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BALANÇO EM  31 DE DEZEMBRO DE 2018BALANÇO EM  31 DE DEZEMBRO DE 2018BALANÇO EM  31 DE DEZEMBRO DE 2018BALANÇO EM  31 DE DEZEMBRO DE 2018
(modelo reduzido) UNIDADE MONETÀRIA(1)UNIDADE MONETÀRIA(1)UNIDADE MONETÀRIA(1)UNIDADE MONETÀRIA(1)(modelo reduzido)
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RUBRICASRUBRICASRUBRICASRUBRICAS
NOTAS

DATASDATASDATASDATAS

ATIVOATIVOATIVOATIVO
NOTAS

31 DEZ EX 2018 31 DEZ EX 2017EX 2017

Ativo não correnteAtivo não correnteAtivo não correnteAtivo não corrente

Ativos fixos tangíveisAtivos fixos tangíveisAtivos fixos tangíveisAtivos fixos tangíveis 1 126 093,781 126 093,78 1 183 291,711 183 291,71

Ativos intangíveisAtivos intangíveisAtivos intangíveisAtivos intangíveis 0,000,00 0,000,00

Investimentos financeirosInvestimentos financeirosInvestimentos financeirosInvestimentos financeiros 715,20715,20 582,54582,54

Créditos e outros ativos não correntesCréditos e outros ativos não correntesCréditos e outros ativos não correntesCréditos e outros ativos não correntes 0,000,00 0,000,00

1 126 808,981 126 808,98 1 183 874,251 183 874,25

Ativo CorrenteAtivo CorrenteAtivo CorrenteAtivo Corrente

InventáriosInventáriosInventáriosInventários 1 708,991 708,99 1 619,931 619,93

ClientesClientesClientesClientes 0,000,00 0,000,00

Estado e outros entes públicosEstado e outros entes públicosEstado e outros entes públicosEstado e outros entes públicos 0,000,00 0,000,00

Capital subscrito e não realizadoCapital subscrito e não realizadoCapital subscrito e não realizadoCapital subscrito e não realizado 0,000,00 0,000,00

Outros créditos a receberOutros créditos a receberOutros créditos a receberOutros créditos a receber 0,000,00 584,99584,99

DiferimentosDiferimentosDiferimentosDiferimentos 6 053,676 053,67 6 139,336 139,33

Outros ativos correntesOutros ativos correntesOutros ativos correntesOutros ativos correntes 0,000,00 0,000,00

Caixa e depósitos bancáriosCaixa e depósitos bancáriosCaixa e depósitos bancáriosCaixa e depósitos bancários 448 600,17448 600,17 343 364,85343 364,85

456 362,83456 362,83 351 709,10351 709,10

Total do ativoTotal do ativoTotal do ativoTotal do ativo 1 583 171,811 583 171,81 1 535 583,351 535 583,35Total do ativoTotal do ativoTotal do ativoTotal do ativo

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVOCAPITAL PRÓPRIO E PASSIVOCAPITAL PRÓPRIO E PASSIVOCAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Capital próprioCapital próprioCapital próprioCapital próprio

Capital subscritoCapital subscritoCapital subscritoCapital subscrito 3 850,953 850,95 3 850,953 850,95

Ações (quotas) própriasAções (quotas) própriasAções (quotas) própriasAções (quotas) próprias 0,000,00 0,000,00

Outros instrumentos de capital próprioOutros instrumentos de capital próprioOutros instrumentos de capital próprioOutros instrumentos de capital próprio 0,000,00 0,000,00

Prémios de emissãoPrémios de emissãoPrémios de emissãoPrémios de emissão 0,000,00 0,000,00

Reservas legaisReservas legaisReservas legaisReservas legais 0,000,00 0,000,00

Outras reservasOutras reservasOutras reservasOutras reservas 0,000,00 0,000,00

Resultados transitadosResultados transitadosResultados transitadosResultados transitados 928 502,80928 502,80 868 551,08868 551,08

Excedentes de revalorizaçãoExcedentes de revalorizaçãoExcedentes de revalorizaçãoExcedentes de revalorização 0,000,00 0,000,00

Ajustamentos / outras variações no capital próprioAjustamentos / outras variações no capital próprioAjustamentos / outras variações no capital próprioAjustamentos / outras variações no capital próprio 433 360,66433 360,66 451 899,31451 899,31

Resultado líquido do períodoResultado líquido do períodoResultado líquido do períodoResultado líquido do período 102 851,01102 851,01 59 951,7259 951,72

Total do capital próprioTotal do capital próprioTotal do capital próprioTotal do capital próprio 1 468 565,421 468 565,42 1 384 253,061 384 253,06

PassivoPassivoPassivoPassivo

Passivo não correntePassivo não correntePassivo não correntePassivo não corrente

ProvisõesProvisõesProvisõesProvisões 0,000,00 0,000,00

Financiamentos obtidosFinanciamentos obtidosFinanciamentos obtidosFinanciamentos obtidos 0,000,00 0,000,00

Outras dívidas a pagarOutras dívidas a pagarOutras dívidas a pagarOutras dívidas a pagar 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00

Passivo correntePassivo correntePassivo correntePassivo corrente

FornecedoresFornecedoresFornecedoresFornecedores 19 390,8619 390,86 31 526,6431 526,64

Estado e outros entes públicosEstado e outros entes públicosEstado e outros entes públicosEstado e outros entes públicos 12 562,8912 562,89 32 839,5632 839,56

Financiamentos obtidosFinanciamentos obtidosFinanciamentos obtidosFinanciamentos obtidos 12 500,0012 500,00 12 500,0012 500,00

DiferimentosDiferimentosDiferimentosDiferimentos 0,000,00 0,000,00

Outros passivos correntesOutros passivos correntesOutros passivos correntesOutros passivos correntes 70 152,6470 152,64 74 464,0974 464,09

114 606,39114 606,39 151 330,29151 330,29

Total do passivoTotal do passivoTotal do passivoTotal do passivo 114 606,39114 606,39 151 330,29151 330,29

Total do capital próprio e do passivoTotal do capital próprio e do passivoTotal do capital próprio e do passivoTotal do capital próprio e do passivo 1 583 171,811 583 171,81 1 535 583,351 535 583,35

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

A AdministraçãoA AdministraçãoA AdministraçãoA Administração O Contabilista CertificadoO Contabilista CertificadoO Contabilista CertificadoO Contabilista CertificadoO Contabilista Certificado
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