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Relatório de Gestão

Em conformidade com o disposto no artigo 29º do Regime do Sector Empresarial local, o

Conselho de Administração da RUMO 2020,EM submete à apreciação do accionista Câmara

Municipal do Cartaxo o Relatório de Gestão, as Demonstrações Financeiras e a Execução

Orçamental do exercício findo a 31 de Dezembro de 2010.

1.Actividade

No ano de 2010 a empresa iniciou as empreitadas de Requalificação da Ribeira do Cartaxo e da

Quinta de Santa Eulália e ainda a de Regeneração do Parque Central do Cartaxo.

Estas duas operações foram candidatadas ao QREN no inicio de 2010, depois do programa de

acção cujo líder é o município do Cartaxo já ter sido aprovado no final de 2009.

Ambas as operações tem uma com participação QREN de 80% sobre o investimento elegível

total (4.811.222,77 €), sendo a comparticipação aprovada de 3.848.978,22 €.

Inyestimentos Investimento Total Elegivel Comparticipação
EM PREITADA DE REQUALlFICAÇAO DA RIBEIRA DOCARTAXO

EMPREITADA DE REGENERAÇÃO PARQUE CENTRAL DOCARTAXO
TOTAL

867.947,49 838232,70 670.586:6

4.327.690,52 3.972.990,07 3.178.392,06
5.195.638,01 4.811.222,77 3.848.978,22

As empreitadas decorreram normalmente, registando alguns atrasos que no caso da

Requalificação da Ribeira do Cartaxo e Santa Eulália obrigou a dilatar o prazo de conclusão de

Outubro de 2010 para Março de 2011, dado que o registo de um tempo bastante Invernoso

fez que com os terrenos não tivessem condições para serem plantados, e também esses

mesmos terrenos não asseguravam as condições necessárias para a entrada de máquinas

pesadas para conclusão dos trabalhos.

No caso da empreitada do Parque Central o atraso nos trabalhos teve que ver com facto de

haver achados arqueológicos, que obrigou à intervenção de uma equipa de arqueólogos por

um período de sensivelmente dois meses.

1.1. Analise Sumária às Demonstrações Financeiras

Da analise às demonstrações financeiras podemos concluir que os rendimentos obtidos tem

que ver com a compensação financeira estabelecida em contrato programa de 27/4/2007,

entre a RUMO e a Câmara Municipal do Cartaxo.

Os gastos que apresenta tem o seu registo mais acentuado com a rubrica de gastos e perdas

de financiamento no montante 158.496, 46 €, cujo peso na estrutura de custos corresponde a

33,74 % em termos percentuais.

A empresa apostou em 2010, na conversão de um empréstimo que detinha junto da Caixa

Geral de Depósitos no montante de 2.000.000,00 € ( Dois Milhões de Euros) de curto prazo

num empréstimo a médio prazo, por a forma a diminuir o seu endividamento e reduzir os

gastos financeiros.
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o valor elevado registado em gastos de depreciação e amortização, regista a depreciação do

direito de superfície, que foi reclassificado como um activo intangível e sujeito a depreciação

no inicio de 2010 e com a passagem para o Sistema de Normalização Contabilística. O direito

de superfície estava contabilizado como um activo em curso. O novo enquadramento resulta

da aplicação das novas normas contabilísticas.

Quadro Gastos/Rendimentos 2010
Gastos 2010 %S/Total

Fornecimento e Serviços

Gastos Com pessoal

Gasto de Depreciações e Amortizações

Outros gastos e perdas

Gastos e Perdas de financiamento

78.446,65

50656,47

145468,54

36.757,98

158.496,46

13,70%

1),78%

30,96%

7,82%

33,74%

Total 469.826,1)
Rendimentos %S/Total2010
Subsidios Exploração

Contrato Programa entre a CM C e RUMO

Fundos do QREN

Outros Rendimentos e Ganhos

500.000,00 1)0,00%

0,01 0,00%

Total 500.000,01

O activo da empresa ascende a 9.787.205, 68 €, o capital próprio é 2.965.606,38 €, e o

resultado líquido após impostos é de 20.407,18 €.

1.2. Análise de Alguns indicadores

Quadro de Indicadores

Indicadores 2010 2009
Capital Proprio

Activo Liquido

Autonomia Financeira

Passivo Co rrente

Passivo

Estrutura do Endividamento

Activo Corrente

Passivo Corrente

Liquidez Geral

2.965.606,38

9.787.205,68

30,30%
3.259.970,80

6.821599,30

47,79%
5.205.245,78

3.259.970,80

159,67%

57.726,28

3.899.364,86

1,48%
3.841638,58

3.841638,58

100,00%
631596,40

3.841638,58

16,44%

Da análise ao quadro dos indicadores verificamos que a autonomia financeira, melhorou

significativamente de 2009 para 2010, resultado da contabilização dos subsídios QREN a

receber em capitais próprios.

Verifica-se ainda que a empresa continua dependente de capitais alheios, para satisfazer os

seus compromissos de curto prazo e de médio prazo. Torna-se importante implementar a

exploração dos activos em construção para que a empresa consiga alguma liquidez.

