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Va/ores em Euros

Notas

31-12-2021

3 1-12-2020

4

808,115.55
808,115.55

935,209.62
935,209.62

12,156.97
5,230.66
7,113.67
2,708,884.63
74,397.26
2,807,783.19

4,183.71
7,204.62
3,126.73
2,818,004.61
18,894.58
2,851,414.25

Total do Ativo

3,615,898.74

3,786,623.87

FUN DOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos Patrimoniais
Fundos
Resultados transitados
Aj usta mentos/Outras va ri acôes dos fundos patri moni ais
Resultado liguido do periodo
Total do Fundos Patrimonlais

99,759.58
2,558,768.16
576,114.88
44,219.83
3,278,862.45

99,759.58
2,498,208.00
654,362.08
60,560.16
3,312,889.82

66,951.79
36,912.13
15,202.60
217,969.77

102,847.00
28,725.52
12,460.27
329,701.26

ATIVO
Ativo não corrente

Ativos fixos tangIveis
Ativo corrente
Créditos a Receber

5.1

Estado eoutros entes péblicos
Diferi mentos
Outros Ativos Correntes
Caixa edepósitos bancários

5,2

5.3
5.4
6

7.1
7

Passivo corrente

Fornecedores
Estado eoutros entes pCiblicos
Diferi mentos
Outros passivos correntes

8.1
8.2
8.3
8.4

2947!34.0
Total do Passivo

Total dos Fundos Patrirnoniais e do Passivo

337,036.29

473,734.05

3,615,898.74

3,786,623.87
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Va/ores em Euros

31-12-2021

31-12-2020

497,407.43
1,872,870.23
(427,367.84)
(1,259,756.96)
81,198.68
174,470.86

490,550.43
1,865,188.99
(503,375.42)
(1,183,629.17)
145,521.36
86,321.09
227,935.10

(130,251.03)

(167,374.94)

Resul. operacional (antes de gastos de financ. e impostos)

44,219.83

60,560.16

Resultado antes de impostos

44,219.83

60,560.16

Resultado IIquido do perlodo

44,219.83

60,560.16

Notas

Vendas e servicos prestados
Subsidios doacoes e legados a exploração
Fornecirnentos eservicos externos
Gastos corn o pessoal
Outros rendirnentos

9
10
11
12
13

astos

Resul. antes de deprec., gastos de financ. e impostos

Gastos/reversöes de depreciacoes e arnortizacöes

4.3
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Valores em Euros

31-12-2021

31-12-2020

479,737.29
(496,592.48)
(84,875.00)
(486,361.63)
(1,230,021.00)
1,876,772.46

485,904.33
(495,358.95)
(86,275.00)
(471,731.54)
(1,228,195.88)
1,647,364.79

Notas

Fluxos de caxa das actividades operacionais
Recebi mentos dec11 entes
Pagamento de apolos
Pagamento de bolsas
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal
Outros recebi mentos/paga mentos

15

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)

(148,292.25)

58,659.64

Fluxos de caixa das actividades de investirnento
Pagamentos respeitantes a:

Activos fixos tangiveis

(3,156.96)

(1,858.67)

Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)

(3,156.96)

(1,858.67)

Fluxos de caixa das actividades de financiarnento (3)

0.00

0.00

VARIACAO DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES (1)+(2)+(3)

55,502.68

(150,150.92)

INIClO DO EXERCiCIO

18,894.58

169,045.50

74,397.26

18,894.58

CAIXA E SEUS EQUIVALENTES NO

CAIXA E SEUS EQUIVALENTES NO FIM DO

EXERCICIO

6
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Fundos
Posiço no iniclo do
periodo 2020

Alteracöes

(1)

99,759.58

Ajustamentos/O

Resultados
transitados

utras

variacöes

nos Fundos Patr.

