cobrança duvidosa
Clientes perda por imparidade acumuladas
TOTAL
Adiantamentos de Clientes

31-dez-19
10.313
10.313
-

31-dez-18
10.458
10.458
-

3) Nota 6 - Fornecedores
O saldo correspondente à rubrica de Fornecedores no final do exercício 2019 e 2018 apresenta a
seguinte decomposição:
FORNECEDORES
Fornecedores conta corrente
Fornecedores títulos a pagar
Fornecedores confirming e outros
Fornecedores facturas em recepção e conferência
Fornecedores perdas por imparidade acumuladas
TOTAL
Adiantamentos a fornecedores

31-dez-19
10.598
10.598
-

31-dez-18
26.286
26.286
-
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4) Nota 7 - Estado e outros entes públicos
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 a rubrica “Estado e outros entes públicos” no ativo e no passivo,
apresentava os seguintes saldos:
ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS
Ativo
Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC)
Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS)
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)
Segurança social
Outros impostos e taxas
Passivo
Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC)
Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS)
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)
Segurança social
Outros impostos e taxas
TOTAL

31-dez-19
3.670
3.670
(5.888)
(2.105)
(0)
(3.773)
(10)
(2.218)

31-dez-18
3.573
3.573
(5.529)
(1.749)
(0)
(3.770)
(10)
(1.956)

5) Nota 8 - Inventário e ativos biológicos
O consumo de mercadorias vendidas e das matérias consumidas, assim como, a descriminação do
inventário apresentado pela gerência a 31 de dezembro de 2019 e 2018, é descrito na seguinte tabela:
INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICOS
Inventário inicial
Compras de inventários e act. biológicos consumíveis
Reclassificação e regularização de inventários e act. biológicos consumíveis
CMVMC - Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Inventário final

31-dez-19
69.052
3.781
(1.946)
70.888

31-dez-18
73.828
195
(255)
(4.715)
69.052
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6) Nota 9 - Ativos fixos tangíveis
A seguinte tabela evidencia a movimentação nos ativos fixos tangíveis de 2019.
ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
1-jan-19
Ativo bruto
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Equipamento administrativo
Equipamento biológico
Outros ativos fixos tangíveis
Investimentos em curso
Total do ativo bruto
Depreciações acumuladas
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Equipamento administrativo
Equipamento biológico
Outros ativos fixos tangíveis
Total de depreciações acumuladas
Total do ativo líquido

263.414
794.070
14.093
43.104
38.655
1.153.335

(295.912)
(14.093)
(43.104)
(34.114)
(387.221)
766.114

Periodo

Transf.

Revaloriz.

-

-

-

(15.881)
(1.586)
(17.468)
(17.468)

-

-

31-dez-19
263.414
794.070
14.093
43.104
38.655
1.153.335

(311.793)
(14.093)
(43.104)
(35.700)
(404.689)
748.646
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7) Nota 10 - Fornecimentos e serviços externos
A seguinte tabela evidencia a repartição dos fornecimentos e serviços externos nos períodos findos a 31
de dezembro de 2019 e 2018:
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
Subcontratos
Serviços especializados
Trabalhos especializados
Publicidade e propaganda
Vigilância e Segurança
Honorários
Comissões
Conservação e reparação
Outros
Materiais
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido
Livros e documentação técnica
Material de escritório
Artigos para oferta
Outros
Energia e fluidos
Eletricidade
Combustíveis
Água
Outros
Deslocações, estadas e transportes
Deslocações e estadas
Transportes de pessoal
Transportes de mercadorias
Outros
Serviços diversos
Rendas e alugueres
Comunicação
Seguros
Royalties
Contencioso e notariado
Despesas de representação
Limpeza, higiene e conforto
Outros serviços
TOTAL

31-dez-19
50.567
5.993
173
796
20.100
23.505
20.260
1.218
16.580
1.567
895
3.843
1.499
1.200
1.144
6.063
5.933
130
761.459
852
91.325
1.203
615
46
667.419
842.192

31-dez-18
18.758
5.202
438
1.526
2.150
9.442
24.700
410
21.836
2.199
255
3.463
1.641
591
1.230
1
9.872
9.872
651.888
852
46.289
1.142
145
603.461
708.681