2. Evolução Previsível da Sociedade

Com a conclusão das empreitadas, prevê-se rmciar a exploração dos equipamentos. Os

equipamentos que serão objecto de exploração são o Parque de Estacionamento Subterrâneo,

a zona de Bares e Restaurantes e ainda os quiosques instalados na zona da Quinta de Santa
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Eulália. É importante iniciar este processo rapidamente para que a RUMO possa ter receitas

próprias e consolidar a sua situação financeira.

3. Participações Financeiras em Empresas

Foi aplicado o método de equivalência patrimonial na valorização da participação financeira à
Caminhos do Campo SA, o que se traduziu num custo financeiro de 3.977,85 { e na diminuição

do investimento em igual valor.

4. Proposta de Aplicação de Resultados

Propõem-se que o resultado liquido apurado, no valor de 20.407,18 { seja transferido para

resultados transitados, depois de deduzido 10% para reserva legal (tal como previsto no artigo

30º nº 2 da Lei do Sector Empresarial Local).

5. Dividas ao Estado e Segurança Social

Não se encontram em mora quaisquer dívidas ao Estado e Segurança Social.

6. Factos Relevantes Ocorridos Após o Termo do Exercício

Não ocorreram quaisquer factos relevantes após término do exercício.

Cartaxo, 13 de Abril de 2011
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ENTIDADE: RUMO 2020 EM
BALANÇO (INDIVIDUAL)
PERIODO FINDO A 31/12/2010

RUBRICAS
DATAS

NOTAS
201) 2009

ACTIVO
Activo não corrente
Activos fixos tangiveis 4 1499.313,57 36.091,28
Propriedades de Investimento
GoodV'vl1l
Activos intangiveis 5 3.049.947,00 3.195.000,00
Activos biológicos
P articipaçõ es Financeiras- Meto do Equivalencia P atrimo nial 6 32.699,33 36.677,13
Participações financeiras-outros metodos
Accionistas/ sócios
Outros Activos Financeiros
Activos Por imposto diferidos

4.581959,90 3.267.768,46

A ctlvo C o rrente
Inventaria s
Activos biológicos
Clientes
Adiantamento safo rnecedo res
Estado e Outros Entes Publicas 8 200.407,58 57.881,93
Accionistas / SOcios
Outras co ntas a receber 7/9' 4.413.713,91 562.952,55
Diferimentos 0,00
Activos Financeiros detidos para negociação
Outro s Activo s Financeiro s
Activos Não correntes detidos para venda
Caixa e depósitos bancarias 1) 585.279,77 1).861,92

5.204.406,26 631696,40
Total do Activo 9.786.366,13 3.899.464,86

Capital realizado 11 50.000,00 50.000,00
Acções (quotas) próprias
Outros instrumentos de capital próprio
Prémios de Emissão
Reservas Legais 12 2.574,63 1862,35
Outras Reservas
Resuttados transitados 13 5.890,91 1.205,13
Ajustamentos em activos financeiros
Excedentes de revalo rízação
Outras variações no capital próprio 2.886.733,66

Resuttado liquido do periodo 20.407,18 4.658,75

Interesses minoritários

Total do capital próprio 2.965.606,38 57.726,28
Passivo
Passivo não corrente
Provisões
Financiamentos Obtidos 14 2.600.000,00
Responsabilidades por beneficias pós -emprego
Passivos por imposto diferidos 9 961628,50
Outras co ntas a pagar

3.561628,50
Passivo corrente
Fornecedores 15 1607.447,19 527.365,99
Adiantamentos de clientes
Estado e outros entes Públicos 8 1).304,76 1)0,00
Accionistas/sócios
Financiamentos obtidos 14 1500.466,51 3.300.000,00
Outras co ntas a pagar 9 140.912,82 14.272,59
Diferimentos
Passivos financeiros detidos para negociação
Outros passivos finaceiros
Passivos não correntes detidos para venda

3.259.131,28 3.841738,58

Total do passivo 6.820.759,78 3.841738,58

Total do capital próprio e do passivo ~ 9.786.366,13 3.899.464,86

~nistraç!.YÂ ~V J ~~ttSde Contas

-h~ V/~ ~ .2~ ~l,~-~
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ENTIDADE: RUMO 2020 EM
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS (INDIVIDUAL)
PERIODO FINDOA 31/12/2010

RUBRICAS
DATAS

NOTAS
201) 2009

Vendas e serviços prestados 1250,00
subsidios a exploração "6 500.000,00 308.992,55
Ganhos rperdas imputadas de subsidiarias, associadas e empreendimentos conjuntos
Variação nos Inventãrios da produção
Trabalhos para a própria entidade 0,00
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas
Fornecimento e serviços eextemos 11 -78.446,65 -125.606,81
Gastos com o pessoal "6 -50.656,47
1mparidade de inventários( perdas/reversões)
1mparidade de dividas a recebere perdas/reversões)
Provisões( aumentos/reduções)
1mparidade de investimentros não depreciaveis/amortizaveis(perdas/reversões)
Aumentos/reduções de justo valor
outros rendimentos eganhos 0,01 45,94
Outros gastos e perdas 20 -36.757,98 -31864,91

Resultado antes de depreciações, gostos de financiamento e impostos 334.138,91 152.8"6, 7

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -s -145.468,54 -945,97
1m paridade de investimentos depreciaveis/amortizações{perdas Ireversões)

