
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA MAIA

BALANçO INDIVIDUAL
DEZEMBRO 2019

lúontantês êxDrêssos êm EIJROêm

RUBRICAS NOTAS
EXERCICIOS

2019 2018

CAPITAL PROPRIO E PASSIVO

Capital próprio:

Capital subscrito

Açôes (quotas) próprias

Outros instrumentos de capital próprio

Prémios de emissáo

Reservas legais

Outras reservas

Resultados transitados

Excedentes de revalorização

Ajustamentos / Outras variações no capital próprio

Resultado líquido do período

lnteresses que náo controlam

Tota! do capitel próprio

Passivo

Passivo não corrêntê:

Provisões

Financiamentos obtidos

Responsabilidades por benefícios pós-emprego

Passivos por impostos diferidos

Outras dívidas a pagar

PassÍvo corrente:

Fornecedores

Adiantamentos de clientes

Estado e outros entes públicos

Accionistas/sócios

Financiamentos obtidos

Outras dívidas a pagar

Diferimentos

Passivos financeiros detidos para negociação

Outros passivos financeiros

Passivos não conentes detidos para venda

Total do passivo

Total do Gapital Próprio e do Passivo

7 207,63

(87 874,33)

7 207,6i

(52 852,59

(80 666,70)
(35 617.33)

(45 644,96,

$5 021.74'

(1 16 284,03) (80 666,70,

(116 284.03) (80 666.701

12 331,45

2 928,38

127 177,61

7180,56

2724,49

106 003,1 1

142 437.44 115 908,16

142 437 _4A íí5 908,í6

26 153_44 ?5 241.4â
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CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA MAIA

BALANçO INDTVIDUAL
DEZEMBRO 2Oí9

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS NOTAS
EXERCICIOS

2019 2018

ATIVO

Ativo não correntê:

Ativos fixos tangíveis

Propriedades de investimento

Goodwill

Ativos intangíveis

Ativos biológicos

Participações financeiras - método da equivalência patrimonial

Outros investimentos financeiros

Créditos a receber

Ativos por impostos diferidos

Ativo corrente:

lnventários

Ativos biológicos

Clientes

Estado e outros entes públicos

Capital subscrito e não realizado

Outras créditos a receber

Diferimentos

Ativos financeiros detidos para negociaçâo

Outros ativos Íinanceiros

Ativos não correntes detidos para venda

Caixa e "depósitos bancários

Total do Ativo

11 644,98

1170,91

16 í60,1C

843,71

12 815,89 17 003,81

I496,30
914,77

3 926,45

8 496,30

800,01

8 94't,34

13 337.52 18 237.6!

26 í53.41 t5 241_4Â
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RUBRICAS NOTAS
EXERCTCTOS

20í9 2018
Ano Completo

RENDIMENTOS E GASTOS

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

lmparidade de inventários (perdas/reversões)

lmparidade de dívidas a reeeber (perdas/reversões)

Provisões (aumentos/reduções)

lmparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversóes)

AumentoslreduçÕes de justo valor

Outros rendimentos

Outros gastos

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos

Gastoslreversões de depreciação e de amortizaçáo

Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdaslreversões)

Resultado operacÍonal (antes de gastos de financiamento e impostos)

Juros e rendimentos similares obtidos

Juros e gastos similerês suportados

Resultado antes dê impostos

lmposto sobre o rendimento do período

Resultado líquido do período

62 164,81

18 912,90

(52947,87)

(66 312,26)

12 424,67

(2205,79)

56 921,81

18 984,52

(50 790,98)

(61 587,89)

I890,94
(217,12)

(27 967,54 (27 798,72\

(7 648,04 (7 222,88)

(35 615.581 (35 021,60)

(1,75) (,14)

(35 617.331 (35 021,74)

(35 617,33) t35 021.741

Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluido no RL Exercício

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA MAIA

DEMONSTRAçÃO TNDTVTDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
De Janeiro até Dezêmbro

Montantes expÍêssos êm EURO

Resultado líquido do período atribuível a: *

Detentores do capital da empresa-mãe

lnteresses que não controlam

Resultado por acção básico

c cJ^,TÀÊi v(vrA (ÂtÂ'l âi(/rEO

* - Esta informação apenas será fornecida no caso de contas consolidadas
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CÓPIA DA ACTA DE ÂPROVAÇÃO NN CONTÂS

Exercício de 2019

Aos dois dias do mês de Julho de dois mil e vinte, pelas vinte e uma horas, rermiram em Assembleia

Geral Extraordinária os membros da Direcção do CENTRO SOCIÀL E PAROQIIIAL DA MÀIÀ

pessoa colectiva número 504003151, sito na Rua Padre José Pinheiro Duarte, 39, na Maia, senhores Padre

pqmingos Jorge Dgarte do Aido, Fernando Jorge Monteiro de Sousa, Maria Luísa da Costa Moreira

Teixeira, José Fernando Tomé e José Carlos Morais Teixeira, encontrando-se desta forma representada a

totalidade dos membros que constituem a direcção do Centro Social, com a seguinte ordem de trabalhos:

PONTO UNICO - Apreciar, discutir e aprovar as Contas e o Parecer do Conselho Fiscal relativos ao

exercício de dois mil e dezanove, bem como deliberar sobre a aplicação dos Resultados do Exercíçio.

Após apreciação e discussão dos documentos referidos no ponto único da ordem de trabalhos foram os

mesmos aprovados por unanimidade, seado ainda decidido que o Resultado negativo aprrado no

exercício, no montante de Trinta e cinco mil e sei.scentos e dezassete euros e trinta e três cêntimos, seja

transferido para a conta de Resultados Transitados.

A reunião foi presidida pelo Presidente da Direcçâo Pa&e Domingos Jorge Duarte do Aido e secre{ariada

pelo secretário José Fernando Tomé.

Nada mais havendo a tratar lawou-se a presente acta que, depois de lida, vai ser assinada pelos membros

da Direcção presentes.

,,=-e^[- +, A.*-._u :e* I_1-_!,r-,,^--.áe'/b / oz'u2'

lLtç;cir*'



ACTÂ

Exercício de 2019

Aos vinte e oito dias do mês de Fevereiro de dois mil e vinte, pelas vinte e uma horas, rermiram os

membros do Conselho Fiscal do CENTRO SOCIAL E PAROQIIIAL DÂ MAIA, pessoa colectiva

número 5M003151, nas instalações sitas, na Rua Padre José Pinheiro Duarte, 88, na Maia, senhores Jorge

Nuno Correia Sousa Raposo, Manuel Feraando Machado de Sousa e a senhora D. Olga Aurora Leite do

Espírito Santo da Silva Torres, com a seguinte ordem de trabalhos: .

PONTO ÚIUCO - Analisar e discutir Írs contas relativas ao exercício de dois mil e dezanoveo bem como

deüberar sobre a parecer da aprovação das contas.

Após apreciação e disçussão dos documentos referidos no ponto um da ordem de trabalhos foram os

mesmos aprovados por unanimidade, sendo e,mitida uma declaração, assinada pelos membros deste

Conselho Fiscú com parecer favoúvel.

A reunião foi presidida senhor Jorge Ntrno Correia Sousa Raposo e secretariada pelo senhor Manuel

Fernando Machado de Sousa

Nada mais havendo a trata lavrou-se a presente acta que, depois de lida, vai ser assinada pelos membros

deste Conselho Fiscal.
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