ORZAMENTO 2015 ASOCIACIÓN AMIPA
GASTOS
ORZAMENTO
Compra de bens destinados á actividade (600)

15.050,00 €

Produtos principais da actividade

Compra de materias primas (601)

-

€

Bens das actividades económicas

Compra de outros aprovisionamentos (602)

2.000,00 €

Produtos auxiliares das actividades

Traballos realizados por outras empresas (607)

25.850,00 €

Servizos externos para actividades

Alugueres (621)

200,00 €

Gastos aluguer de instalacións

Reparacións e conservación (622)

3.000,00 €

Gastos mantemento de inversións

Servizos de profesionais independentes (623)

5.132,40 €

Profesionais diversos

Transportes (624)

-

€

Gasto de transporte non incluídos en exist. ou inmob.

5.400,00 €

Seguros (625)
Seguros para os investimentos e as actividades.

Servizos bancarios e similares (626)

450,00 €

Gastos xestión de recibos, comisións...

Publicidade, propaganda e relacións públicas (627)

150,00 €

Gastos de publicidade e representación

Subministracións (628)

18.296,00 €

Luz, Auga, Carburantes….

Outros servizos (629)
Outros tributos (631)

3.695,00 €
312,20 €

Tributos locais e taxas

Axustes IVE (634)
Soldos e Salarios (640)

1.237,00 €
111.465,57 €

Salarios Persoal Entidade

Seguridade Social (642)

35.229,21 €

S.Social Persoal Entidade

Outros gastos sociais (649)

1.200,00 €

Gastos sociais persoal entidade

Axudas monetarias (650)

6.600,00 €

Axudas en metálico

Axudas non monetarias (651)

-

€

-

€

-

€

Axudas en especie

Gastos por colaboracións (653)
Compensacións gastos por colaboración

Gastos órganos de goberno (654)
Compensacións gastos órganos de goberno

Perdas de créditos incobrables derivados da actividade (655)

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

Cotas actividade non cobradas

Intereses de débedas (662)
Intereses de créditos recibidos

Perdas en valores de débeda (666)
Perdas por baixa de valores de débeda

Perdas de créditos (667)
Perdas por insolvencias de créditos

Diferenzas negativas de cambio (668)
Perdas por cambio de moeda

Outros gastos financeiros (669)
Outros gastos de carácter financeiro

Perdas procedentes do I.Intanxible (670)
Perdas en ventas de I. Intanxible

Perdas procedentes do I.Material (671)
Perdas en ventas de I. Material

Gastos excepcionais (678)
Gastos non previstos

Amortización do Inmobilizado Intanxible (680)
Gasto dos investimentos do exercicio

Amortización do Inmobilizado Material (681)

28.902,07 €

Gasto dos investimentos do exercicio

TOTAL GASTOS

264.169,45 €

INGRESOS
Ventas de bens (700)

2.100,00 €

Venta de produtos

Prestación de servizos (705)

7.800,00 €

Prestación de servizos pola asociación

Variación de existencias (71)

-

€

Variación de existencias de produtos

Cotas de Afiliados (720)

4.150,00 €

Cantidades pagadas polos socios da entidade

Cotas de usuarios (721)

165.604,50 €

Cotas a pagar polos usuarios das actividades

Ingresos patrocinadores e colaboradores (723)

-

€

Convenios de colaboración e patrocinios

Ingresos por subvencións e doazóns (740)

57.048,67 €

Convenios e subvencións para actividades

Reintegro de axudas e asignacións (728)

-

€

-

€

Reintegro de axudas concedidas

Traballos realizados para a entidade (73)
Activación de gastos por inmobilización

Subvencións de capital traspasadas o exercicio (745)

23.801,95 €

Imputación subv. dos investimentos

Doazóns e legados de capital traspasadas o exercicio (746)
Imputación subv. dos investimentos

4.525,67 €

Alugueres (752)

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

Aluguer de inmobilizado

Ingresos por comisións (754)
Comisións en servizos

Ingresos por servizos ó persoal (754)
Comedores, economatos, transporte ….

Ingresos por servizos diversos (759)
Prestación de servizos eventuais a entidades ou persoas

Ingresos de part. en instrumentos de patrimonio (760)
Bºs Fondos de Investimento ….

Ingresos de valores representativos de débeda (761)
Ingresos débeda pública …

Ingresos de créditos (762)
Intereses de créditos concedidos

Outros ingresos financeiros (769)
Outros ingresos de carácter financeiro

Diferenzas positivas de cambio (768)
Ganancias por cambio de moeda

Beneficios procedentes do I.Intanxible (770)
Bº en ventas de I. Intanxible

Beneficios procedentes do I.Material (771)
Bº en ventas de I. Material

Ingresos excepcionais (778)
Ingresos non previstos

Excesos de provisións (795)
Cantidades revertidas por provisións no exercicio

TOTAL INGRESOS
RESULTADO DO EXERCIZO

265.030,79 €
861,34 €

