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1 - Evolução da Atividade da Pedrinhas

Início de atividade em 14 de novembro de 2018

Principais objetivos:

Desenvolver, promover e apoiar iniciativas nos domínios da solidariedade social e cultural, 
em formato educativo ou lúdico, nomeadamente nas áreas da ecologia, artes visuais, 
musicais, culinárias e recreativas; intervenção física na habitação dos beneficiários através 
da melhoria das condições de habitabilidade nos imóveis particulares onde habitam 
as crianças e jovens, nos setores da acessibilidade, conforto térmico ou outros que se 
entendam necessários.
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1.1. -  A estrutura de gastos e perdas evolui dentro do previsto, tal como se apresenta:

Gastos e Perdas 31/dez/20 31/dez/19 ∆valor ∆%

Custo das mercadorias vendidas 
e matérias consumidas 265,00 1 919,94 -1 654,94 86,20%

Fornecimentos e serviços externos 36 217,73 11 633,79 24 583,94 211.31%

Gastos com o pessoal 8 962,46 3 704,77 5 257,69 141.92%

Gastos de depreciação e de amortização 0,00 0,00 0,00 0.00%

Perdas por imparidade 0,00 0,00 0,00 0.00%

Perdas por reduções de justo valor 0,00 0,00 0,00 0.00%

Provisões do período 0,00 0,00 0,00 0.00%

Outros gastos e perdas 2,11 4,60 -2,49 -54,13%

Gastos e perdas de financiamento 0,00 1,41 -1,41 -100.00%

Total 45 447,30 17 264,51 28 182,79 163,24%
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A “Pedrinhas, CRL”, apresentou um total de gastos no valor de 45 447,30€, que dizem 
respeito a CMVMC, despesas com FSE e custos com pessoal.
 
O valor do CMVMC, no montante de 265,00€, corresponde ao custo dos livros vendidos.

O valor da rubrica de FSE (36 217,73 €), inclui as despesas com a concretização dos projetos, 
que são o objetivo principal da Pedrinhas: no montante de 26 626,87€, relativo a obras 
de conservação e reparação; 1 660,31€ de materiais para as obras; inclui despesas de 
higiene no montante de 4 347,85€, que surgiram a propósito da pandemia e que tiveram 
um apoio do estado do programa ADAPTAR, como foi referido anteriormente; e inclui 
ainda, uma despesa de 1 819,85€ na rubrica de ofertas que corresponde à compra de 14 
televisões que foram oferecidas ao Hospital Pediátrico, entre outras despesas normais de 
funcionamento.
 
É também considerado o valor do custo com pessoal, resultado dos encargos suportados 
pela receção de estágios profissional, apoiado pelo IEFP, pelo que o custo real é atenuado 
pelo apoio. O valor é superior ao ano anterior, porque em 2019 o estágio começou apenas 
em setembro e em 2020, a “Pedrinhas, CRL” terminou o estágio anterior e iniciou um novo 
estágio.
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1.2 -  A estrutura de rendimentos e ganhos evoluiu da seguinte forma:

Rendimentos e Ganhos 31/dez/20 31/dez/19 ∆valor ∆%

Vendas 1 000,00 0,00 1 000,00 100.00%

Prestações de serviços 0,00 0,00 0 0.00%

Variações nos inventários de produção 0,00 0,00 0,00 0.00%

Trabalhos para a própria entidade 0,00 0,00 0,00 0.00%

Subsídios, doações e legados 
à exploração 49 999,13 24 590,28 25 408,85 103,33%

Reversões 0,00 0,00 0,00 0.00%

Ganhos por aumentos de justo valor 0,00 0,00 0,00 0.00%

Outros rendimentos e ganhos 0,00 0,00 0,00 0,00%

Juros, dividendos e outros rendimentos 
similares 0,00 0,00 0,00 0.00%

Total 50 999,13 24 590,28 26 408,85 107,40%

Relativamente à estrutura de rendimentos, o valor angariado em 2020, resulta dos donativos 
de pessoas coletivas e singulares, em dinheiro e em espécie, no montante global de 34 
534,40€, dos quais 2 500,00€ dizem respeito a um donativo recebido do BPI.
Foram recebidos dois subsídios da Câmara Municipal da Lousã, no montante total de 1 
500,00€ e, em dezembro, resultado da venda do livro “Colorido”, foi faturado o montante 
de 1 000,00€ mais IVA, à taxa de 6%. 
Recebeu também do IEFP, no âmbito do apoio aos estágios, o valor de 10 125,45€.

