SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CRATO

TSR - Contabllld■de ESNL

Periodo findo em 31 de Dezembro de 2017
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vendas e serviços prestados

1.429.012,201
1

Subsídios, doações e legados à exploração

950.334,011

i
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Variac;io nos Inventários da produç30
Trabalhos para a própria entidade

Cus1o das men:adorlas vendidas e das matérias consumidas

858.936,02 10,64%
0,00 0,00'M,
0,00 O,OO'M,
-708.460,12 10,79'Mi

-631.987,781·
-383.499,54

-389.691,12 1,59'Mo

-1.373.378,54'

-1.309.157,35 --4,91'!1,

0,00,

0,00 0,00'Mt

1

Fomedmentos e servQ>S externos

Gastos com o pessoal

1.592.507,47 -10,27'!1.

AJustamentDs de Inventários (perdas/re'iel'SÕeS)

Imparidade de dividas a receber (perdas/re'iel'SÕeS)

000

0,00 0,00'M,

Provisões (aumentos/reduções)

o:ool

O,

Provlsões especificas (aumentos/reduções)

0,0011

0,00 O,OO'II,

Outras lmparidades (perdas/reYel'SÕeS)

0,00'

0,00 0,00'11,

Aumentos/reduções de justo valor

0,00

0,00 O,OO'!I,

O,OO'M,

Outros rendimentos e ganhos

1

141.082,791

226.863,30 ·37,81%

Outros gastos e perdas

-22.685,"15:

-35.035,60 35,25%

108.877,69;

235.962,60

-53,86'!&

'

·130.874,54
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Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e
Impostos

·142.133,911

Gastos/reversões de depreciação e de amortlZaçao

Resultado operadonal (antes de gastos de finandamentD e
Impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos

l
'

Resultados antes de Impostos
Imposto sobre o rendimento do período
_ , . .... ... ,.. ..... . ~-

105.088,06 ·131,6514.

-264,721

-339,94 22,13%

.

Juros e gaslDs slmBares suportados
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·33.256,22
!1
2.654,89;
-30.866,05:

1

,
Resultado líquido do período
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-30.866,05
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5.759,43 -53,90%
110.507,55 -127,93%
0,00

0,00'M,

110.507,55 ·127,93%
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(l) • Euro

TSR • Sistemas de lnformaçlo, Lda.
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