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ASM - Associação Ser Mulher

Balanço

Modefo para ESNL do período de 2017

Euros

3.918,74Ativos fixos tangíveis

Outros réditos e ativos náo correntes

Ativo corrente

Créditos a receber

DiÍerimentos

Caixa e depósitos bancários

Total do

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos patrimoniais

Resultados transitados

Ajustamentos / outras variações do nos Íundos patrimoniais

Resultado líquido do período

Total do Íundo de

Total do

Total dos fundos patÌimoniais e do

5.173,21

3.918,74

7 .647 ,14

2.026,

2.736,

2.801,

17.406,

Oroão de GesÌão
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Demonstração dos Resultados por Naturezas

Modelo para ESNL do período de2017

Euros

Vendas e serviços prestados

Subsídios, doações e legados à exploração

das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

Fornecimentos e serviços externos

astos com o oessoal

Rêsultado antes de depÍeciações, gastos de Íinanciamento e

de depreciaçáo e de amortização

Resultado opeÍaclonâl (antes de gastos de Íinanciamento e

o, tl

7

Ã lí

o, tl

q 11

163.141,78

-17.746,85

-q7 ôôo oí

-80.644.17

480,00

1 07.614,53

-9.770,66

-14.874,78

Orgão de Gestão



ASM - Associação Ser Mulher

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Modefo para ESNL do período de 2017

Euros

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Recebimentos de clientes e utentes

Pagamentos a fornecedores

Pagamentos ao pessoal

Caixa gerada pelas operações

Outros recebimentos/pagamentos

'1 
1

11

I

622,5(

51 ,809,9(

49.934,8Í

590 00

1 0.956,1 0

21.424,88

-101.122,32

99.611,0t

-31.790,98

100.297,67

Fluxos de caixa das atividades de investimento

Pagamentos respeitantes a

Investimentos fi nancei ros

Recebimentos orovenientes de:

464,4i 180,49

Fluxos de caixa das atividades de Íinanciamento

Recebimentos provenientes de:

Doações

Pagamentos respeitantes a:

Juros e gastos similares

4 6.175,00

y'ariação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)

laixa e seus equivalentes no início do período

laixa e seus equivalentes no Íim do período

-1.975,67 74.493,70

74.493,7C 00

72.518,03 74.493,7(

Contabilista Cer/ificado nq 20607Orgão de Gestáo
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ANEXO DO ANO OE2O17

1 - ldentiÍicação da entidade

1.1 - Dados de identificação

Desiqnacão da entidade: ASM - Associação Ser Mulher

Sede social: Rua dos Mercadores, ne 80-A

7000-530 Évora

NIPC: 513 849 670

Natureza da atividade: Proporcionar apoio a vítimas de violência doméstica.

2 - ReÍerencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1 - Referencial contabilístico utilizado

As demonstraçóes financeiras foram preparadas de acordo com todas as normas que integram

o Sistema de Normalizaçáo Contabilística (SNC), as quais contemplam as Bases para a

Apresentação de Demonstrações Financeiras, os Modelos de Demonstrações Financeiras, o

Código de Contas e as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF). Mais

especificamente foram utilizadas as Entidades do Sector Náo Lucrativo (ESNL).

Na preparaçáo das demonstrações financeiras tomou-se como base os seguintes pressupostos:

- Pressuposto da continuidade

As demonstrações Íinanceiras Íoram preparadas no pressuposto da continuidade das operações

e a partir dos livros e registos contabilísticos da entidade, os quais são mantidos de acordo com

os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

- Reqime da periodizacáo económica (acréscimo)

A Entidade reconhece os rendimentos e ganhos à medida que sáo gerados, independentemente

do momento do seu recebimento ou pagamento. As quantias de rendimentos atribuíveis ao

período e ainda não recebidos ou liquidados sáo reconhecidas em "Devedores por acréscimos

de rendimento"; por sua vez, as quantias de gastos atribuíveis ao período e ainda náo pagos ou

liquidados são reconhecidas "Credores por acréscimos de gastos".

- Materialidade e agreqacão

As linhas de itens que não sejam materialmente relevantes sáo agregadas a outros itens das

demonstrações Íinanceiras. A Entidade não deÍiniu qualquer critério de materialidade para efeito

de apresentação das demonstrações financeiras.



compensado por qualquer passivo, nem nenhum gasto por qualquer rendimento, ambos vice-

versa.