2,346,457.11

732,609.28

Resultado
lIquido do
perlodo

Total

151,750.89

3,330,576.86

(151,750.89)

0.00

no oerIpdp

Aplicacäo de resultados
de 2019
Outras alteracoes

(2)

reconhecidas nos fundos

151,750.89

(78,247.20)

(2)

(78,247.20)

patri m.
(3)=(1)+(2)

Resultado Liouido do
oeriodo
RESULTADO I NTERAL

99,759.58

2,498,208.00

654,362.08

0.00

3,252,329.66

(4)

60,560.16

60,560.16

(5)=(3)+(4)

60,560.16

60,560.16

(6)

Posiçâo no fim do
periodo 2020

(7)"3+5+6

Posico no inicio do

(1)

periodo 2021

Alteracöes no perIodo:
Aplicacào de resultados

0.00
99,759.58

2,498,208.00

Fundos

Resultados
transitados

99,759.58

(2)

de2020
Outras a)teracôes
reconhecidas nos fundos
patri m.

654,362.08

Ajustamentos/O

Resultado

utras varlacöes

lIquido do
perlodo

nos Fundos Patr.

2,498,208.00

654,362.08

60,560.16

)3(=(1)+(2)

3,312,889.82

Total

60,560.16

3,312,889.82

(60,560.16)

0.00

(78,247.20)

(2)

Resultado Lipuido do
oeri odo
RESULTADO INTEGRAL

60,560.16

99,759.58

2,558,768.16

(78,247.20)

576,114.88

0.00

3,234,642.62

44,219.83

44,219.83

44,219.83

44,219.83

____________________________________________

(4)
)5)=(3)+(4)
(6)

Posiçâo no fim do
periodo 2021

(7)=3+5+6

0.00
99,759.58

2,558,768.16

576,114.88

44,219.83

3,278,862.45
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IDENTIFICACAO DA ENTIDADE

1.1 Designacão da Entidade: Fundação Pão de

Acücar-Auchan

1.2 Sede: Estrada de Paco de Arcos, nQ 48 A
2770 129 Paco de Arcos
-

1.3 NIPC: 503 059 773
1.4 Natureza da Atividade: lnstituição Particular de Solidariedade Social, conforme publicacão
no Diário da Repüblica, II Série n2 193, de 18 de Agosto de 1993, conforme Portaria n9
182/93 (2 série) de 12 de Julho de 1993.

"A Fundaçäo tern por objeto principal desenvolver o espfrito de cooperaçâo e solidariedade
entre todos os colaboradores da Auchan Portugal e prestar apoio aos seus Colaboradores
efetivos, podendo dedicar-se a atividades de natureza educativa e outras corn plernentares,
abertas a cornunidade", conforme Art.2 3, n9 1 dos seus Estatutos.

Educacão

areas

de atividade/intervencão da lnstituição são a Ajuda Hurnanitária, a
e a lnfância e Juventude.

As principais

encontram -se exaustivamente detalhadas no Relatório
da Comissão Executiva, pelo que não se torna necessario faze -b de novo nestas notas.

As atividades e valências da

Fundacão

Face ao seu reconhecimento como IPSS, encontra -se isenta de Imposto sobre o Rendimento
das Pessoas Coletivas, nos termos do art.2. 102 do CIRC.
1.5

-

Sempre que não exista outra referência, os montantes encontram -se expressos em

unidades de euro.