Resultado operocional(antes de gostos de financiamento e impostos) 138.670,37 151870,80

Juros e rendimentos similares obttoos
Juros e gastos similares suportados 21 -158.496,46 -146.012,70

Resultado antes de impostos 30.113,91 5.858,1)

Imposto sobre o rendimento do período 8 -9.768,73 -11l9,35

Resultado Líquido do período 20.407,13 4.658,75

Unidade Manetária(Eura)

..0.0rf1-,nicafficial DeContas

~\I\NU~
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ENTIDADE: RUMO 2020 EM

DEMONSTRAÇÃODEFLUXOSDECAIXA (INDIVIDUAL)

PEDRIODOFINDOA 31/12/2010 Unidade Monetária(Euro)

DATAS
RUBRICAS NOTAS

2010 2009

FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS-MÉTODO DIRECTO

Recebimentos de clientes 15 500.000,Q1 1250,00

Pagamento a fornecedores "6 1001634,55 -99.566,35

Pagamentos ao pessoal -50.656,47 0,00

caixa gerada pelas operações -55229101 -98.336,35

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento 8 -142.087,62 -8382,55

Outros recebimentos/pagamentos 243.090,74 -38464,7

-59,89

Fluxos de caixa das actividades operacionais(1) -451287,89 -145243,49

FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO

Pagamentos respeitantes a:
Activos fixos tangíveis -424.405,04 -35.980,50

Activos intangíveis
I nvestimentos fi na ncei ros
Outros a cti vos
Recebimentos provenientes de :
Actvos fixos tangiveis
Activos Intangiveis
Investimentos financeiros
Outros activos
Subsídios ao investimento 308.140,73

Juros e rendimentos similares
Dividendos

Fluxos de caixa das actividades de investimento(2) -lb.264,31 -'''.98u,50

FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO

Recebimentos provenientes de :
Financiamentos Obtidos 14 800.466,51 300.000,00

Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio
Cobertura de prejuizos
Doações
Outras operações de financiamento 0,00

Pagamentos respeitantes a :
Financiamento obtidos
Juros e gastos similares 21 -"68.496,46 -149.07"\78

Dividendos
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio
Outras operações de financiamento

Fluxos de caixa das actividades de financiamento(3) 641970,05 "60.928,22

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) 74.417,85 -30295,77

Efeito das diferências de câmbio
caixa e seus equivalentes no íncio do período 1).66192 41"67,69

