
Notas 31.dez.17 31.dez.16

Vendas e serviços prestados 13 088,44    12 996,50    +

Subsídios à exploração 16 677,42    17 899,85    +

Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos -                   -                   +/-

Variação nos inventários da produção -                   -                   +/-

Trabalhos para a própria entidade -                   -                   +

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (8 814,67)     (3 925,00)     -

Fornecimentos e serviços externos (5 347,64)     (5 714,61)     -

Gastos com o pessoal (31 036,32)   (25 869,94)   -

Imparidade de inventários (perdas/reversões) -                   -                   -/+

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) -                   -                   -/+

Provisões (aumentos/reduções) -                   -                   -/+

Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) -                   -                   -/+

Aumentos/reduções de justo valor -                   -                   +/-

Outros rendimentos 9 422,00      5 525,63      +

Outros gastos (82,46)          (36,30)          -

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (6 093,23)     876,13         =

Gastos/reversões de depreciação e de amortização (3 556,75)     (3 545,50)     -/+

Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) -                   -                   -/+

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (9 649,98)     (2 669,37)     =

Juros e rendimentos similares obtidos -                   -                   +

Juros e gastos similares suportados (349,82)        (470,36)        -

Resultado antes de impostos (9 999,80)     (3 139,73)     =

Imposto sobre o rendimento do período -                   -                   -/+

Resultado líquido do período (9 999,80)     (3 139,73)     =

Resultado por ação básico -                   -                   

Lisboa, 15 de março de 2018

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Custo únitario de Resposta Social CATL

 - Custos Totais de 2017 49 187,66 €- 

 - N.º Médio de Utentes 20,00 €        

 - Custo Utente Anual 2 459,38 €   

 - Custo Utente Mensal 204,95 €      

 - Comparticipação por utente/mês em 2016 pelo ISS, IP. 69,49 €        

Financiamento da resposta social CENTRO DE DIA

ISS, IP 34%

Comparticipação dos Utentes 27%

Donativos e outros rendimentos 19%

Lurcro/prejuizo 20%

100%

16 677,42       

13 088,44       

9 422,00         

(9 999,80)        

A DIREÇÃO

Centro Social Paroquial da Vila de Alpendurada

Demonstração dos Resultados Individuais

Exercício findo em 31 de dezembro de 2017 

(Valores expressos em euros)

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras

Resposta Social/Actividade: CATL-C/ Extensão de Horário C/ Almoço