NOTA 2- REFERENCIAL CONTABILISTICO DAS
2.1

-

DEMONSTRACÔES FINANCEIRAS

Referencial contabilIstico tie preparaco das demonstraçôes financeiras

0 Decreto-Lei n2 36-A/2011, de 9 de Marco, aprovou o regime da normalizacão contabilIstica
para as Entidades do Sector Não Lucrativo (ESNL). Nos termos do n2 2 do art.2. 22 do referido
diploma legal, apenas no ano de 2012 se tornou obrigatória a sua aplicaçâo. Nestes termos, as
Dernonstraçôes Financeiras anexas foram ebaboradas: de acordo corn as Normas
ContabilIsticas e de Relato Financeiro (NCRF) previstas pebo Sisterna de Normalização
ContabilIstica (SNC), aprovado pebo Decreto-Lei n9 158/2009 de 13 de iulho, no quadro das
disposiçôes em vigor em Portugal; de acordo corn o Decreto -Lei n9 15/2009; e de acordo corn a
estrutura conceptual (EC), modebos das demonstraçôes financeiras, constantes na Portaria
220/2015 de 24 de iulho.
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Todavia, os normativos acima indicados merecerarn as consequentes adaptacôes em funçâo
das necessidades especIficas de relato financeiro, decorrentes das atividades desenvolvidas
pela FPAA.
A norma contabilIstica e de relato financeiro para entidades do sector no lucrativo do Sistema
de Norrnalizaço ContabilIstica (NCRF-ESNL) foi alterada em 29 de iulho de 2015, corn a
pubIicaço do Aviso n28259/2015, corn aplicaçâo ao exercIcio corn inIcio em 1 de Janeiro de
2016, o qual nâo originou efeitos significativos nas demonstracöes financeiras da Fundaco.
2.2 lndicaçâo e justificacâo das disposicöes do SNC que, em casos excecionais, tenham siclo
derrogadas e dos respetivos efeitos nas demonstraçôes financeiras, tendo em vista a
necessiciade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos
-

resultados da entidade.
No se verificararn

situacöes deste tipo no ano de 2021.

NOTA 3- PRINCIPAlS

POLITICAS CONTABILISTICAS

As principais polIticas contabilIsticas adotadas na preparaço das
anexas so as seguintes:

3.1

-

dernostracôes financeiras

Bases de Apresentacâo

As demonstraçöes financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das
operaçöes, a partir dos Iivros e registos contabilIsticos da Fundaço, mantidos de acordo corn
as NCRF em vigor a data da eIaboraço das dernonstracôes financeiras.
3.2

-

SubsIdios do Estado e da Auchan Retail Portugal

Os subsIdios ao investimento, relacionados corn a aquisiço de ativos fixos tangIveis, so
reconhecidos nos Fundos Patrimoniais e so creditados na dernonstracâo de resultados, em
quotas constantes, durante o perlodo estimado de vida ütil dos ativos corn os quais se
re Iacio na m.
3.3

-

Ativos Fixos TangIveis

Os ativos fixos tangIveis sâo registados ao custo de aquisicâo, o qual inclui o custo de corn pra,
quaisquer custos diretarnente atribuIveis as atividades necessrias para colocar os ativos na
IocaIizaçâo e condiçâo necessárias para operarern da forma pretendida.
As depreciaçôes so calculadas, apOs o mornento em que o bern se encontra em condiçöes de
ser utilizado, pelo rnétodo das quotas constantes, por duodécimos e em conforrnidade corn o
perIodo de vida ttil estirnado para cada grupo de bens.
As despesas de manutenço e reparação (dispêndios subsequentes) que no sâo suscetIveis de
gerar benefIcios econórnicos futuros, so registadas como gastos no perlodo em que incorrern.

________
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3.4

-

Ativos e Passivos Financeiros

As dIvidas de clientes e de outros terceiros de recebimento a curto prazo e no sujeitas a
imparidades, encontrarn -se registadas pelo seu valor nominaL
a.]

II[.](*II.1!

I
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Os saldos de fornecedores e outros credores sâo registados pelo seu valor nominal, na medida
em que se tratarn de valores a pagar de curto prazo, pelo que o impacto que resulta da
aplicaçâo do custo amortizado é imaterial.

cw

'TR1 TT1 !