caixa e seus equivalentes no fim do período 85279,77 1).66192

~~~~al Contas
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EN11DADE: RUMO 2020 EM

Demonstração das Alterações no Capital Próprio 2009
Capital Próprio atrlbuido aos detentores de capital Tota/do

Capital Reservas Resutedos Oul= ResultadoDescrição Notas

realizado Legais Transitados VariaçOes UQOOO Capital Próprio
PoSição no inicio de 2009 1f12l11 18.623,50 53.067,535O.000,DO -15.555,97

Alterações no penado

Primeira accpçâc de novo referencial contalistico

Alterações de políticas contabíüstlcas
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras

Realização do excedente de revalorízaçãc de activos fixos tangiveis e intangíveis

Excedentes de revatorzaçãc de activos fixos tangíveis e intangíveis e respectivas variações

Ajustamentos por impostos düerdos

Outras alterações no capital proprlo

18.623.50 53.067,5350.000,00 -'6.5:35,97

4.658,75

23.282,2Resultado Integral

Operações com Detentores de Capital no peirodo

Realizações de Capital

Realizações de prêmios de emissão

Distribuições

Entradas para cobertura de ccrcae

Outras Operações 1.862,35 15.751,15 -'ti.623,50

Posição no fim do período 50.000,00 1B62,35 1.205,18 4.658,75 57.726,28

. EN11DADE : RUMO 2020 EM

Demonstração das Alterações no Capital Próprio 2010
Capital Prôprlo atrtbuido aos detentores de capital Total do

Capital Reservas ReslJtados Outras Resultado
Descrição Notas

Uql.ido Capital Própriorealizado Legais Transitados Variações
11'121"!3P osiçaõ tntcfo 2010 7.122,87 60.190,4050.000,00 1.862.35 1205.18

Alterações no penooc

Primeira adopção de novo referencial contaHstico

Alterações de poüticas conlabillsticas

Diferenças de conversão de demonstrações financeiras

Realização do excedente de revelorízaçãc de activos fixos tangiveis e intangiveis

Excedentes de revatonzaçãc de activos fIXOStangiveis e intangiveis e respectivas variações

Ajustamentos por impostos diferidos

Outras atteraçõ es no capital pro prio

-2.464,12

-962.244,55

3.848.978.21

7.122,87 60.190,4050.000,00 1.862,35 -1258,94 2.886.733,66

20.407,18

27.530,05
ReslJtado ucuec do Periodo

RestAtado Irtegral

OperaçOes com Deteriores de Capital ri) peirodo

Realizações de Capital

Realizações de prêmios de emissão

Distribuições

Entradas para cobertura de perdas

Outras Operações -7.122,8712.29 7.149,85

5.890,91 2.886.733,66 20.407,18 2.965.606,39Posição no fim de 201) 50.000,00 2.574,64

Q ~ni~J Oficial de Contas
!~U\..liU..)
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RUMO 2020, EEM

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS

PARA O EXERClClOFINDO A 31/12/2010

1. Nota Introdutória

A Empresa RUMO 2020,EEM foi constituída em 16 de Outubro de 2006, tem a sua sede na
Praça 15 de Dezembro Edifício Paços do Concelho Cartaxo. A empresa tem como objecto
principal o desenvolvimento, a implementação r construção, gestão e exploração das áreas
de desenvolvimento urbano prioritárias, a requalificação urbana a construção r gestão e
exploração de equipamentos, turísticos, culturais e de lazer e o desenvolvimento de zonas de
actividade económica

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras da RUMO 2020 foram preparadas de acordo com o referencial
contabilístico do Sistema de normalização Contabilística SNC, que integra as normas de relato
financeiro (NCRF), adaptadas pela Comissão de Normalização Contabilística a partir das
normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS).

A adopção das Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF) ocorreu pela Primeira vez
em 2010.

Nos termos desta norma, os efeitos reportados à data de transição para as NCRF ( 1 de Janeiro
de 2010), foram registados em capitais próprios, e estão descritos no quadro que segue.

Com a passagem para o SNC, o estavam contabilizadas como imobilizado incorpóreo despesas
com um programa que não cumpria a definição de activo intangível em SNC, como tal este
valor teve que ser desreconhecido em 2009, pelos seguintes montantes:

Conta a Debito Conta a Credito Valor
448 ( Amort. Acumulada) 56 ( Res.Transitados) 1.231,80
56 ( Res. Transitados) 442 ( Activo Intangivel) 3.696,00

31·12-2009

Resultado Liquido POC

Ajustamento Transição

4.658,75

-2.464,20

Resultado liquido NCRF 2.194,55
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Pressuposto da Continuidade

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das
operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da Empresa, mantidos de acordo com os
princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

Regime do Acréscimo

A empresa 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".

Classificação dos Activos e Passivos Não Correntes

Os activos realizáveis e os passivos exigíveis a mais de um ano a contar da data de
demonstração da posição financeira são classificados, respectivamente, como activos e
passivos não correntes.

Passivos Financeiros

Os passivos financeiros são classificados de acordo com a substância contratual independente
da forma legal que assumam.

Derrogação das disposições do SNC

Não existiram no decorrer do exercício a que respeitam estas demonstrações financeiras,
quaisquer casos excepcionais que implicassem a derrogação de qualquer disposição prevista
pelo SNC.

3. Principais Politicas Contabilísticas

As principais políticas de contabilidade aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras
são as que abaixo se descrevem.

Activos Fixos Tangíveis

Os activos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das
depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações são calculadas pelo método das quotas constantes, após o inicio de utilização
dos bens, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:

Anos de Vida Util

Equipamenta 8asico 3 a 8

Equiapmento Administrativo O a 3
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Os activos fixos tangíveis em curso representam bens ainda em fase de construção,
encontrando-se registados ao custo. Estes bens são depreciados a partir do momento em que
os activos subjacentes estejam concluídos.

Activos Intangíveis

Os activos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das
amortizações e das perdas por imparidade acumuladas.

As amortizações deste activo correspondem a uma vida útil esperada de 22 anos.

Investimentos Financeiros

A empresa detêm uma participação de 49 % na Caminhos do Campo SA, sendo esta registada
de acordo com o método da equivalência patrimonial. De acordo com este método a
participação é registada pelo custo e anualmente é ajustada pelo valor correspondente aos
capitais próprios da empresa.

Imposto sobre o rendimento

A empresa encontra-se sujeita a imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas( IRC)à de
taxa de 25 % sobre a matéria colectável. Ao valor de colecta de IRC acresce ainda Derrama,
incidente sobre o lucro tributável registado e cuja taxa poderá variar até ao máximo de 1.5%,
bem como a tributação autónoma sobre os encargos e às taxas previstas no artigo 88º do
Código do IRe. No apuramento da matéria colectável, à qual é aplicada a referida taxa de
imposto, são adicionados e subtraídos ao resultado contabilístico os montantes não aceites
fiscalmente.

A empresa procede ao registo de impostos diferidos, correspondentes às diferenças
temporárias entre o valor contabilístico dos activos e passivos e a correspondente base fiscal,
conforme disposto na NCRF25, sempre que seja provável ocorrer lucros fiscais futuros.

Caixa e equivalentes de caixa

Esta rubrica inclui caixa, depósitos à ordem em bancos e outros investimentos de curto prazo
de alta liquidez. Os descobertos bancários são incluídos na rubrica" Financiamentos Obtidos",
expresso no passivo corrente.

Fornecedores e outras contas a pagar

As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo
valor nominal.

Financiamentos Bancários

Os empréstimos são registados no passivo ao custo, sendo expressos no balanço no passivo
corrente ou não corrente, consoante o seu vencimento seja a menos de um ano ou mais de
um ano, respectivamente.

Os custos de juros e outros encargos decorrentes dos financiamentos bancários são calculadas
de acordo com a taxa de juro efectiva e registados na demonstração de resultados do período
de e tendo em conta o regime do acréscimo.
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Subsídios do Governo

Foram reconhecidos subsídios do governo no âmbito da candidatura ao 1/ Programa Parcerias
para a Regeneração Urbana", tendo sido em 2010 contratualizados estes apoios junto do
INALENTEJO, nomeadamente com a operação de Regeneração do Parque Central do Cartaxo e
Requalificação da Ribeira e da Quinta de Santa Eulália.

Os subsídios não reembolsáveis relacionados com activos fixos tangíveis foram inicialmente
reconhecidos nos capitais próprios, sendo posteriormente reconhecidos na demonstração de
resultados á medida que os activos vão sendo depreciados.

4. Activos Fixos Tangíveis

Saldo em 0110112010 Aquisições Abates Transf. Reaval. Saldo em 31/12/2010

Custo:
Equipamento basico
Equipamento Administrativo

980,50
3.820,00 298.00

980,50
4.113,00

4.800,50 298.00 5.098,50

Depreciações Acumuladas:
Equipamento Basico
Equipamento Administrativo

122,56
3.586,66

182,1>
233,38

304,72
3.820,04

3.709,22 415,54 4.124,76

5. Activos Intangíveis

Custo:
Direito de superficie

Saldo em 0110112010 Aquisições Abates 'r ranst. Reaval. Saldo em 31/12/2010

3.195.000,00 3.195.000,00
3.195.000,00 3.195.000,00

Depreciações Acumuladas:
145.053,00 145.053,00
145.053,00 145.053,00

6. Participações Financeiras - Método da Equivalência Patrimonial

Os saldos dos investimentos em empresas participadas, em 31/12/2010 , apresentava os
seguintes valores:

Empresa Exercicio Capital Participada Participação Participação % Participada Balanço Participada
Valor Nomina Capital Próprio Resultado Liquido

Caminhos Campo SA 20'D 'DO.OOO,OO 49.000,00 49% 70.723,03 -8.118,08
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7. Activos e passivos por impostos diferidos

o movimento ocorrido nos activos e passivos por impostos diferidos, nos exercícios
findo em 31 de Dezembro de 2010, foi o seguinte:

c o nstilulção Reversão

Saldo a 01/01/2010 Res. Liquidl Cap.Proprlos Res. Liquidl Capo Proprlos Saldo a 31/12/2010

Activos Por Impostos Diferidos

Prejuizos fiscais reportaveis 0.00 6'6.05 6'6.05

0.00 0.00 6'6.05 0.00 0.00 6'6.05

Passivos Por Impostos Diferidos -962.244,55 -962.244,55

Ganhos tributados em penedos futuros

0,00 0,00 -962.244,55 0,00 0,00 -962.244,55

8. Estado e Outros Entes Públicos

A rubrica estado e outros entes públicos em 31 de Dezembro de 2010 e de 2009,
apresentavam os seguintes saldos:

31-12-2010 31-12-2009

Activo

Imposto so bre rendimento das pessoas colectivas

Impsosto sobre vaio r acrescentado ( NA)

Outros Impostos e Txas

200.407,58
3.336,30

54.545,63

200.407,58 57.881,93

Passivo

Imposto sobre rendimento pessoas colectivas (IRC

Retenção de impostos

Imposto sobre valor acrescentado(NA)

Segurança So cial

