ORZAMENTO 2020
PRESUPUESTO

1. Ingresos da actividade propia
Cotas de persoas asociadas e afiliadas (720)

540.302,21 €
4.920,00 €

Cotas socios

Cuotas de persoas usuarias e contrato da Xunta de Galicia (721)
Contrato Xunta de Galicia
Cotas usuarios por servizos

Ingresos por subvencións, donacións e legados á actividade (740 e 747)

458.658,24 €
335.078,24 €
123.580,00 €

76.723,97 €

Convenios e subvencións para a actividade da entidade

8. Gastos de persoal

-437.420,35 €

Soldos e salarios (640)

-337.090,77 €

Remuneracións persoal da entidade

-€

Indemnizaciós (641)
Indemnizacións por non renovación de contratos e despidos

Seguridad Social a cargo da entidade (642)

-98.003,16 €

Seguridade social personal da entidade

Outros gastos sociais (649)

-2.326,42 €

Gastos sociais persoal da entidade

9. Outros gastos da actividade
Arrendamentos e cánones (621)

-90.831,23 €
-14.235,24 €

Gastos aluguer instalacións da entidade

Reparacións e conservación (622)
Gastos de mantemento de vehículos
Gastos de mantemento de casa e finca

Servizos de profesionais independentes (623)

-10.808,52 €
-3.106,92 €
-7.701,60 €

-10.000,00 €

Honorarios profesionais independentes

-€

Transportes/portes (624)
Gastos de transportes realizados por terceiros non incluidos no prezo do inmovilizado ou existencias

Primas de seguros (625)

-2.983,06 €

Seguros das inversións e da actividade da entidade

Servizos bancarios e similares (626)

-171,68 €

Comisións e xestións bancarias

Publicidade, propaganda e relacións públicas (627)

-€

Gastos de publicidade e representación

Subministros (628)

-6.075,81 €

Electricidade, auga, calefacción, butano.

Outros servizos (629)
Gastos de alimentación
Gastos de transporte
Gastos de teléfono, mensaxería,formación, sanidade, material de oficina, etc

Outros Tributos (631)

-46.238,84 €
-21.000,00 €
-6.663,50 €
-18.575,34 €

-318,08 €

Tributos e taxas

10. Amortización do inmovilizado
Amortización do inmovilizado intanxible (680)

-32.390,99 €
-€

Depreciación anual do inmovilizado intanxible

Amortización do inmovilizado material (681)

-32.390,99 €

Depreciación anual do inmovilizado material

11. Subv. Don. e legados de cap. transferidos ol excedente do ex.
Subvencións de capital transferidos ao excedente do exercicio (745)
Imputación subvención das inversións

20.318,75 €
20.318,75 €

A.) EXCEDENTE DA ACTIVIDADE

-21,61 €

14. Ingresos financieiros

164,75 €

Outros ingresos financieiros (769)

164,75 €

Ingresos de natureza financieira

15. Gastos financieiros
Intereses de deudas (662)

-143,14 €
-€

Intereses de préstamos recibidos e outras deudas pendentes de amortizar

Outros gastos financieros (669)

-143,14 €

Gastos de natureza financieira

16. Diferenzas de cambio

-€

Diferenzas negativas de cambio (668)

-€

Pérdida por cambio de moeda

Diferenzas positivas de cambio (768)

-€

Beneficio por cambio de moneda

B.) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCIEIRAS

21,61 €

C.) RESULTADO DO EXERCICIO

-0,00 €

RESUME:
INGRESOS
GASTOS
RESULTADO

560.785,71 €
-560.785,71 €
0,00 €

