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Entidade: Associação Vale de AcórAssociação Vale de Acór NIF 503079677

BALANÇO EM  31 DE DEZEMBRO DE 2019BALANÇO EM  31 DE DEZEMBRO DE 2019BALANÇO EM  31 DE DEZEMBRO DE 2019 (modelo para ME) UNIDADE MONETÀRIA(1)UNIDADE MONETÀRIA(1)UNIDADE MONETÀRIA(1)UNIDADE MONETÀRIA(1)
EUREUR

RUBRICAS
NOTAS

DATASDATAS

ATIVO
NOTAS

31 DEZ EX 2019 31 DEZ EX 2018

Ativo não correnteAtivo não corrente

Ativos fixos tangíveisAtivos fixos tangíveis 828 012,43828 012,43 936 772,57936 772,57

Ativos intangíveisAtivos intangíveis 0,00 0,00

Investimentos financeirosInvestimentos financeiros 18 339,36 2 103,29

Créditos e outros ativos não correntesCréditos e outros ativos não correntes 83 767,68 0,00

930 119,47930 119,47 938 875,86938 875,86

Ativo correnteAtivo corrente

Inventários 0,00 0,00

Clientes 81 476,75 55 658,10

Estado e outros entes públicosEstado e outros entes públicos 389,97 674,62

Capital subscrito e não realizadoCapital subscrito e não realizado 0,00 0,00

DiferimentosDiferimentos 714,50 3 040,40

Outros ativos correntesOutros ativos correntes 116 278,22116 278,22 116 410,92116 410,92
Caixa e depósitos bancáriosCaixa e depósitos bancários 361 450,32361 450,32 158 294,89158 294,89

560 309,76560 309,76 334 078,93334 078,93
Total do ativoTotal do ativo 1 490 429,231 490 429,23 1 272 954,791 272 954,79

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVOCAPITAL PRÓPRIO E PASSIVOCAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Capital próprioCapital próprio

Capital subscritoCapital subscrito 24 291,05 24 291,05

Outros instrumentos de capital próprioOutros instrumentos de capital próprio 0,00 0,00

Reservas 0,00 0,00

Resultados transitadosResultados transitados 405 968,53405 968,53 404 593,26404 593,26

Outras variações no capital próprioOutras variações no capital próprio 542 653,13542 653,13 626 802,65626 802,65

Resultado líquido do períodoResultado líquido do período 279 269,71279 269,71 1 375,27

Total do capital próprioTotal do capital próprio 1 252 182,421 252 182,42 1 057 062,231 057 062,23

Passivo

Passivo não correntePassivo não corrente

Provisões 0,00 0,00

Financiamentos obtidosFinanciamentos obtidos 0,00 0,00

Outras dívidas a pagarOutras dívidas a pagar 10 044,38 46 530,60

10 044,38 46 530,60

Passivo correntePassivo corrente

FornecedoresFornecedores 28 981,15 18 006,23

Estado e outros entes públicosEstado e outros entes públicos 14 090,41 14 065,24

Financiamentos obtidosFinanciamentos obtidos 0,00 0,00

DiferimentosDiferimentos 0,00 51 560,15

Outros passivos correntesOutros passivos correntes 185 130,87185 130,87 85 730,34

228 202,43228 202,43 169 361,96169 361,96

Total passivoTotal passivo 238 246,81238 246,81 215 892,56215 892,56
Total do capital próprio e do passivoTotal do capital próprio e do passivo 1 490 429,231 490 429,23 1 272 954,791 272 954,79

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros
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Entidade: Associação Vale de AcórAssociação Vale de Acór NIF 503079677

BALANÇO EM  31 DE DEZEMBRO DE 2019BALANÇO EM  31 DE DEZEMBRO DE 2019BALANÇO EM  31 DE DEZEMBRO DE 2019 (modelo para ME) UNIDADE MONETÀRIAUNIDADE MONETÀRIA
EUREUR

INFORMAÇÃO ADICIONAL / COMPLEMENTARINFORMAÇÃO ADICIONAL / COMPLEMENTARINFORMAÇÃO ADICIONAL / COMPLEMENTARINFORMAÇÃO ADICIONAL / COMPLEMENTARINFORMAÇÃO ADICIONAL / COMPLEMENTAR

