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MEMORIA ABREUJADA 2019 
 

MEMÒRIA ABREUJADA QUE PRESENTA ASSOCIACIÓ PETITS 

MÚSICS DEL MON CORRESPONENT A L’EXERCICI ANUAL 

FINALITZAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2019 
 
 
 

1. ACTIVITAT DE L'EMPRESA 
 
ASSOCIACIÓ PETITS MÚSICS DEL MON va ser constituïda per temps indeterminat el 17 de febrer de 2010 
el seu domicili social es troba al, CL VALLES 92 de Sant Cugat del Vallès 
 
L'objecte social és segons els Estatuts de la Societat:  
PETITS MÚSICS DEL MÓN és un projecte de solidaritat i cooperació cultural sortit de l'acció de Joventuts 
Musicals de Sant Cugat i Music Crossroad Southern Africa, que vol emfatitzar el valor de la música com 
llengua universal , capaç d'ajuntar diferents cultures superant barreres de diferència socials, i com a eina 
eficaç integració social i via contrastada de creixement personal.  
 
L'Entitat no participa en cap altra societat, ni té relació amb altres entitats amb les que es pugui establir una 
relació de grup o associada d'acord amb els requisits establerts en l'Art. 42 de el Codi de Comerç i en les 
Normes 13a i 15a de la Tercera Part de el Reial Decret 1514/2007 pel qual es va aprovar el Pla General de 
Comptabilitat. 
 
La moneda funcional amb la qual opera l'empresa és l'euro. Per a la formulació dels estats financers en euros 
s'han seguit els criteris establerts en el Pla General Comptable tal com figura en l'apartat 4. Normes de 
registre i valoració. 
 

2. BASES DE PRESENTACIÓ DE LES COMPTES ANUALS 
 
Tant el Balanç, Estat de canvis de patrimoni net com el Compte de Pèrdues i Guanys de l'exercici, mostren la 
imatge fidel del Patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Societat.  
 
Les consideracions a tenir en compte en matèria de Bases de presentació dels Comptes Anuals a l'entitat, 
són les que a continuació es detallen: 
 
1. IMATGE FIDEL. 
 

a) Els Comptes Anuals de l'exercici 2019 adjunts han estat formulats pels Administradors a partir dels 
registres comptables de la Societat a 31 de desembre de 2019 i en elles s'han aplicat els principis 
comptables i criteris de valoració recollits en el Reial Decret 1514 / 2007, pel qual s'aprova el Pla 
General de Comptabilitat i la resta de disposicions legals vigents en matèria comptable, i mostren la 
imatge fidel de el patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Societat, així com la 
veracitat dels fluxos incorporats en l'estat de fluxos d'efectiu. 
 

b) No hi ha raons excepcionals per les quals, per mostrar la imatge fidel, no s'hagin aplicat disposicions 
legals en matèria comptable 

 
2. PRINCIPIS COMPTABLES NO OBLIGATORIS APLICATS. 
 

No s’han aplicat cap principi comptable no obligatori. 

 
3. ASPECTES CRÍTICS DE LA VALORACIÓ I L’ESTIMACIÓ DE LA INCERTESA. 
 

La Societat ha elaborat els seus estats financers sota el principi d'empresa en funcionament, sense que 
existeixi cap tipus de risc important que pugui suposar canvis significatius en el valor dels actius o passius en 
l'exercici següent. 
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4. COMPARACIÓ DE L’INFORMACIÓ. 

 
Els estats comptables que s’inclueixen als presents Comptes Anuals relacionen la informació econòmica-
financera relativa al exercici actual i la comparen amb la del exercici anterior. 

 
5. ELEMENTS RECULLITS EN VARIES PARTIDES. 
 

No es presenten els elements patrimonials registrats en dues o més partides del balanç. 

 
6. CANVIS EN CRITERIS COMPTABLES. 
 

 No s’han registrat al exercici, ajustos als comptes anuals del exercici 2019 per canvis de criteris comptables.  

 
7. CORRECCIÓ D’ERRORS. 

 
Les comptes anuals de l’exercici 2018 no inclouen els ajustos realitzats com a conseqüència d’errors 
detectats a l’exercici. 
 
