
 
057 - ENTITAT VALENCIANA DE VIVENDA I SÒL

A)  OPERACIONS CONTINUADES.

A.1)  RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)

A.2)  RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16)

A.3)  RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)

A.4)  RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A.3+17)

B)  OPERACIONS INTERROMPUDES.

A.5)  RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+18)

1. Import net de la xifra de negocis.

2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació.
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu.
4. Aprovisionaments.

5. Altres ingressos d'explotació.

6. Despeses de personal.

7. Altres despeses d'explotació.

8. Amortització de l'immobilitzat.
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres.
10. Excessos de provisions.
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat.

12. Ingressos financers.

13. Despeses financeres.

14. Variació de valor raonable en instruments financers.

15. Diferències de canvi.
16. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers.

17. Impostos sobre beneficis.

18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos.

(En milers d'euros)

PREVISIÓPRESSUPOST

          -2.098,83

          -1.382,15

          -3.480,98

          -3.480,98

          -3.480,98

          -6.827,84

          -1.403,16

          -8.231,00

          -8.231,00

          -8.231,00

          22.446,42

          -7.233,39
               0,00

            -500,00

           6.866,46

          -6.938,00

         -14.019,42

         -11.082,47
           8.361,57

               0,00
               0,00

               0,00

            -830,87

               0,00

               0,00
            -551,28

               0,00

               0,00

          15.023,41

         -17.832,06
          16.699,46
          -1.500,00

           2.418,04

          -7.420,25

         -13.248,91

         -11.168,03
           9.946,75

               0,00
             253,75

             179,32

            -949,19

               0,00

               0,00
            -633,29

               0,00

               0,00

a) Vendes.
b) Prestacions de servicis.

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.

a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.

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

a) Servicis exteriors.
b) Tributs.
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials.
d) Altres despeses de gestió corrent.
e) Subvencions d'explotació a l'exterior.
f) Subvencions de capital a l'exterior.

a) Deterioraments i pèrdues.
b) Resultats per alienacions i altres.

a) De participacions en instruments de patrimoni.

b) De valors negociables i altres instruments financers.

a) Per deutes amb empreses del grup i associades.
b) Per deutes amb tercers.
c) Per actualització de provisions.

a) Cartera de negociació i altres.
b) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda.

a) Deterioraments i pèrdues.
b) Resultats per alienacions i altres.

           9.037,51
          13.408,91

               0,00
               0,00

            -500,00
               0,00

               0,00
           6.866,46

          -5.314,99
          -1.623,01

               0,00

          -8.371,18
          -2.943,50
          -2.704,74

               0,00
               0,00
               0,00

               0,00
               0,00

               0,00

               0,00

               0,00
            -830,87

               0,00

               0,00
               0,00

            -551,28
               0,00

b.1) Subvencions d'explotació de la Generalitat.

b.2) Altres subvencions.

a.1) En empreses del grup i associades.

a.2) En tercers.

b.1) D'empreses del grup i associades.

b.2) De tercers.

           6.866,46

               0,00

               0,00

               0,00

               0,00

               0,00

           2.382,45

               0,00

               0,00

               0,00

               0,00

             179,32

           2.785,03
          12.238,38

               0,00
               0,00

          -1.500,00
               0,00

              35,59
           2.382,45

          -5.682,61
          -1.737,64

               0,00

          -7.513,07
          -2.893,50
          -2.842,34

               0,00
               0,00
               0,00

          16.321,29
         -16.067,54

               0,00

             179,32

               0,00
            -949,19

               0,00

               0,00
               0,00

            -633,29
               0,00

COMPTE  DE  PÈRDUES I  GUANYS
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