LIGA HUMANITÁRIA SOCIAL E CULTURAL DE ALDEIAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015

RELATÓRIO DE GESTÃO

- Introdução
Cumprindo as disposições estatutárias que regem a Liga Humanitária Social e Cultural de Aldeias,
a Direção vem submeter à apreciação da Assembleia-Geral o Relatório de Atividades e Contas,
referentes ao exercício económico de 2015.
Contudo, mais do que o cumprimento de uma obrigação formal, este relatório pretende avaliar o
desempenho global da Instituição no período em questão, nas suas diversas componentes e
dimensões. A sustentabilidade e a capacidade de execução e de investimento desta associação
estiveram, uma vez mais, dependentes de uma rigorosa política de contenção de despesas, num
desafio permanente ao profissionalismo, à criatividade, à transparência e à capacidade de sacrifício
de toda a sua estrutura orgânica, podendo dizer-se que, de um modo geral, foram concretizados os
objetivos fulcrais definidos para 2015, com a realização da grande maioria das atividades
planificadas para cada valência, a par do reforço do equilíbrio e da sustentabilidade financeira da
instituição, mas apostando no crescimento quantitativo e qualitativo dos serviços prestados.
Em termos específicos, ao longo do ano 2015, prosseguimos com a nossa política de aproximação
aos associados e à comunidade, sensibilizando-os para a importância de participarem ativamente na
vida da instituição, estreitando e aperfeiçoando os canais de comunicação com estes, aumentando a
participação e o envolvimento coletivo.

1 - Recursos Humanos
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As principais alterações no domínio dos recursos humanos, durante o ano em análise, prendem-se
com a modificação dos contratos a termo para contratos sem termo com duas auxiliares dos
serviços gerais, bem como a celebração de um contrato a termo certo com a terapeuta ocupacional.
Para apoio e desenvolvimento das atividades relacionadas com as quatro valências, a instituição
contou com os serviços dos seguintes técnicos e funcionários:

1.1 - Contrato sem termo:
Categoria
- 1 Diretor de Serviços
- 2 Auxiliares de Ação Direta
- 1 Auxiliar de Ação Direta
- 1 Cozinheira
- 2 Auxiliares dos Serviços Gerais
- 2 Auxiliares dos Serviços Gerais

Centro Dia
15%

Centro Noite
30%
100%

50%

ERPI
30%

Serviço de Apoio Domiciliário
15%

100%
100%
50%

50%

50%

Centro Dia
Centro Noite
ERPI
50%
Afetação comum às respostas sociais
20%
35%
35%

Serviço de Apoio Domiciliário
50%

1.2 - Contrato a termo:
Categoria
- 1 Cozinheira
- 2 Auxiliares dos Serviços Gerais
- 1 Terapeuta ocupacional

10%

1.3 - Contrato Emprego Inserção (IEFP):
Categoria
- 1 Auxiliar dos Serviços Gerais

Centro Dia
Centro Noite
ERPI
Afetação comum às respostas sociais

Serviço de Apoio Domiciliário

1.4 - Estágio Profissional (IEFP):
Categoria
- 2 Auxiliares dos Serviços Gerais
- 1 Terapeuta ocupacional

Centro Dia
30%
20%

Centro Noite
40%
35%

ERPI
30%
35%

Centro Noite
35%
40%
35%

ERPI
35%
30%
35%

Serviço de Apoio Domiciliário
10%

1.5 - Prestação de Serviços a tempo parcial:
Categoria
- 1 Médica
- 1 Enfermeira
- 1 Técnica de Psicomotricidade

Centro Dia
20%
30%
20%

Serviço de Apoio Domiciliário
10%
10%

1.6 Quadro geral de pessoal em 31 de Dezembro de 2015:
Categoria

- 1 Diretor de Serviços
- 3 Auxiliares de Ação Direta
- 1 Cozinheira
- 1 Cozinheira
- 6 Auxiliares dos Serviços Gerais
- 1 Auxiliar dos Serviços Gerais
- 1 Auxiliar dos Serviços Gerais
- 1 Terapeuta Ocupacional
- 1 Médica
- 1 Enfermeira
- 1 Técnica de Psicomotricidade

Situação/vínculo

Contrato sem termo
Contrato sem termo
Contrato sem termo
Contrato a termo
Contrato sem termo
Estágio profissional (IEFP)
Contrato Emprego Inserção (IEFP)
Contrato a termo
Prestação de serviços/tempo parcial
Prestação de serviços/tempo parcial
Prestação de serviços/tempo parcial

