
Entidade: CENTRO SOCIAL PAROQ. DE SAO SIMAO DE LITEMCENTRO SOCIAL PAROQ. DE SAO SIMAO DE LITEMCENTRO SOCIAL PAROQ. DE SAO SIMAO DE LITEMCENTRO SOCIAL PAROQ. DE SAO SIMAO DE LITEMCENTRO SOCIAL PAROQ. DE SAO SIMAO DE LITEM NIF 501252860

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (modelo reduzido)DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (modelo reduzido)DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (modelo reduzido)DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (modelo reduzido)DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (modelo reduzido)DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (modelo reduzido) UNIDADE MONETÀRIA(1)UNIDADE MONETÀRIA(1)

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 EUREUR

RENDIMENTOS E GASTOSRENDIMENTOS E GASTOSRENDIMENTOS E GASTOSRENDIMENTOS E GASTOSRENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOSPERÍODOS

RENDIMENTOS E GASTOSRENDIMENTOS E GASTOSRENDIMENTOS E GASTOSRENDIMENTOS E GASTOSRENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
EX 2018 EX 2017

Vendas e serviços prestadosVendas e serviços prestadosVendas e serviços prestadosVendas e serviços prestadosVendas e serviços prestados 449 592,90 432 556,50

Subsídios à exploraçãoSubsídios à exploraçãoSubsídios à exploraçãoSubsídios à exploraçãoSubsídios à exploração 382 754,54 313 501,85

Variação nos inventários da produçãoVariação nos inventários da produçãoVariação nos inventários da produçãoVariação nos inventários da produçãoVariação nos inventários da produção 0,00 0,00

Trabalhos para a própria entidadeTrabalhos para a própria entidadeTrabalhos para a própria entidadeTrabalhos para a própria entidadeTrabalhos para a própria entidade 0,00 0,00

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidasCusto das mercadorias vendidas e das matérias consumidasCusto das mercadorias vendidas e das matérias consumidasCusto das mercadorias vendidas e das matérias consumidasCusto das mercadorias vendidas e das matérias consumidas -96 433,74 -93 015,79

Fornecimentos e serviços externosFornecimentos e serviços externosFornecimentos e serviços externosFornecimentos e serviços externosFornecimentos e serviços externos -175 703,76 -174 491,23

Gastos com o pessoalGastos com o pessoalGastos com o pessoalGastos com o pessoalGastos com o pessoal -424 050,38 -395 386,11

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) 0,00 0,00

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 0,00 0,00

Provisões (aumentos/reduções)Provisões (aumentos/reduções)Provisões (aumentos/reduções)Provisões (aumentos/reduções)Provisões (aumentos/reduções) 0,00 0,00

Outras imparidades (perdas/reversões)Outras imparidades (perdas/reversões)Outras imparidades (perdas/reversões)Outras imparidades (perdas/reversões)Outras imparidades (perdas/reversões) 0,00 0,00

Aumentos/reduções de justo valorAumentos/reduções de justo valorAumentos/reduções de justo valorAumentos/reduções de justo valorAumentos/reduções de justo valor 0,00 0,00

Outros rendimentosOutros rendimentosOutros rendimentosOutros rendimentosOutros rendimentos 27 339,70 37 813,67

Outros gastosOutros gastosOutros gastosOutros gastosOutros gastos -1 510,28 -1 770,82

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostosResultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostosResultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostosResultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostosResultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 161 988,98 119 208,07

Gastos/reversões de depreciação e de amortizaçãoGastos/reversões de depreciação e de amortizaçãoGastos/reversões de depreciação e de amortizaçãoGastos/reversões de depreciação e de amortizaçãoGastos/reversões de depreciação e de amortização -58 821,54 -58 967,66

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 103 167,44 60 240,41

Juros e rendimentos similares obtidosJuros e rendimentos similares obtidosJuros e rendimentos similares obtidosJuros e rendimentos similares obtidosJuros e rendimentos similares obtidos 0,00 0,00

Juros e gastos similares suportadosJuros e gastos similares suportadosJuros e gastos similares suportadosJuros e gastos similares suportadosJuros e gastos similares suportados -316,43 -288,69

Resultado antes de impostosResultado antes de impostosResultado antes de impostosResultado antes de impostosResultado antes de impostos 102 851,01 59 951,72

Impostos sobre rendimento do períodoImpostos sobre rendimento do períodoImpostos sobre rendimento do períodoImpostos sobre rendimento do períodoImpostos sobre rendimento do período 0,00 0,00

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

(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 Certificado

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


