Compte de resultats de l’exercici 2019
Notes de la
Memòria

Exercici 2019
26.378.668,68
14.276.721,06
5.160.028,93
781.447,62

Exercici 2018
26.812.898,68
11.941.371,34
5.152.017,10
1.233.544,23

13.1.7

6.536.192,18
-375.721,11
-2.750.314,30
-2.743.526,87
-6.787,43
21.289,12
8.286,03
13.003,09
-15.939.078,46
-12.244.912,45
-3.94.166,01
-7.041.479,03
-6.960.722,05
-14.675,02
-219.289,94
-1.376.920,09
0,00
-66.199,29
-4.868,85
-212.119,91
-983.320,94
-4.083.328,01
-81.658,44

8.608.750,03
-122.784,02
-3.819.068,33
-3.783.622,04
-35.446,29
-81.476,63
-94.693,12
13.216,49
-15.654.350,55
-12.114.940,94
-3.539.409,61
-6.778.013,40
-6.568.735,31
-9.537,11
-284.629,82
-1.159.122,33
0,00
-62.677,87
-3.745,43
-167.730,72
-811.483,38
-4.069.808,65
-206.547,15

13.1.5
5,6,13
11,13
13.1.6

901,46
-1.933.540,25
1.472.064,71
-219.200,96

-2.730,94
-1.992.620,73
1.511.641,74
-246.361,72

-11.590,49
12.047,63
12.047,63
12.047,63
-144.368,28
-144.368,28
-5.995,66

-247.350,94
37.303,09
37.303,09
37.303,09
-46.851,79
-46.851,79
6.603,73

14.
b)
b2)
15.
b)
17.

Ingressos per les activitats
Prestació de serveis
Subvencions oficials a les activitats
Donacions i altres ingressos per activitats
Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al
resultat de l'exercici
Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts
Aprovisionaments
Consum de béns destinats a les activitats
Treballs realitzats per altres entitats
Altres ingressos de les activitats
Ingressos per arrendaments
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent
Despeses de personal
Sous, salaris i assimilats
Càrregues socials
Altres despeses d'explotació
Serveis exteriors
Arrendaments i cànons
Reparacions i conservació
Serveis professionals independents
Transports
Primes d'assegurances
Serveis bancaris
Publicitat, propaganda i relacions públiques
Subministraments
Altres serveis
Tributs
Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per
operacions de les activitats
Amortització de l'immobilitzat
Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat
Altres resultats
RESULTAT D' EXPLOTACIÓ
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
Ingressos financers
De valors negociables i altres instruments financers
En tercers
Despeses financeres
Per deutes amb tercers
Diferències de canvi

II)

RESULTAT FINANCER (14 + 15 + 16 + 17 + 18)

-138.316,31

-2.944,97

IV)

RESULTAT DE L'EXERCICI ( I+ II )

-149.906,80

-250.295,91

1.
b)
e)
f)
g)
h)
5.
a)
c)
6.
a)
c)
7.
a)
b)
8.
a)
a2)
a3)
a4)
a5)
a6)
a7)
a8)
a9)
a10)
b)
c)
9.
10.
13.
I)

13.2.1
11, 13.2.1
11, 13.2.1
11
11
13.1.3

13.1.4

13.2.2

13.1
13.3
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