2 - Edifício
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Mandámos corrigir parte do telhado, onde colocámos novas caleiras e chapas de isolamento, porque
se verificavam infiltrações e humidades na estrutura edificada.
Substituímos as janelas e retirámos as persianas dos quartos um e dois, da sala dos serviços
administrativos e da sala de descanso, para permitir um melhor isolamento térmico destes espaços.
3 – Equipamento
Neste exercício e com vista a melhorar a eficiência do serviço, a segurança e o conforto dos utentes,
procedemos à aquisição de:
- fardamento adequado para as funcionárias;
- cadeirões móveis;
- um grelhador a gás;
- diversos equipamentos e utensílios de cozinha;
- uma carrinha nova.
À semelhança do ano anterior, devemos salientar a oferta generosa de muitos amigos que nos
fizeram chegar, ao longo do ano, géneros alimentares variados, como fruta e legumes, artigos de
higiene e limpeza, roupas e artigos têxteis.
4 – Respostas Sociais
4.1 – Centro de Dia
Esta resposta social proporciona alimentação, cuidados de higiene, apoio médico e de enfermagem
e ligação ao médico de família. Funciona diariamente das 9h às 19h. Frequentaram esta valência,
em média, doze utentes, correspondendo ao número de beneficiários protocolados com o ISS.

4.2 - Centro de Noite
Mantivemos protocolados 9 beneficiários com o ISS até 30 de Setembro. A resposta social de
Centro de Noite funcionou diariamente, entre as 18h e as 10h. Teve frequência média de utilização
de 9 utentes.
Esta valência findou em 1 de Outubro de 2015, com a alteração proposta e aceite pela Segurança
Social de transformação em ERPI.
4.3 – Estrutura Residencial para Pessoas Idosas
A Estrutura Residencial constitui-se como uma resposta social, destinada a alojamento coletivo,
para pessoas com idade correspondente à idade estabelecida para a reforma, ou outras em situação
de maior risco de perda de independência e/ou de autonomia, podendo aceder a serviços de apoio
biopsicossocial, orientados para a promoção da qualidade de vida e para a condução de um
envelhecimento sadio, autónomo, ativo e plenamente integrado.
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Até 30 de Setembro a ERPI manteve uma frequência média de 8 utentes, correspondendo ao
número de beneficiários protocolados com o ISS.
Em 1 de Outubro, com o términus da valência de Centro de Noite, foram protocolados globalmente
15 utentes nesta resposta social, que funciona diariamente 24h por dia.
4.4 – Serviço de Apoio Domiciliário
A resposta social de Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) é uma resposta que consiste na
prestação de cuidados individualizados e personalizados no domicílio, a indivíduos e famílias
quando, por motivo de doença, deficiência ou outro impedimento, não possam assegurar,
permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas e/ou as atividades da vida diária.
Este serviço continua a ser uma aposta que visa a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e
famílias, retardando a institucionalização.
Para além do fornecimento e apoio nas refeições, almoço e jantar, proporcionamos cuidados de
higiene e conforto pessoal, higiene habitacional, tratamento de roupa e atividades de animação e
socialização, bem como apoio médico e de enfermagem e ligação ao médico de família.
Funciona todos os dias, dando resposta a 12 pessoas isoladas e a 2 agregados familiares. Com
protocolo para quinze indivíduos, prestámos este serviço em Aldeias, em Mangualde da Serra e em
Gouveia.