 

3. APLICACIÓ DE RESULTATS 
 

L’òrgan de govern de l’Entitat proposa la següent aplicació de l’excedent de l’exercici: 

 

 

Bases de repartiment Exercici 2019 Exercici 2018 

Excedent de l’exercici 

 

Reserves 

 

Romanent  

 

Exedents pend. D’aplicació en activitats estatutàries 

 

Total base de Repartiment = Total distribució 

  

6.305,82 € 1.097,29 € 

  

  

6.305,82 € 1.097,29 € 

Aplicació a: Exercici 2019 Exercici 2018 

Fons dotacional / Fons social 

 

Fons especials  

 

Reserves 

 

Romanent 

 

Excedents negatius a compensar en exercicis posteriors 

 

Compensació d’excedents negatius d’exercicis anteriors 

 

Excedents pend. D’aplicació en activitats estatutàries 

 

Total distribució = Total base de Repartiment 

  

  

6.305,82 1.097,29 € 

  

  

  

  

6.305,82 € 1.097,29 € 
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4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 
 
Els principis comptables i normes de registre i valoració aplicats són els que es relacionen: 
 
4.1. Immobilitzat intangible. 
Els elements de l’immobilitzat intangible es valoren al cost o preu d’adquisició. Amb posterioritat al seu 
reconeixement inicial, els elements es valoren pel seu cost menys l’amortització acumulada i, en el seu cas, 
l’import acumulat de les correccions valoratives per deteriorament reconegudes. 
 
4.2. Béns integrants del patrimoni cultural. 
Els bens integrants del patrimoni cultural es valoren inicialment pel seu preu d’adquisició, i s’efectuen, quan 
pertoqui, les corresponents correccions valoratives per deteriorament. Aquests béns no s’amortitzen. 
 
4.3. Immobilitzat material 
L’ immobilitzat material està valorat al cost d’adquisició o producció, que inclou les despeses addicionals que 
es produeixen fins la posada en funcionament del bé; no s’inclouen les despeses financeres. Els impostos 
indirectes que graven els elements de l’Immobilitzat material s’inclouen en el preu d’adquisició si no son 
recuperables directament de la Hisenda Pública. Amb posterioritat es valora pel cost d’adquisició menys 
l’amortització acumulada i l’import acumulat de les correccions valoratives per deteriorament reconegudes.  
Les despeses per reparació i manteniment que no suposen un increment de la vida útil, es registren com a 
despesa de l’exercici. 
 
4.4. Inversions immobiliàries 
Es valoren al cost d’adquisició, que inclou les despeses addicionals que es produeixen fins la posada en 
funcionament del bé; no s’inclouen les despeses financeres. Amb posterioritat es valoren pel cost d’adquisició 
menys l’amortització acumulada i l’import acumulat de les correccions valoratives per deteriorament 
reconegudes. 
 
4.5. Existències 
Les existències es valoren a preu d’adquisició o el seu valor net realitzable, el que sigui inferior dels dos. 
Quan aquest últim es inferior, s’efectuen correccions valoratives. Si les circumstàncies que han produït la 
correcció deixen d’existir, l’import de la correcció es reverteix i es reconeix com a ingrés al compte de 
resultats. 
 
4.6. Impostos sobre beneficis 
L’ Entitat, que està acollida a la Llei 49/2002, està exempta en l’ Impost de Societats pels resultats obtinguts 
en l’exercici de les activitats que constitueixen el seu objecte social o finalitat específica així com pels 
increments patrimonials derivats tant d’adquisicions com de transmissions a títol lucratiu, sempre que unes i 
altres s’obtinguin o realitzin en compliment del seu objecte o finalitat específica i mentre compleixi amb la 
resta de requisits previstos a la Llei  
Els resultats obtinguts en l’exercici d’una explotació econòmica restaran gravats al tipus de 10% i es calcula 
considerant les diferències existents entre el resultat comptable i el fiscal (base imposable de l’ Impost) i 
diferenciant-ne en aquestes, el caràcter de permanents o de “temporàries” a efectes de determinar l’ Impost 
sobre Societats meritat en l’exercici. 
  
