
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

A) OPERACIONS CONTINUADES
1.Import net de la xifra de negocis -5.000,00 

a) Vendes 0,00 

7000-Vendes de mercaderies

7010-Vendes de productes acabats

7020-Vendes de productes semiacabats

7030-Vendes de subproductes i residus

7040-Vendes d'envasos i embalatges

7060-Descomptes sobre vendes per pagament immediat de mercaderies

7061-Descomptes sobre vendes per pagament immediat de productes acabats

7062-Descomptes sobre vendes per pagament immediat de productes semiacabats

7063-Descomptes sobre vendes per pagament immediat de subproductes i residus

7080-Devolucions de vendes de mercaderies

7081-Devolucions de vendes de productes acabats

7082-Devolucions de vendes de productes semiacabats

7083-Devolucions de vendes de subproductes i residus

7084-Devolucions de vendes d'envasos i embalatges

7090-Ràpels sobre vendes de mercaderies

7091-Ràpels sobre vendes de productes acabats

7092-Ràpels sobre vendes de productes semiacabats

7093-Ràpels sobre vendes de subproductes i residus

7094-Ràpels sobre vendes d'envasos i embalatges

b) Prestacions de serveis -5.000,00 

7050-Prestacions de serveis  GC, SCS, ICS, ICASS i Organismes Autònoms

7051-Prestacions de serveis  a entitats SEC95 de l'Administació de la Generalitat

7052-Prestacions de serveis a resta -5.000,00 

c) Ingressos de caràcter financer de les societats holding 0,00 

7070-Ingressos de caràcter financer de les societats holding

2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 

6930-Pèrdues per deteriorament de productes acabats i en curs de fabricació

7100-Variació d'existències de productes en curs

7110-Variació d'existències de productes semiacabats

7120-Variació d'existències de productes acabats

7130-Variació d'existències de subproductes, de residus i materials recuperats

7930-Reversió del deteriorament de productes acabats i en curs de fabricació

3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 

7300-Treballs realitzats per a l'immobilitzat intangible

7310-Treballs realitzats per a l'immobilitzat material

7320-Treballs realitzats en inversions immobiliàries

7330-Treballs realitzats per a l'immobilitzat material en curs

4. Aprovisionaments 0,00 

a) Consum de mercaderies 0,00 

6000-Compres de mercaderies

6060-Descomptes sobre compres per pagament immediat de mercaderies

6080-Devolucions de compres de mercaderies

6090-Ràpels per compres de mercaderies

6100-Variació d'existències de mercaderies

b) Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles 0,00 

6010-Compres de primeres matèries

6020-Compres d'altres aprovisionaments

6061-Descomptes sobre compres per pagament immediat de primeres matèries

6062-Descomptes sobre compres per pagament immediat d'altres aprovisionaments

6081-Devolucions de compres de primeres matèries

6082-Devolucions de compres d'altres aprovisionaments

6091-Ràpels per compres de primeres matèries

6092-Ràpels per compres d'altres aprovisionaments

6110-Variació d'existències de primeres matèries

6120-Variació d'existències d'altres aprovisionaments

c) Treballs realitzats per altres empreses 0,00 

6070-Treballs realitzats per altres empreses

d) Deteriorament de mercaderies, primeres matèries i altres aprovisionaments 0,00 

6931-Pèrdues per deteriorament de mercaderies

6932-Pèrdues per deteriorament de primeres matèries

6933-Pèrdues per deteriorament d'altres aprovisionaments

7931-Reversió del deteriorament de mercaderies
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7932-Reversió del deteriorament de primeres matèries

7933-Reversió del deteriorament d'altres aprovisionaments

5. Altres ingressos d'explotació 0,00 

a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 

7510-Pèrdua transferida (no GC, SCS, ICS, ICASS, OA ni empreses SEC95 GC)

7511-Benefici atribuït (no GC, SCS, ICS, ICASS, OA ni empreses SEC95 GC)

7520-Ingressos per arrendaments (no GC, SCS, ICS, ICASS, OA ni empreses SEC95 GC)

7530-Ingressos de propietat industrial cedida en explotació (no GC, SCS, ICS, ICASS, OA ni empreses SEC95 GC)

7540-Ingressos per comissions(no GC, SCS, ICS, ICASS, OA ni empreses SEC95 GC)

7550-Ingressos per serveis al personal (no GC, SCS, ICS, ICASS, OA ni empreses SEC95 GC)