4.5 - Apoio e Desenvolvimento Social
Através do Fundo Europeu de Auxilio às Pessoas Mais Carenciadas (FEAC), apoiámos 4 agregados
familiares e dois indivíduos em situação de carência económica e social, totalizando 16 pessoas
apoiadas.
A parceria com a Segurança Social e o esforço da instituição permitiram manter o âmbito deste
Programa no combate às situações de dificuldade de algumas famílias.
Sob o patrocínio da Segurança Social da Guarda mantivemos uma parceria com a Santa Casa da
Misericórdia de Gouveia, assegurando o programa “Cantina Social” em Aldeias e Mangualde da
Serra, com o fornecimento de uma refeição diária a dois agregados familiares e a cinco indivíduos
isolados.
5 - Atividades mais relevantes
Tendo como principal objetivo garantir a qualidade de vida dos nossos idosos, procurámos
dinamizar e desenvolver atividades e projetos que os motivem, envolvam e que possam ir cada vez
mais ao encontro das suas expectativas, compatibilizando a melhoria das condições de conforto e
humanismo.
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Assim e de uma forma geral, garantimos o cumprimento e execução das propostas apresentadas na
divulgação da ação da Instituição e na adesão de novos associados.
Promovemos as relações interpessoais, dentro e fora da Instituição, através de atividades de
animação, passeios, intercâmbios institucionais e participação em eventos da comunidade.
Desenvolvemos ações de animação de carácter lúdico, recreativo e cultural com a participação dos
nossos utentes, seus familiares, associados e outras entidades.
Assinalámos algumas datas especiais, designadamente e de entre outros, o dia Mundial do Doente,
o dia Mundial da Mulher, o Dia da Mãe, o dia da Árvore, o dia dos Avós e o dia do Idoso.
Estimulámos a criatividade e a motricidade através da realização de trabalhos manuais, bem como a
atividade física através da realização de sessões específicas e orientadas por técnico especialista.
Participámos e colaborámos em atividades promovidas por outras instituições e organizámos o
almoço Serrano e o almoço convívio de Natal entre utentes, seus familiares e associados.
Procedemos a algumas obras de manutenção do edifício e adquirimos alguns equipamentos.
Concluímos a realização do protocolo de colaboração com o ISS relativamente à ERPI, passando de
8 pra 15 utentes.
Participámos de forma ativa na Comissão Local de Ação Social (CLAS) e no projeto “Uma
Aventura no Mundo da Cidadania”, de modo a fomentar e promover práticas de cidadania,
envolvendo os nossos utentes na discussão de assuntos e de problemáticas comunitárias.
Contámos, também, com a prestimosa cooperação, na dinamização de atividades, do nosso
conterrâneo José Rainha, do Orfeão da Santa Casa da Misericórdia de Gouveia, do grupo de
concertinas de S. Julião, do grupo de Jovens Solidários e do Grupo Aprender em Festa.
Mantivemos a preciosa colaboração dos Senhores Padres Luís e Jacob na celebração da eucaristia
semanal e de um grupo de voluntários que semanalmente apoiam e dinamizam a liturgia.

Atividade proposta

Concretização

Diligenciar junto do ISS no sentido de se
alterar o acordo de cooperação de modo a
se integrar a valência de Lar.
Garantir formação aos seus colaboradores
em áreas funcionais e preventivas, de
forma a assegurar a melhoria contínua da
qualidade dos serviços prestados
Promover as relações interpessoais, dentro
e fora da Instituição, através de atividades
de animação, passeios, intercâmbios
institucionais e participação em eventos
da comunidade.

- Com início em Outubro, celebrámos acordo para 15 utentes em
Estrutura Residencial para Pessoas Idosos em Dezembro.
- Ações de formação direcionadas aos funcionários acerca do
manuseamento de extintores e complemento de Primeiros Socorros.

- Visita à ExpoSerra em Gouveia e ao Desfile de Carnaval das Escolas
Primárias do Concelho
- Ida ao concerto de Carlos Mendes na sede do Escola Velha
- Ida ao Jogo de Futebol no Campo de Gouveia.
- Realização de uma excursão ao Santuário de Fátima (Julho).
- Realização de folares no Forno Comunitário das Aldeias.
- Visita à Santa Eufémia, ao Museu de Arte Moderna Abel Manta e à
exploração de frutos vermelhos nas Aldeias.
- Realização de um convívio com o Centro Social e Paroquial de Vinhó
(Dia dos Avós).
- Realização da Sardinhada (Julho), com a participação do Rancho
Folclórico do México.
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Compatibilizar a melhoria das condições
de conforto e humanismo de todos os
nossos utentes, com a racionalização e a
gestão de recursos.
Divulgar a ação da Instituição e
simultaneamente promover a inscrição de
novos associados.

Desenvolver ações de animação de
carácter lúdico, recreativo e cultural com
a participação dos nossos utentes, seus
familiares, associados e outras entidades.

Assinalar algumas datas especiais,
nomeadamente o Dia Mundial do Doente,
o dia Mundial da Mulher, o dia da Árvore,
o dia dos Avós e o dia do Idoso, entre
outros.

Estimular a atividade física através da
realização de sessões específicas e
orientadas por técnico especialista.
Projetar e requalificar o espaço exterior
envolvente ao edifício.
Participar de forma ativa na Comissão
Local de Ação Social (CLAS).
Organizar o Almoço Serrano e o almoço
convívio de Natal entre utentes, seus
familiares e associados.