4.12. Ingressos i despeses 
Els ingressos i despeses es registren comptablement segons el principi de la meritació, quan es produeix el 
corrent real dels béns i serveis que els mateixos representen, amb independència de la data del seu 
cobrament o pagament.  
Els ingressos procedents de la venda de béns i de la prestació de serveis es valoren pel valor raonable de la 
contraprestació a rebre i representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en el marc 
ordinari de l’activitat, deduïts els descomptes i impostos.  
Els ingressos per prestació de serveis es reconeixen en funció del grau de realització quan el resultat de la 
transacció es pot estimar amb fiabilitat.  
Els ingressos per interessos es meriten tenint en compte un criteri financer temporal, en funció de principal 
pendent de cobrament i el tipus d’interès efectiu aplicable. 
 
4.13. Subvencions, donacions i llegats 
Les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari es valoren pel valor raonable de l’import concedit, i 
les de caràcter no monetari o en espècie es valoraran pel valor raonable del bé rebut. 
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5.  INSTRUMENTS FINANCERS. 
 

Es consideren, instruments financers, els següents: 
 
a) Inversions financeres a llarg termini 
Préstecs i comptes a cobrar: es registren al seu cost amortitzat, corresponent a l'efectiu lliurat, menys les 
devolucions del principal efectuades, més els interessos meritats no cobrats en el cas dels préstecs, i a la 
valor actual de la contraprestació realitzada en el cas dels comptes per cobrar.  

 

b)Inversions mantingudes fins al seu venciment:  

Aquells valors representatius de deute amb una data de venciment fixada, cobraments de quantia 
determinada o determinable, que es negocien en un mercat actiu i que la Societat té intenció i capacitat de 
conservar fins al seu venciment. Es comptabilitzen al seu cost amortitzat. 

La societat no te registrat cap tipus de Instrument Financer 

b) Efectiu i altres mitjans líquids equivalents  
 
Sota aquest epígraf del balanç de situació adjunt es registra l'efectiu en caixa i bancs, dipòsits a la vista i 
altres inversions a curt termini d'alta liquiditat que són ràpidament realitzables en caixa i que no tenen risc de 
canvis en el seu valor.  
 
c) Passius financers 
 
Els préstecs, obligacions i similars es registren inicialment per l'import rebut, net de costos incorreguts en la 
transacció. Les despeses financeres, incloses les primes pagadores en la liquidació o el reemborsament i els 
costos de transacció, es comptabilitzen en el compte de pèrdues i guanys segons el criteri de la meritació 
utilitzant el mètode de l'interès efectiu. L'import meritat i no liquidat s'afegeix a l'import en llibres de 
l'instrument en la mesura que no es liquiden en el període en què es produeixen.  

Els comptes a pagar es registren inicialment al seu cost de mercat i posteriorment són valorades a el cost 
amortitzat utilitzant el mètode de la taxa d'interès efectiu. 

 
Els administradors confirmen que la Societat no té responsabilitats, despeses, actius, ni provisions i 
contingències de naturalesa mediambiental que poguessin ser significatius en relació amb el patrimoni, la 
situació financera i els resultats del mateix. 
 
 
 

6.  DESPESES DE PERSONAL. 
 
Per al cas de les retribucions per prestació definida les contribucions a realitzar donen lloc a un passiu per 
retribucions a llarg termini a el personal quan, a el tancament de l'exercici, figurin contribucions meritades no 
satisfetes.  
 
L'import que es reconeix com a provisió per retribucions al personal a llarg termini és la diferència entre el 
valor actual de les retribucions compromeses i el valor raonable dels eventuals actius afectes als 
compromisos amb què es liquidaran les obligacions.  
 
Excepte en el cas de causa justificada, les societats estan obligades a indemnitzar els seus empleats quan 
cessen en els seus serveis.  
 
Davant l'absència de qualsevol necessitat previsible d'acabament anormal l'ocupació i atès que no reben 
indemnitzacions aquells empleats que es jubilen o cessen voluntàriament en els seus serveis, els pagaments 
per indemnitzacions, quan sorgeixen, es carreguen a despeses en el moment en què es pren la decisió 
d'efectuar l'acomiadament. 