Os montantes incluldos na rubrica de caixa e depOsitos bancários, correspondem aos valores
em depósitos a ordem, vencIveis de imediato, e que possam ser irnediatamente mobilizáveis
com risco insignificante de alteraço de valor.
3.5

-

JuIzos de valor crIticos e principals fontes de incerteza associada a estimativas

Na preparaco das demonstracôes financeiras anexas forarn efetuados juIzos de valor e
estimativas e utilizados diversos pressupostos que afetam as quantias relatadas de ativos e
passivos, assim corno as quantias relatadas de rendimentos e gastos do periodo.
As estimativas e os pressupostos subjacentes, foram determinados corn base no melhor
conhecimento existente a data da aprovaço das demonstracôes financeiras dos eventos e
transaçöes em curso, assim como na experiência de eventos passados e/ou correntes.
Contudo, podero ocorrer situacôes em perlodos subsequentes que, nâo sendo previsIveis a
data de aprovacâo das demonstracôes financeiras, no forarn portanto consideradas nessas
estimativas.

3.6

-

Acontecimentos subsequentes

Os acontecimentos apOs a data do balanço que proporcionem informaço adicional sobre
condicôes que existiam àquela data, so refletidos nas demonstracôes financeiras.
Os eventos apOs a data do balanço que proporcionem informaço sobre condiçôes que
ocorram após aquela data, sâo divulgados nas demonstraçöes financeiras, se forem
considerados materials.
3.7

-

EspeciaIizaco dos exercIcios

As receitas e despesas so registadas de acordo corn o princIpio da especializaço de
exercIcios, pelo qual estas so reconhecidas a medida que so geradas, independentemente
do momento em que sâo recebidas ou pagas e so registadas nas rubricas de diferimentos.

Relatório e Contas 2021

:

<4

NOTA 4- ATWOS FIXOS TANGIVEIS
4.1 Taxas de depreciacâo
-

As taxas de depreciaço utilizadas correspondem aos seguintes perlodos de vida ótil estimada:

Equipam.

Rubricas
Vidas

4.2

-

Edificios e constr.
10 a 20

Uteis

Eguipam. Basico

Admin.

10

3

Investimentos e Desinvestimentos

Os Investimentos expressarn -se da seguinte forma:

Activo NSO
Saldo Initial

Rubricas

Reaval/ajustam

Subs S.S.

Ativosfixos tongiveis:
Edifidos/outcas ronstr.
Equipomeoto basic,

Ferromeotoseutensllios
Equip. odministrotivo

Outcasimob. corpOrexs
Invest/men tO em curso
Total

AlienaçSes

Aumentos

Subs. Out.

Outros

..

-

-

Transf. e

1,350,059.50
1,297,992.49
5,328.36
122,947.79
6,767.14

0.00
1,173.32
0.00
1,983.64
0.00

1,350,059.50
1,296,819.17
5,328.36
120,964.15
6,767.14
0.00

0

2,779.938.32

0

0

Saldo Final

Auto financ,

0.00
3,156.96

0

0.00

2,793,09528

0

0

Em 2021 verificou -se urn investirnento no valor de 3,156.96, correspondente a aquisicâo de
equipamento para os Colégios no valor de 1,173.32 e urn armário para o escritOrio da Sede no
valor de 1,983.64.
A 31 de Dezembro de 2021 o valor acumulado bruto dos investimentos era de 2,783,095.28.

4.3 Depreciaçöes realizaclas
-

As depreciaçôes realizadas forarn as seguintes:

Rubricas

Ac. 31.12.2020

Anulacâo
/reversao

2021

Ac.
31.12.2021

Ativos fixos tan giveis:

Edificios e outras construcöes
Equipamento básico
Mob/liar/a
Material Escritório
Ferramentas e utensil/os
Equipamento administrativo

Outros
Total

ativosfixos tan giveis

751,492.60
960,603.05
65,513.58
1,921.98
5,328.43
53,102.14
6,766.92
1,844,728.70

91,264.44
37,052.91
523.92
0.00

0.00
1,409.76
0.00
130,251.03

842,757.04
997,655.96
66,037.50
1,921.98
5,328.43
54,511.90
6,766.92
0.00 1,974,979.73
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NOTA 5- DETALHE DE ACTIVOS
5.1