- Realização da Festa da Água, em Maio, como forma de divulgação do
trabalho desenvolvido em torno da Água das Aldeias.
- Participação no Torneio de Sueca e Dominó entre as instituições do
concelho.
- Acompanhamento e controlo orçamental mensal, numa perspetiva de
custo/benefício.
- Acompanhamento e resolução dos problemas quotidianos.
- Realização de reuniões com todo o pessoal com regularidade trimestral
- Inscrição em 2015 de 9 novos associados.
- Participação na Feira do Associativismo, integrada nas festas do
Senhor do Calvário, em Agosto.
- Atualização constante da página (Facebook) nas redes sociais com as
atividades desenvolvidas na instituição.
- Realização de Eucaristia semanal
- Cantar das janeiras pelo Orfeão da Santa Casa da Misericórdia de
Gouveia.
- Animação de Natal pelo Grupo de Jovens Solidários de Gouveia.
- Realização da Queima do Entrudo, no Carnaval.
- Realização de lanches com a temática do Dia dos Namorados e
Halloween
- Realização mensal do atelier de culinária e de jardinagem.
- Realização de atividades expressivas e criativas, de acordo com a
época do ano
- Realização semanal de sessões de estimulação cognitiva.
- Oferta de uma flor a cada utente e funcionária no Dia Mundial da
Mulher.
- Visita Pascal e bênção dos ramos, na instituição.
- Comemoração do Dia dos Avós, em Agosto, com a participação do
Rancho Folclórico da Colômbia.
- Comemoração do Dia do Idoso, em Outubro, no pavilhão
gimnodesportivo do Seminário de Gouveia.
- Comemoração do Dia da Árvore com o início do atelier de jardinagem
na instituição.
- Realização de panfletos acerca do Dia Mundial do Doente.
- Realização de sessões de Movimento que decorreram 1 vez por
semana, com a orientação da Terapeuta Ocupacional.
- Procedeu-se ao levantamento topográfico do espaço exterior para se
mandar realizar o projeto de intervenção adequado.
- Integrámos a Comissão alargada e participámos regularmente nos seus
plenários.
- Organizámos e dinamizámos o almoço Serrano em Novembro, com a
típica badana, e em Dezembro o almoço convívio de Natal entre utentes,
familiares e comunidade em geral

Fomentar a realização de protocolos de
colaboração e de parceria com entidades
públicas e privadas, locais ou regionais,
que fomentem a troca de experiências, a
diversidade e a melhoria dos nossos
serviços.

- Formalmente não foi realizado durante o ano de 2015 qualquer
protocolo desta natureza.
- Informalmente, mantivemos a colaboração com a SCM de Gouveia, o
GAF e a Junta de Freguesia na realização conjunta de várias atividades.

Participar no projeto “Uma Aventura no
Mundo da Cidadania”, de modo a
fomentar e promover práticas de
cidadania, envolvendo todas as cidadãs e
cidadãos com as instituições da
comunidade, de forma a reduzir
desigualdades,
fortalecer
relações
inclusivas, solidárias e intergeracionais.

- Realização de reuniões semanais com os membros do projeto na
instituição, cujo tema principal foi a Água das Aldeias.
- Participação ativa nos Fóruns da Cidadania associados ao projeto e no
Encontro de Animadores do GAF (Grupo Aprender em Festa).
- Visita às Aldeias Artísticas (Castelo Branco), à antiga fábrica das
Amarantes e ao CISE (Seia).
- Participação no GO Romaria (Gouveia).
- Divulgação do vídeo "Água das Aldeias" na Universidade Sénior de
Gouveia e no Centro Social e Paroquial de Vinhó.
- Ciclos de cinema promovidos pelo Sr. José Rainha de forma trimensal.

