
CENTRO

Balanço em 31 de DeTembro de 2O15

ATIVO

lAtivo
,Ativo não corrente

,AtÍvos fixos tangÍveis

,Bens do património histórico e cultural

I Propriedades de investimento

Ativos intangíveis

' Investimentos financeiros

. Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros

Ativo corrente

, Inventários

rClientes

, Adiantamentos a fornecedores

,Estado e outros entes públicos

, Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros

ìOutras contas a receber

:Diferimentos

,Outros ativos financeiros

rCaixa e depósitos bancários

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

ìFundos Patrimoniais

Fundos

,Excedentes técnicos

r Reservas

. Resultados transitados

; Excedentes de revalorização

,Outras variações nos fundos patrimoniais

;Resultado líquido do período

Passivo

Passivo não corrente

rProvisões

Provisões especificas

Financiamentos obtidos

Outras contas a pagar

369.L72,

TSR - Contabilidade ESNL

Balanço

IJNTDADE MoNErÁnu çty

0,000/o

0,00%

0,000/o

0,000/o

0,

0,

84'

0,

389.344.95 -5,19%

0,000/o

0,000/o

0,00%

0,000/o

0,000/o

5.763,05i ro4,37o/o

6,697,481 -8s,e3%

70.9L2,661 27,87o/o

148,213,7L

342,

0,

99.759,

L58.677,

0,000/o

0,000/o

0,00%

-Á çoo/^

0,00%

0,00%

302,250/o

TSR - Sistemas de Informação, Lda. L/2
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segunda-feira, 4 de Julho de 2016



CENTRO SOCIAL PAROQUTAL DE MOSCAVTDE

iPassivo corrente

ì Fornecedores

iAdiantamentos de clientes

iEstado e outros entes públicos

i Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros

i Financiamentos obtidos

iDiferimentos

iOutras contas a pagar

i Outros passivos fÍnanceiros

TSR - Gontabilidade ESNL
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Balanço

(7) - Euro

-62,14o/o

0,00%

54,!60/o

0,00o/o

0/00%

0,000/o

-I7,55o/o

0,00%

TSR - Sistemas de Informação, Lda.
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segunda-feira,4 de Julho de 2016



GENTRO SOCTAL PAROQUTAL DE MOSCAVTDE

Período findo em 31 de Dezembro de 2O15

e seruiços prestados

Subsídlos, doações e legados à exploração

Variação nos inventários da produção

para a própria entidade

das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

Fornecimentos e serviços externos

com o pessoal

de inventários (perdas/reversões)

Imparidade de dÍvidas a receber (perdas/reversões)

Provisões (aumentos/reduções)

Provisões especificas (aumentos/reduções)

imparidades (perdas/reversões)

de justo valor

rendimentos e ganhos

gastos e perdas

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento

de depreciação e de amortização

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento

e rendimentos similares obtidos

e gastos similares supoftados

Resultados antes de

Imposto sobre o rendimento do período

Resultado lhuido do

TSR - Gontabilidade ESNL

Demonstração dos Resultados por Naturezas

Do mês de Janeiro ao mês de Reoularizacões
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2L.L62,1

-LrL.062,7t

3L,52o/o

-2,04o/o

0,00o/o

0,00o/o

-23,Olo/o

4O,82o/o

-l4,5lo/o

0,00o/o

0,00o/o

0,00o/o

0,00o/o

0,00o/o

0,00o/o

-0,180/o

56,760/o

156,360/o

4,680/o

301,75o/o

-88,880/o

-r.447$2

302,25o/o

0,000/o

302,250/o

(1) - Euro

TSR - Sistemas de Informação, Lda. LlL
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sexta-feira, 3 de Junho de 2016


