RELATÓRIO E CONTAS
2019

Março 2020

Índice
Introdução .......................................................................................................................................... 3
Demonstrações Financeiras ............................................................................................................... 3
Demonstração de resultados ............................................................................................................. 3
Rendimentos................................................................................................................................... 3
Gastos ............................................................................................................................................. 4
Resultado liquido............................................................................................................................ 5
Balanço ............................................................................................................................................... 6
Ativo ................................................................................................................................................ 6
Fundos Patrimoniais e Passivo....................................................................................................... 7
Proposta de aplicação de resultados................................................................................................. 7
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019......................................................................................... 9
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS ................................................................ 10

Pág.2 de 11

Introdução
O relatório e contas que se apresenta reveste-se de algumas características entre as quais se
salientam:
•

Reflete a atividade da Associação resultante da revisão dos seus Estatutos, aprovados na
reunião da Assembleia Geral de 19 de Março de 2019.

•

Inclui a globalidade da ação da Associação, nomeadamente a Revista Brotéria, a Biblioteca
Brotéria e a exploração de espaços culturais e de lazer do Centro Brotéria.

•

O ano de 2019 constituiu o ano de arranque da Brotéria, dentro deste novo conceito, em
que se realizaram investimentos avultados que ainda se prolongarão para o ano de 2020,
não tendo tido quaisquer receitas associadas à sua exploração. No que respeita à revista
Brotéria a atividade manteve-se tal como nos anos anteriores.

•

O financiamento do Centro foi conseguido através de subsídios associados a candidaturas
a projetos e donativos de empresas e particulares.

Demonstrações Financeiras
As Demonstrações Financeiras da Brotéria, Associação Cultural e Cientifica foram elaboradas de
acordo com o regime da normalização contabilística para as entidades do setor não lucrativo,
estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de março, Portaria n.º 105/2011 de 14 de março,
Aviso n.º 6729-B/2011 de 14 de março, bem como com as outras normas de contabilidade em vigor.
Esta análise foi feita com base no Balanço, Demonstração de Resultados e outros elementos
contabilísticos elaborados pela TABIL - Técnica de Contabilidade, Lda.
As Demonstrações Financeiras da Brotéria, Associação Cultural me Cientifica, incluem para além
do Centro Brotéria, a Revista e a Biblioteca Brotéria.
Dado que a Contabilidade não está ainda organizada por Centros de Custo, o que acontecerá em
2020, a distribuição pelos Centros de Custo, Revista Brotéria e Centro Brotéria foi, para algumas
das rubricas, calculada na base dos movimentos bancários.

Demonstração de resultados
Rendimentos
Os rendimentos usufruídos pela Brotéria correspondem aos seguintes valores:
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Rendimentos

2019

2018

Vendas e Serviços prestados

28 186,24 €

29 733,92 €

Outros rendimentos e ganhos

88 213,64 €

37 347,25 €

1 077,16 €

1 395,30 €

117 477,04 €

68 476,47 €

Juros e rendimentos similares obtidos
Total

As Vendas e Serviços prestados, tanto em 2018 como em 2019, referem-se totalmente às
assinaturas da revista Brotéria. Relativamente ao ano de 2018 verificou-se uma variação nas
vendas de -5,2% a que correspondeu o valor de 1.547,68€.
Na rubrica “outros rendimentos e ganhos” encontram-se incluídos os donativos de particulares e
empresas dirigidos ao Centro Brotéria.
Os juros estão associados a aplicações efetuadas nas Instituições de Crédito.

A distribuição pelos dois centros de custo apresenta, para o ano de 2019, os seguintes valores:

Ano 2019
Vendas e Serviços Prestados

Revista

Rendimentos

Total

28 186,24 €

28 186,24 €
88 213,64 €

Outros rendimentos e ganhos
Juros e rendimentos similares obtidos

Centro

1 077,16 €
29 263,40 €

88 213,64 €
1 077,16 €

88 213,64 €

117 477,04 €

A maioria dos rendimentos estão associados ao Centro Brotéria, por via dos donativos.

Gastos
Rubricas

2019

2018

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

-16 625,52 €

-18 729,84 €

Fornecimento e Serviços Externos

-88 325,75 €

-15 292,07 €

Gastos com pessoal

-12 320,97 €

-22 496,13 €

Outros gastos e perdas

-491,75 €

-541,00 €

Gastos de depreciação e amortização

-234,03 €

-563,11 €

Juros e gastos similares suportados
Total

-21,08 €
-118 019,10 €

-57 622,15 €

O custo da mercadorias vendidas e consumidas está associado à impressão e paginação da revista
Brotéria, valor que diminuiu 11% em relação ao ano anterior.
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No valor dos Serviços Externos do Centro, salienta-se a componente dos trabalhos especializados,
no montante de 73.967,90€ onde se inclui o processo de transferência da biblioteca da Casa de
Escritores Maestro António Taborda (MAT) para o Centro Brotéria com o valor de 40.000€.
Os gastos de pessoal incluem, no ano de 2019, apenas os que estão associados ao Centro Brotéria,
pelo que não inclui quaisquer custos relativos aos recursos humanos que dão apoio à revista e à
biblioteca os quais foram suportados pela PPCJ através da conta do Fundo Brotéria.
A afetação pelos dois centros de custo encontra-se no quadro seguinte:

Ano 2019

Revista

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

-16 625,52 €

Fornecimento e Serviços Externos

-13 553,33 €

Gastos com pessoal

Centro

Total
-16 625,52 €

-74 772,42 €

-88 325,75 €

-12 320,97 €

-12 320,97 €

Outros gastos e perdas

-491,75 €

-491,75 €

Gastos de depreciação e amortização

-234,03 €

-234,03 €

-21,08 €

-21,08 €

Juros e gastos similares suportados
Total

-30 925,71 €

-87 093,39 €

-118 019,10 €

A maioria dos gastos está associado ao Centro Brotéria, nomeadamente aos Fornecimento e
Serviços Externos e ao Pessoal.
As amortizações apenas ocorreram na Revista Brotéria e referem-se a equipamento informático
adquirido entre os anos de 2010 e 2017.
As amortizações do equipamento para o Centro apenas serão refletidas no ano de 2020.

Resultado liquido
O Resultado liquido referente ao ano de 2019, foi de -542,06€ enquanto que, em 2018, atingiu o
valor de 10.854,32€.
Este valores não são, contudo, comparáveis dado que o âmbito da atividade em 2018 e 2019 é
consideravelmente diferente. No ano de 2018 as contas refletiram estritamente a revista Brotéria.
Em 2019, para além da revista Brotéria os resultados incluem a atividade do Centro Brotéria ,
nomeadamente todo o seu processo de arranque.
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Rubricas

2019

Rendimentos

117 477,04 €

68 476,47 €

-118 019,10 €

-57 622,15 €

-542,06 €

10 854,32 €

Gastos
Resultado líquido

2018

Na sua distribuição pelos dois centros de custo, verifica-se que a revista apresentou um resultado
negativo de 1 662,31€ e o Centro um resultado positivo de 1 120,25€. De referir que não estão
afetos à revista quaisquer encargos de pessoal.
Ano 2019

Revista

Centro

Rendimentos

29 263,40 €

88 213,64 €

Vendas e Serviços Prestados

28 186,24 €

117 477,04 €
28 186,24 €

88 213,64 €

Outros rendimentos e ganhos
Juros e rendimentos similares obtidos

Total

88 213,64 €

1 077,16 €

1 077,16 €

Gastos

-30 925,71 €

-87 093,39 €

-118 019,10 €

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

-16 625,52 €

0,00 €

-16 625,52 €

Fornecimento e Serviços Externos

-13 553,33 €

-74 772,42 €

-88 325,75 €

-12 320,97 €

-12 320,97 €

Gastos com pessoal
Outros gastos e perdas

-491,75 €

0,00 €

-491,75 €

Gastos de depreciação e amortização

-234,03 €

0,00 €

-234,03 €

-21,08 €

0,00 €

-21,08 €

-1 662,31 €

1 120,25 €

-542,06 €

Juros e gastos similares suportados
Resultado

Relativamente ao Centro, salienta-se o facto de, neste ano de arranque parcial, não terem sido
obtidas quaisquer receitas de vendas ou prestação de serviços, sendo os rendimentos
provenientes apenas de donativos.

Balanço
Ativo
Na rubrica do ativo não corrente está incluído, dentro dos ativos fixos tangíveis com o valor de
74 244,25€, os equipamentos que foram adquiridos para o funcionamento do Centro,
nomeadamente o equipamento de cozinha, mobiliário, aparelhagens e equipamento informático.
No domínio dos ativos fixos intangíveis, com o valor de 2 350€, incluem-se os desenvolvimentos
web e a nova Base de dados da Brotéria.
Os investimentos financeiros, estão associados a aplicações financeiras efetuadas em anos
anteriores.
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No ativo corrente salientam-se os reembolsos pedidos ao Estado, no montante de 33.183.68€
(dos quais 2 220,68€ referem-se à revista Brotéria) e o valor depositado nos bancos no final do
ano, no montante 170.655,52€.

Fundos Patrimoniais e Passivo
Nos fundos patrimoniais incluem-se as rubricas reservas legais, no montante de 37 772,77€ e os
resultados transitados, de valor consideravelmente negativo, -55 049,54€, ambos provenientes de
anos anteriores.
As outras variações no capital próprio incluem o valor das candidaturas apresentadas a diferentes
Instituições e que foram aprovadas, valor que será objeto de amortizações anuais.