Ciclos de Cinema

6 - Execução Orçamental
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Em 2015 moderámos o investimento, procurando fazer as obras e adquirir os equipamentos
necessários e fundamentais para melhorar a qualidade da nossa intervenção social e comunitária.
Continuamos a acreditar que a dinâmica de investimento concretizada, mas também a que se
preconiza para o futuro, não condicionará a qualidade dos nossos serviços. Esperamos continuar a
merecer a solidariedade individual e coletiva que temos sentido da nossa comunidade.
Apresentamos um mapa resumo, demonstrativo e comparativo da evolução das contas de gerência:

APRESENTAÇÃO DE CONTAS
CUSTOS E
PERDAS

Géneros

2015

2014

47 093, 24 €

36 660,78 €

Alimentares
Eletricidade;
Combustível e
Outros Fluidos
Material de
Escritório
Outros
Fornecimentos e
Serviços
Remunerações
Certas
Encargos Sobre
Remunerações
Seguros Acid.
Trab. e Doenças
Prof.
Outros Gastos
com Pessoal
Amortizações

Outros
Total

39.069,55€

PROVEITOS E
GANHOS

2015

2014

2013

Comparticipação
de Utentes

138 798.61 €

131 783,00 €

130.520,50€

24 054,97 €

24 695,97 €

25.315,91€

Subsídio
Segurança Social

109 913,36 €

100 846,30 €

77.274,92€

680,62 €

367,05 €

412,82€

55 677,12 €

29 912,15 €

13.824,79€

39 845,32 €

42 621,89 €

33.153,80€

Outros Proveitos
Operacionais
Proveitos e
Ganhos
Financeiros

0,00€

38,33€

116 942,58 €

95 720,48 €

88.404,91€

0,00€

0,00€

40 784,95 €

21 457,64 €

18.822,21€

1 250,53 €

2 011,45 €

1.884,13€

0,00 €

485,34 €

507,73€

23 380,35 €

19 113,98 €

16.936,84€

0,00 €

0,00 €

460,95€

1 111,14 €

1 841,17 €

1.055,91€

125,05 €

0,00

170,94€

295 268,75 €

244 975,75 €

(20,5%)

(8,3%)

262 541,45 €
(18,4%)

221.658,54€

Impostos
Custos e Perdas
Financeiras

2013

226.195,70€

Outros Ganhos

304 389,09 €
(15,9%)

Total

Resultado Líquido do Exercício = 9 120,34 €

6.1 – Demonstração dos resultados
Sobre os resultados operacionais da exploração e concretamente sobre o resultado líquido do
exercício, no valor de 9 120,34 € (nove mil cento e vinte euros e trinta e quatro cêntimos),
propomos que sejam levados à conta de resultados transitados.
Este resultado, desdobrado em função de cada valência, apresenta os seguintes valores em 2015:
- CENTRO DE DIA…………….….. 251,68€
- APOIO DOMICILIÁRIO…...… 1 750,71€
- ERPI……………………...… 2 038,54€
- CENTRO NOITE……….. 5 079,41€

As nossas receitas

assentam essencialmente na comparticipação da Segurança Social e nas

mensalidades dos utentes, cuja atualização operada nos últimos anos foi, em média, de 1%.
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Porém, com os encargos em geral a subirem, sobretudo os de pessoal, teremos de proceder,
forçosamente, a uma actualização maior, relativamente às das mensalidades de utentes
Ainda do lado da despesa, como relevante temos o aumento significativo da conta dos Géneros
Alimentares, que reflecte o aumento de custos do produto e a alteração das ementas semanais.
Vamos ter de repensar as ementas semanais face aos produtos utilizados, bem como procurar
alternativas de mercado.
Outros gastos de variação mais sensível pelo volume envolvido, em relação a gastos idênticos dos
anos anteriores, registámos um agravamento dos custos com remunerações e com outros gastos com
pessoal, em virtude da valência de ERPI que nos obrigou a recorrer a outras categorias
profissionais, a promoções e a actualizações salariais, mas também pelo recurso ao serviço de
outros técnicos, o que nos obriga a proceder a uma melhor operacionalização do quadro de pessoal.
Para uma análise das contas do exercício, anexamos o balanço e a demonstração de resultados.
- Conclusão
Apesar dos encargos acrescidos, esta Direção apresenta resultados positivos que serão
obviamente reinvestidos em meios e equipamentos de serviço à associação e às suas valências,
sendo certo que os resultados obtidos não acontecem por acaso, sendo isso sim resultado de muito
rigor, disciplina e trabalho da Direção e de todos os seus colaboradores.
Num ano que terminou de forma particularmente difícil, com um grave acidente de viação, é justo
que se destaque tudo quanto de positivo foi feito, como a aquisição de uma viatura nova, cujo
investimento se encontra inteiramente realizado, graças à colaboração da família Prata Canhoto.
De realçar, também, a alteração do protocolo com Instituto da Segurança Social e a transformação
do Centro de Noite em Lar, como era nossa ambição.
Mas, sobretudo, temos de valorizar todo o dinamismo que foi implementado pela Daniela, em
colaboração com o director técnico, com as nossas funcionárias e com a direcção. Foi um ano cheio
de novas experiências e de novas atividades, envolvendo muito querer e muita vontade em fazer.
Considerando que existem três tipos de pessoas: as que fazem as coisas acontecerem, as que
assistem às coisas que acontecem e as que se surpreendem quando veem o que já aconteceu, esta
Direção continuará empenhada em fazer com que as coisas aconteçam, perfeitamente consciente do
imenso caminho a trilhar e dos obstáculos que seremos obrigados a ultrapassar.
Acreditamos que sozinhos seria difícil, mas com o vosso apoio e o vosso envolvimento
conseguiremos que as coisas se façam.
Aldeias, 12/03/2016