Tendo-se candidatado ao programa ADAPTAR, no âmbito da covid-19, recebeu ainda 
um apoio no montante de 3 839,28€, para despesas efetuadas em higiene.
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1.3 -  No exercício em análise a Pedrinhas obteve os seguintes resultados:

Resultados 31/dez/20 31/dez/19 ∆valor ∆%

Resultado antes de depreciações, 
financiamento e impostos 5 551,83 7 327,18 -1 775,35 -24,23%

Resultado operacional (antes de 
financiamento e impostos) 5 551,83 7 327,18 -1 775,35 -24,23%

Resultado financeiro 0,00 -1,41 1,41 100.00%

Resultado antes de impostos 5 551,83 7 325,77 -1 773,94 -24,22%

Imposto sobre o rendimento do períódo 154,35 0,00 154,35 100.00%

Resultado líquido do período 5 397,48 7 325,77 -1 928,29 -26,32%

A “Pedrinhas, CRL”, apresenta um Resultado Líquido em 2020 de 5 397,48€. Apesar do 
aumento de 107.40% no valor das receitas em 2020 comparativamente a 2019, o Resultado 
Líquido, dadas as elevadas despesas com os projetos realizados, foi inferior a 2019. No 
entanto, tendo em conta que se trata de uma cooperativa sem fins lucrativos e que se 
viveu um ano com enormes limitações, que impediu a angariação de fundos com base 
em atividades que implicassem a presença física, o resultado foi muito positivo.



1.4 - A Pedrinhas verificou a seguinte evolução dos fundos patrimoniais:

Fundo Patrimonial 31/dez/20 31/dez/19 ∆valor ∆%

Fundos 1 650,00 1 615,00 35,00 2,17%

Excedentes técnicos 0,00 0,00 0,00 0.00%

Reservas 565,35 199,06 366,29 184,01%

Outras reservas 0,00 0,00 0,00 0.00%

Resultados transitados 10 741,66 3 782,18 6 959,48 184.01%

Excedentes de revalorização 0,00 0,00 0,00 0.00%

Outras variações nos fundos patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0.00%

Resultado líquido do período 5 397,48 7 325,77 -1 928,29 -26,32%

A “Pedrinhas, CRL”, foi fundada em 2018 com um capital de 1.500,00€. Em 2019, entraram 
novos membros aumentando os fundos para 1.615,00€, mais 115,00€ do que no ano anterior 
e em 2020 com duas novas entradas, aumentou para 1 650,00€, mais 35€.
 
O valor que surge na rubrica das Reservas, corresponde a 5% do Resultado Líquido de 2018 
proposto para Reservas legais e 5% acrescido dos 5% do Resultado Líquido de 2019.

2- Factos relevantes ocorridos após o termo do exercício

3 - Evolução previsível da atividade

7

Não se verificaram factos subsequentes que justifiquem ajustamentos e/ou divulgação 
nas contas do exercício.
 

A evolução esperada pela Direção mantém-se na senda da verificada anteriormente, 
com a esperança de com brevidade possível, sejam retomadas as atividades presenciais  
de angariação de fundos, para promoção da “Pedrinhas, CRL” e angariação de mais 
donativos, aumentando assim a capacidade de ajudar mais crianças.



4 - Breve análise da situação económico-financeira da organização

4.1 A Pedrinhas apresentou a seguinte evolução em termos financeiros:

4.2 No que respeita análise da liquidez (equilíbrio financeiro), a evolução verificada no 
exercício é apresentada da seguinte forma:

Rácios Financeiros Fórmula 31/dez/20 31/dez/19

Debt to equity (estrutura financeira) Passivo total / Fundo de capital 2,00 1,12

Endividamento global Ativo total / Passivo total 1,63 1,89

Solvabilidade Fundo de capital / Passivo total 0,50 0,89

Solvabilidade total Ativo total / Passivo total 1,63 1,89

Autonomia financeira Fundo de capital / Ativo 0,31 0,47

Rácios de Liquidez
(equilíbrio financeiro) Fórmula 31/dez/20 31/dez/19

Liquidez geral Ativo corrente/Passivo corrente 1,71 1,89

Liquidez reduzida

Ativo corrente - inventários - ativos 
biológicos - ativos não correntes 

detidos para venda/ Passivo 
corrente

1,63 1,89

Liquidez imediata Meios financeiros líquidos/ Passivo 
corrente 0,50 1,59

Os indicadores financeiros são favoráveis, demonstram que o valor do património é 
suficiente para solver todas as dívidas e o grau de endividamento é baixo, ressalvando 
que grande parte do valor em dívida a fornecedores será liquidado por donativo que vai 
entrar apenas em 2021, quando for pago o fornecedor.