-

Créditos a Receber

O detalhe da rubrica "Créditos a receber", registados em ativos correntes, em 31 de Dezembro
de 2021 e 2020 é conforme se segue:

Rubricas
Utentes- Amadora
Utentes A/Ira gide

31-12-2021
5,767.63
6,389.34
12,156.97

Total

31-12-2020
1,114.03
3,069.68
4,183.71

Os valores apresentados nas rubricas sofreram um aumento substancial face ao ano anterior
devido ao desfasamento temporal do reembolso por parte do Estado, relativo aos utentes
gratuitos.

5.2

-

Estado e outros Entes Püblicos

O detalhe da rubrica "Estado e outros entes püblicos", saldos devedores, em 31 de Dezembro
de 2021 e 2020 é conforme se segue:

Rubricas

31-12-2021

IVA Ativos Taxa Norma/
Out.Bens e Set',. Tx Nor

0.00
5,230.66

Total

5,230.66

Na rubrica de "Outros bens e serviços"- o valor diz respeito
IVA de faturas de refeicöes dos equipamentos educativos.

5.3

-

a

31-12-2020
75.13
7,129.49
7,204.62

devoluço pendente de 50% do

Diferimentos

O detalhe da rubrica "Diferimentos", em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 é conforme se
segue:

Rubricas
Seguros

Total

31-12-2021
7,113.67
7,113.67

31-12-2020
3,126.73
3,126.73

4
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5.4

-

Outros Ativos Correntes

o detalhe da rubrica "Outros Ativos Correntes", em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 é
conforme se segue:
Rubricas

Subsidios/Donativos a exploracao porreceber
Auchan para Ação Social
Outros
Subsidio ao Investimento
PARES

Recebimento Cheques Creche
Adiant. Ao pessoal
Outros Invest. Fin anceiros
Total

NOTA 6- CAIXA E

31-12-2021
2,668,712.74
2,668,712.74
0.00
18,894.15
18,894.15
3,427.41
16,276.40
1,573.93
2,708,884.63

31-12-2020
2,781,170.98
2,780,619.14
551.84
18,894.15
18,894.15
3,674.47
12,691.08
1,573.93
2,818,004.61

DEPOSITOS BANCARIOS

Exibe-se detalhe dos depósitos bancrios:

Depositos Bancários
Millenium Sede
CGD Sede

CGD Ma/a

Total

31-12-2021
39,387.69
35,001.87
7.70
74,397.26

3 1-12-2020
18,483.62
403.26
7.70
18,894.58

NOTA 7- FUN DOS PATRIMONIAIS

o detalhe da rubrica "Fundos Patrimoniais", em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, é conforme
se segue:
Rubricas
Fundos
Resultados Transitados
Outras variaçöes dos fundos patrimoniais
Resultado Liquido do Periodo
Total do Fundo de Capital

31-12-2021
99,759.58
2,558,768.16
576,114.88
44,219.83
3,278,862.45

31-12-2020
99,759.58
2,498,208.00
654,362.08
60,560.16
3,312,889.82

RelatOrio e Contas 2021

uj

7.1. Ajustamentos/Outras Variaçöes dos Fundos Patrimoniais

No exercIcio findo de 31 de Dezembro de 2021, a variaçâo ocorrida nos outros fundos
patrimonlais fol de 78,247.20, assim composta:

Rubricas
Sub. Investimento PARES/PARPEA/fragide
Sub. Investimento PARES/PARPE Amadora
Donotivo de Investimento Auchan Amadora
Donotivo de Investimento Auchan A/Ira gide
Total das outras variacöes fundos patr.