Outros impostos e taxas

8.804,00

31),04 1)0,00

1190,72

1).304,76 1)0,00

9. Outras Contas a receber

Esta a conta apresentava os seguintes saldos a 31 de Dezembro de 2010 e 2009:

31-12-2010 31-12-2009
Activo

Outros Devedores

Activo por imposto diferido

4.418.718,91

618,05

562.952,55

4.419.334,96 562.952,55

Passivo

Credores poracrescimos de gastos

Passivo por impostos diferidos

140.912,82

962.244,55

14.272,59

11)3.157,37 14.272,59
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10. Caixa e Depósitos Bancários

Os saldos desta rubrica eram os seguintes a 31 de Dezembro de 2010 e 2009:

31-12-2010 31-12-2009
Caixa

Depositas à ordem

Depositas a prazo

Outras

37,11

85.242,66

500.000,00

38,44
1>.823,48

585.279,77 1>.861,92

11. Capital realizado

Em 31 de Dezembro de 2010 o capital da Empresa, totalmente subscrito e realizado era
composto da seguinte forma:

Entidade % Capital Valor
Câmara Municipal do 100% 50.000,00 €

Cartaxo

12. Reserva Legal

Por disposição da Lei 53 F/2006 artigo 30º nº 2 a reserva legal deve ser de 10 %.

13. Resultados Transitados

A aprovação das contas foi feita em reunião de câmara de 30/6/2010, e onde foi decido
que o resultado líquido do exercício findo em 2009 fosse transferido para resultados
transitados após constituição de 10% para reserva legal.

14. Financiamentos Obtidos

Emprestimos obtidos

31-12-2010 .31-12-2.009
Corrente

1500.000,00

466,51

Não C o rrente C o rrente

Emprestimos Bancários

Descoberto Bancário

3.300.000,002.600.000,00

2.600.000,00 1500.466,51 0,00 3.300.000,00

Durante o ano de 2010 a RUMO converteu o empréstimo de 2.000.000,00 € (Dois milhões
de Euros) junto da Caixa Geral de Depósitos em médio prazo e aprovou ainda a
contratação de um outro empréstimo junto do Santander Totta de 600.000,00 € (
Seiscentos mil Euros), também de médio prazo. Ambos foram contratados a 8 anos.

O prazo de reembolso dos empréstimos está descriminado no quadro abaixo.

Relatório e Contas RUMO 2020-Exercicio de 2010 Página 13



Demonstrações Financeiras

Prazos de reembolso 31-12-2010 31-12-'2009
Menosdeumano~~~1~50~0~.00~0~,0~0--~~~3.~30~0~.0~00~,0~0

1a 2 anos

2 a 3 anos

4 a 5 anos

5 de 8 anos 2.600.000,00,. 4.1)0.000,00 ,. 3.300.000,00

14.1. Empréstimos em incumprimento

À data de 31 de Dezembro de 2010, a empresa estava em incumprimento com o
empréstimo da Caixa Geral de Depósitos de 2.000.000,00 {: que foi convertido de curto
prazo para médio prazo (8 anos). A esta data os montantes em divida eram os seguintes:

31-12-201)

Prestações Capital

Juros e encargos

129.789,27

95.478,64
225.267,91

Os montantes de capital e juros foram devidamente regularizados em Janeiro de 2011, não
havendo à data de autorização de emissão das demonstrações financeiras qualquer
situação de empréstimo em incumprimento.

14.2 Colateral

A negociação do empréstimo junto do Santander Totta no montante de 600.000,00 {: (
Seiscentos mil euros) pelo prazo de oito anos obrigou por parte da RUMO à constituição
de um de depósito a prazo que foi objecto de penhor no montante de 500.000,00 {: (
Quinhentos mil euros).

A renegociação do prazo de empréstimo da Caixa Geral de Depósitos no montante de
(Dois milhões de Euros), obrigou à constituição de procuração irrevogável que permite à
Caixa constituir hipoteca sobre o direito de superfície se a empresa entrar em
incumprimento.

15. Fornecedores

O saldo da rubrica de fornecedores apresentava os seguintes valores a 31 de Dezembro de
2010 e 2009.

31-12-2010 31-12-2009

Fo mecedo res co nta co rrente

Fo mecedo res titulo s a pagar

Fo mecedo res recepção eco nferencia

Fomecedores outros

1607.447,19 527.365,99

1607.447,19 527.365,99

16. Subsídios à exploração

A rubrica de subsídios à exploração regista as transferências da Câmara Municipal do
Cartaxo, de acordo com contrato programa.
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31-12-2010 31-12-2009
Compensação financeira ao abrigo

Contrato Programa 500.000,00 308.992,55
500.000,00 308.992,55

17. Fornecimento e Serviços Externos

Os custos de fornecimentos e serviços repartem-se da forma seguinte nos exercícios findos
a 31 de Dezembro de 2010 e 2009.

31-12-2010 31-12-2009
Serviços Especializados

Publicidade e pro paganda

Honorarios

Materiais

Deslocações Estadas e transpo rtes

Serviço s Diverso s

7.605.36

1340.00

61715,00

3.062,69
196,40

4.527,20

79.158,31

1120,00
31791,81

1935,80

948,32

6.956,57
78.446,65 12191),81

18. Gastos Com o Pessoal

Os gastos com o pessoal repartem-se da seguinte forma no exercício findo a 31/12/2010.

31-12-2010 31-12-2009
Remunerações Orgãos sociais

Remunerações do pessoal

Beneficio pós emprego

Indeminizações

Encargos sobre remunerações

Seguros

Outros gastos com pessoal

0,00
40.772,24

0,00

0,00

8.971,36

582,27

330,60
50.656,47

19. Gastos Com as Depreciações e Amortizações

31-12-2010 31-12-2009
Gastos Reversões Total Gastos Reversões Total

Activos Fixos Tangiveis 415,54 415,54 945.97 945,97
Activos Intangiveis 145.053,00 145.053,00 0,00 0,00

145.468,54 145.468,54 945,97 945,97
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20. Outros Gastos e Perdas

Os outros gastos e perdas registados a 31 de Dezembro de 2010 e de 2009 são os
seguintes:

31-12-2010 31-12-2009
Impostos

Descontos de pronto pagamento concedidos

Dividas incobraveis

Perdas em inventário s

Ganho s e perdas em subsidiarias e associadas

Gastos e perdas nos restantes activos financeiros

Gastos e perdas em investimento não financeiro