7590-Ingressos per serveis diversos a GC, SCS, ICS, ICASS i Organismes Autònoms

7591-Ingressos per serveis diversos a entitats SEC95 de l'Administació de la Generalitat

7592-Ingressos per serveis diversos resta

b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici 0,00 

7400-Subvencions a l'explotació de l'Administració de l'Estat

7401-Subvencions a l'explotació d'entitats autònomes i entitats públiques de l'Administració de l'Estat

7402-Subvencions a l'explotació de la Seguretat Social de l'Estat i les seves entitats gestores

7403-Subvencions a l'explotació dels Departaments de l'Administració de la Generalitat

7404-Subvencions a l'explotació del SCS, ICS i ICASS

7405-Subvencions a l'explotació d'entitats autònomes administratives de la Generalitat

7406-Subvencions a l'explotació d'empreses i entitats públiques de la Generalitat

7407-Subvencions a l'explotació d'Universitats de la Generalitat

7408-Subvencions a l'explotació de les entitats locals i d'altres comunitats autònomes

7409-Subvencions a l'explotació de la Unió Europea i d'altres de l'exterior

7410-Altres donacions i llegats a l'explotació del sector privat

7470-Altres subvencions, donacions i llegats transferits al resultat de l'exercici

6. Despeses de personal 0,00 

a) Sous, salaris i assimilats 0,00 

6400-Sous i salaris

6410-Indemnitzacions

6450-Retribucions al personal liquidades amb instruments de patrimoni

b) Càrregues socials 0,00 

6420-Seguretat Social a càrrec de l'empresa

6430-Retribucions a llarg termini mitjançant sistemes d'aportació definida

6490-Altres despeses socials

c) Provisions 0,00 

6440-Retribucions a llarg termini mitjançant sistemes de prestació definida. Contribucions anuals

6442-Retribucions a llarg termini mitjançant sistemes de prestació definida. Altres costos

6457-Retribucions al personal liquidades en efectiu basat en instruments de patrimoni

7950-Excés de provisió per retribucions al personal

7957-Excés de provisió per transaccions amb pagaments basats en instruments de patrimoni

7. Altres despeses d'explotació 3.436,69 

a) Serveis exteriors 3.436,69 

6200-Despeses en recerca i desenvolupament de l'exercici

6210-Arrendaments i cànons

6220-Reparacions i conservació 724,60 

6230-Serveis de professionals independents 2.616,28 

6240-Transports

6250-Primes d'assegurances

6260-Serveis bancaris i similars 38,52 

6270-Publicitat, propaganda i relacions públiques 550,00 

6280-Subministraments 115,00 

6290-Altres serveis -607,71 

b) Tributs 0,00 

6310-Altres tributs

6341-Ajustaments negatius en IVA d'actiu corrent

6342-Ajustaments negatius en IVA d'inversions

6360-Devolució d'impostos

6391-Ajustaments positius en IVA d'actiu corrent

6392-Ajustaments positius en IVA d'inversions

c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials 0,00 

6500-Pèrdues de crèdits comercials incobrables

6940-Pèrdues per deteriorament de crèdits per operacions comercials

6954-Dotació a la provisió per contractes onerosos

6959-Dotació a la provisió per a altres operacions comercials

7940-Reversió del deteriorament de crèdits per operacions comercials

7954-Excés de provisió per operacions comercials
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d) Altres despeses de gestió corrent 0,00 

6510-Benefici transferit (gestor)

6511-Pèrdua suportada (partícip o associada no gestor)

6530-Subvencions corrents a l'Administració de l'Estat i les seves entitats

6531-Subvencions corrents a Departaments de l'Administració de la Generalitat

6532-Subvencions corrents al SCS, ICS i ICASS

6533-Subvencions corrents a entitats autònomes administratives de la Generalitat

6534-Subvencions corrents a empreses i entitats públiques de la Generalitat

6535-Subvencions corrents a Universitats de la Generalitat

6536-Subvencions corrents a entitats locals i a altres comunitats autònomes

6537-Subvencions corrents a la Unió Europea i a altres de l'exterior

6538-Subvencions corrents a altres

6560-Subvencions de capital a l'Administració de l'Estat i les seves entitats

6561-Subvencions de capital a Departaments de l'Administració de la Generalitat

6562-Subvencions de capital al SCS, ICS i ICASS

6563-Subvencions de capital a entitats autònomes administratives de la Generalitat