31-12-2021
184,114.78
130,043.44
58,673.60
203,283.06

31-12-2020
209,221.42
148,693.84
65,443.40
231,003.42

576,114.88

654,362.08

7.1.1. SubsIdios ao Investimento dos Programas PARES Ill e PARPE

Os valores so reconhecidos corno crédito, a medida que os bens subsidiados vâo sendo
depreciados e de acordo corn a vida (itil dos mesmos, conforme se segue:

Movimentos ocorridos em 2021
(4-) So/do Iniciol do conto 59325 Subsidios poro o /nvestimento
(~) Tota/ recebido no ano
(-) Va/or pora rendimento do ano
(-) Vo/orporo rendimento dos anos onteriores
(~/-) Va/or por receber/ regu/orizacão
(=) Saldo final da conta 59325 SubsIdios Amadora
-

-

(Euros)
148,693.84

(18,650.40)

130,043.44
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7.1.2. SubsIdios ao Investimento de outras Entidades

Os quadros seguintes refletem as quotas-partes que sâo anualmente reconhecidas como
rendimentos do ano, correspondentes aos subsIdios ao investimento concedidos por outras
entidades, designadamente a Auchan Retail Portugal, especificamente para os Colégios de
Amadora e Alfragide.

NOTA 8- DETALHE DE PASSIVOS
8.1 Fornecedores
0 detalhe da rubrica "Fornecedores" em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 é conforme se
segue:
-

Rubricas
Fornecedores c/ corrente
Total

31-12-2021
66,951.79
66,951.79

3 1-12-2020
102,847.00
102,847.00

O diferencial de saldo entre 2020 e 2021, deve-se a faturaço recebida no final do ano, e cujo
pagamento so foi efetuado em 2021 ser bastante inferior, relativamente ao ano transato.

c24
_______

__
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8.2

-

Estaclo e outros Entes Püblicos (conta do Passivo)

o detalhe da rubrica "Estado e outros entes piblicos", saldos credores, em 31 de Dezembro de
2021 e 2020 é conforme se segue:

Rubricas
Retençào do Imposto s/Rendimento
Contrib. p1 Segurança Social
Total

8.3

-

31-12-2021
10,206.71
26,705.42
36,912.13

31-12-2020
6,068.90
22,656.62
28,725.52

Diferimentos

o

detalhe da rubrica "Diferimentos", em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 é conforme se
segue:

Rubricas
Décimos do més deAgosto
Total

31-12-2021
15,202.60
15,202.60

3 1-12-2020
12,460.27
12,460.27

Os valores contabilizados referem -se ao recebimento antecipado de parte das mensalidades
devidas pela frequência dos Colégios da Amadora e Aifragide, referentes ao tltimo mês do ano
letivo 2021/2022 (Agosto 2022).
8.4

-

Outros Passivos Correntes

O detalhe da rubrica "Outros passivos correntes" em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 é
conforme se segue:

Rubricas
Utentes- Amadora

UtentesAifragide
Remuneraçôes a pagar
Outros Acréscimos de custos
Outros Devedores e Credores:
Notas de Despesas
Desconto de Execucào Fiscal
ARP
Reemb. Garantias Bancárias
Angariacào de Fundos
Total

31-12-2021

0.00
0.00
174,164.90
3,292.85

31-12-2020
0.00
0.00
149,261.06
28,651.52

699.51
280.00
38,742.46
0.00
790.05

145.61
147,459.26
0.00
3,028.90

217,969.77

329,701.26

1,154.91

o

diferencial que existe de 2021 para 2020, em remuneraçôes a pagar prende -se
principalmente com os aumentos normais das remuneraçôes e logo a previso de Férias e Sub.
Férias para o ano seguinte.
Relativamente aos outros acréscimos de custos, o valor a ficar em previso para o ano de
2022, e menor, pois na sua maioria todos os custos ficaram faturados em 2021.

-'I
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A rubrica de "Vendas e Serviços Prestados", em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, é detalhada
conforme se segue:

As mensalidacles dos utentes dos Colégios registararn urn acréscimo em 2021 face a 2020,
devido ao facto de urn menor perIodo de confinamento em 2021, o que originou uma reducâo

dos descontos efetuados nas mensalidades.

