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Estrutura Acionista
Total do Capital Social m€
Cap. Social detido pelo Estado %

Situação Patrimonial m€
Ativo Corrente

OBJETO SOCIAL
O TNSJ é uma Entidade Pública Empresarial que, no âmbito da sua missão de
serviço público, tem como principais objectivos a criação e apresentação de
espectáculos de teatro, dos vários géneros, segundo padrões de excelência
artística e técnica, e a promoção do contacto regular dos públicos com as obras
referenciais, clássicas e contemporâneas, do repertório dramático nacional e
universal.

Ativo não corrente

2017

2016

2.500
100

2017

2.500
100

2016

1.688

1.603

974

9656

Total Ativo

2.662

2.569

Capital próprio

1.611

1.597

Interesses minoritários

0

0

Passivo

1.051

972

Total CP+Int. Min.+Passivo

2.662

2.569

Atividade Económica m€

2017

2016

Resultado operacional

62

Resultado líquido

50

43

284

286

426
2.593

431
2.425

2.847

2.672

86

87

33

30

DESEMPENHO ECONÓMICO

EBITDA

Com a transformação em Entidade Pública Empresarial, a Administração decidiu
levar a cabo uma reestruturação profunda da organização, orientada por níveis
superiores de eficiência no controlo de gestão (em linha com as orientações do
Governo para o Sector Empresarial do Estado e consagradas com a elaboração do
Instrumentos Previsionais de Gestão para 2008). Trata-se de uma reestruturação
no âmbito dos procedimentos internos, competências organizacionais e
comportamentais, reorientação dos sistemas de informação e qualificação dos
Colaboradores.
O modelo de controlo de gestão cuja implementação foi iniciada no exercício de
2008 e se prolongou para o de 2009, tem-se mostrado adequado às exigências
decorrentes da nova realidade jurídico-empresarial.
O esforço desenvolvido por toda a Organização no âmbito da reestruturação
iniciada com vista à implementação de melhorias de eficiência económica e
financeira tem-se revelado capaz de ajudar a Administração no alcance dos
objectivos que se estabeleceram para o mandato em curso.
As operações concretizadas no final do ano de 2008, o aumento de capital para
cobertura dos prejuízos e subsídio do MdC, contribuíram para tornar mais clara a
estrutura financeira do TNSJ, EPE.
No termo do exercício há liquidez para satisfazer os custos a suportar no início de
2018 cobertos com as indemnizações transitadas de 2017, um sinal muito positivo
sobre o controlo da situação.
Daqui para a frente haverá que manter o rumo, o que desde já se pretende
consolidar com a proposta do Orçamento para 2019.

Volume de negócios
Gastos com pessoal
VABcf
N.º médio de trabalhadores
VABcf per capita
Situação Financeira m€
Fluxos das atividades operacionais
Fluxos das ativ. de investimento

2017

Rácios de Estrutura
Autonomia financeira %
Solvabilidade %
Endividamento %
Liquidez Geral%
Rentabilidade dos Capitais Próprios%

2016

542

-43

-289

-138

Fluxos das ativ. de financiamento
Variação de caixa e seus equivalentes

53

0

0

253

-181

2017

2016

61

62

153

164

39

38

109
3,1

120
2,7

PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS
O TNSJ, EPE não dispõe de Participações Financeiras
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