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AJUNTAMENT DE PALMA
COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI
2018
NOTES EN
MEMÒRIA

COMPTES

Ex.: 2018

Ex.: 2017
288.084.261,37

1. Ingressos tributaris i urbanístics

295.255.502,54

288.084.261,37

217.376.118,23

209.062.023,77

74.410.365,85

76.160.055,36

1.751.481,82

1.680.780,61

1.717.536,64

1.181.401,63

2. Transferències i subvencions rebudes

97.366.035,27

95.793.365,96

a) De l'exercici

92.034.427,63

91.368.762,12

72,73 a) Impostos
740,742 b) Taxes
744 c) Contribucions especials
745,746 d) Ingressos urbanístics

751 a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses
de l'exercici
750 a.2) Transferències
752 a.3) Subvencions rebudes per a cancel·lació de
passius que no suposin finançament específic d'un
element patrimonial
7530 b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no
financer
754 c) Imputació de subvencions per a actius corrents i
altres
3. Vendes i prestacions de serveis
700,701,702,703 a) Vendes
,704
741,705 b) Prestació de serveis

4.419.073,45

92.034.427,63

86.949.688,67

352.766,53
4.978.841,11

4.424.603,84

979.149,28

855.268,78
133,52

707 c) Imputació d'ingressos per actius construïts o
adquirits per a altres entitats
71,7940,(6940) 4. Variació d'existències de productes acabats i
en curs de fabricació i deterioració de valor
780,781,782,783 5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu
,784 immobilitzat
776,777 6. Altres ingressos de gestió ordinària

979.149,28

855.135,26

22.619.981,62

23.812.649,66

416.220.668,71

408.545.545,77

-138.963.536,42

-132.550.682,18

-110.023.153,67

-103.651.479,21

-28.940.382,75

-28.899.202,97

-77.726.896,17

-82.672.968,33

-115.210.998,86

-108.583.600,83

-114.765.035,33

-108.126.078,88

-445.963,53

-457.521,95

795 7. Excessos de provisions
A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA
(1+2+3+4+5+6+7)
8. Despeses de personal

(640),(641) a) Sous, salaris i assimilats
(642),(643),(644),(645) b) Càrregues socials
(65) 9. Transferències i subvencions concedides
10. Aprovisionaments

(600),(601),(602),(605) a) Consum de mercaderies i altres
,(607),61 aprovisionaments
(6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioració de valor de mercaderies, matèries
,7942,7943 primeres i altres aprovisionaments
11. Altres despeses de gestió ordinària
(62) a) Subministraments i serveis exteriors
(63) b) Tributs
(676) c) Altres
(68) 12. Amortització de l'immobilitzat
B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA
(8+9+10+11+12)
I. Resultat (estalvi o *desahorro) de la gestió
ordinària (A+B)
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-12.725.640,42

-11.466.483,46

-344.627.071,87

-335.273.734,80

71.593.596,84

73.271.810,97
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AJUNTAMENT DE PALMA
COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI
2018
NOTES EN
MEMÒRIA

COMPTES

Ex.: 2018

Ex.: 2017
-7.633.670,96

13. Deterioració de valor i resultats per
alienació de l'immobilitzat no financer i actius
en estat de venda
(690),(691),(692),(693) a) Deterioració de valor
,(6948),790,791,792
,793,7948,799
770,771,772,773 b) Baixes i alienacions
,774,(670),(671),(672)
,(673),(674)
7531 c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no
financer

164.958,15

-7.633.670,96

164.958,15

-7.636.370,96

2.700,00

22.912,35

-587.324,59

775,778 a) Ingressos

23.532,34

240.384,72

(678) b) Despeses

-619,99

-827.709,31

71.781.467,34

65.050.815,42

7.458.768,14

16.287.880,98

800.000,39

9.979.666,43

800.000,39

9.979.666,43

6.658.767,75

6.308.214,55

6.658.767,75

6.308.214,55

-8.170.131,23

-10.171.730,84

-8.170.131,23

-10.171.730,84

-5.601.235,46

-9.576.774,45

-91.036,58

-631.015,88

-5.510.198,88

-8.945.758,57

14. Altres partides no ordinàries

II. Resultat de les operacions no financeres
(I+13+14)
15. Ingressos financers

a) De participacions en instruments de patrimoni
7630 a.1) En entitats del grup, multigrup i associades
760 a.2) En altres entitats
b) De valors representatius de deute, de crèdits i
d'altres inversions financeres
7631,7632 b.1) En entitats del grup, multigrup i associades
761,762,769,76454 b.2) Altres
,(66454)
16. Despeses financeres
(663) a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i
associades
(660),(661),(662),(669) b) Altres
,76451,(66451)
785,786,787,788 17. Despeses financeres imputades a l'actiu
,789
18. Variació del valor raonable en actius i
passius financers
7646,(6646),76459,(66459) a) Derivats financers
7640,7642,76452,76453 b) Altres actius i passius a valor raonable amb
,(6640),(6642),(66452),(664 imputació en resultats
53)
7641,(6641) c) Imputació al resultat de l'exercici per actius
financers disponibles per a la venda
768,(668) 19. Diferències de canvi
20. Deterioració de valor, baixes i alienacions
d'actius i passius financers
796,7970,766,(6960) a) D'entitats del grup, multigrup i associades
,(6961),(6962),(6970),(666)
,7980,7981,7982,(6980)
,(6981),(6982),(6670)
765,7971,7983,7984 b) Altres
,7985,(665),(6671),6963)
,(6971),(6983),(6984),(6985
)
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AJUNTAMENT DE PALMA
COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI
2018
NOTES EN
MEMÒRIA

COMPTES

Ex.: 2018

Ex.: 2017

755,756 21. Subvencions per al finançament
d'operacions financeres
III. Resultat de les operacions financeres
(15+16+17+18+19+20+21)

-6.312.598,55

-3.460.624,31

IV. Resultat (estalvi o *desahorro) net de
l´exercici (II+ III)

65.468.868,79

61.590.191,11

+ Ajustos en el compte del resultat de l´exercici
anterior
Resultat de l´exercici anterior ajustat
(IV+Ajustos)
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61.590.191,11