Porticus

69 400,00€

Boston College

44 949,07€

Câmara Municipal de Lisboa

60 000,00€

FACSI

31 391,05€

Relativamente ao FACSI a candidatura foi apresentada pela Província Portuguesa da Companhia
de Jesus (PPCJ) para financiamento do Centro Brotéria, tendo sido aprovada a verba de 60.000€.
O valor transferido para o Centro Brotéria, 31 391,05€, foi deduzido de um conjunto de despesas
que a PPCJ assumiu em nome do Centro.

O capital próprio, no montante de 181 921,29€ está, fundamentalmente associado ao valor das
candidaturas aprovadas e incluídas nas outras variações de capital próprio.

No passivo para além de pequenas verbas de dívidas a Fornecedores e Estado, inclui-se o valor a
regularizar com o Fundo Brotéria, no montante de 104 673,79€ , sendo que 49 204,00€ se refere
ao ano de 2019 e o remanescente a anos anteriores.

O Resultado líquido apresentou um valor negativo de -542,06€, valor que inclui, conforme se tem
vindo a referir, não só a atividade do Centro como da Revista Brotéria.

Proposta de aplicação de resultados
Propõe-se que o Resultado Líquido do exercício de 2018, no valor de -542,06€, seja transferido
para a conta de Resultados Transitados.
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11 de Março de 2020

Direção:

Presidente – António Júlio Trigueiros, sj

Vice-Presidente – Vasco Pinto Magalhães, sj

Vogal – Rui Miguel Fernandes, sj

Pág.8 de 11

BROTÉRIA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E CIENTIFICA
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
Montantes expressos Montantes expressos em Euro

RUBRICAS

NOTAS

EXERCÍCIO
2019

2018

ATIVO
Ativo não corrente:
Ativos fixos tangíveis………………………………….........................………………..
Ativos fixos intangíveis………………………………….........................………………
Investimentosfinanceiros.…………………………….........................………………..

Ativo corrente:
Outras contas a receber ….………………………………………………………………..
Estado e outros entes públicos………………………………………………………..
Caixa e depósitos bancários………………………………………………………………..

Total do Ativo

74.244,25
2.350,00
15.621,25
92.215,50

347,84
15.621,25
15.969,09

2.133,89
33.183,68
170.655,84

3.693,42
8.679,16
4.635,68

205.973,41

17.008,26

298.188,91

32.977,35

31.772,77
205.740,12
(55.049,54)
182.463,35
(542,06)
181.921,29

31.772,77
(65.903,86)
(34.131,09)
10.854,32
(23.276,77)

181.921,29

(23.276,77)

1.022,57
907,68
114.337,37
116.267,62

185,27
1.114,62
54.954,23
56.254,12

116.267,62

56.254,12

298.188,91

32.977,35

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos patrimoniais:
Reservas………………..…………………………………………………………………….
Outras variações no capital próprio….......................................................................
Resultados transitados…………………………………………………………………….
Resultado líquido do período……………………………………………………………….

Total do fundo de capital
Passivo
Passivo corrente:
Fornecedores……………………………………………………………………………..
Estado e outros entes públicos………………………………………………………..
Outras contas a pagar…………………………………………………………………..

Total do passivo
Total dos fundos patrimoniais e do passivo

O Contabilista Certificado

António Oliveira Gomes

A Direção

Presidente: António Júlio
Trigueiros

Vice Presidente: Vasco Pinto
Magalhães
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Vogal: Rui Fernandes
BROTÉRIA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E CIENTIFICA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
Período findo em 31 de Dezembro de 2019
Montantes expressos em EURO

RENDIMENTOS E GASTOS

NOTAS

EXERCÍCIO

EXERCÍCIO

2019

Vendas e serviços prestados...............................................................................................

2018

28.186,24

29.733,92

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.................................................

(16.625,52)

(18.729,84)

Fornecimentos e serviços externos.......................................................................................

(88.325,75)

(15.292,07)

Gastos com o pessoal.........................................................................................................

(12.320,97)

(22.496,13)

Outros rendimentos e ganhos................................................................................................

88.213,64

37.347,25

Outros gastos e perdas.........................................................................................................

(491,75)

(541,00)

(1.364,11)

10.022,13

(234,03)

(563,11)

(1.598,14)

9.459,02

Juros e rendimentos similares obtidos...................................................................................

1.077,16

1.395,30

Juros e gastos similares suportados.....................................................................................

(21,08)

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos

Gastos/reversões de depreciação e de amortização...............................................................

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

O Contabilista Certificado

António Oliveira Gomes

Resultado antes de impostos

(542,06)

10.854,32

Resultado líquido do período

(542,06)

10.854,32

A Direção

Presidente: António Júlio
Trigueiros

Vice Presidente: Vasco Pinto
Magalhães
Pág.10 de 11

Vogal: Rui Fernandes
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