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1. Ingressos per les activitats 788.998,28

    a) Vendes i prestacions de serveis 154.854,26

    b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic -

    c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col.laboracions -

    d) Subvencions oficials a les activitats 35.000,00

    e) Donacions i altres ingressos per a activitats 599.144,02

    f) Altres subvencions, donacions i llegats de l'exercici incorporats al resultat de l'exercici -

    g) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts -

2. Ajuts concedits i altres despeses (900,00)

    a) Ajuts concedits (900,00)

    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 (6.278,31)

   a) Consums i deteriorament d'existències (1.278,31)

   b) Treballs realitzats per altres entitats (5.000,00)

6. Altres ingressos de les activitats -

   a) Ingressos per arrendaments -

   b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent -

7. Despeses de personal (478.001,41)

8. Altres despeses d'explotació (256.660,09)

   a) Serveis exteriors (255.560,09)

       a.1) Recerca i desenvolupament -

       a.2) Arrendaments i cànons (16.758,99)

       a.3) Reparacions i conservació (38.000,00)

       a.4) Serveis professionals independents (20.430,23)

       a.5) Transports -

       a.6) Primes d'assegurances (11.963,81)

       a.7) Serveis bancaris (2.234,41)

       a.8) Publicitat, propaganda i relacions públiques (10.300,00)

       a.9) Subministraments (65.675,97)

       a.10) Altres serveis (90.196,67)

   b) Tributs (1.000,00)

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

   d) Altres despeses de gestió corrent (100,00)

9. Amortització de l'immobilitzat (59.849,72)

10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat 19.243,08

11. Excés de provisions -

12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -

   a) Deterioraments i pèrdues -

   b) Resultats per alienacions i altres -

13. Altres resultats -

A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 6.551,83

14. Ingressos financers -

15. Despeses financeres (4.691,33)

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 -

A.2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18) -4.691,33

A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II) 1.860,50

19. Impost sobre beneficis -

A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19) 1.860,50