- Comparabilidade

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados a 31 de Dezembro de 20'16

são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações Íinanceiras em 31 de

Dezembro de 2017.

2.2 - Disposições do SNC que, em casos excecionais, tenham sido derrogadas e dos

respetivos eÍeitos nas demonstrações Íinanceiras

No presente exercício náo foram derrogadas quaisquer disposições da normalizaçáo

contabilística para as entidades do sector não lucrativo.

2.3 - Contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam

comparáveis com os do período anterior

As quantias relativas ao período Íindo em 31 de Dezembro de 2016, incluídas nas presentes

demonstrações financeiras para eÍeitos comparativos, estáo apresentadas em conÍormidade

com o modelo resultante das alterações introduzidas pelos diplomas legais emitidos no âmbito

da publicaçáo da normalizaçáo contabilística para as entidades do sector não lucrativo.

3 - Principais políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

3.1 - Principais políticas contabilísticas:

a) Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações Íinanceiras

As principais bases de reconhecimento e mensuração utilizadas Íoram as seguintes:

- Eventos subsequentes

Os eventos após a data do balanço que proporcionem inÍormação adicional sobre condições que

existiam nessa data são reÍletidos nas demonstrações financeiras. Caso existam eventos

materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados no anexo às demonstrações

financeiras.

- Moeda de apresentacão

As demonstrações Íinanceiras estão apresentadas em euro, constituindo esta a moeda Íuncional

e de apresentaçáo.
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- Ativos Íixos tanqíveis

Os ativos Íixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisiçáo, deduzido das

depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações sáo calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método da linha reta

em conÍormidade com o período de vida útil estimado para cada classe de ativos. Não foram

apuradas depreciações por componentes.

As despesas com reparação e manutenção destes ativos sáo consideradas como gasto no

período em que ocorrem. As beneÍiciações relativamente às quais se estima que gerem

beneÍícios económicos adicionais futuros sáo capitalizadas no item de ativos Íixos tangíveis.

Os ativos Íixos tangíveis em curso representam bens ainda em fase de construção/instalaçáo,

são integrados no item de "ativos Íixos tangíveis" e mensurados ao custo de aquisição. Estes

bens não são depreciados enquanto tal, por náo se encontrarem em estado de uso.

As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate de ativos fixos tangíveis são

determinadas pela diÍerença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico que estiver

reconhecido na data de alienação do ativo, sendo registadas na demonstração dos resultados

no itens "Outros rendimentos e ganhos" ou "Outros gastos e perdas", consoante se trate de mais

ou menos valias, respetivamente.

- lnvestimentos financeiros

Os investimentos Íinanceiros em subsidiárias e empresas associadas são registados pelo

método do custo.

De acordo com este método, as participaçóes Íinanceiras são inicialmente registadas pelo seu

custo de aquisição, sendo subsequentemente ajustadas por perdas por imparidade. Os

dividendos recebidos e as coberturas de prejuízos eÍetuadas são registadas diretamente em

rendimentos e gastos, respetivamente.

- lmposlo sobre o rendimento

A Empresa não se encontra sujeita a lmposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (lRC).

- lnventários

As mercadorias, matérias-primas subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo

de aquisição, o qual é inferior ao valor de realização, pelo que não se encontra registada qualquer

perda por imparidade por depreciação de inventários.

- Clientes e outros valores a receber

As contas de "Clientes" e "Outros valores a receber" estão reconhecidas pelo seu valor nominal

diminuído de eventuais perdas por imparidade, registadas na conta de "Perdas por imparidade

acumuladas", por Íorma a que as mesmas reÍlitam a sua quantia recuperável.
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- Caixa e depósitos bancários

Este item incluicaixa, depósitos à ordem e outros depósitos bancários. Os descobertos bancários

são incluídos na rubrica "Financiamentos obtidos", expresso no "passivo corrente".

- Fornecedores e outras contas a paqar

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

seu valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo valor.

- Rédito e reqime do acréscimo

O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de

serviços decorrentes da atividade normal da Empresa. O rédito é reconhecido líquido do lmposto

sobre o Valor Acrescentado (lVA), abatimentos e descontos.

Observou-se o disposto na NCRF 20, dado que o rédito só foi reconhecido por ter sido

razoavelmente mensurável, é provável que se obtenham benefícios económicos Íuturos e todas

as contingências relativas a uma venda tenham sido substancialmente resolvidas.

Os rendimentos dos serviços prestados são reconhecidos na data da prestação dos serviços ou

se periódicos, no fim do período a que dizem respeito.