Em termos de Liquidez, os índices apresentados são muito favoráveis, o que significa que 
a “Pedrinhas, CRL” tem uma ótima capacidade para solver as suas responsabilidades a 
curto prazo.
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6 - Número e valor nominal das quotas /ações próprias adquiridas e/ou alienadas no 
exercício, o motivo desses atos e o respetivo preço, bem como das detidas no final do 
exercício

7 - Proposta de aplicação de resultados

O valor inicial é de 1 500,00€, representado por títulos de capital nominativos – entradas – 
com o valor unitário de cinco euros que correspondem a um total de 300 títulos de capital. 
Foram adquiridos em 2019 mais 23 títulos e em 2020 mais 7 títulos, que totalizam o valor 
atual de 1 650,00€, correspondente aos 330 títulos atuais.

A gerência propõe que o resultado líquido do exercício, seja concretizado em resultados 
transitados, em reservas legais até aos limites mínimos exigidos e o remanescente valor em 
outras reservas.
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Resultado Líquido do Exercício                  (valores em euros) € 5 397,48

5% para Reservas Legais € 269,87

Resultados Transitados € 5. 127,61 

5 - Dívidas à Administração Fiscal e à Segurança Social

A “Pedrinhas, CRL” não tem em mora qualquer dívida à Administração Fiscal, à Segurança 
Social, nem a qualquer outra entidade pública.



Balanço 2020

Rubricas Notas
Períodos

2020 2019
Ativo

Ativo não corrente
Aivos fixos tangiveis
Bens do património histórico e cultural
Propriedades de investimento 
Ativos intangíveis
Investimentos financeiros
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

Total do ativo não corrente

10

10

Ativo corrente
Inventários
Clientes
Adiantamentos a fornecedores
Estado e outros entes públicos
Fundadores/beneméritos/doadores/associados/membros
Outras contas a receber
Diferimentos
Outros ativos financeiros
Caixa e depósitos bancários

Total do ativo corrente
Total do ativo

9
5

11

4

2 235,00

100,43

4 832,94
68,62

37 146,64
44 383,63
44 383,63

4 340,32
90,22

22 964,38
27 394,92
27 394,92

Fundos Patrimoniais e Passivo

12

1 650,00

565,35

10 741,66

5 397,48
18 354,49

1 650,00

199,06

3 782,18

7 325,77
12 922,01

Fundos patrimoniais
Fundos
Excedentes técnicos
Reservas 
Outras reservas
Resultados transitados
Excedentes de revalorização
Outras variações nos fundos patrimoniais
Resultado líquido do período

Total do fundo de capital
Passivo
Passivo não corrente
Provisões
Provisões específicas
Financiamentos obtidos
Outras contas a pagar

Total do passivo não corrente

7

Passivo corrente
Fornecedores
Adiantamento de clientes
Estado e outros entes públicos
Fundadores/beneméritos/doadores/associados/membros
Financiamentos obtidos
Diferimentos
Outras contas a pagar
Outros passivos financeiros

Total do passivo corrente
Total do passivo  

Total dos fundos patrimoniais e do passivo

6

8
11
7

17 576,79

447,46

3 237,40
4 767,49

26 029,14
26 029,14

44 383,63

5 968,60

292,43

6 200,46
2 011,42

14 472,91
14 472,91

27 394,92
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Demonstração de Resultados 2020

Rendimentos e Gastos Notas
Períodos

2020 2019
Vendas e serviços prestados

Subsídios, doações e legados à exploração
ISS, IP
Outras Entidades Públicas

Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custos das mercadorias vendidas e matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos 
Gastos com o pessoal
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)
Imparidade de dividas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)

Provisões especificas (aumentos/reduções)
Outras imparidades (perdas/reversões)
Aumentos/reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos

Outros gastos e perdas
Resultado antes de depreciação, gastos de fin. e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado operacional (antes de gastos de fin. e impostos)

Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período
Resultado líquido do período

17

13
14

15

18
16

19
19

1 000,00

15 464,73
34 534,40

-265,00
-36 217,73
-8 962,46

-2,11
5 551,83

5 551,83

5 551,83
-154,35
5 397,48

1 250,00
23 340,28

-1 919,94
-11 633,79
-3 704,77

-4,60
7 327,18

7 327,18

-1,41
7 325,77
7 325,77
7 325,77
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Muito Obrigado.

8- Agradecimentos.
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