LES FRANQUESES. DINAMITZACIÓ ECONÒMICA, S.L.
PRESSUPOST PER L’ANY 2015

El pressupost de Les Franqueses. Dinamització Econòmica, S.L. per a l’exercici
2015 es presenta, d’acord amb el que preveu l’article 164 c) del Text refós de la
llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març.
La previsió d’ingressos és per un import total de 41.500,00 €. La previsió de
despeses és per un total també de 41.500,00 €. Es dóna en conseqüència un
resultat equilibrat.
EXPLICACIÓ DE LES DESPESES
Sous i salaris i pagues extres
Aquesta partida recull les retribucions del personal de l’empresa. Es preveu un
total de despeses en aquest concepte de 21.928,81 €.
Seguretat Social
Aquesta partida correspon a la Seguretat Social a càrrec de l’empresa. Es
preveu que per el 2015 aquestes despeses siguin de 6.975,72 €.
Reparació i conservació
En aquesta partida s’engloben aquelles despeses derivades de l’ús i
manteniment de les instal·lacions del Viver d’Empreses de les Franqueses del
Vallès. En aquest punt es preveu unes depeses de 1.000 €.
Subministraments
Es preveuen unes despeses anuals de 11.500,00 € en concepte d’energia
elèctrica, aigua, gas i telèfon.

Altres serveis.
En aquest concepte s’inclouen totes aquelles despeses de difícil previsió, com
podrien ser despeses de material tècnic, despeses de millora dels
equipaments, etc... en aquest sentit es fa una previsió de 95,47 €.

EXPLICACIÓ DELS INGRESSOS
Cessió d’espais
Aquesta partida recull els imports cobrats per a la cessió dels espais a les
empreses ubicades en el Viver d’Empreses de les Franqueses del Vallès. En
aquest sentit, i tenint en compte la situació de crisi, s’ha suposat que hi haurien
espais lliures en el Viver d’Empreses. Així els ingressos previstos per l’any
2015 són de 39.000,00 €.
Cessió d’espais externs
En aquest concepte s’inclouen aquells ingressos provinents de la cessió de les
aules i de la sala d’actes, així com de les diferents sales de reunions a
empreses i entitats externes al Viver d’Empreses. En aquest sentit es fa una
previsió de 2.000 €.
Serveis Viver
S’inclouen en aquest punt els ingressos obtinguts per la resta de serveis que
ofereix el Viver d’Empreses de les Franqueses del Vallès i que no estan
inclosos en el lloguer dels espais, és a dir, fax, telèfon, fotocòpies,
enquadernacions, etc. Es preveu uns ingressos de 500 €.

COMPTE DE RESULTATS PREVISIONAL 2015
LES FRANQUESES DINAMITZACIÓ ECONÒMICA, S.L.
Nº
COMPTE

(Debe) Haber

700

1. Import net de la xifra de negocis
Ingressos Cessió d'espais i serveis vivers

41.500,00
41.500,00

640
642

6. Despeses de personal
Sous i Salaris
Seguretat Social a càrrec empresa

28.904,53
21.928,81
6.975,72

7. Altres despeses explotació

12.595,47

622
628
629

Reparacions i conservació
Subministraments
Altres Serveis

1.000,00
11.500,00
95,47

A) Resultat d'explotació (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)

B) Resultat financer (12+13+14+15+16)

0,00

C) Resultat abans d'impostos (A.1+ A.2)

17. Impost sobre beneficis

0,00

D) Resultat de l'exercici (A.4 + 18)

0,00

Les Franqueses del Vallès, 20 de novembre de 2014

Francesc Colomé
Alcalde President

