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â
aÈcur Dr roäÐ Dr arott

COMPTE DE PÈRDUES ß1-12-211

l. lmport net de Ia xifra de negocis

705 Prestacions de serveis

4. Aprovisionaments

602 Compres d'altres aprovisionaments
607 Treballs realitzats per altres empreses

5. Altres ingressos d'explotació

759 lngressos per serveis diversos

6. Despeses de personal

195.942,57 € I18.514,75€

795.942,57 € 118.514,75 €

-30.768,63C -23.325,18€

-2.365,65 € -1.574,79 €
-28.402,98€ -21..750,40€

5.842,66 € 8.695,05 €

5.842,66 € 8.695,05 €

-29.781,12 € -84.965,02 €

640 Sous i Salaris -21.402,04 € -31.086,82 €
641 lndemnitzacions -1.000,00 € -4L.238,46 €
O+Z SeC

7. Altres despeses d'explotació -59.573,05 € 45.112,39 C

621 Arrendaments i cànons

622 Reparació i conservació

623 Serveis de professionals indep.
625 Primes d'assegurances

626 Serveis bancaris isimilars
627 Publicitat
628 Subministraments

-4.1 € -3.262,59€
-t6.259,38€ -22.667,20€

-6.725,57 € -9.7L7,4t€
-4.L33,77€ -4.034,96€
-2.28L,60 € -1.310,51€

-524,05€ -181,08 €
-22.707,09 € -1.890,64 €

629 Altres serveis -3.717 € 1 96€
631Altres tributs -254,04€ -254,04€

8. AmortiEació de l'immobiliEat -10.822,91€ -10.997,92€

681 Amortització de l'immobilitzat material -t0.822,9t€ -10.997,92€

9. lmputació de subvencions del immobilitzat no finan. I altres 3.500,00 € 3.500,00 €

746 Subv., donacions, llegats de capital trans. Resul. Ex. 3.500,00 € 3.500,00 €

12. Altres resultats 345,25 € 6.590,66 €

678 Despeses excepcionals -7,97 € -0,01 €
778 lngressos excepcionals 353,22 € 6.590,66 €

14. Despeses financeres -24.740,98 C. -11.764,40 €,

662 lnteressos de deutes -24.740,98€ -17.764,40€



GOXUN|ÎAT Dr itct¡'tÎ3
aleu¡ DlTott¡tDEatai¡

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS (3I.I2.21I

l. lmport net de la xifra de negocis 195.942,57 € fi8.514,75C

705 Prestacions de serveis L95.942,57€ 118.514,75€

4. Aprovisionaments -30.768,63 €. -23.325j8 e

602 Compres d'altres aprovisionaments -2.365,65 € -t.574,78€
607 Treballs realitzats per altres empreses -28.402,98€ -2L.750,40€

5. Altres ingressos d'explotació 5.842,66 € 8.695,05 €

759 lngressos per serveis diversos 5.842,66 € 8.695,05 €

6. Despeses de personal -29.781,12 € -84.965,02 €

640 Sous i Salaris -21.402,04 € -31.086,82 €
641 lndemnitzacions -1.000,00€ -41.238,46€
642 Seguretat Social a càrrec de I'empresa -7.379,08€ -L2.639,74€

7. Altres despeses d'explotació -59.573,05 €, 45.112,39 €

621 Arrendaments i cànons -4.t70,27 € -3.262,59€
622 Reparació i conservació -16.259,38€ -22.667,20€
623 Serveis de professionals indep -6.725,57 € -9.7t7,4L€
625 Primes d'assegurances -4.L33,71€ -4.034,96 €
626 Serveis bancaris i similars -2.28L,60 € -1.310,51€
627 Publicitat -524,05 € -181,08 €
628 Subministraments -22.tO7,09 € -1.990,64 €
629 Altres serveis -3.t17,34 € 1.793,96 €
631Altres tributs -254,04€ -254,04€

8. Amortitsació de l'immobilitzat -10.822,91€ -10.997,92€

681 Amortització de I'immobilitzat material -LO.822,91€ -L0.997p2€

9. lmputació de subvencions del immobilitzat no finan. I altres 3.500,00 € 3.500,00 €

746 Subv., donacions, llegats de capital trans. Resul. Ex. 3.500,00 € 3.500,00 €

12. Altres resultats 345,25 € 6.590,66 €

678 Despeses excepcionals -7,97 € -0,01€
778 lngressos excepcionals 353,22 € 6.590,66 €

14. Despeses financeres -24.740,98 €. -11.764,40 €,

662 lnteressos de deutes -24.740,98€ -t1.764,40€


