


ASSOCIAÇÃO RETO À ESPERANÇA

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (modelo para ESNL)
UNIDADE MONETÁRIA (1)

RÚBRICAS
31 DEZ 2015 DEZ 2014

NOTAS DATAS

ACTIVO
Activo não corrente

0 235 379,35Ativos fixos tangíveis

0Bens do património histórico e cultural

0Ativos intangíveis

0 74,54Investimentos financeiros
0Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

0Outros créditos e ativos não correntes

235 453,89
Activo corrente

0 482 525,99Inventários

0 23 625,00Créditos a receber

0Estado e outros entes públicos

0Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

0Diferimentos
0 2 589,64Outros ativos correntes
0 126 628,00Caixa e depósitos bancários

635 368,63
870 822,52Total do Ativo

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos patrimoniais
0Fundos
0Excedentes técnicos

0 86 446,57Reservas
0 170 644,52Resultados transitados
0Excedentes de revalorização

0 410 614,38Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais

51 720,69Resultado líquido do período

719 426,16Total dos fundos patrimoniais

PASSIVO
Passivo não corrente

0Provisões

0 78 924,00Provisões especificas

0Financiamentos obtidos
0Outras dividas a pagar

78 924,00
Passivo corrente

0 14 077,11Fornecedores
0 47 686,64Estado e outros entes públicos

0Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

0Financiamentos obtidos
0 5 981,28Diferimentos
0 4 727,33Outros passivos correntes

72 472,36
151 396,36Total do passivo

870 822,52Total dos fundos patrimoniais e do passivo

(1)  O euro, admitindose, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

1Pág.:Cardinal Adquado - Unipessoal, Lda





ASSOCIAÇÃO RETO À ESPERANÇA

DEMONSTRAÇÕES DE FLUXOS DE CAIXA  MÉTODO DIRECTO
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RÚBRICAS
2015 2014

NOTAS PERÍODOS

Fluxos de caixa das actividades operacionais  método directo
85 626,44Recebimentos de clientes

406 143,70Pagamentos a fornecedores

7 155,38Pagamentos ao pessoal

-327 672,64Caixa gerada pelas operações

-8 806,89Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento

-605 554,06Outros recebimentos / pagamentos

-942 033,59Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)

Fluxos de caixa das actividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:
12 984,13Activos fixos tangíveis

Activos intangíveis

56,04Investimentos financeiros
Outros activos
Recebimentos provenientes de:
Activos fixos tangíveis

Activos intangíveis

Investimentos financeiros
Outros activos
Subsídios ao investimento

Juros e rendimentos similares
Dividendos

-13 040,17Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)

Fluxos de caixa das actividades de financiamento

Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio

Cobertura de prejuízos

955 406,51Doações

Outras operações de financiamento

Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos
Juros e gastos similares
Dividendos
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio

Outras operações de financiamento

955 406,51Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)
332,75Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)

Efeito das diferenças de câmbio

294,13Caixa e seus equivalentes no início do período

626,88Caixa e seus equivalentes no fim do período

(1)  O euro, admitindose, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

1Pág.:Cardinal Adquado - Unipessoal, Lda



ASSOCIAÇÃO RETO À ESPERANÇA

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (modelo para ESNL)

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS
2015 2014

NOTAS PERÍODOS

0 1 095 874,87Vendas e serviços prestados

0Subsídios, doações e legados à exploração

Provisões especificas (aumentos/reduções)

0Variação nos inventários da produção

0Trabalhos para a própria entidade

0 -524 108,73Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

0 -1 367 621,04Fornecimentos e serviços externos

0 -62 843,60Gastos com o pessoal
0Ajustamentos de inventários (perdas / reversões)

Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)

0Provisões (aumentos / reduções)

Outras imparidade (perdas / reversões)

Aumentos / reduções de justo valor

0 958 406,51Outros rendimentos
0 -9 421,82Outros gastos

90 286,19Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos

0 -17 176,25Gastos / reversões de depreciação e de amortização

73 109,94Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

0Juros e rendimentos similares obtidos
-1 028,35Juros e gastos similares suportados

72 081,59Resultados antes de impostos

0 -20 360,90Imposto sobre o rendimento do período

51 720,69Resultado líquido do período

(1)  O euro, admitindose, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

1Pág.:Cardinal Adquado - Unipessoal, Lda
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