Centro Social Paroquial da Vila de Alpendurada
Demonstração dos Resultados Individuais
Exercício findo em 31 de dezembro de 2017
Resposta Social/Actividade: Centro de Convivio
(Valores expressos em euros)
Notas

31.dez.17

31.dez.16

2 276,58
6 302,72
(3 771,61)
(1 423,75)
(8 794,53)
2 828,58
(23,56)

Vendas e serviços prestados
Subsídios à exploração
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
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal
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
Outros gastos

(2 605,57)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos

1 568,50
6 198,12
(1 103,90)
(1 314,14)
(6 628,88)
1 579,11
(10,36)
288,45

+
+
+/+/+
-/+
-/+
-/+
-/+
+/+
=

Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)

(1 016,21)
-

(1 013,00)
-

-/+
-/+

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

(3 621,78)

(724,55)

=

(99,95)

(134,40)

+
-

(3 721,73)

(858,95)

=

Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos

-

Imposto sobre o rendimento do período

(3 721,73)

Resultado líquido do período
Resultado por ação básico

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras

Lisboa, 15 de março de 2018
O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIREÇÃO

Custo únitario de Resposta Social APOIO DOMICILIÁRIO
- Custos Totais de 2017
- N.º Médio de Utentes
- Custo Utente Anual
- Custo Utente Mensal
- Comparticipação por utente/mês em 2016 pelo ISS, IP.

Financiamento da resposta social APOIO DOMICILIÁRIO
ISS, IP
Comparticipação dos Utentes
Donativos e outros rendimentos
Lurcro/prejuizo

- 15 129,61 €
10,00 €
1 512,96 €
126,08 €
52,52 €

6 302,72
2 276,58
2 828,58
(3 721,73)

42%
15%
19%
25%
100%

(858,95)
-

-/+
=

