
ACVP- Associação Comunitária de Vale da Pedra 

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS 

PERiODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 

RENDIMENTOS E GASTOS 

Vendas e serviços prestados 

Subsídios, doações e legados à exploração 

Variação nos inventários da produção 

Trabalhos para a própria entidade 

Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 

Fornecimentos e serviços externos 

Gastos com o pessoal 

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) 

lmparidade de dividas a receber (perdas/reversões) 

Provisões (aumentos/reduções) 

Prc..visões específicas (aumentos/reduções) 

Outras imparidades (perdas/reversões) 

Aumentos/reduções de justo valor 

Outros rendimentos 

Outros gastos 

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 

Juros e rendimentos similares obtidos 

Juros e gastos similares suportados 

Resultados antes de impostos 

Imposto sobre o rendimento do período 

Resultado líquido do perlodo 

F3M · Infonnation Systems, SA 

processado por computador 

NOTAS 

Contribuinte: 504961357 

Moeda: EUROS 

PERÍODOS 

2018 2017 

88.898,30 76.163,25 

202.110,78 193.505,54 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

25.698,58 22.559,49 

45.267,95 45.109,68 

212.285,51 205.209,80 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 -4.619,50 

0,00 -51.749,13 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

46.554,43 23.591,81 

8.077,72 14.450,87 

46.233,75 62.299,39 

14.690,18 18.957,29 

31.543,57 43.342,10 

0,00 0,00 

23,86 34,80 

31.519,71 43.307,30 

0,00 0,00 

31.519,71 43.307,30 
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