ORZAMENTO 2022
ORZAMENTO

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

560.525,00 €
4.920,00 €

Cotas socios/as

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

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

401.010,00 €
301.270,00 €
99.740,00 €

154.595,00 €

Convenios e subvencións para a actividade da entidade

8. Gastos de persoal

-461.547,00 €

Soldos e salarios (640)

-350.508,68 €

Remuneracións persoal da entidade

Indemnizacións (641)

-€

Indemnizacións por non renovación de contratos e despidos

Seguridade Social a cargo da entidade (642)

-111.038,32 €

Seguridade social persoal da entidade

Outros gastos sociais (649)

-€

Gastos sociais persoal da entidade

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

-91.595,00 €
-14.520,00 €

Gastos aluguer instalacións da entidade

Reparacións e conservación (622)
Gastos de mantemento de vehículos
Gastos de mantemento de equipos
Gastos de mantemento de centros e finca

Servizos de profesionais independentes (623)

-20.015,00 €
-3.900,00 €
-2.815,00 €
-13.300,00 €

-8.200,00 €

Honorarios profesionais independentes

Transportes/portes (624)

-€

Gastos de transportes realizados por terceiros non incluidos no prezo do
inmobilizado ou existencias

Primas de seguros (625)

-3.100,00 €

Seguros das inversións e da actividade da entidade

Servizos bancarios e similares (626)

-330,00 €

Comisións e xestións bancarias

Publicidade, propaganda e relacións públicas (627)
Gastos de publicidade e representación

-8.500,00 €

Suministros (628)
Electricidade, auga, calefacción, butano

Outros servizos (629)
Gastos de alimentación
Gastos de transporte
Gastos actividades usuarios/as, control instalacións, prevención de riscos,
formación, teléfono, cotas, etc

-36.580,00 €
-19.600,00 €
-5.600,00 €
-11.380,00 €

Gastos por imprevistos derivados COVID-19

Outros Tributos (631)

-350,00 €

Tributos e tasas

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

-31.914,00 €
-€

Depreciación anual do inmobilizado intanxible

Amortización do inmobilizado material (681)

-31.914,00 €

Depreciación anual do inmobilizado material

11. Subv. Don. e legados de cap. transferidos ao excedente do ex.
Subvencións de capital transferidos ao excedente do exercicio (745)

24.531,00 €
24.531,00 €

Imputación subvención das inversións

A.) EXCEDENTE DA ACTIVIDADE

0,00 €

14. Ingresos financieiros

0,00 €

Outros ingresos financieiros (769)

0,00 €

Ingresos de natureza financiera

15. Gastos financieros
Intereses de débedas (662)

0,00 €
-€

Intereses de préstamos recibidos e outras débedas pendentes de amortizar

Outros gastos financieros (669)

0,00 €

Gastos de natureza financieira

16. Diferenzas de cambio

-€

Diferenzas negativas de cambio (668)

-€

Pérdida por cambio de moneda

Diferenzas positivas de cambio (768)

-€

Beneficio por cambio de moneda

B.) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCIEIRAS

0,00 €

C.) RESULTADO DO EXERCICIO

0,00 €

RESUME:
INGRESOS
GASTOS
RESULTADO

585.056,00 €
-585.056,00 €
0,00 €

