
Nome SOCIEDADE EXEMPLO LDA...
Núm Contribuinte 555000555
Morada Rua Barbosa Pereira, n.º 56 - 2.º Esq.11&apos;&apos;
Código Postal 2800-000 ALMADA
Concelho SETUBAL
Distrito SETUBAL
País PORTUGAL

 

Rúbricas 2015 Variação

Fluxos de caixa das actividades operacionais

Recebimentos de clientes 53.311.416,90 - -

Pagamentos a fornecedores 32.283.529,99 - -

Pagamentos ao pessoal 17.525.598,44 - -

Caixa gerada pelas operações 3.502.288,47 - -

Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento -1.323.754,43 - -

Outros recebimentos / pagamentos -456.508,44 - -

Fluxos de caixa das actividades operacionais A 1.722.025,60 - -

Fluxos de caixa das actividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:

Activos fixos tangíveis 144.441,08 - -

Activos intangíveis - - -
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Investimentos financeiros - - -

Outros activos - - -

Recebimentos provenientes de:

Activos fixos tangíveis 1.000,00 - -

Activos intangíveis - - -

Investimentos financeiros - - -

Outros activos - - -

Subsidios ao investimento - - -

Juros e rendimentos similares 46.953,71 - -

Dividendos - - -

Fluxos de caixa das actividades de Investimento B -96.487,37 - -

Fluxos de caixa das actividades de financiamento

Recebimentos provenientes de:

Financiamentos obtidos - - -

Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio - - -

Cobertura de prejuizos - - -

Doações - - -

Outras operações de financiamento - - -

Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos - - -

Juros e gastos similares - - -

Dividendos 720.000,00 - -
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Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio - - -

Outras operações de financiamento - - -

Fluxos de caixa das actividades de financiamento C -720.000,00 - -

Variação de caixa e seus equivalentes (A+B+C) 905.538,23 - -

Efeito das diferenças de cambio - - -

Caixa e seus equivalentes no inicio do periodo 5.525.481,92 - -

Caixa e seus equivalentes no fim do periodo 6.431.020,15 - -

Rúbricas 2015 Variação

O Rating DynamIIC tem por base a análise de um conjunto de informação disponível na base de dados da INFOTRUST e no relacionamento de um conjunto de factores que são determinantes na avaliação do
comportamento em termos de risco de crédito e da probabilidade de incumprimento de uma entidade empresarial no curto prazo. O sistema de avaliação de risco da INFOTRUST não representa em caso algum a opinião
da INFOTRUST, expressando única e exclusivamente uma indicação sobre a possibilidade de uma entidade empresarial entrar em incumprimento.

O Rating DynamIIC analisa os seguintes critérios: antiguidade, incidentes comerciais (acções judiciais, insolvências, processos especiais de revitalização, protestos de letras), experiências de pagamentos, situação actual,
informação financeira, dimensão e sector de actividade.

Por se tratar de um indicador que tem por base uma análise estatística e previsional, não reflecte necessariamente a situação real de uma empresa e, como tal, não dispensa por parte do cliente, a consulta de outras
fontes.

Este Relatório/Módulo foi elaborado com base na informação disponível na base de dados INFOTRUST. As informações ou dados fornecidos pelo INFOTRUST que constam em qualquer dos seus produtos e serviços, não
podem em caso algum ter o carácter de uma garantia. São simples indicações, que estão de acordo com os elementos que o INFOTRUST tenha conseguido obter. Por serem recolhidas de varias fontes não controladas
pelo INFOTRUST, este não pode garantir que os dados apresentados sejam absolutamente correctos, apesar do máximo cuidado posto na sua recolha. Como tal, o INFOTRUST não poderá ser responsabilizado por
quaisquer erros, omissões e eventuais incoerências.

O Cliente não utilizará estas informações senão na necessidade do seu negócio e para uso interno e exclusivo. As informações fornecidas são de carácter absolutamente confidencial, sendo aquele que as divulgar ou que
divulgue a fonte que as forneceu, a terceiras pessoas ou entidades, o único responsável perante a Lei pelos prejuízos e consequências da divulgação.

Para qualquer assunto contacte, por favor, o nosso Serviço de Apoio a Clientes:

Telf: +351 214 249 000

Fax: +351 214 249 001/3

e.mail: geral@infotrust.pt
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ESTA INFORMAÇÃO, ESTRITAMENTE CONFIDENCIAL, É FORNECIDA PELA INFOTRUST-INFORMAÇÃO PARA NEGÓCIOS LDA, NOS TERMOS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, OU SOB AS CONDIÇÕES
CONTRATUALMENTE ESTABELECIDAS, NÃO PODENDO SER DIVULGADA A TERCEIROS, NEM REPRODUZIDA, TOTAL OU PARCIALMENTE, DE QUALQUER FORMA OU PROCESSO.
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