6564-Subvencions de capital a empreses i entitats públiques de la Generalitat

6565-Subvencions de capital a Universitats de la Generalitat

6566-Subvencions de capital a entitats locals i a altres comunitats autònomes

6567-Subvencions de capital a la Unió Europea i a altres de l'exterior

6568-Subvencions de capital a altres

6590-Altres pèrdues en gestió corrent

e) Despeses per emissió de gasos d'efecte hivernacle 0,00 

6291-Despeses per emissió de gasos d'efecte hivernacle

8. Amortització de l'immobilitzat 0,00 

6800-Amortizació de l'immobilitzat intangible

6810-Amortizació de l'immobilitzat material

6820-Amortizació de les inversions immobiliàries

9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 

7460-Subvencions, donacions i llegats de capital transferits al resultat de l'exercici

10. Excessos de provisions 0,00 

7951-Excés de provisió per a impostos

7952-Excés de provisió per a altres responsabilitats

7955-Excés de provisió per a actuacions mediambientals

7956-Excés de provisió per a reestructuracions

11. Deteriorament i resultats per alienacions de l'immobilitzat 0,00 

a) Deteriorament i pèrdues 0,00 

6900-Pèrdues per deteriorament de l'immobilitzat intangible

6910-Pèrdues per deteriorament de l'immobilitzat material

6920-Pèrdues per deteriorament de les inversions immobiliàries

7900-Reversió del deteriorament de l'immobilitzat intangible

7910-Reversió del deteriorament de l'immobilitzat material

7920-Reversió del deteriorament de les inversions immobiliàries

b) Resultats per alienacions i altres 0,00 

6700-Pèrdues procedents de l'immobilitzat intangible

6710-Pèrdues procedents de l'immobilitzat material

6720-Pèrdues procedents de les inversions immobiliàries

7700-Beneficis procedents de l'immobilitzat intangible

7710-Beneficis procedents de l'immobilitzat material

7720-Beneficis procedents de les inversions immobiliàries

c) Deteriorament i resultats per alienacions del imobilitzat de les societats holding 0,00 

6955-Pèrdues per deteriorament i resultats per alienacions del imobilitzat de les societats holding

7959-Beneficis per deteriorament i resultats per alienacions del imobilitzat de les societats holding

12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 

7740-Diferència negativa en combinacions de negocis

13. Altres resultats 0,00 

6780-Despeses excepcionals

7780-Ingressos excepcionals

A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -1.563,31 

14. Ingressos financers -7,70 

a) De participacions en instruments de patrimoni 0,00 

a1) En empreses del grup i associades 0,00 

7600-Ingressos de participacions en instruments de patrimoni, empreses del grup

7601-Ingressos de participacions en instruments de patrimoni, empreses associades

a2) En tercers 0,00 

7602-Ingressos de participacions en instruments de patrimoni, altres parts vinculades

7603-Ingressos de participacions en instruments de patrimoni, altres empreses
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b) De valors negociables i altres instruments financers -7,70 

b1) D'empreses del grup i associades 0,00 

7610-Ingressos de valors representatius de deute, empreses del grup

7611-Ingressos de valors representatius de deute, empreses associades

7624-Ingressos de crèdits a llarg termini, empreses del grup

7625-Ingressos de crèdits a llarg termini, empreses associades

7627-Ingressos de crèdits a curt termini, empreses del grup

7628-Ingressos de crèdits a curt termini, empreses associades

b2) De tercers -7,70 

7612-Ingressos de valors representatius de deute, altres parts vinculades

7613-Ingressos de valors representatius de deute, altres empreses

7620-Ingressos de crèdits a llarg termini, altres parts vinculades i altres empreses

7621-Ingressos de crèdits a curt termini, altres parts vinculades i altres empreses

7670-Ingressos d'actius afectes i de drets de reemborsament relatius a retribucions a llarg termini

7690-Altres ingressos financers -7,70 

7691- Ingressos per interessos cashpooling

c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 

7461- Subvencions, donacions i llegats de caràcter financer transferits al resultat de l'exercici

