Santa Casa da Misericórdia da Madalena * 512016089
DEMONSTRAÇÃO (INDIVIDUAL) DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

(Montantes expressos em Euros)

RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e serv iços prestados
Subsídios à exploração
Ganhos / (perdas) imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos
Variação nos inv entários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias v endidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serv iços externos
Gastos com o pessoal
Imparidade de inv entários ((perdas) / rev ersões)
Imparidade de dív idas a receber ((perdas) / rev ersões)
Prov isões (aumentos / (reduções))
Imparidade de inv estimentos não depreciáv eis / amortizáv eis ((perdas) / rev ersões)
Aumentos / (reduções) de justo v alor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas

Notas

698.684,20
1.581.737,98

21
10
22
23

9.860,87
-200.390,20
-450.205,61
-1.498.675,17

12.398,09
-187.457,64
-466.608,40
-1.370.660,64

11

-2.058,60

-2.957,64
-84,07

29

-5.482,88

24
25

97.141,99
-51.311,08

119.829,73
-50.468,37

179.301,50

148.785,16

-140.396,95

-141.025,66

38.904,55

7.759,50

7.245,74
-71.206,65

4.342,42
-73.443,95

-25.056,36

-61.342,03

-25.056,36

-61.342,03

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

26

Resultado operacional (antes de gastos de f inanciamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados

31-12-2015

21
15

Resultado antes de depreciações, gastos de f inanciamento e impostos
Gastos / (rev ersões) de depreciação e de amortização
Imparidade de inv estimentos depreciáv eis / amortizáv eis ((perdas) / rev ersões)

31-12-2016

27
28

Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do exercício
Resultado líquido do exercício

Resultado das activ idades descontinuadas, líquido de impostos, incluído no resultado líquido do
exercício
Resultado líquido do exercício atribuív el a:
Detentores do capital da empresa-mãe
Interesses minoritários

Resultado por acção básico

680.979,01
1.413.815,09

O anexo f az parte integrante desta demonstração (indiv idual) dos resultados por naturezas
do exercício f indo em 31 de Dezembro de 2016.
O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

A GERÊNCIA