1. Total de compromissos financeiros não incluídos no balanço1. Total de compromissos financeiros não incluídos no balanço1. Total de compromissos financeiros não incluídos no balanço1. Total de compromissos financeiros não incluídos no balanço

2. Total de garantias ou ativos e passivos contigentes não incluídos no balanço2. Total de garantias ou ativos e passivos contigentes não incluídos no balanço2. Total de garantias ou ativos e passivos contigentes não incluídos no balanço2. Total de garantias ou ativos e passivos contigentes não incluídos no balanço2. Total de garantias ou ativos e passivos contigentes não incluídos no balanço

3. Natureza e forma das garantias reais prestadas3. Natureza e forma das garantias reais prestadas3. Natureza e forma das garantias reais prestadas

4. Compromissos em matéria de pensões4. Compromissos em matéria de pensões

5. Compromissos face a empresas coligadas ou associadas5. Compromissos face a empresas coligadas ou associadas5. Compromissos face a empresas coligadas ou associadas5. Compromissos face a empresas coligadas ou associadas

6. Montante dos adiantamentos e dos créditos concedidos aos membros dos orgãos de administração, de direção ou de  
supervisão, com indicação de:
6. Montante dos adiantamentos e dos créditos concedidos aos membros dos orgãos de administração, de direção ou de  
supervisão, com indicação de:
6. Montante dos adiantamentos e dos créditos concedidos aos membros dos orgãos de administração, de direção ou de  6. Montante dos adiantamentos e dos créditos concedidos aos membros dos orgãos de administração, de direção ou de  6. Montante dos adiantamentos e dos créditos concedidos aos membros dos orgãos de administração, de direção ou de  6. Montante dos adiantamentos e dos créditos concedidos aos membros dos orgãos de administração, de direção ou de  6. Montante dos adiantamentos e dos créditos concedidos aos membros dos orgãos de administração, de direção ou de  6. Montante dos adiantamentos e dos créditos concedidos aos membros dos orgãos de administração, de direção ou de  

6.1 - Taxas de juro e principais condições6.1 - Taxas de juro e principais condições6.1 - Taxas de juro e principais condições

6.2 - Montantes eventualmente reembolsados, amortizados ou objeto de renúncia6.2 - Montantes eventualmente reembolsados, amortizados ou objeto de renúncia6.2 - Montantes eventualmente reembolsados, amortizados ou objeto de renúncia6.2 - Montantes eventualmente reembolsados, amortizados ou objeto de renúncia6.2 - Montantes eventualmente reembolsados, amortizados ou objeto de renúncia

6.3 - Compromissos assumidos em seu nome a título de garantias de qualquer natureza, com indicação do montante  
global para cada categoria
6.3 - Compromissos assumidos em seu nome a título de garantias de qualquer natureza, com indicação do montante  
global para cada categoria
6.3 - Compromissos assumidos em seu nome a título de garantias de qualquer natureza, com indicação do montante  6.3 - Compromissos assumidos em seu nome a título de garantias de qualquer natureza, com indicação do montante  6.3 - Compromissos assumidos em seu nome a título de garantias de qualquer natureza, com indicação do montante  6.3 - Compromissos assumidos em seu nome a título de garantias de qualquer natureza, com indicação do montante  6.3 - Compromissos assumidos em seu nome a título de garantias de qualquer natureza, com indicação do montante  6.3 - Compromissos assumidos em seu nome a título de garantias de qualquer natureza, com indicação do montante  

7. Ações/quotas próprias adquiridas quer diretamente, quer por intermédio de pessoa atuando em nome próprio mas por  
conta da entidade:
7. Ações/quotas próprias adquiridas quer diretamente, quer por intermédio de pessoa atuando em nome próprio mas por  
conta da entidade:
7. Ações/quotas próprias adquiridas quer diretamente, quer por intermédio de pessoa atuando em nome próprio mas por  7. Ações/quotas próprias adquiridas quer diretamente, quer por intermédio de pessoa atuando em nome próprio mas por  7. Ações/quotas próprias adquiridas quer diretamente, quer por intermédio de pessoa atuando em nome próprio mas por  7. Ações/quotas próprias adquiridas quer diretamente, quer por intermédio de pessoa atuando em nome próprio mas por  7. Ações/quotas próprias adquiridas quer diretamente, quer por intermédio de pessoa atuando em nome próprio mas por  7. Ações/quotas próprias adquiridas quer diretamente, quer por intermédio de pessoa atuando em nome próprio mas por  

