
Moeda: EUR

Contribuinte: 500867976

Demonstração dos resultados por naturezas emDemonstração dos resultados por naturezas em 13 de 2021
Conta Rendimentos e Gastos Notas 2021 2020

Pos Neg

71/72 Vendas e serviços prestados 392 850,00 398 913,42

75 Subsídios à exploração 454 440,66 452 881,45

785+792 685 Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntosGanhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos 0,00 0,00

73 Variação de inventários na produção 0,00 0,00

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

61 Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas -28 082,22 -25 698,60

62 Fornecimentos e serviços externos -86 167,96 -96 994,24

63 Gastos com pessoal -667 649,11 -652 945,31

7622 652 Imparidades de inventários (perdas/reversões) 0,00 0,00

7621 651 Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 0,00 0,00

763 67 Provisões (aumentos/reduções) 0,00 -53 791,00

7623;7627/8 653;657/8 Imparidade de investimentos não depreciáveis / amortizáveis (perdas/reversões)Imparidade de investimentos não depreciáveis / amortizáveis (perdas/reversões) 0,00 0,00

77 66 Aumentos / reduções de justo valor 0,00 0,00

78...+791 Outros rendimentos 7 392,74 6 151,36

69-685+69... Outros gastos -348,61 -2 890,46

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostosResultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 72 435,50 25 626,62

761 64 Gastos / reversões de depreciação e de amortização -22 146,88 -18 877,07

7624/6 654/6 Imparidade de ativos depreciáveis / amortizáveis (perdas/reversões) 0,00 0,00

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 50 288,62 6 749,55

7915 Juros e rendimentos similares obtidos 0,00 0,00

6911/21/81 Juros e gastos similares suportados 0,00 0,00

Resultado antes de impostosResultado antes de impostos 50 288,62 6 749,55

812 Impostos sobre o rendimento do período 0,00 0,00

Resultado líquido do períodoResultado líquido do período 50 288,62 6 749,55

Resultado das atividades descontinuadas (líquido de impostos)

incluído no resultado líquido do período

Resultado líquido do período atribuível: (*)

Detentores do capital da casa mãe

Interesses que não controlam

Subtotal

Resultado por ação básico

Contabilidade - (c) Primavera BSSContabilidade - (c) Primavera BSSContabilidade - (c) Primavera BSS

(*) esta informação apenas será fornecida no caso de contas consolidadas(*) esta informação apenas será fornecida no caso de contas consolidadas(*) esta informação apenas será fornecida no caso de contas consolidadas

A Administração/Gerência ____________________________A Administração/Gerência ____________________________

O Contabilista Certificado ____________________________O Contabilista Certificado ____________________________


