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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) 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.
9. Imputació de subvencions del immobilitzat financer i altres
10. Excessos de provisions
11. Deteriorament i resultat per alienacions del immobilitzat.
a) Deteriorament i pèrdues
b) Resultats per alienacions i altres

A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)
12. 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
a1) En empreses del grup i associades
a2) En tercers
13. Despeses financeres
a) Por deutes amb empreses del grup i associades
b) Per deutes amb tercers
c) Per actualització de provisions
14. 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
15. Diferencies de canvi
16. Deteriorament i resultat per alienacions de instruments financers
a) Deteriorament i pèrdues
b) Resultats per alienacions i altres
A.2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16)
A.3) RESULTAT ABANS DE IMPOSTOS (A.1+A.2)
17. Impost sobre els beneficis
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A.3+17)

2015

3.550.000,00

3.450.000,00

3.550.000,00
0,00
0,00
-780.000,00
-285.000,00

3.450.000,00
0,00
0,00
-747.000,00
-275.000,00

-495.000,00

-472.000,00

8.000,00
8.000,00

34.000,00
34.000,00

-825.000,00
-645.000,00
-180.000,00

-790.000,00
-615.000,00
-175.000,00

-483.000,00
-450.000,00
-25.000,00
-8.000,00

-462.500,00
-430.000,00
-24.500,00
-8.000,00

-130.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-140.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.340.000,00

1.344.500,00

5.000,00
5.000,00

5.000,00
5.000,00

5.000,00
0,00

5.000,00
0,00

-10.000,00

-10.000,00

-10.000,00

-10.000,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-5.000,00
1.335.000,00

-5.000,00
1.339.500,00

-333.750,00

-401.850,00

1.001.250,00

937.650,00

1.001.250,00

937.650,00

B) OPERACIONS INTERROMPUDES
18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions ininterrompudes netes d'impostos
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+18)