 
7. INMOVILITZAT MATERIAL, INTANGIBLE I INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 
 
1. No hi ha hagut cap moviment durant l’exercici referent al immobilitzat. 
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8. ACTIUS FINANCERS 
 
L’associació no te partides d’actius financers, llevat de crèdits pendents de cobrament referents al usuaris per 
vendes i prestació de serveis.  
Concretament te un import pendent de cobrament de 715,00 €  que corresponen principalment a l’Ajutament 
de Sant Cugat. 
 
No obstant això, els crèdits per operacions de les activitats amb venciment no superior a un any i que no 
tenen un tipus d'interès contractual, així com les bestretes i crèdits al personal, les fiances, els dividends a 
cobrar i els desemborsaments exigits sobre instruments de patrimoni, l'import del qual s'espera rebre en el 
curt termini, s'han valorat pel seu valor nominal perquè l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no és 
significatiu. 

 

 

9. PASSIUS FINANCERS 
 
A efectes de valoració, els passius financers, es classifiquen en les següents categories: 
 

Deutes a curt termini  
 
En aquest grup trobem una partida de 2.245,06€ corresponent  a deutes per pagament de factures diverses 
que no han arribat a la seva data de venciment. 
 
Els passius financers inclosos en aquesta categoria s’han valorat inicialment pel seu valor raonable, que llevat 
evidència en contrari, és el preu de la transacció, que equival al valor raonable de la contraprestació rebuda 
ajustat pels costos de transacció que els siguin directament atribuïbles. 

 
Acreedors comercial i altres comptes  
 
On hi figuren deutes amb entitats per prestació de serveis. 
 
Cal remarcar una partida de 19.578,28 € significativa comptabilitzada l’exercici 2018 com a provisió de 
despeses per un projecte de cooperació a Malawi a realitzar l’any 2019. 
 
D’aquest projecte s’ha dut a terme un 75% del que en un inici es va quantificar. Degut a això a  31 de 
desembre es xifra una previsió per acabar el projecte de 5.369,60€.  
 
Com a conseqüència resulten uns fons propis negatius momentanis,  perquè, tenint en compte tots els 
projectes proposats per l’exercici 2019 podem assegurar que revertiran aquesta situació durant els primers 
mesos de l’exercici 2020. 
 
 

10. FONS PROPIS 
 
1. CAPITAL SUBSCRIT 
 
El capital social de l'Entitat està representat pels títols que a continuació s'indiquen, a la data de tancament de 
l'exercici: 
 

2. DETALL DELS FONS PROPIS 
 
   Fons propis   Exercici 2019   Exercici 2018   
     I.Capital  0,00  0,00  
        Capital escripturat  0,00  0,00  
        Capital no exigit  0,00  0,00  
    II.Prima d'emisió  0,00  0,00  
   III.Reserves  0,00  0,00  
        Legal i estatutària  0,00  0,00  
        Altres reserves  0,00  0,00  
        Reserva revalorització  Llei 16/2012  0,00  0,00  
        Reserva capitalizació  0,00  0,00  
    IV.Accions i participacions en patrimoni propi  0,00  0,00  
     V.Resultats d'exercicis anteriors  -8.625,49  -9.771,24  
        Remanent  -48,46  -48,46  
        Resultats negatius d'exercicis anteriors  -8.625,49  -9.722,78  
    VI.Altres aportacions de socis  0,00  0,00  
   VII.Resultat de l'exercici  6.305,82  1.097,29  
  VIII. Dividend a compte 0,00  0,00  
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    IX. Altres instruments de patrimoni  0,00  0,00  
       TOTAL  -2.368,13  -8.673,95  

 
Pel que els fons provis negatius com anteriorment comentem, son a causa de la provisió de despeses que es 
genera aquest any.  
Son uns fons negatius transitoris i per un període de temps molt curt. 
 
 
 

11. CIRCUMSTÀNCIES QUE RESTRINGEIXEN LA DISPONIBILITAT DE RESERVES 

a) Reserva legal 
 
Pel que disposa el Text refós de la Llei de societats de capital s'ha de destinar una xifra igual a l'10% dels 
beneficis a aquesta reserva fins que representi, com a mínim, el 20% del capital social. La reserva legal pot 
utilitzar-se per augmentar el capital en la part que superi el 10% del capital ja augmentat. 
 
