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DATA:  31  DEZEMBRO 2018 

ASSUNTO:  CAPITAL PRÓPRIO E MAPA DE MOVIMENTAÇÃO DAS RÚBRICAS DE C.  

PRÓPRIO

 

O capital  social  da empresa está representado por 2.000 ações nominativas 

com o valor nominal de 100,00€ cada uma , distribuído como se segue:  

 

 

 

Movimentos ocorridos no período: 

 

 

Reserva legal : De acordo com a legislação comercial  em vigor, pelo menos 5% do 
resultado l íquido anual se posit ivo, tem de ser dest inado ao reforço da reserva 
legal até que esta represente 20% do capital . Esta reserva não é distr ibuível a 

não ser em caso de l iquidação da empresa, mas pode ser ut i l i zada para absorver 
prejuízos depois de esgotadas as outras reservas, ou incorporada no capital .  

 

Outras reservas (Fundo para fins sociais) :  Nos termos dos anteriores 

estatutos, a dotação anual  para o "Fundo para fins sociais" (dest inado a financiar 
benefícios sociais ou o fornecimento de serviços colet ivos aos trabalhadores) é 
f ixada em 5% do lucro l íquido, após a cobertura de prejuízos transitados. O 
“Fundo para fins sociais,  deixou de estar previsto nos atuais estatu tos, não tendo 
ainda a Assembleia Geral del iberado o dest ino a dar a este saldo.  

 
Resultados Transitados:  Apl icação do Resultado Líquido de 3.205,83€ obtido no 
período findo em 31.1.2.2017 

 

Ajustamentos / Outras variações no capital próprio : O montante desta 
rubrica diz respeito ao subsídio  ao invest imento atribuído e que será regularizado  
nos anos seguintes, de acordo com a imputação dos respetivos gastos da 
amort ização dos mesmos.  

Câmara Municipal de Cascais 200.000,00 100,00%

200.000,00 100,00%

%ValorAccionista

Total

Capital realizado 200.000,00 200.000,00

Reservas legais 49.290,25 49.290,25

Outras reservas (Fundo para fins sociais) 15.282,27 15.282,27

Resultados transitados 935.888,68 3.205,83 939.094,51

Regularizações relativas a anos anteriores 99.828,68 99.828,68

Ajustamentos/outras variações no capital próprio 300.779,73 584,60 15.672,26 285.692,07

Resultado líquido 2.710,22 2.710,22

1.603.779,83 3.790,43 15.672,26 1.591.898,00

Descrição Saldo inicial Aumentos Diminuições Saldo final

Total