Notas ás rúbricas de maior relevância:
-A rúbrica de “trabalhos especializados”, inclui a avença de prestação de serviços de contabilidade, no
montante de euros, 5.204,00, e outros.
-A rúbrica de “honorários”, inclui as despesas referentes ao contrato de prestação de serviços realizado
entre o Sr.Santos Ponciano e a Associação, para o cargo de Secretário-Geral da Associação, no valor de
19.500,00, e 600,00 euros de publicidade.
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-A rúbrica de “Conservação e reparação” inclui as obras do edificio da R. da Matola no valor de
16.638,00, e na sede no valor de 1.574,00.
-A rúbrica “Livros e documentação técnica”, inclui o jornal Amigos dos Leprosos, no montante de euros
16.580,00.
-A rúbrica “Comunicação”, inclui despesas dos CTT, no montante de euros 88.849,00.
-A rúbrica “deslocações e estadas”, inclui a deslocação a Angola e S.Tomé no valor de euros 3.412,00.
-A rúbrica de “Outros Serviços”, é composta, maioritáriamente, pelos projectos aprovados neste
exercício no valor de euros 647.310,00; material de campanha, no montante de euros 14.861,00;
Encontro Nacional da APARF, no montante de euros 3.149,00.

8) Nota 11 - Gastos com o pessoal
O quadro seguinte apresenta a repartição dos gastos com pessoal nos exercícios findos a 31 de
dezembro de 2019 e 2018:
GASTOS COM O PESSOAL
Remunerações dos orgãos sociais
Remunerações do pessoal
Benefícios pós-emprego
Indemnizações
Encargos sobre remunerações
Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais
Gastos de acção social
Outros gastos com o pessoal
TOTAL

31-dez-19
85.449
17.846
943
1.977
106.215

31-dez-18
99.553
38.358
20.871
1.246
3.350
163.379

- “Gastos de Acção Social”, inclui , medicina no trabalho, formação, higiene e segurança no trabalho.
- “Outros gastos c/ pessoal”, inclui Seguro Acidentes de trabalho em euros 1.035,00, e ainda ofertas de
Natal ao pessoal.
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9) Nota 12 - Outros gastos e perdas
A tabela seguinte mostra de uma forma descriminada a rúbrica “outros gastos e perdas” considerados
nos exercícios findos a 31 de dezembro de 2019 e 2018:
OUTROS GASTOS E PERDAS
Impostos
Descontos de pronto pagamento concedidos
Dívidas incobráveis
Perdas em inventários
Gastos e perdas em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos
Gastos e perdas nos restantes investimentos financeiros
Gastos e perdas em investimentos não financeiros
Correções relativas a períodos anteriores
Donativos
Quotizações
Ofertas e amostras de inventários
Insuficiência da estimativa para impostos
Outros gastos e perdas não especificados
TOTAL

31-dez-19
2.214
84
2.871
5.150
120
10.439

31-dez-18
1.556
0
242
5.163
6.960

-Na rúbrica “Impostos” incui o IMI em 1.555,00 e correcção ao IVA anual pró-rata no montante de euros
643,00.

10)

Nota 13 - Vendas e Serviços Prestados

A decomposição de 2019 e 2018 nesta rubrica é apresentada na tabela seguinte:
VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS

31-dez-19

31-dez-18

Vendas de Mercadorias

2.367

3.592

Prestação de Serviços

2.876

3.004

TOTAL

5.243

6.596
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Nota 14 - Outros Rendimentos

Os outros rendimentos discriminam-se como:
OUTROS RENDIMENTOS

31-dez-19

31-dez-18

Rendimentos de Equivalencia Patrimonial

-

-

Outros Rendimentos

8.267

42.113

TOTAL

8.267

42.113

-Na rúbrica “outros rendimentos”, inclui anulação de projecto de 2017 no valor de 2.420,00;
Regularização de inventários no valor de 4.676,00, originada por contagem fisica das quantidades.

12)

Nota 19 - Resultados financeiros

O quadro seguinte apresenta a discriminação dos “resultados financeiros” dos períodos de 2019 e 2018:
RESULTADOS FINANCEIROS

13)

31-dez-19

31-dez-18

Juros e rendimentos similares obtidos

8.334

15.887

Juros obtidos

8.334

15.887

Dividendos obtidos

-

-

Outros rendimentos similares

-

-

Juros e gastos similares suportados

165

127

Juros suportados

165

127

Diferenças de câmbio desfavoráveis

-

-

Outros gastos e perdas de financiamento

-

-

Resultados financeiros

8.169

15.760

Nota 16 - Eventos subsequentes

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas
Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2019.
Após o encerramento do exercício, e até à elaboração do presente relatório, não se registaram outros
factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.
14)

Nota 21 – Entidades relacionadas

A entidade não participa em qualquer entidade.
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Nota 22 - Informações exigidas por diplomas legais

A Direção informa que a Associação não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, e que a
situação perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

C.C. nº 2251
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