Exercici financer

Compte de pèrdues i guanys 2018 *
A) OPERACIONS CONTINUADES

(en milers d’euros)
A.1) Resultat d’explotació

19.001

1. Imports nets de la xifra de negoci

52.129

14. Ingressos financers

8.792

a) Vendes
b) Prestacions de serveis

52.070
59
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3. Var. d’existències de prod. acabats i en curs

7.350

4. Aprovisionaments

−4.024

a) De participacions en instruments de patrimoni
a) En tercers
b) De valors negociables i altres instruments financers
a) De tercers
c) Deteriorament i alienació d’instruments financers

a) Treballs fets per altres empreses
d) Deteriorament de mercaderies, mat. primeres i altres
mat. cons.

−6.993
2.969

15. Despeses financeres

−2.187

5. Altres ingressos d’explotació

6.738

b) Per deutes amb tercers

−1.819

a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent

6.738

6. Despeses de personal

−6.142

a) Sous, salaris i assimilats
b) Càrregues socials
c) Provisions

−4.558
−1.584
0

7. Altres despeses d’explotació

−21.151

a) Serveis exteriors
b) Tributs
c) Pèrdues, deteriorament i var. de prov. per operac.
comerc.

−12.777
−8.175
−199

8. Amortització de l’immobilitzat

−16.047

9. Imputació subv. immobilitzat no financ. i altres

148

80
8.453

16. Var. de valor raonable en instr. financers
b) Per deutes amb tercers

−368

A.2) Resultat financer

6.605

A.3) Resultat abans d’impostos

26.606

A.4) Res. de l’exercici procedent oper. continuades

25.606

A.5) Resultat de l’exercici

25.606

* Corresponent a l’exercici anual acabat el 31 de desembre de 2018.

11. Deteriorament i res. per alienacions de l’immob. 0
a) Deterioraments i pèrdues
b) Resultats per alienacions i altres

0
0

13. Altres resultats

Evolució principals magnituds 1
Exercici 2018

Exercici 2019

Exercici 2018/2019

Ingressos nets de la xifra de negoci

52.129

55.512

6,49 %

Excedent net de l’exercici

25.606

14.156

−44.72 %

Fons propis

438.158

452.314

3,23 %

Flux d’efectiu d’operacions corrents 2

14.044

−11.261

−180,18 %

Excedent net de l’exercici / fons propis

5,84 %

3,13 %

N/A

1. Xifres econòmiques expressades en milers d’euros.
2. Xifres sense tenir en compte el deute financer ni els compromisos futurs.
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Amb l’aplicació del nou pla comptable, els conceptes dels ingressos d’explotació han variat. S’ha mirat
d’adaptar-lo als nous conceptes d’import net de la xifra de negoci.