Outro s gasto s e perdas

31202,30 22.0'P,03

3.977,85 1272,55

1577,83 8.582,33
36.757,98 31864,91

21.Resultados Financeiros

Os resultados financeiros nos períodos findos a 31 de Dezembro de 2010 e de 2009,
tinham os seguintes valores:

31-12-2010 31-12-2009

Juros e rendimentos similares obtidos

Juros obtidos

Dividendos obtidos

Outros rendimentos similares

Juros e gastos similares suportados

Juros suportados

Diferenças de cambio desfavoraveis

Outros gastos e perdas de financiamento

151457,46 146.012,70

7.038,98 0,00
158.496,44 146.012,70

Resultados financeiros -158.496,44 -146.012,70

WC~i~O Oficialde Contas
~ 1Jí\ófYú13
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Rendimentos

Para o exercício de 2010, foi estimado um montante de 1.811.225, 88 €, valor este que ficou
bastante aquém do que foi realmente realizado. Desvio ficou nos 72.39 %.

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL IRENDIMENTOS 2010
ORÇAMENTADO

DESVIO %
REAL

CONTAS SNC PRESTAÇÃODE5ERVIÇOS 1.250,00 0,00 ·100,00%
721 PRESTAÇAO DE SERViÇOS 1250,00 -1)0,00%

TOTALDOS RENDIMENTOS 1.811.225,88 500.000,01

Relativamente à rubrica de subsídios do estado, nomeadamente os subsídios atribuídos pelo
QREN, estes efectivamente só serão reconhecidos como rendimentos a partir da data de
conclusão das empreitadas respectivas, e serão imputados na proporção da respectiva
depreciação dos activos.

Quanto à verba orçamentada de transferência de um milhão de euros ao abrigo do contrato
programa entre a RUMO e a Câmara Municipal, efectivamente apenas se recebeu o
correspondente a 50%.

Gráficol- Rendimentos e Ganhos
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Gastos e Perdas

o total dos gastos e perdas previstas foi de 542.470, 13 €, sendo que o realizado foi de
469.826,10 €. O desvio observado é de 72.644,03 € correspondendo a 13.39 % em termos
percentuais.

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL/GASTOS 2010 DESVIO %
ORÇAMENTADO REAL

CONTAS SNC FORNECIMENTOSESERVIÇOSEXTERNOS 180.353,67 78.446,65 -56,50%
6221 TRABALHOS ESPECIALIZADOS 'D.OOO,OO 7.605,36 -23,95%
6222 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2.500,00 1.340,00 -46,40%
6223 VIGILÃNCIA E SEGURANÇA 500,00 -1JO,OO%
6224 HONORÁRIOS 139.412,00 61.7"6,00 -55,73%
6226 CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO 450,00 -1)0,00%
6231 FERRAM ENTAS E UTENSllIOS DESGATE RÁP IDO 250,00 7,12 -97,15%
6232 LIVROS E DOCUM ENTAÇÃO TÉCNICA "86,67 --00,00%
6233 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 3.600,00 1759,57 -5112%
6234 ARTIGOS PARA OFERTA 125,00 -1)0,00%
6238 Outros 0,00 1.296,00 0,00%
6251 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 1.250,00 tl6,40 .a4,29'10
6252 TRANSPORTES DE PESSOAL 850,00 -1)0,00%
6261 COM UNICAÇÃO 2.400,00 1.567,43 -34,69%
6263 SEGUROS 450,00 33,78 -92,49%
6265 CONTENCIOSO E NOTARIADO 1.800,00 948,29 -47,32%1
6267 lIM PEZA HIGIENE E CONFORTO 600,00 --00,00%
6268 OUTROS SERViÇOS "8.000,00 1.977,70 -B7,64%

GASTOSCOM O PESSOAL 24.655,00 50.656,47 'D5,46%

632 REM UNERAÇOES DO PESSOAL '!l.600,OO 40.772,24 'D8,02%
635 ENCARGOS SOB RE REM UNERAÇÕES 4.655,00 8.97136 92,73%
636 SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO 400,00 562,27 45,57%
638 OUTROS GASTOS COM O PESSOAL 0,00 330,60 1)0,00%

GASTOS DE DEPRECIAÇÃO EDEAMORll2AÇÃO 151.148,62 145.468,54 -3,76%
642 ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS 151.148,62 4"6,54 -99,73%
643 ACTIVOS FIXOS INTANGIVEIS 0,00% 145.053,00 1)0,00%

OUITROSGASTOS EPERDAS 13.391,38 36.757,98 174,49%
6812 1MPOSTOS INDIRECTOS 12.39\38 31.202,30 151,81'k
6888 OUTROS 1.000,00 5.555,68 455,57%

GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO 172.921,46 158.496,46 -8,34%
6911 JUROS DE FINANCIAM ENTO OBTIDOS 172.92146 '51.457,48 -12,4f'k
6981 OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANCIAM ENTO 0,00 7.038,98 0,00%

TOTAL DOS GASTOS 542.470,13 469.826,10 -tl,39%

O orçamento de gastos e perdas não se afastou muito dos montantes totais previstos, sendo a
única rubrica que apresentou um desvio positivo foi de pessoal. Durante o exercício de 2010,
foi necessário a RUMO contratar mais pessoal do que inicialmente estava previsto para levar a
cabo algumas actividades de natureza recreativa e cultural.

Relatório e Contas RUMO 2020-Exercicio de 2010 Página 18



Execução Orçamental

Gráfico2- Gastos e Perdas
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Investimentos

Os investimentos previstos no montante total de 2.967.114,86 { para 2010, teve um desvio
negativo de cerca 57,63 %. Este investimento diz respeito às obras de Regeneração do Parque
Central do Cartaxo e de Requalificação da Ribeira do Cartaxo e Quinta de Santa Eulália.

A empreitada da Ribeira do Cartaxo, inicialmente prevista a sua conclusão para o ano de 2010,
acabou por ser prolongada para 2011, uma vez que o período das chuvas não permitia fazer
em condições satisfatórias as plantações previstas, nem tão pouco o terreno permitia a
entrada de máquinas pesadas. Como talos custos inicialmente previstas para 2010, irão ser
repartidos também por 2011.

A empreitada do Parque Central também registou algum atraso, devido à intervenção
necessária dos arqueólogos na área onde vai ficar o Parque de Estacionamento Subterrâneo.
Aquela zona continha muitos restos humanos e também restos de cerâmicas entre outros
materiais.

QUADRO DE INVESTIMENTOS 2010 DESVIO %

ORÇAMENTADO REAL

CONTASSNC DESCRiÇÃO DOS INVESTIMENTOS
453 EM PREITADA DE REQUALlFICAÇÃO DA RIBEIRA DO CARTAXO 781.944,72 262.377,41 -B6,45%