7.1 - Motivos das aquisições efetuadas durante o período7.1 - Motivos das aquisições efetuadas durante o período7.1 - Motivos das aquisições efetuadas durante o período7.1 - Motivos das aquisições efetuadas durante o período

7.2 - Número e valor nominal ou, na falta de valor nominal, o valor contabilístico das ações/quotas aquiridas e alienadas  
durante o período,  bem como a fração do capital subscrito que elas representam
7.2 - Número e valor nominal ou, na falta de valor nominal, o valor contabilístico das ações/quotas aquiridas e alienadas  
durante o período,  bem como a fração do capital subscrito que elas representam
7.2 - Número e valor nominal ou, na falta de valor nominal, o valor contabilístico das ações/quotas aquiridas e alienadas  
durante o período,  bem como a fração do capital subscrito que elas representam
7.2 - Número e valor nominal ou, na falta de valor nominal, o valor contabilístico das ações/quotas aquiridas e alienadas  
durante o período,  bem como a fração do capital subscrito que elas representam
7.2 - Número e valor nominal ou, na falta de valor nominal, o valor contabilístico das ações/quotas aquiridas e alienadas  
durante o período,  bem como a fração do capital subscrito que elas representam
7.2 - Número e valor nominal ou, na falta de valor nominal, o valor contabilístico das ações/quotas aquiridas e alienadas  7.2 - Número e valor nominal ou, na falta de valor nominal, o valor contabilístico das ações/quotas aquiridas e alienadas  7.2 - Número e valor nominal ou, na falta de valor nominal, o valor contabilístico das ações/quotas aquiridas e alienadas  

7.3 - Contravalor das ações/quotas, no caso de aquisições ou alienação a título oneroso7.3 - Contravalor das ações/quotas, no caso de aquisições ou alienação a título oneroso7.3 - Contravalor das ações/quotas, no caso de aquisições ou alienação a título oneroso7.3 - Contravalor das ações/quotas, no caso de aquisições ou alienação a título oneroso7.3 - Contravalor das ações/quotas, no caso de aquisições ou alienação a título oneroso7.3 - Contravalor das ações/quotas, no caso de aquisições ou alienação a título oneroso

7.4 - Número e valor nominal ou, na falta de valor nominal, o valor contabilístico do conjunto das ações/quotas  
adquiridas e detidas em carteira, bem como a fração do capital subscrito que elas representam
7.4 - Número e valor nominal ou, na falta de valor nominal, o valor contabilístico do conjunto das ações/quotas  
adquiridas e detidas em carteira, bem como a fração do capital subscrito que elas representam
7.4 - Número e valor nominal ou, na falta de valor nominal, o valor contabilístico do conjunto das ações/quotas  
adquiridas e detidas em carteira, bem como a fração do capital subscrito que elas representam
7.4 - Número e valor nominal ou, na falta de valor nominal, o valor contabilístico do conjunto das ações/quotas  
adquiridas e detidas em carteira, bem como a fração do capital subscrito que elas representam
7.4 - Número e valor nominal ou, na falta de valor nominal, o valor contabilístico do conjunto das ações/quotas  
adquiridas e detidas em carteira, bem como a fração do capital subscrito que elas representam
7.4 - Número e valor nominal ou, na falta de valor nominal, o valor contabilístico do conjunto das ações/quotas  
adquiridas e detidas em carteira, bem como a fração do capital subscrito que elas representam
7.4 - Número e valor nominal ou, na falta de valor nominal, o valor contabilístico do conjunto das ações/quotas  7.4 - Número e valor nominal ou, na falta de valor nominal, o valor contabilístico do conjunto das ações/quotas  

A Administração O Contabilista CertificadoO Contabilista CertificadoO Contabilista Certificado

__________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


