EMATSA
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

Total 2019

Setembre 2019

24.019.227

16.622.758

18.114.131
5.905.096

12.075.767
4.546.991

40.800
-11.295.166

0
-7.257.032

‐4.721.798
‐2.368.069
‐4.205.299

‐3.659.557
‐1.725.867
‐1.871.608

0
100.200

130.150

100.200

130.150

-6.670.700

-4.962.985

a) Sous i salaris assimilats
b) Càrregues socials
c) Provisions
7. Altres despeses d'explotació

‐5.054.100
‐1.616.600

‐3.689.467
‐1.273.518

-2.498.089

-2.140.504

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

‐1.950.900
‐320.189
‐220.000
‐7.000

‐1.731.062
‐236.175
‐171.880
‐1.387

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.
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) Amortització del immobilitzat intangible
b) Amortització del immobilitzat material
c) Amortització de les inversions immobiliàries

69,21%
66,66%
77,00%
0,00%
64,25%
77,50%
72,88%
44,51%
129,89%
129,89%
74,40%
73,00%
78,78%

-2.050.550

-1.336.855

85,69%
88,73%
73,76%
78,13%
19,81%
65,19%

-1.960.550
-90.000

-1.263.721
-73.134

64,46%
81,26%

9. Imputació de subvencions del immobilitzat financer i altres
10. Excessos de provisions
11. Deteriorament i resultat per alienacions del immobilitzat.

514.886

386.165

75,00%

2.160.608

1.441.697

66,73%

0

549

0

549

#¡DIV/0!

-269.100

-150.846

56,06%

‐269.100

‐150.846

56,06%

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

-269.100

-150.297

55,85%

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

1.891.508

1.291.400

68,27%

-472.900

-322.750

68,25%

1.418.608

968.650

68,28%

1.418.608

968.650

68,28%

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)

