ASSOCIAÇÃO BOA HORA, IPSS
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
Exercicio:

RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e serviços prestados
Subsídios à exploração
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreend. conjuntos
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal
Imparidade de inventários (perdas/reversões)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Imparidade de activos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)
Aumentos/reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas

2015
PERIODOS
Dezembro 2015 Dezembro 2014
118.303,17
107.016,29
191.425,25
263.727,81

-46.031,23
-56.784,86
-206.821,55

-49.579,57
-119.529,07
-199.754,03
-872,81

45.171,92
-9.747,42

57.426,14
-8.856,08

35.515,28

49.578,68

-24.769,71

-38.294,45

10.745,57

11.284,23

-3.704,01

-4.750,81

Resultado antes de impostos

7.041,56

6.533,42

Resultado líquido do período

7.041,56

6.533,42

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Imparidade de activos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados

Imposto sobre o rendimento do período

Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no
resultado líquido do período
NIPC: 503897531
O Técnico Oficial de Contas

A Direcção

ASSOCIAÇÃO BOA HORA, IPSS
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
Exercicio:
Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Existências Iniciais
Mercadorias
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
Compras
Mercadorias
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
Existências Finais
Mercadorias
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos
Custo do período

Demonstração da variação nos inventários da produção
Existências Finais
Produtos acabados e intermédios
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos
Produtos e trabalhos em curso
Existências Iniciais
Produtos acabados e intermédios
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos
Produtos e trabalhos em curso
Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos
Aumento / Redução no exercício

2015

Dezembro 2015 Dezembro 2014
384,90
384,90
45.292,44

48.003,81

45.292,44
900,14

48.003,81
384,90

900,14
1.254,03
46.031,23

384,90
1.960,66
49.579,57

Dezembro 2015 Dezembro 2014

ASSOCIAÇÃO BOA HORA, IPSS
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
Exercicio:
Custo dos activos biológicos vendidos e consumidos

2015

Dezembro 2015 Dezembro 2014

Activos biológicos – consumíveis – Iniciais
Compra Activos biológicos – Consumíveis
Reclassificação e regularização de activos biológicos
Perdas por redução de justo valor em activos biológicos – Consumo
Ganhos por aumento de justo valor em activos biológicos – Consumo
Activos biológicos – Finais
Custo do período

Apuramento da variação em activos biológicos
Activos biológicos – produção – Finais
Compra Activos biológicos – Produção
Reclassificação e regularização de activos biológicos
Perdas por redução de justo valor em activos biológicos – Produção
Ganhos por aumento de justo valor em activos biológicos – Produção
Activos biológicos – produção – iniciais
Aumento / Redução no exercício

Dezembro 2015 Dezembro 2014