15. Despeses financeres 0,00 

a) Per deutes amb empreses del grup i associades 0,00 

6610-Interessos d'obligacions i bons a llarg termini, empreses del grup

6611-Interessos d'obligacions i bons a llarg termini, empreses associades

6615-Interessos d'obligacions i bons a curt termini, empreses del grup

6616-Interessos d'obligacions i bons a curt termini, empreses associades

6620-Interessos de deutes, empreses del grup

6621-Interessos de deutes, empreses associades

6625-Interessos de deutes empreses del grup, cashpooling

6640-Dividends de passius, empreses del grup

6641-Dividends de passius, empreses associades

6650-Interessos per descompte d'efectes en entitats de crèdit del grup

6651-Interessos per descompte d'efectes en entitats de crèdit associades

6654-Interessos per operacions de "factoring" amb entitats de crèdit del grup

6655-Interessos per operacions de "factoring" amb entitats de crèdit associades

b) Per deutes amb tercers 0,00 

6612-Interessos d'obligacions i bons a llarg termini, altres parts vinculades

6613-Interessos d'obligacions i bons a llarg termini, altres empreses

6617-Interessos d'obligacions i bons a curt termini, altres parts vinculades

6618-Interessos d'obligacions i bons a curt termini, altres empreses

6622-Interessos de deutes, altres parts vinculades

6623-Interessos de deutes amb entitats de crèdit

6624-Interessos de deutes, altres empreses

6642-Dividends de passius, altres parts vinculades

6643-Dividends de passius, altres empreses

6652-Interessos per descompte d'efectes en altres entitats de crèdit vinculades

6653-Interessos per descompte d'efectes en altres entitats de crèdit 

6656-Interessos per operacions de "factoring" amb altres entitats de crèdit vinculades

6657-Interessos per operacions de "factoring" amb altres entitats de crèdit

6690-Altres despeses financeres

c) Per actualització de provisions 0,00 

6600-Despeses financeres per actualització de provisions

16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 

a) Cartera de negociació i altres 0,00 

6630-Pèrdues de cartera de negociació

6631-Pèrdues de designats per l'empresa

6633-Pèrdues d'instruments de cobertura

7630-Beneficis de cartera de negociació

7631-Beneficis de designats per l'empresa

7633-Beneficis d'instruments de cobertura

b) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda 0,00 

6632-Pèrdues de disponibles per a la venda

7632-Beneficis de disponibles per a la venda

17. Diferències de canvi 0,00 

6680-Diferències negatives de canvi

7680-Diferències positives de canvi

18. Deteriorament i resultats per alienacions d'instruments financers 0,00 

a) Deterioraments i pèrdues 0,00 
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6960-Pèrdues per deteriorament de participacions en instruments de patrimoni net a llarg termini, empreses del 
grup
6961-Pèrdues per deteriorament de participacions en instruments de patrimoni net a llarg termini, empreses 
associades
6962-Pèrdues per deteriorament de participacions en instruments de patrimoni net a llarg termini, altres parts 
vinculades

6963-Pèrdues per deteriorament de participacions en instruments de patrimoni net a llarg termini, altres empreses

6965-Pèrdues per deteriorament en valors representatius de deute a llarg termini, empreses del grup

6966-Pèrdues per deteriorament en valors representatius de deute a llarg termini, empreses associades

6967-Pèrdues per deteriorament en valors representatius de deute a llarg termini, altres parts vinculades

6968-Pèrdues per deteriorament en valors representatius de deute a llarg termini, altres empreses

6970-Pèrdues per deteriorament de crèdits a llarg termini, empreses del grup

6971-Pèrdues per deteriorament de crèdits a llarg termini, empreses associades

6972-Pèrdues per deteriorament de crèdits a llarg termini, altres parts vinculades

6973-Pèrdues per deteriorament de crèdits a llarg termini, altres empreses
6980-Pèrdues per deteriorament de participacions en instruments de patrimoni net a curt termini, empreses del 
grup
6981-Pèrdues per deteriorament de participacions en instruments de patrimoni net a curt termini, empreses 
associades
6985-Pèrdues per deteriorament en valors representatius de deute a curt termini, empreses del grup

6986-Pèrdues per deteriorament en valors representatius de deute a curt termini, empreses associades

6987-Pèrdues per deteriorament en valors representatius de deute a curt termini, altres parts vinculades

6988-Pèrdues per deteriorament en valors representatius de deute a curt termini, altres empreses

6990-Pèrdues per deteriorament de crèdits a curt termini, empreses del grup

6991-Pèrdues per deteriorament de crèdits a curt termini, empreses associades

6992-Pèrdues per deteriorament de crèdits a curt termini, altres parts vinculades

6993-Pèrdues per deteriorament de crèdits a curt termini, altres empreses
7960-Reversió del deteriorament de participacions en instruments de patrimoni net a llarg termini, empreses del 
grup
7961-Reversió del deteriorament de participacions en instruments de patrimoni net a llarg termini, empreses 
associades
7965-Reversió del deteriorament de valors representatius de deute a llarg termini, empreses del grup

7966-Reversió del deteriorament de valors representatius de deute a llarg termini, empreses associades

