Compte de resultats simplificat
Exercici 2019
(Deure) Haver
NÚM. DELS
COMPTES

NOTES DE LA
MEMÒRIA
1. Ingressos per les activitats

700, 705, (706), (708),
(709)
721
722, 723
724, 727, 728, (658)

a) Vendes i prestacions de serveis

(653), (654)
(6930), 71*, 7930
73
(600), (601), (602),
606, (607), 608, 609,
61*, (6931), (6932),
(6933), 7931, 7932,
7933

751, 753, 754,755, 759
(64)

890.275,77

749.544,50

510.941,77

63.355,00

61.703,00

c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions

27.691,55

59.821,78

393.592,32

257.809,22

0,00

0,00

-17.957,24

-18.848,29

0,00

0,00

7. Despeses de personal

-903.057,06

-813.450,58

8. Altres despeses d'explotació

-264.635,21

-287.887,58

-264.328,12

-287.551,13

d) Subvencions, donacions i altres ingressos

a) Ajuts concedits
b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de
l'òrgan de govern
3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació
4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu

5. Aprovisionaments

6. Altres ingressos de les activitats
752

EXERCICI N-1

1.234.183,37

b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic

2. Ajuts concedits i altres despeses
(650), (651), (652), 729

EXERCICI N

a) Ingressos per arrendaments
b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent

a) Serveis exteriors
(620)

a1) Recerca i desenvolupament

(621)

a2) Arrendaments i cànons

-38.324,75

-42.040,12

(622)

a3) Reparacions i conservació

-17.012,20

-37.503,78

(623)

a4) Serveis professionals independents

-51.157,84

-51.915,14

(624)

a5) Transports

-7.975,40

-4.913,46

(625)

a6) Primes d'assegurances

-3.447,93

-3.472,29

(626)

a7) Serveis bancaris

-1.807,73

-1.307,63

(627)

a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques

(628)

a9) Subministraments

(629)
(631), (634), 636, 639
(655), (694), (695),
794, 7954
(656), (659)
(68)
725, 726
7951, 7952, 7955,
7956

a10) Altres serveis
b) Tributs

-103.926,70

-307,09

-336,45

-35.912,26

-23.163,84

0,00

0,00

12.621,60

-253.074,52

0,00

0,00

0,00

0,00

11. Excés de provisions

(670), (671), (672),
770, 771, 772

b) Resultats per alienacions i altres
13. Altres resultats
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

760, 761, 762, 769

14. Ingressos financers

(660), (662), (665),
(669)

15. Despeses financeres

(663), 763

16. Variació de valor raonable en instruments financers

(668), 768

17. Diferències de canvi
18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers

a) Deterioraments i pèrdues

b) Resultats per alienacions i altres
II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I +II)

(6300)*, 6301*, (633),
638

-114.700,51

10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat

a) Deterioraments i pèrdues

(666), (667), (673),
766, 773

-42.254,85

d) Altres despeses de gestió corrent
9. Amortització de l'immobilizat

12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat

(696), (697), (698),
(699), 796, 797, 798,
799

-217,16

-29.073,40

c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les
activitats

(690), (691), (692),
790, 791, 792

(678), 778

-828,36

19. Impostos sobre beneficis
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)

J-DE20913A

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo.

0,00

0,00

12.621,60

-253.074,52

-527,00

-608,00

12.094,60

-253.682,52