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime da periodização económica, tendo

em consideração o montante em dívida e a taxa efetiva duranle o período até à maturidade. Os

dividendos são reconhecidos na rubrica "Outros ganhos e perdas líquidos" quando existe o direito

de os receber.

- Subsídios

Os subsídios do governo sáo reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia

suficiente de que o subsídio venha a ser recebido e de que a Entidade cumpre com todos os

requisitos para o receber.

Os subsídios atribuídos a Íundo perdido para o financiamento ativos Íixos tangíveis e intangíveis,

estão incluídos no item de "Outras variações nos capitais próprios". São transferidos numa base

sistemática para resultados à medida que decorrer o respetivo período de depreciaçáo ou

amortização.

Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados no período,

pelo que são reconhecidos em resultados à medida que os gastos são incorridos,

independentemente do momento de recebimento do subsídio.

b) Outras políticas contabilísticas relevante

As políticas contabilísticas apresentadas Íoram aplicadas de Íorma consistente com o previsto

na NCRF-ESNL.
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c) Principais pressupostos relativos ao Íuturo

As demonstrações financeiras foram preparadas numa perspetiva de continuidade não tendo a

entidade intenção nem a necessidade de liquidar ou reduzir drasticamente o nível das suas

operações.

d) Principais fontes de incerteza das estimativas

Não existem situaçóes que aÍetem ou coloquem algum grau de incerteza materialmente

relevante nas estimativas previstas nas demonstrações financeiras apresentadas.

3.2 - Alterações nas políticas contabilísticas

Náo foram feitas alterações às politicas contabilísticas adotadas, pelo que as mesmas sem

mantêm de acordo o NCRF-ESNL.

3.3 - Alterações nas estimativas contabilísticas

Náo Íoram Íeitas alteracões nas estimativas contabilísticas.

3.4 - Correção de erros de períodos anteriores

Náo ocorreu a correção de erros relativos a períodos anteriores.

4 - Ativos fixos tangíveis

4.1 - Divulgações sobre ativos Íixos tangíveis, conÍorme quadro seguinte:

Os ativos Íixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisiçáo deduzido das respetivas

depreciações acum uladas.

Os custos subsequentes são reconhecidos como ativos Íixos tangíveis apenas se Íor provável

que deles resultarão benefícios económicos Íuturos. As despesas com a manutenção e

reparação são reconhecidas como gastos à medida que são incorridas de acordo com o regime

do acréscimo.

As depreciações dos ativos Íixos tangíveis são calculadas numa base sistemática segundo o

método da linha reta fracionada em duodécimos, a partir do momento em que os bens estejam

concluídos ou disponíveis para utilização.

Os ativos fixos tangíveis sáo depreciados de acordo com os seguintes períodos de vida útil

esperada dos bens:

- Equipamento básico: 12,50% ou 8 anos

- Equipamento de transporte: 100% ou 1 ano

Em 2017 não houve aquisição de ativos Íixos tangíveis.
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DescriQão E qu ip.
bás ic o

.Equi o: Tor A LÌÍans ortê

Valor bruto no início

Depreciaço es acumuladas

Saldo no Iníclo do perlodo

VaÍiações do peÍíodo

Total de aumentos

Total diminuições

Depreciaçõ es do pêríodo

OutÍas tÍansÍerências

Saldo no Íim do período

ValoÍ bruto no fim do período

Depreciaçóes acumuladas no Íim do período

5 225,00

^qq 
n

4.57\A7

-653,13

0,00

6 53,13

0,00

3.9í8,74

5.225,0Q

'1.306,26

950,00 6.175,00

950,00 1.603,€

0,00 4,571,87

0,00 -653,13

0,00 0,00

0,00 653,13

0,00 ô53,R

0,00 0,00

0,00 3,s1a,74

950,00 6.75,00

950,00 2.256,26

5 - lnventários

5.1 - Políticas contabilísticas adotadas na mensuracão dos inventários e Íórmula de

custeio usada

Os inventários Íoram valorizados da seguinte Íorma:

- De matérias-primas - valor aquisição.

5.2 - Apuramento do custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas e outras

inÍormações sobre estas naturezas de inventários, conforme quadro seguinte:

Descrição

Mat, Prim.
e Sub.

P eÍ.
A nterio Í

Total
P er.

