
POSTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DA MALVEIRA

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
Dezembro 2014

Montantes expressos em EURO

PE RiO DOS
RUBRICAS NOTAS

2014 2013

RENDIMENTOS E GASTOS

274 .50 5 .73
441.485.54

(.00)
(.00)
(.00)

(96.954,11)
(121.361,14)
(539.443.0 1)

(00)
(.00)

(1.569,28)
(.00)
(.00)

57.156.96
(13.760.83)

270.450,53
393.004,48

(.00)
(.00)
(.00)

(74.644,50)
(134.173,95)
(508.985.24)

(.00)
(.00)
(.00)
(.00)
(.00)

52.791.04
(15.879,49)

Resultado liquido do período atribuível a:’
Detentores do capital da empresa-mãe
Interesses minoritários

Resultado por acção básico

Vendas e serviços prestadas
Subsidias á exploração
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços exiemos
Gastos com o pessoal
lmparidade de inventários (perdas/reversões)
lmparidade de dividas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)
Aumentos/reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos

Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados

Resultado antes de impostos

Imposto sobre o rendimento do periodo

Resultado líquido do periodo

61,86 (17.437,14)

(21.334,79) (20.080.85)
(.00) (.00)

(21.272,93) (37.518.00)

14.263,13 4.417.20
(.00) (00)

(7.009,80) (33.100,60)

(.00) (.00)

(7.009,80) (33.100,80)

Resultado das actividades descontinuadas (liquido de impostos) incluido no RL ~xerclcio

Esta informação apenas será fornecida no caso de contas consolidadas



BALANÇO INDIVIDUAL

RUBRICAS

Dezembro 2014

Activo não corrente:

ACTIVO

Activos fixos tangiveis

Propriedades de investimento
Goodwill
Activos intangíveis
Activos biológicos

Participações financeiras - método da equivalência patrimonial
Participações financeiras - outros métodos
Accionistas/súcios
Outros activos financeiros
Activos por impostos diferidos

NOTAS

Montantes expressos em EURO

PERIIDOS
2014

236.056,50

106.603,82

342.660,32

2013

257.391 .29
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Activo corrente:
Inventários
Activos biológicos
Clientes
Adiantamentos a fornecedores
Estado e outros entes públicos
Accionistas/sócios
Outras contas a receber
Diferimentos
Activos financeiros detidos para negociação
Outros activos financeiros
Activos não correntes detidos para venda
Caixa e depósitos bancários

Total do Activo

4.140,68

12.837,07

6.748.43

231.126,05
254.852,23

597.512.55

257.391,29

6.098,84

7.255.45

2.232,24

9.899,78

301.420,95
336.907,26

594.295.55
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BALANÇO INDIVIDUÁL

Dezembro 2014

Montantes expressos em EURO

(00)
(00)
(00)

(00)

(00)
(00)

487.093,06

(7.009,80)
480.083,26

480.083,26

(.00)

(.00)
(.00)

(.00)
(00)

117.429,29

118.761,75

(00)

(00)
(00)

2.239,75

(.00)
299.192,36

(00)
(00)
(00)

420.193,86
(33100,80)

387.093,06

387.093,06

(00)
(.00)
(.00)
(00)
(.00)

3.608,60
(.00)

12.573,31

(.00)
(.00)

80.169,67
110.853,91

(.00)
(00)

207.205,49

207.205,49

Capital próprio:

Acções (quotas) próprias
Capital realizado 118.761,75

Outros instrumentos de capital próprio
Prémios de emissão

Outras reservas
Reservas legais 2.239,75

P~ustamentos em activos financeiros
Resultados transitados 266.091,56

Excedentes de revalorização
Outras variações no capital próprio 100.000,00

Resultado liquido do período

Interesses minoritários

Total do capital próprio

Passivo

Passivo não corrente:

RUBRICAS NOTAS PERÍODOS
2014 2013

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Total do Capital Próprio e do Passivo 597.512,55 594.296,55
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Provisões (00)
Financiamentos obtidos .. (.00)
Responsabilidades por benefícios pós-emprego (.00)
Passivos por impostos diferidos (.00)

Passivo corrente:

Outras contas a pagar :r,’ux”’””’’’” (.00)

Adiantamentos de clientes
Fornecedores 1.659,05

Accionistas/sócios
Estado e outros entes públicos 13.610,00

Financiamentos obtidos

Outras contas a pagar 85.451,25

Passivos financeiros detidos para negociação

Diferimentos 16.708,99

Outros passivos financeiros
Passivos não correntes detidos para venda

Total do passivo 117.469,05

lO