A Direção
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Liga Humanitária Social Cultural de Aldeias
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
RÚBRICAS

NOTAS

Contribuinte : 501893687
Moeda : (Valores em Euros)
DATAS
31 DEZ 2015

31 DEZ 2014

ACTIVO
Activo não corrente
Activos fixos tangíveis
Bens do património histórico e artístico e cultural
Propriedades de investimento
Activos intangíveis
Investimentos financeiros
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros
Activo corrente
Inventários
Clientes
Adiantamentos a fornecedores
Estado e outros entes públicos
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros
Outras contas a receber
Diferimentos
Outros activos financeiros
Caixa e depósitos bancários
Total do activo

46.205,61
395.213,41

50.871,46
395.213,41

3.523,95
0,00
314,94
0,00

0,00
0,00
112,29
0,00

445.257,91

446.197,16

6.442,25
3.303,05
0,00
2.547,12
0,00
3.888,35
733,99
0,00
45.576,98

4.822,85
2.468,20
0,00
559,13
0,00
3.810,32
733,99
0,00
51.877,69

62.491,74

64.272,18

507.749,65

510.469,34

0,00
0,00
0,00
210.106,78
0,00
231.348,24
441.455,02
9.120,34

0,00
0,00
0,00
192.541,08
0,00
235.023,23
427.564,31
17.565,70

450.575,36

445.130,01

0,00
0,00
18.608,33
0,00

0,00
0,00
25.430,99
0,00

18.608,33

25.430,99

8.531,96
0,00
4.232,83
0,00
0,00
0,00
25.801,17
0,00
38.565,96

10.504,20
0,00
3.041,04
0,00
0,00
0,00
26.363,10
0,00
39.908,34

57.174,29
507.749,65

65.339,33
510.469,34

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos patrimoniais
Fundos
Excedentes técnicos
Reservas
Resultados transitados
Excedentes de revalorização
Outras variações nos fundos patrimoniais
Resultado líquido do período
Total do fundo de capital
Passivo
Passivo não corrente
Provisões
Provisões específicas
Financiamentos obtidos
Outras contas a pagar
Passivo corrente
Fornecedores
Adiantamentos de Clientes
Estado e outros entes públicos
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros
Financiamentos obtidos
Diferimentos
Outras contas a pagar
Outros passivos financeiros
Total do passivo
Total dos fundos patrimoniais e do passivo

A Direcção

F3M - Information Systems, SA
Processado por Computador

O responsável

Liga Humanitária Social Cultural de Aldeias

Contribuinte: 501893687

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
RENDIMENTOS E GASTOS

Moeda : EUROS
NOTAS

PERÍODOS
2015

2014

Vendas e serviços prestados

138.798,61

131.783,00

Subsídios, doações e legados à exploração

109.913,36

100.846,30

Variação nos inventários da produção

0,00

0,00

Trabalhos para a própria entidade

0,00

0,00

Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

47.093,24

36.660,78

Fornecimentos e serviços externos

64.580,91

67.684,91

Gastos com o pessoal

158.978,06

119.674,91

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)

0,00

0,00

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

0,00

0,00

Provisões (aumentos/reduções)

0,00

0,00

Provisões específicas (aumentos/reduções)

0,00

0,00

Outras imparidades (perdas/reversões)

0,00

0,00

Aumentos/reduções de justo valor

0,00

0,00

55.677,12

29.912,15

125,05

0,00

33.611,83

38.520,85

23.380,35

19.113,98

10.231,48

19.406,87

0,00

0,00

1.111,14

1.841,17

9.120,34

17.565,70

0,00

0,00

9.120,34

17.565,70

Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento de impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultados antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período
Resultado líquido do período
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