Relativamente a rubrica ttComparticipaço Campo de Férias'T, verifica -se urn aumento face ao
ano anterior, pelo facto de ter havido urna rnaior frequência de utentes decorrente da
evoluço positiva da pandemia.

NOTA 10- SUBSIDJOS,
A rubrica de "SubsIdios

DOACÔES E LEGADOS A EXpLORAçAO

doacöes e legados a exploracâo", em 31 de Dezembro de 2021 e 2020,

é detalhada conforme se segue:

Rubricas
Acordo de Cooperação Creche Amadora
Acordo de Cooperacâo CrecheAlfragide
Acordo de Cooperacâo iiAmadora
Acordo de Cooperacào JIA/fragide
Donativo a Exploracao Auchan
Outros Doncitivos
Consignação de IRS
IEFP
Municipios

Total de

Sub.doacoes e Legados a Exploraco

31-12-2021
371,477.00
415,229.76
130,359.44
130,359.44
610,093.60
176,864.63
23,621.62
4,729.74
10,135.00
1,872,870.23

31-12-2020
358,856.46
401,811.72
135,240.90
131,423.52
703,082.79

100,651.13
23,267.54
4,592.43
6,262.50
1,865,188.99

A variaçâo verificada nas rubricas "Acordo de Cooperaço Creche e Jardim de lnfância", em
ambos os Colégios, deve-se ao aumento do valor comparticipado, pois a valéncia Creche já no
sofria uma reviso desde 2019. Também o valor pago pelos utentes corn "Necessidades
Educativas Especials" influenciou parte deste aumento.

Registou -se urn aumento face ao ano anterior, do valor recebido dos MunicIpios corn o intuito
de ajuda ao estado pandêmico existente.
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NOTA 11- FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS
A rubrica de "Fornecimentos e serviços externos", em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, é
detalhada conforme se segue:
Rubricas
(refeitorio)
AlimentacaTh
Tra bathos Especializados
Vigilôncia e Seguronca
Publicidade
Honorários
Consetvacâo e reparacão
Ferram. E utensilios
Mat.escritorio
Mat. Didãtico
Electricidade
Gasóleo
Gas

Agua

Desiocacöes e estadas
Correio

Telefones
Seguros
Limpeza, higiene e

conforto

Outros Ser.iicos
Total dos fornecimentos e

servicos externos

31-12-2021
142,663.70
28,885.38
0.00
1,636.00
4,112.30
50,318.29
0.00
831.74
4,007.91
38,917.23
1,435.41
6,844.85
6,396.65
1,120.05
135.25
4,040.27
4,934.32
103,906.31
27,182.18
427,367.84

31-12-2020
110,304.63
30,464.64
332.10
140.00
6,532.30
75,209.14

723.63
1,494.08
4,672.82
35,661.53
0.00
4,454.55
9,089.37
912.35
119.15
2,778.29
4,585.43
80,414.70
135,486.71
503,375.42

Embora o ano de 2021 ainda no tenha sido urn ano "norrna" r&ativarnente aos gastos dos
Colégios, verifica -se que a presença dos utentes já fol rnais assIdua e por via disso, os custos
corn airnentacâo, eletricidade e gas, foram superiores a 2020.
No caso da rübrica "Trabalhos especializados", Os quais referem-se as Atividades Extra
Curriculares também houve urn decréscimo, visto as atividades dos Colégios ainda no terem
atingido os nmeros habituais pré Covid.
-

Na rubrica "Conservaço e Reparaco" a variaco verificada deve -se a menor necessidade,
identificada em ambos os Colégios, de reparacôes e substituicôes, pois j tinham sido feitas em
2020.