A nteÍio Í

M at. to It]'Tu:." 
P eri do

SUDSrd.

lnventário s iniciais

Co m pras

ReclassìÍicação e reg. de inventáÍio s

lnventário s Íinais

Cqsto .!tç merctdorta! vendlCa3 e
natérle5'co isumldas

17 746,85 17 .7 46,85

17.746,45 17.746,85

9.770,66 9.770,66

7,262,78 14.230,7A

6-Rendimentosegastos
6.1 - Políticas contabilísticas adotadas para o reconhecimento do rédito incluindo os

métodos adotados para determinar a Íase de acabamento de transações que envolvem a

prestação de serviços
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O rédito proveniente da venda de bens apenas é reconhecido quando:

i) sáo transÍeridos para o comprador os riscos e vantagens significativos da propriedade dos

oens,

ii) não seja mantido um envolvimento continuado de gestão com grau geralmente associado

com a oosse ou o controlo efetivo dos bens vendidos,

iii) a quantia do rédito pode ser fiavelmente mensurada,

iv) seja provável que os benefícios económicos associados com as transações fluam para a

empresa e

(v) os custos incorridos ou a serem incorridos referentes à transação possam ser Íiavelmente

mensurados. As vendas são reconhecidas líquidas de impostos, descontos e oulros custos

inerentes à sua concreïizaçáo, pelo justo valor do montante recebido ou a receber,

O rédito dos juros é reconhecido pelo método do juro eÍetivo.

As restantes receitas e despesas são registadas de acordo com o pressuposto do acréscimo

pelo que são reconhecidas à medida que sáo geradas independentemente do momento em que

são recebidas ou pagas.

6.2 - Quantia de cada categoria signiÍicativa de rédito reconhecida durante o período,

conÍorme quadro seguinte:

Descrição Valor Período V. Período Anterior

Vend6 de bens

Prestaçáo de serviços

Juros

Total

0,00

324,00

0,00

324,OO

0,00

480,00

0,00

480,00

6.3 - Discriminação dos fornecimentos e serviços externos

Descrição Valor Período V, Período Anterior

Sefl iços especializados

Trabalhos especializados

Publicidade e propaganda

Vigilância e segurança

Honorários

Conseruação e reparação

Outros

Materiais

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido

Livros e dGUmentação técnica

llaterial de escritório

Artigos para ofedã

Outros

20,744,59

3.409,00

210,33

r.254,60

14.870,00

985,66

15,00

3,445,23

r.s42,78

0,00

47q 94

r77,95

7,4tt3,5r

2,047,00

49,20

45r,4r

4.s00,00

404,90

31,00

997,9L

488,97

0,00

289,30

73,00

L46,64

de Gestão
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Energia e fluidos

Eletricidade

Combustíveis

Agua

OutÍos

Deslcações, estadas e tÍansportes

Deslocações e estadas

Transportes de p€ssoal

Seryiços diYeEos

Rendas e alugueres

Comunicação

SeguÌos

Despesas de Representação

Contencioso e notariado

Limpeza, higiene e conforto

Outros seryiços

Total

8.173,27

5,258,19

r,t78,74

t.206,40

çto o4

L79t6O

91,95

87,65

24,467t22

20.400,00

1.s46,69

?44 RC

75,82

0,00

56r,49

7.498,37

57,0O9,91

3.343t26

2.5t9,tL

344,t8

292,3O

t87,67

36,60

36,60

0,00

3.013,s0

0,00

963,09

103,62

0,00

523,2r

261,67

L.t61,97

L4Ar+ra

7 - Subsídios do Governo e apoios do Governo

7.1 - Política contabilística adotada pala os subsídios do Governo, incluindo os métodos

de apresentação adotados nas demonstrações Íinanceiras

Os subsídios à exploração sáo reconhecidos na demonstração de resultados na parte

proporcional aos gastos incorridos.

Os subsídios atribuídos para financiamento de ativos tangíveis e/ou intangíveis sáo registados

inicialmente no Capital Próprio e reconhecidos na demonstração dos resultados por naturezas

na mesma proporção das depreciações/amortizações do exercício dos ativos subsidiados.