Excepte per a la finalitat esmentada, i sempre que no superi el 20% del capital social, la reserva legal 
únicament es pot utilitzar per compensar pèrdues i sempre que no hi hagi altres reserves disponibles per a 
aquest fi. 

b) Reserva voluntària 
 
La dotació a aquestes reserves és lliure, com el seu propi nom indica. Una vegada que s'han cobert totes les 
atencions legals, s'ha decidit no repartir la resta del benefici i dotar aquestes reserves. Els recursos així 
generats es podran aplicar a l'adquisició de més immobilitzats, més existències, en definitiva, a ampliar el 
poder econòmic de l'empresa. 
  

12. SITUACIÓ FISCAL 
 
1. Impostos sobre beneficis 
 

L'Entitat, d'acord amb l'estipulat a la Llei 27/2014, de 28 de novembre, de l'Impost sobre Societats, 
en concert  capítol XIV, i als articles 109, 110 i 111, tributa com a entitat parcialment exempta. 
 
Està acollida a la Llei 49/2002 de 23 de desembre de règim fiscal de les entitats sense finalitats 
lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. 
 
El tipus impositiu és del 10%  
 
 
13. INGRESSOS I DESPESES 
 
El detall del compte de pèrdues i guanys adjunt és el següent: 
   Exercici 2019   Exercici 2018   
1. Consum de mercaderies  -99,75  -458,20  
     a) Compres, netes de devolucions i qualsevol descompte  0,00  0,00  
          - nacionals  0,00  0,00  
          - adquisicions intracomunitàries  0,00  0,00  
          - importacions  0,00  0,00  
     b) Variació d'existències  0,00  0,00  
 2. Consum de matèries primes i altres matèries consumibles  0,00  0,00  
     a) Compres, netes de devolucions i qualsevol descompte  0,00  0,00  
          - nacionals  0,00  0,00  
          - adquisicions intracomunitàries  0,00  0,00  
          - importacions  0,00  0,00  
     b) Variació existències  0,00  0,00  
3. Carregues socials  -28.122,94  0,00  
     a) Seguretat social a càrrec de l'empresa  -28.122,94  -2.331,18  
     b) Aportacions i dotacions para pensiones  0,00  0,00  
     c) Altres carregues socials  0,00  -7.261,76  
4. Altres despeses d’explotació  -8.644,65  -34.232,98  
     a) Perdudes i deteriorament d'operacions comercials  0,00  0,00  
     b) Resta de despeses d'explotació  -8.644,65  -34.232,98  
5. Venda de bens i prestacions de serveis produïts per permuta de 
bens no monetaris i serveis  

0,00  0,00  

6. Resultats originats fora de l'activitat normal de l'empresa inclosos 
en <<altres resultats>>  

0,00  0,00  
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14. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 
 
Referent a les subvencions rebudes aquest exercici 2019, son les que es veuen recollides a la balanç de 
pèrdues i guanys, a l’apartat de subvencions oficials per valor de 19.904,00 € 
 
Aquestes subvencions son concedides pel Fons Català de Cooperació. 
 
 

15. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 
 
L’Entitat no pertany a cap grup d’Entitats. 
 

 

1. ALTRE INFORMACIÓ 
 
Número mitja de persones empleades en el curs de l’exercici, per categories 
 
A Continuació es presenta, distribuïda pels diferents serveis socials que presta l’Entitat, la mitjana de personal 
corresponent a l’exercici 2019. 
 