Também ao nIvel da "Limpeza" em 2021 foi necessário reforçar a serviço de ambos as
Colégios, por via das desinfecöes normals que o estado pandémico obriga.
Na rubrica "Outros Servicos" houve urna reduco devido ao facto de em 2020 se ter registado
urna verba nao recorrente, relacionada corn a "Corrida Jumbo".
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A rubrica "Gastos corn pessoal", ern 31 de Dezernbro de 2021 e 2020, é detalhada conforrne se
segue:

Decorrente da atualizaco do salário mInimo nacional, das atualizacôes das tabelas salariais do
IRCT que se nos aplica e dos acessos autornáticos, verificou -se urn aurnento do valor de
"Remuneracôes do Pessoal".
Por outro lado, houve a necessidade de
acontecia desde 2019.

reforcar os fardarnentos

dos Colégios, o que já nâo

NOTA 13- OUTROS RENDIMENTOS
A rubrica "Outros Rendimentos", em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, é detalhada conforme
se segue:

Rubricas
Descontos de Pronto Pagamento
Subsidio ao invéstimento Pares
Subsidio ao investimento Parpe
Donativo de Investimento Auchan Amadora
Donativo de Investimento Auchan Alfragide
Outros N5o Especificados
Total de Outros rendimentos e garihos

31-12-2021
2,951.48
22,386.36
21,370.68
6,769.80
27,720.36
0.00
81,198.68

31-12-2020
2,783.90
22,386.36
21,370.68
6,769.80
27,720.36
64,490.26
145,521.36

As verbas relativas a SubsIdios de Investimento PARES e PARPE, bern como as que se referem a
Donativos para lnvestimento da Auchan Retail Portugal, correspondern a quota -parte
referente ao ano, dos subsIdios e donativos ao Investirnento recebidos a este tItulo.
A variaço na rubrica "Outros no especificados" face ao ano anterior, deve -se
urna garantia bancária que foi reconhecida em resultados em 2020.

a anulaco de
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NOTA 14- OUTROS GASTOS
A rubrica de "Outros Gastos", em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 é detaihada conforme se
segue:

Os valores registados na rubrica de "Apoios Processados', deve-se aos apoios atribuIdos pelo
Departamento de Aco Social, que nos dois ültimos anos tern sido muito superiores ao normal,
face a conjuntura pandérnica.

NOTA 15- OUTROS RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS
Em 2021, ocorreram

Os

seguintes movimentos a este tItulo:

Saldos dos Movimentos ocorridos em 2021
IEFP

Acordos/Protocolos de Cooperacào de 2021
Consignac5o IRS
Outros Donativos
Outros Recebimentos/ Pagamentos (Fluxo de Caixo)
(=) Saldo final

NOTA 16

-

(Euros)
4,729.74
1,047,425.64
23,621.62
800,044.71
950.75
1,876,772.46

OUTRAS DIVULGAçOES

o

conflito entre a Russia e a Ucrânia veio despoletar urn clirna de tensâo e incerteza nos
mercados corn consequências económicas e sociais. Como é do conhecimento geral, estão a
ser aplicadas sancöes a Russia, no sendo ainda claro o efeito que toda esta situaco vai ter na
econornia mundial e nacional. No entanto, perspetiva -se que este facto no tenha impactos
significativos na atividade futura da Fundaco.

f.
Relatório e Contas 2021

Y

Comisso Execu iv

Bruno Alves Cardoso

Joana Patricia Costeira Borralho

-attks
Maria Lutsa Quintela deBritoiacob

Janine Macha do Gomes

jccckcL
Jorge Manuel deAlmeida dos Santos Filipe

ConabiIista Certificado

Joana Sofia Cardoso Pardal
91975

________

Relatório e Contas 2021

FUNDAcAO

liE AçUca

-Auci-wv

Fui\TDAçAo

PAo DE AcUciu Aucii
-

) )

iI )

/

/(

>

NIPC 503059773 Estrada de Paço de Arcos, r 48-A, 2770-129 Paço de Arcos
www.fundacao-paodeacucar-auchan.pt
Fundaco.paodeacucar.auchan@auchan.pt
-

20