7.2 - Natureza e extensão dos subsídios do Governo reconhecidos nas demonstrações

Íinanceiras e indicação de outras formas de apoio do Governo de que diretamente se

beneÍiciou:

Descrição

SubsÍdtos âo invêstlmênlo

PaÍa ativos Íixos tangíveis

PaÍa ativos intang íveis

Paaoutrd nalurez$ de ativos

Subsídlos à explorâção

Subsidios do Éstado e Outros Entes Públicos

Instituto da Segurilça Social

smreÌãtaoe Estaoo 0a lguãoade0e
Género

Instituto Ts. Geslão Crédito Público

IEFP

Subsidios de Outrõ Entidades

r54.í41,67 97.2í3,85

1s4 .141,67 97 .213 ,85

153.920,38 75.637,s3

0,00 20.000,00

0,00 972,27

221,29 603,65

0,00 0,00

Orgão de Gestão Contabilista Certifigado ne 20607



ASM - Associação Ser Mulher
Éxercício 2O17Exerciclo 2017

as contabilísticas adotadas parc a contabilização de

os ao custo são:

- Fornecedores; e

- Outras contas a pagar.

8.2 - Reconciliação da quantia escriturada no início e no Íim do período para cada rubrica

dos Íundos patrimoniais:

Descrição Saldo inicial Debitos C red itos Saldo Final

Fundos Pâtsimonlais

Resryas

Resulhdos fansihdos

Excedentes de de r€Yalodzâção

Atusülmenbs / ouúas vamçires nos
fundos Dauimoniab

Subsíd ios

Do açõ es

Tobl

4.s7\47

4,571,87

4,57Lt47

653,13

653,13

6s3,13

47,169,77

0,00

0,00

47,L69,77

47,L69,77

3.9L8t74

? qlR 74

51.O88,51

8.3 - Resumo das categorias (naturezas) de ativos e passivos financeiros, perdas por

imparidade, rendimentos e gastos associados:

Mensurados âo custo

Descrição
Valor do
Período
Ante Íior

Va lor do
Pe ríod o

Atlvos ÍlnancelÍos:

Clists e úentes

Oúrs contas areceber

Passlvos Ílnancelros:

Fornmedores

Finilcimtos obtidos

Out16 cont6 apagtr

Ganhoa e perdas lÍquldos:

De pssivos Íintrcdros

De ativos f inilceiros

Rendlmêntos e gastos dê luÍos:

De ativos íinilceiros

De põsivos Íinacdros

5.173,21

0,00

5.173,21

19.492,A7

2 026,53

0,00

17.406,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,o 0

0,00

150,00

2 6.3 8 í,56

1.795,20

0,00

24.58 6,36

0,0 0

0,00

0,00

o,00

0,00

0,00
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9 - Benefícios dos empregados

9.1 - Benefícios dos empregados e pessoal ao serviço da empresa

Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem ordenados, complementos de trabalho,

prémios de produtividade e assiduidade, subsídio de alimentação, subsídio de férias e de Natal

e quaisquer outras retribuições adicionais.

As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas como gastos

período em que os serviços são prestados, numa base não descontada por contrapartida

reconhecimento de um passivo que se extingue com o pagamento respetivo.

De acordo com a legislação laboral aplicável, o direito a férias e subsídios de Íérias relativo ao

período, por este coincidir com o ano civil, vence-se em 31 de Dezembro de cada ano, sendo

somente pago durante o período seguinte, pelo que os gastos correspondentes encontram-se

reconhecidos como benefícios de curto prazo e tratados de acordo com o anteriormente referido.

O número médio de pessoas remuneradas presente no ano ascendeu a 5.

9.2 - Encargos da entidade

Descrição Valor Período V PerÍodo AnÌenor

no

do

Gastog com o pê3soal

Rffiuneíações

Encargos sobre as remneraçóes

Seguro s de acidents no t rabalho e doençõ p roÍissio nais

Outros g6tos como pessoal

I 0.6 4 4,í7

65,065,47

13.6 72,3 I
799,21

1.107,10

3 6.76 5,4 I
30.476,64

5.801,47

3 29,51

157,86

10 - Acontecimentos após a data do balanço

Não ocorreram acontecimentos relevantes após a data do balanço que não deram lugar

ajustamentos.

