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ASSOCIAÇÃO CUERAMA
Balanço em 31 de dezembro de 2020
(Valores expressos em euros)
Notas

31.Dez.20

Ativo
Outros créditos a receber
Caixa e depósitos bancários

100,00
11 401,12

4

Total dos Activos Correntes

11 501,12
11 501,12

Capitais Próprios
Resultado líquido do exercício

10 669,57

Total dos Capitais Próprios

10 669,57

Passivo
Adiantamento de associados
Outras contas a pagar

5

560,00
271,55

Total dos Passivos Correntes

831,55

Total do Passivo

831,55
11 501,12

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras

Lisboa, 14 de junho de 2021

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIREÇÃO
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ASSOCIAÇÃO CUERAMA
Demonstração dos Resultados
Exercício findo em 31 de dezembro de 2020
(Valores expressos em euros)
Notas

31.Dez.20
1 835,00

Quotizações e Taxa de Inscrição
Fornecimentos e serviços externos

6

(4 742,43)

Outros rendimentos

7

15 760,00

Outros gastos

8

(2 183,00)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos

10 669,57

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

10 669,57

Resultado antes de impostos

10 669,57

Resultado líquido do período

10 669,57

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras

Lisboa, 14 de junho de 2021
O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIREÇÃO
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ASSOCIAÇÃO CUERAMA
Demonstração dos Fluxos de Caixa
do exercício findo em 31 de dezembro de 2020
(Valores expressos em euros)
Notas

31.Dez.20

Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais
1 895,00

Quotização e Taxa de Inscrição de Associados
Donativos

16 260,00

Pagamentos a fornecedores

(6 637,56)
11 517,44

Caixa gerada pelas operações

(116,32)

Outros recebimentos/pagamentos
Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais (1)

11 401,12

Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento
Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento (2)

-

Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento
Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento (3)

-

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)
Efeito das diferenças de câmbio

11 401,12

Caixa e seus equivalentes no início do período

-

-

Caixa e seus equivalentes no fim do período

4

11 401,12

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras

Lisboa, 14 de junho de 2021
O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIRECÇÃO
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Associação Cuerama
Anexo às Demonstrações Financeiras
do exercício findo em 31 de dezembro de 2020
(Valores expressos em euros)

1. Nota introdutória
A Associação Cuerama (adiante, apenas “Associação” ou “Cuerama”) é uma entidade sem fins lucrativos, com sede na Alameda
Roentgen, N.º 6, 9.º Esq, 1600-759 Lisboa, NIPC 515.815.373, constituída em 14 de janeiro de 2020, com a missão de potenciar o
saber fazer local, criando as estruturas básicas de modo a estimularem os direitos humanos, o desenvolvimento integral e a qualidade
de vida de pessoas e das comunidades em situação de pobreza extrema.

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras
a) Referencial Contabilístico
Em 2020, as demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o referencial do Sistema de Normalização Contabilística
– Setor Não Lucrativo (SNC - SNL), que integra as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF), adaptadas pela
Comissão de Normalização Contabilística (CNC) a partir das Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS – anteriormente
designadas por normas internacionais de contabilidade) emitidas pelo Internacional Accounting Standards Board (IASB) e
adotadas pela União Europeia (EU).
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.
c) Regime do acréscimo
A Associação regista os seus rendimentos e gastos de acordo com o regime do acréscimo, pelo qual os rendimentos e ganhos são
reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento em que são recebidos ou pagos. As diferenças entre os
montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas de “Devedores e credores
por acréscimos e diferimentos”.
d) Eventos subsequentes
Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam nessa data são refletidos
nas demonstrações financeiras.
Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.
e) Derrogação das disposições do SNC
Não existiram, no decorrer do exercício a que respeitam estas demonstrações financeiras, quaisquer casos excecionais que
implicassem a derrogação de qualquer disposição prevista pelo SNC.

3. Principais políticas contabilísticas
As principais políticas de contabilidade aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras são as que abaixo se descrevem.
Estas políticas foram consistentemente aplicadas a todos os exercícios apresentados, salvo indicação em contrário.
3.1 Moeda funcional e de apresentação
As demonstrações financeiras são apresentadas em euros. O euro é a moeda funcional e de apresentação.
3.2 Caixa e equivalentes de caixa
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Esta rubrica inclui caixa, depósitos à ordem em bancos e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez com
maturidades até três meses.

4. Caixa e Depósitos Bancários
A decomposição desta rubrica em 31 de dezembro de 2020 é como se segue:

31-Dez-20
Depósitos à ordem
Depósitos a prazo

1 401,12
10 000,00
11 401,12

5. Adiantamentos de Associados
O montante registado nesta rubrica refere-se a adiantamentos de quotas dos associados.

6. Fornecimentos e Serviços Externos
A decomposição desta rubrica em 31 de dezembro de 2020 é como se segue:

31-Dez-20
4 018,11
126,83
597,49
4 742,43

Serviços especializados
Materiais
Contencioso e Notariado

7. Outros Rendimentos
O montante registado nesta rubrica refere-se a donativos.

8. Outros gastos
O montante registado nesta rubrica refere-se a custos com apoios financeiros concedidos.

Lisboa, 14 de junho de 2021

__________________________________________

_______________________________________

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIREÇÃO
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