COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

1. Ingressos per les activitats
a) Vendes i prestacions de serveis

EXERCICI 2014
(Deure) Haver
EXERCICI 2014

EXERCICI 2013

551.447,23
415.449,13

593.744,64
452.671,30

b) Ingressos rebuts amb caràcte periòdic

7.315,00

6.435,00

c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col.laboracions

3.945,96

8.613,94

d) Subvencions oficials a les activitats

4.550,14

4.553,94

120.187,00
0,00

121.470,46
0,00

2. Ajuts concedits i altres despeses

-81.871,33

-80.979,75

a) Ajuts concedits

-81.871,33

-80.979,75

-18.749,04
-18.749,04

-12.748,02
-12.748,02

0,00

266,54

e) Donacions i altres ingressos per a activitats
f) Altres subvencions, donacions i llegats de l'exercici
incorporats al resultat de l'exercici
g) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts

b) Despeses per col.laboració i per l'exercici del càrrec de membre de l'organ 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. Aprovisionament
a) Consums i deteriorament d'existències
b) Treballs realitzats per altres entitats
6. Altres ingressos de les activitats
a) Ingressos per arrendaments
b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent

0,00

266,54

7. Despeses de personal

-352.847,28

-333.086,14

8. Altres despeses d'explotació

-111.303,91

-148.410,29

a) Serveis exteriors

-96.664,59

-113.188,68

a2) Arrendaments i cànons

-1.960,74

-21.757,69

a3) Reparacions i conservació

-2.472,58

-5.474,46

a4) Serveis professionals independents

-51.158,98

-44.498,18

a1) Investigació i desenvolupament

a5) Transports
a6) Primes d'assegurances

-3.587,82

-3.132,83

a7) Serveis bancaris

-1.122,47

-1.290,66

a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques

-5.021,51

-4.158,28

a9) Subministraments

-13.226,54

-14.638,27

a10) Altres serveis

-18.113,95

-18.238,31

-13.439,75
0,00

-25.031,79
-8.655,17

b) Altres tributs
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats
d) Altres despeses de gestió corrent
9. Amortització de l'immobilitzat
10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat

-1.199,57

-1.534,65

-123.983,97

-128.640,54

20.916,60

20.916,60

11. Excés de provisions

0,00

11.879,67

12. Deteriorament i resultat per alineacions de l'immobilitzat
a) Deterioraments i pèrdues
b) Resultats per alienacions i altres

0,00

0,00

13. Altres resultats

-263,14

-138,60

-116.654,84

-77.195,89

14. Ingressos financers

1.344,49

5.003,56

15. Despeses financeres

-179,92

-551,43

0,00

0,00

0,00

0,00

I) RESULTATS D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

16. Variació de valor raonable en instruments financers
17. Diferències de canvi
18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers
a) Deterioraments i pèrdues
b) Resultats per alienacions i altres
II) RESULTATS FINANCERS (14+15+16+17+18)
III) RESULTATS ABANS D'IMPOSTOS (I+II)

0,00

0,00

1.164,57

4.452,13

-115.490,27

-72.743,76

-115.490,27

-72.743,76

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

