EMATSA
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

Total 2020

Setembre 2020

25.402.657

18.704.745

73,63%

19.093.854
6.308.803

14.348.251
4.356.494

75,15%

-12.091.694

-9.609.189

79,47%

-4.857.707
-1.936.047
-5.297.940

-3.548.200
-1.606.701
-4.454.288

73,04%
82,99%
84,08%

81.600

117.376

143,84%

81.600
0

117.376

143,84%

-6.894.000

-5.062.661

73,44%

-5.128.100
-1.765.900

-3.767.930
-1.294.731

73,48%

-2.832.899

-2.072.846

73,17%

-2.246.299
-325.600
-261.000
0

-1.640.492
-230.150
-202.204

73,03%

-2.133.822

-1.399.878

65,60%

-1.994.222

-1.301.308

65,25%

-139.600

-98.570

70,61%

514.886

386.164

75,00%

2.046.728

1.063.712

51,97%

0
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Grau d'execució

A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis.
a) Vendes
b) Prestacions de serveis
2. Variació d'existències de productes acabats en curs de fabricació.

69,05%

3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu.
4. Aprovisionaments.
a) Consum de Mercaderies
b) Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles
c) Treballs realitzats per altres empreses
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments.
5. Altres ingressos explotació.
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici
6. Despeses de personal
a) Sous i salaris assimilats
b) Càrregues socials
c) Provisions
7. Altres despeses d'explotació
a) Serveis exteriors
b) Tributs
c) Pèrdues, deteriorament y valoració de provisions per operacions comercials
d) Altres despeses de gestió corrent
8. Amortització del immobilitzat
a) Amortització del immobilitzat intangible
b) Amortització del immobilitzat material
c) Amortització de les inversions immobiliàries
9. Imputació de subvencions del immobilitzat financer i altres

0

73,32%

70,68%
77,47%

10. Excessos de provisions
11. Deteriorament i resultat per alienacions del immobilitzat.
a) Deteriorament i pèrdues
Del immobilitzat intangible
Del immobilitzat material
De les inversions financeres
b) Resultats per alienacions i altres
Del immobilitzat intangible
Del immobilitzat material
De les inversions financeres
12. Diferència negativa de combinacions de negoci
12a. Subvencions atorgades i transferències realitzades per l'entitat
a) Al sector públic local de caràcter administratiu
b) Al sector públic local de caràcter empresarial o fundacional
c) A altres
13. Altres resultats
Despeses excepcionals
Ingressos excepcionals
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13)
14. Ingressos financers
a) De participacions en instruments de patrimoni
a1) En empreses del grup i associades
a2) En tercers
b) De valors negociables i altres instruments financers
b1) En empreses del grup i associades
407
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-231.700

-126.218

54,47%

-231.700

-126.218

54,47%

A.2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19)

-231.700

-125.810

54,30%

A.3) RESULTAT ABANS DE IMPOSTOS (A.1+A.2)

1.815.028

937.902

51,67%

-453.757

-234.500

51,68%

1.361.271

703.402

51,67%

1.361.271

703.402

51,67%

b2) En tercers
c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer
15. Despeses financeres
a) Por deutes amb empreses del grup i associades
b) Per deutes amb tercers
c) Per actualització de provisions
16. Variació del valor raonable en instruments financers
a) Cartera de negociació i altres
b) imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda
17. Diferencies de canvi
18. Deteriorament i resultat per alienacions de instruments financers
a) Deteriorament i pèrdues
b) Resultats per alienacions i altres
19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer

20. Impost sobre els beneficis
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A.3+20)

B) OPERACIONS INTERROMPUDES
21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions ininterrompudes netes d'impostos
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+21)