11 - Divulgações exigidas por diplomas legais

11.1 - InÍormação por atividade económica
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o,oo 0,00

os X24t0O 480,00

17.746,85 9.770,66

vtcos 57.009,91 fi.a74,7a

17.746,A5 9.770,66
vêndldase matérlas
lvlercadoÍias

Mat êilaspilmas, subsrdrartas€ de

consumo

Gâsloscom o pessoal

Hemunerações

Out rosgastos

At lvos I lxos I angí ve ls

Valor líquido f inal

PÍopÍiedades de invêslimento

11.2 - lnformação por mercado geográÍico

0,00

17.746,85

80.ô44,17

65 065,47

15 574,70

3.918,7 4

3.918,74

0,0 0

0,00

I 770,66

36.765,48

30 476,64

6 288,84

4,571,87

4 571,87

0,0 0

DescÍição Mercado
lnte rno

0,00

324,00

17 746,85

57.009,91

132,50

132,50

Valor do Pêríodo

Ex a-uomun|lailo comu tÌaflo
Tota I

0,00

324,00

17.746,e5

57 009,91

132,50

132,50

Vend6

Prestaçóes de serviços

Comp16

Fornsirentos e serviços externos

Rend imntos suplerentães:

Oúros rendirentos suplerenttres

Vend*

Prestaçóes deserviços

Co mp ras

Forneimentos e sgvÌços extgnos

Rendirentos suplerentães:

Oúros rendirentos suplmntiles

Valor do PerÍodo Anterior

EÍt íauomuntlano comunllaflo

0,00

480,00

9.7/0,ôô

14.874,78

590,00

590,00

Descrição MeÍcado
lnterno

0,00

480,00

9.70,ôô

14.874,78

590,00

590,00
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'-^* Demonstração dos Resultados por Naturezas e Resposta Social / Actividade

CASA MERCADORES
Euros

Descricão 2ÍJ17 TOTAL

Vendas e Serviços Prestados
Subsídios, doaçóes e legados à exploração

lSS, lP - Centros distritais
Outros

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas
Fornecimentos e Serviços Elternos
Gastos com o Pessoal
Outros rendimentos
Outros gastos

'168,48

88.421,05
83.330,78

5.090,27
-9.734,06

-35.954,34
-44.783,84

440,76
-291,14

324,00
163.141,78
153.920,38

9.221,40
-17.746,85
-57.009,91
-80.644,17

796,35
-560,93

Resultados antes de depreciaeões, gastos de Íinanciamênto e impostos -1.733.09 8.300.2i

Gastos/ reversões de depreciação e de amoftização -369,38 -653,1 !

Resultado Operacional (antes de gastos de Íinanciamento e impostos) -2.102.47 7.647.14

Resultado antes de imposto -2.102.47 7.647,14

Resultado Liquido do periodo -2.102.4i 7.647.14



Demonstração dos Resultados por Naturezas e Resposta Social / Actividade

CASA CENACULO

'/s

Euros

Descricão 2íJ17 TOTAL

Vendas e Serviços Prestados
Subsídios, doaçóes e legados à exploração

lSS, lP - Centros distritais
Outros

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas
Fornecimentos e Serviços Externos
Gastos com o Pessoal
Outros rendimentos
Outros gastos

155,52
74.720,73
70.589,60

4.131,13
-8.012,79

-20.990,88
-35.860,33

355,59
-269,79

.52400
163j41,78
153.920,38

9.221,40
-17.746,85
-57.009,91
-80.644,17

796,35
-560,93

Resultados antês de depreciacões. qastos de Íinanciamênto e impostos 10.098.05 8.300.27

3astos/ reversões de depreciação e de amortizaçáo -283,74 -653,1 Í

Resultado Ooeracional (antes de oastos de Íinanciamento e imoostos) 9.814.3( 7.647.1t

ìesultado antes de imposto 9.814.3( 7.647,14

Resultado Liquido do periodo 9.814.3( 7.647.14



' Demonstração dos Resultados por Naturezas e Resposta Social / Actividade

PROJETO ESCOLA VAIA ESCOLA ABRIGO
Euros

Descricão 2íJ17 TOTAL

Vendas e Serviços Prestados
Subsídios, doaçóes e legados à exploração

lSS, lP - Centros distritais
Outros

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas
Fornecimentos e Serviços Externos
Gastos com o Pessoal
Outros rendimentos
Outros gastos

0,0c
0,0c
0,0c
0,0c
0,0c

-64,69
0,0c
0,0c
0,0c

324,00
163.141 ,78
153.920,38

9.221,40
-17.746,85
-57.009,91
-80.644,17

704 eÃ

-560,93

Resultados antes de depreciacões. qastos de Íinanciamento e impostos -64,63 8.300.27

Gastos/ reversões de depreciação e de amortização 0,0c -653,1 3

Resultado Operacional (antes de qastos de Íinanciamento e impostos) -64,6S 7.647.14

Resultado antes de imposto -64,6S 7.647.14

Resultado Liquido do periodo -64.69 7.647.14


