
Entidade: Associação Vale de AcórAssociação Vale de AcórAssociação Vale de AcórAssociação Vale de AcórAssociação Vale de Acór NIF 503079677

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (modelo reduzido)DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (modelo reduzido)DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (modelo reduzido)DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (modelo reduzido)DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (modelo reduzido)DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (modelo reduzido) UNIDADE MONETÀRIA(1)UNIDADE MONETÀRIA(1)

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 EUREUR

RENDIMENTOS E GASTOSRENDIMENTOS E GASTOSRENDIMENTOS E GASTOSRENDIMENTOS E GASTOSRENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOSPERÍODOS

RENDIMENTOS E GASTOSRENDIMENTOS E GASTOSRENDIMENTOS E GASTOSRENDIMENTOS E GASTOSRENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
EX 2018 EX 2017

Vendas e serviços prestadosVendas e serviços prestadosVendas e serviços prestadosVendas e serviços prestadosVendas e serviços prestados 130 398,90 127 824,96

Subsídios à exploraçãoSubsídios à exploraçãoSubsídios à exploraçãoSubsídios à exploraçãoSubsídios à exploração 1 024 492,53 1 027 515,09

Variação nos inventários da produçãoVariação nos inventários da produçãoVariação nos inventários da produçãoVariação nos inventários da produçãoVariação nos inventários da produção 0,00 0,00

Trabalhos para a própria entidadeTrabalhos para a própria entidadeTrabalhos para a própria entidadeTrabalhos para a própria entidadeTrabalhos para a própria entidade 0,00 0,00

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidasCusto das mercadorias vendidas e das matérias consumidasCusto das mercadorias vendidas e das matérias consumidasCusto das mercadorias vendidas e das matérias consumidasCusto das mercadorias vendidas e das matérias consumidas -128 913,59 -122 748,09

Fornecimentos e serviços externosFornecimentos e serviços externosFornecimentos e serviços externosFornecimentos e serviços externosFornecimentos e serviços externos -360 373,14 -352 283,84

Gastos com o pessoalGastos com o pessoalGastos com o pessoalGastos com o pessoalGastos com o pessoal -615 658,84 -607 599,41

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) 0,00 0,00

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 0,00 0,00

Provisões (aumentos/reduções)Provisões (aumentos/reduções)Provisões (aumentos/reduções)Provisões (aumentos/reduções)Provisões (aumentos/reduções) 0,00 0,00

Outras imparidades (perdas/reversões)Outras imparidades (perdas/reversões)Outras imparidades (perdas/reversões)Outras imparidades (perdas/reversões)Outras imparidades (perdas/reversões) 0,00 0,00

Aumentos/reduções de justo valorAumentos/reduções de justo valorAumentos/reduções de justo valorAumentos/reduções de justo valorAumentos/reduções de justo valor 0,00 19,20

Outros rendimentosOutros rendimentosOutros rendimentosOutros rendimentosOutros rendimentos 18 455,57 53 196,92

Outros gastosOutros gastosOutros gastosOutros gastosOutros gastos -19 448,77 -17 189,74

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostosResultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostosResultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostosResultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostosResultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 48 952,66 108 735,09

Gastos/reversões de depreciação e de amortizaçãoGastos/reversões de depreciação e de amortizaçãoGastos/reversões de depreciação e de amortizaçãoGastos/reversões de depreciação e de amortizaçãoGastos/reversões de depreciação e de amortização -47 577,39 -27 321,60

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 1 375,27 81 413,49

Juros e rendimentos similares obtidosJuros e rendimentos similares obtidosJuros e rendimentos similares obtidosJuros e rendimentos similares obtidosJuros e rendimentos similares obtidos 0,00 0,00

Juros e gastos similares suportadosJuros e gastos similares suportadosJuros e gastos similares suportadosJuros e gastos similares suportadosJuros e gastos similares suportados 0,00 0,00

Resultado antes de impostosResultado antes de impostosResultado antes de impostosResultado antes de impostosResultado antes de impostos 1 375,27 81 413,49

Impostos sobre rendimento do períodoImpostos sobre rendimento do períodoImpostos sobre rendimento do períodoImpostos sobre rendimento do períodoImpostos sobre rendimento do período 0,00 0,00

Resultado líquido do períodoResultado líquido do períodoResultado líquido do períodoResultado líquido do períodoResultado líquido do período 1 375,27 81 413,49

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

A AdministraçãoA AdministraçãoA AdministraçãoA Administração O Técnico Oficial de ContasO Técnico Oficial de ContasO Técnico Oficial de ContasO Técnico Oficial de Contas
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