7967-Reversió del deteriorament de valors representatius de deute a llarg termini, altres parts vinculades

7968-Reversió del deteriorament de valors representatius de deute a llarg termini, d'altres empreses

7970-Reversió del deteriorament de crèdits a llarg termini, empreses del grup

7971-Reversió del deteriorament de crèdits a llarg termini, empreses associades

7972-Reversió del deteriorament de crèdits a llarg termini, altres parts vinculades

7973-Reversió del deteriorament de crèdits a llarg termini, altres empreses
7980-Reversió del deteriorament de participacions en instruments de patrimoni net a curt termini, empreses del 
grup
7981-Reversió del deteriorament de participacions en instruments de patrimoni net a curt termini, empreses 
associades
7985-Reversió del deteriorament en valors representatius de deute a curt termini, empreses del grup

7986-Reversió del deteriorament en valors representatius de deute a curt termini, empreses associades

7987-Reversió del deteriorament en valors representatius de deute a curt termini, altres parts vinculades

7988-Reversió del deteriorament en valors representatius de deute a curt termini, altres empreses

7990-Reversió del deteriorament de crèdits a curt termini, empreses del grup

7991-Reversió del deteriorament de crèdits a curt termini, empreses associades

7992-Reversió del deteriorament de crèdits a curt termini, altres parts vinculades

7993-Reversió del deteriorament de crèdits a curt termini, altres empreses

b) Resultats per alienacions i altres 0,00 

6660-Pèrdues en valors representatius de deute a llarg termini, empreses del grup

6661-Pèrdues en valors representatius de deute a llarg termini, empreses associades

6662-Pèrdues en valors representatius de deute a llarg termini, altres parts vinculades

6663-Pèrdues en participacions i valors representatius de deute a llarg termini, altres empreses

6665-Pèrdues en participacions i valors representatius de deute a curt termini, empreses del grup

6666-Pèrdues en participacions i valors representatius de deute a curt termini, empreses associades

6667-Pèrdues en valors representatius de deute a curt termini, altres parts vinculades

6668-Pèrdues en valors representatius de deute a curt termini, altres empreses

6670-Pèrdues de crèdits a llarg termini, empreses del grup

6671-Pèrdues de crèdits a llarg termini, empreses associades

6672-Pèrdues de crèdits a llarg termini, altres parts vinculades

6673-Pèrdues de crèdits a llarg termini, altres empreses

6675-Pèrdues de crèdits a curt termini, empreses del grup

6676-Pèrdues de crèdits a curt termini, empreses associades

6677-Pèrdues de crèdits a curt termini, altres parts vinculades

6678-Pèrdues de crèdits a curt termini, altres empreses

6733-Pèrdues procedents de participacions a llarg termini, empreses del grup

6734-Pèrdues procedents de participacions a llarg termini, empreses associades

6735-Pèrdues procedents de participacions a llarg termini, altres parts vinculades
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6750-Pèrdues per operacions amb obligacions pròpies

7660-Beneficis en valors representatius de deute a llarg termini, empreses del grup

7661-Beneficis en valors representatius de deute a llarg termini, empreses associades

7662-Beneficis en valors representatius de deute a llarg termini, altres parts vinculades

7663-Beneficis en participacions i valors representatius de deute a llarg termini, altres empreses

7665-Beneficis en participacions i valors representatius de deute a curt termini, empreses del grup

7666-Beneficis en participacions i valors representatius de deute a curt termini, empreses associades

7667-Beneficis en valors representatius de deute a curt termini, altres parts vinculades

7668-Beneficis en valors representatius de deute a curt termini, altres empreses

7733-Beneficis procedents de participacions a llarg termini, empreses del grup

7734-Beneficis procedents de participacions a llarg termini, empreses associades

7735-Beneficis procedents de participacions a llarg termini, altres parts vinculades

7750-Beneficis per operacions amb obligacions pròpies

19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 

6760-Altres despeses de caràcter financer

7760-Altres ingressos de caràcter financer

A.2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -7,70 

A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1 + A.2) -1.571,01 

20. Impostos sobre beneficis 0,00 

6300-Impost sobre beneficis corrent

6301-Impost sobre beneficis diferit

6330-Ajustaments negatius en la imposició sobre beneficis

6380-Ajustaments positius en la imposició sobre beneficis

A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES ( A.3 + 20 ) -1.571,01 

B) OPERACIONS INTERROMPUDES
21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos

A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI ( A.4 + 21 ) -1.571,01 

Pèrdues i Guanys a 30 Juny 2016