   Exercici 2019   Exercici 2018         
Directors generals i presidents executius 0,00  0,00      
Resta de directors i gerents  0,00  0,00      
Tècnics i professionals científics i intel·lectuals i professionals de suport  0,00  0,00      
Empleats comptables, administratius i altres empleats d'oficina 0,00  0,00      
Comercials, venedors i similars  0,00  0,00      
Resta de personal qualificat 1,00  1,00      
Ocupacions elementals 0,00  0,00      
Total ocupació mitjana 
  

             1,00             1,00      

 

 

15. Informació sobre medi ambient 
 
Durant el present exercici i l'anterior l’Entitat no ha adquirit immobilitzat material ni ha incorregut en despeses 
tinguin com a finalitat la protecció i millora del medi ambient. Tanmateix no posseeix drets d'emissió de gasos 
d'efectes hivernacles.  
En opinió de la direcció de l’Entitat no hi ha contingències, relacionades amb la protecció i millora del medi 
ambient, que puguin tenir efecte significatiu sobre el patrimoni i els resultats de l’Entitat. 

 
 
A Sant Cugat del Vallès, a 31-06-2020. 
 
 
 
 
 
 
 
          
  MARTIN MARIN PERPINYA  ___36971066 S_______________      
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NÚM. DELS 

COMPTES

NOTES DE LA 

MEMÒRIA
EXERCICI N EXERCICI N-1

1. Ingressos per les activitats 42.821,43 45.990,04

700, 705, (706), (708), 

(709)
a) Vendes i prestacions de serveis 23.917,43 15.495,16

721 b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic

722, 723 c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions

724 d) Subvencions oficials a les activitats 18.904,00 30.494,88

728 e) Donacions i altres ingressos per a activitats

727
f) Altres subvencions, donacions i llegats de l'exercici incorporats al resultat de 

l'exercici

(658) g) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts

2. Ajuts concedits i altres despeses 0,00 0,00

(650), (651), (652), 729 a) Ajuts concedits

(653), (654)
b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de 

l'òrgan de govern

(6930), 71*, 7930 3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació

73 4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu

5. Aprovisionaments -99,75 -458,20

(600), (601), (602), 

606, 608, 609, 61*, 

(6931), (6932), (6933), 

7931, 7932, 7933

a) Consums i deteriorament d'existències -99,75 -458,20

(607) b) Treballs realitzats per altres entitats

6. Altres ingressos de les activitats 0,00 0,00

752 a) Ingressos per arrendaments

751, 753, 754,755, 759 b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent

(64) 7. Despeses de personal -28.122,94 -9.592,94

8. Altres despeses d'explotació -8.644,65 -34.232,98

a) Serveis exteriors -8.607,80 -34.211,13

(620) a1) Recerca i desenvolupament

(621) a2) Arrendaments i cànons

(622) a3) Reparacions i conservació -88,91 -11,00
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(623) a4) Serveis professionals independents -8.561,23 -2.510,00

(624) a5) Transports 7.187,24 -16.904,10

(625) a6) Primes d'assegurances -1.307,02 -1.482,26

(626) a7) Serveis bancaris -247,59 -18,03

(627) a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques -1.228,55 -892,00

(628) a9) Subministraments -2.999,44 -11.522,50

(629) a10) Altres serveis -1.362,30 -871,24

(631), (634), 636, 639 b) Tributs -36,85 -21,85

(655), (694), (695), 

794, 7954

c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les 

activitats

(656), (659) d) Altres despeses de gestió corrent

(68) 9. Amortització de l'immobilitzat -242,86 -242,86

725, 726 10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat 

7951, 7952, 7955, 

7956
11. Excés de provisions

12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00

(690), (691), (692), 

790, 791, 792
a) Deterioraments i  pèrdues

(670), (671), (672), 

770, 771, 772
b) Resultats per alienacions i altres

(678), 778 13. Altres resultats 865,99

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 6.577,22 1.463,06

760, 761, 762,769 14. Ingressos financers

(660), (662), (665), 

(669)
15. Despeses financeres 9,43

(663), 763 16. Variació de valor raonable en instruments financers

(668), 768 17. Diferències de canvi

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

(696), (697), (698), 

(699), 796, 797, 798, 

799

a) Deterioraments i  pèrdues

(666), (667), (673), 

766, 773
b) Resultats per alienacions i altres

II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18) 9,43 0,00

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I +II) 6.586,65 1.463,06

(6300)*, 6301*, (633), 

638
19. Impostos sobre beneficis -280,83 -365,77

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19) 6.305,82 1.097,29
J-DE20914

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo. 36971066S 
MARTIN MARIN 
(R: G65278004)
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