453 FISCALIZAÇÃO DA RIBEIRA DO CARTAXO 39.087,94 36.975,00 ·5,41',1,

453 EMPREITADA DE REGENERAÇÃO PARQUE CENTRAL DO CARTA 1881507,20 738.472,49 -$0,75%
453 FISCALIZAÇÃO DA EMPREITADA DO PARQUE CENTRAL 94.D75,OO 48.989,70 -47,92%
453 PROJECTO DE ARQUITECTECTURA 170.500,00 170.500,00 0,00%

TOTAL 2.967.114,86 1.257.314,60 :57,63%
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Gráfico 3-lnvestimentos
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Conclusão

~ O facto de a empresa não concretizar os montantes previstos de rendimentos,
nomeadamente as transferências que eram previsíveis, de alguma forma condiciona a
actividade da empresa, mas a Administração da RUMO está empenhada na execução
de medidas que permitam assegurar o funcionamento e os investimentos que a
empresa tem curso.

~ Os gastos no geral tiveram um bom desempenho, resultado de um cuidado
acompanhamento daquelas rubricas.

~ Quanto ao desvio que se obteve na concretização do investimento no exercício de
2010, teve a ver com algumas situações de carácter extraordinário e que já foram
devidamente explicadas anteriormente.
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CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

INTRODUÇÃO

1. Examinámos as demonstrações financeiras de RUMO 2020, E.M, as quais compreendem o

Balanço em 31 de Dezembro de 2010 (que evidencia um total de 9.786.366 Euros e um total de

capital próprio de 2.965.606 Euros, incluindo um resultado líquido de 20.407 Euros), a

Demonstração dos resultados por naturezas, a Demonstração dos fluxos de caixa e a

Demonstração das alterações no capital próprio, do exercício findo naquela data, e o

correspondente anexo.

RESPONSABILIDADES

2. É da responsabilidade da Administração a preparação de demonstrações financeiras que

apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira da Empresa e o resultado das

suas operações, bem como a adopção de políticas e critérios contabilisticos adequados e a

manutenção de um sistema de controlo interno apropriado.

3. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e independente,

baseada no nosso exame daquelas demonstrações financeiras.

ÂMBITO

4. O exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e Directrizes de

Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo seja

planeado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as

demons ações financeiras estão isentas de distorções materialmente relevantes. Para tanto o

referido me incluiu:
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Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda

- a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações constantes

das demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em juizos e critérios

definidos pela Administração, utilizadas na sua preparação;

- a apreciação sobre se são adequadas as politicas contabilísticas adaptadas e a sua divulgação,

tendo em conta as circunstâncias;

- a verificação da aplicabilidade do principio da continuidade; e

- a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações

financeiras.

5. Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para a expressão da nossa

opinião.

OPINIÃO

6. Em nossa opinião, as referidas demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e

apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira de RUMO 2020,

E.M em 31 de Dezembro de 2010, o resultado das suas operações e os fluxos de caixa no

exercicio findo naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente

aceites em Portugal.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS

7. É também nossa opinião que a informação constante do relatório de gestão é concordante com as

demonstrações financeiras do exercício.

1{-r:~
ues da Cunha, A:rlindo Duarte & Associados, SROC, Lda. - S C No. 52

representada pelo Dr. Joaquim Manuel Martins da Cunha, ROC No. 859)
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RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO

Senhores Accionistas:

1. De acordo com o disposto no artigo 280 da Lei n° 53-F/2006, de 29 de Dezembro, vimos emitir o nosso

Relatório e Parecer sobre o relatório do Conselho de Administração e as contas da sociedade RUMO

2020, E.M relativamente ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2010.

2. No desempenho das nossas funções, acompanhamos durante o exercício com a regularidade e

extensão consideradas convenientes, as actividades da Empresa, e procedemos, por amostragem e com

a profundidade necessária à verificação e análise dos registos contabilísticos e documentos de suporte e

de valores patrimoniais, tendo sempre obtído do Conselho de Administração e dos Serviços da Empresa

todas as informações e esclarecimentos que lhe solicitamos.

3. O Relatório da Administração e as Contas explanam com suficiência e clareza a evolução das

actividades da Empresa no exercício em apreço, pelo que consideramos que os mesmos satisfazem as

disposições legais e estatutárias e reflectem a sua situação financeira, pelo que emitimos nesta data a

respectiva Certificação Legal das Contas, cujo texto faz parte integrante deste relatório.

4. Neste sentido somos de PARECER que os Senhores Accionistas:

a) Aprovem o Relatório do Conselho de Administração e as Contas do Exercício findo em 31 de

Dezembro de 2010;

,;3 b) Aprovem a Proposta de aplicação dos resultados obtidos, contida no Relatório do Conselho de

Administração;
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