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1. APRESENTAÇÃO 

A Associação de Basquetebol da Guarda adiante designada ABGuarda, é uma 

associação sem fins lucrativos e tem por fim desenvolver e regular o basquetebol no 

distrito da Guarda. 

Nos termos dos estatutos, a gestão corrente da ABGuarda compete à direção que, no 

cumprimento dos seus deveres, elaborou e apresenta à assembleia-geral o presente 

relatório e contas relativo ao exercício de 2019. 

Este documento resulta da contabilização de todos os documentos relativos à 

atividade da ABGuarda tendo por base o normativo que constitui o Sistema de 

Normalização Contabilística para o Setor Não Lucrativo, aprovado pelo decreto-lei 

nº36-A/2011, no seguimento da reforma introduzida pelo Sistema de Normalização 

contabilística aprovada em 2009. 

O Relatório e contas de 2019 foi elaborado a partir da contabilização de todos os 

documentos de despesa e receita até 31 de dezembro. 

 

 
 

2. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Designação da entidade: Associação de Basquetebol da Guarda 

Número de identificação de pessoa coletiva: 502 134 658 

Sede social: Rua Duque de Bragança, Nº5 R/Ch, 6300-703 Guarda 

Página da internet: www.abguarda.pt 

Natureza: Associação sem fins lucrativos de direito privado 
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3. ANÁLISE FINANCEIRA 

BALANÇO 

 

DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADOS 
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4. OUTRAS DIVULGAÇÕES NESTE EXERCÍCIO 
 

Neste exercício foram investidos em “imobilizado corpóreo” o montante de 495,26€ e 

“artigos de desporto” o montante de 3.839,30€. 

É importante salientar que também foram investidos em publicidade 697,25€, 

referente aos Pontos Altos no distrito da Guarda. 

 

 

5. CONCLUSÃO 
 

A melhoria dos procedimentos internos tem sido uma preocupação constante desta 

direção, bem como uma eficiente de toda a gestão da tesouraria. 

A direção conseguiu atingir os objetivos a que se propôs e corresponder à confiança 

daqueles que nos elegeram. 


