
EQUIVALENCIES ENTRE PLANS COMPTABLES (Versió 2-En revisió) Duran Pons Gestió i Assessorament, SA

PLA 1990 PLA 2007
Capital social                          1000 1000 Capital social
Capital privilegiat                     1001 1000 Capital social
Capital sense dret a vot                1002 1000 Capital social
Capital amb drets restringits           1003 1000 Capital social
Fons social                             1010 1010 Fons social
Capital                                 1020 1020 Capital
Prima emis. accions                     1100 1100 Prima d’emissió o assumpció
Reserves de revalorització              1110 #N/A
Reserva legal                           1120 1120 Reserva legal
Reserves especials                      1130 1141 Reserves estatutàries
Reserves per accions soc.dominant       1140 1140 Reserves per a accions o partic. de la soc. dominant
Reserves accions propies                1150 1144 Reserves per accions pròpies acceptades en garantia 
Reserves estatutaries                   1160 1141 Reserves estatutàries
Reserves voluntaries                    1170 1130 Reserves voluntàries
Reserves capital amortitzat             1180 1142 Reserva per capital amortitzat
Diferencies redenom.capital euros       1190 1190 Diferències per ajustament del capital a euros
Romanent                                1200 1200 Romanent 
Resul.neg.exerc.anter.                  1210 1210 Resultats negatius d'exercicis anteriors
Aportacions socis compensació pèrdues   1220 1180 Aportacions de socis o propietaris 
Perdues i guanys                        1290 1290 Resultat de l'exercici
Subvencions oficials de capital         1300 1300 Subvencions oficials de capital
Subvencions de capital                  1310 1300 Subvencions oficials de capital
Donacions d'immob.materials             1320 1310 Donacions i llegats de capital
Ingressos per interessos diferits       1350 #N/A
Diferencies positives moneda estrangera 1360 1350 Diferències de conversió
Ingressos fiscals a distr.en div.exerc. 1370 1370 Ingressos fisc. per difer. permanents a distr. en diver. exerc. 
Provisio pensions i obligacions similars 1400 1400 Provisió per retribucions i altres prestacions al personal
Provisio per impostos                   1410 1410 Provisió per a impostos
Provisio per responsabilitats           1420 1420 Provisió per a altres responsabilitats
Provisio per grans responsabilitats     1430 1430 Provisió per desman., ret. o habilit. de l'immob.
Fons de reversio                        1440 1420 Provisió per a altres responsabilitats
Provisio actuacions mediamb.            1450 1450 Provisió per a actuacions mediambietals
Provisió per a riscos i desp. a curt t. 1490 5550 Partides pendents d'aplicació
Obligacions i bons                      1500 1770 Obligacions i bons
Obligacions i bons garantits            1501 1770 Obligacions i bons
Obligacions i bons subordinats          1502 1770 Obligacions i bons
Obligacions i bons cupo zero            1503 1770 Obligacions i bons
Obligacions i bons opcio adq.acc.       1504 1770 Obligacions i bons
Obligacions i bons part.en benef.       1505 1770 Obligacions i bons
Obligacions i bons convertibles         1510 1780 Obligacions i bons convertibles
Deutes representades altres valors negoc 1550 1790 Deutes representades en atres valors negoc. 
Deutes llarg ter. amb empreses del grup 1600 1633 Altres deutes a ll. t., empr. del grup
Altres deutes ll.t. emp.grup            1609 1633 Altres deutes a ll. t., empr. del grup
Deutes llarg ter. empreses associades   1610 1634 Altres deutes a ll. t., empr. associades
Proveidors immobilitzat llarg ter. grup 1640 1613 Proveïdors d' immobilitzat a ll. t., empr. del grup
Proveidors immobilitzat llarg ter. assoc 1650 1614 Proveïdors d' immobilitzat a ll. t., empr. associades
Deutes llarg termini entitats credit    1700 1700 Deutes a ll. t. amb entitats de crèdit
Deutes llarg termini per arr.finan.     1701 1700 Deutes a ll. t. amb entitats de crèdit
Altres deutes ll.t.ent.cred.-arren.fin. 1708 1700 Deutes a ll. t. amb entitats de crèdit
Altres deutes ll.t.ent.cred.            1709 1700 Deutes a ll. t. amb entitats de crèdit
Deutes a llarg termini                  1710 1710 Deutes a ll. t.
Deutes ll.ter. transformables subvenc.  1720 1720 Deutes a ll. t. transform. en subv., donacions i llegats
Proveidors immobilitzat a llarg ter.    1730 1730 Proveïdors d'immobilitzat a ll. t.
Efectes a pagar llarg termini           1740 1750 Efectes a pagar a ll. t.
Fiances rebudes llarg termini           1800 1800 Fiances rebudes a ll. t.
Diposits rebuts llarg termini           1850 1850 Deposits rebuts a ll. t.
Accionistes, desemb.no exigits          1900 1030 Socis per desembor. no exigits, capital social
Accionistes per desemb.no ex.empr.grup  1910 1030 Socis per desembor. no exigits, capital social
Accionistes desemb.no exig.empr.asociad. 1920 1030 Socis per desembor. no exigits, capital social
Accionistes aportacions no din.pendents 1930 1040 Socis per aportacions no diner. pend., capital social
Accionistes aport.no diner.pendents grup 1940 1040 Socis per aportacions no diner. pend., capital social
Accionistes aport.no din.pend.asociades 1950 1040 Socis per aportacions no diner. pend., capital social
Socis, no desemborsat                   1960 1030 Socis per desembor. no exigits, capital social
Accions propies a curt termini          1970 1080 Accions o partic. pròpies en situacions especials
Accions propies sit.especials           1980 1080 Accions o partic. pròpies en situacions especials
Accions propies per a reduccio de capit. 1990 1090 Accions o partic. pròpies per a reducció de capital
Despeses constitucio                    2000 #N/A



Despeses primer establiment             2010 #N/A
Despeses ampliacio capital              2020 #N/A
Despeses d'i+d proj.no acabats          2100 2000 Investigació
Despeses d'i+d proj.acabats             2101 2000 Investigació
Concesions administratives              2110 2020 Concesions administratives
Propietat industrial                    2120 2030 Propietat industrial
Fons de comerç                          2130 2040 Fons de comerç
Drets de traspas                        2140 2050 Drets de traspàs
Aplicions informatiques                 2150 2060 Aplicacions informàtiques
Drets s/bens arrend.finanacer           2170 #N/A
Anticips immobilitzat inmaterial        2190 2090 Acomptes per a immobilitzats intangibles
Terrenys                                2200 2100 Terrenys 
Construccions                           2210 2110 Construccions
Instal. tecniques                       2220 2120 Instal. tecniques
Maquinaria                              2230 2130 Maquinària
Utillatge                               2240 2140 Utillatge
Altres instal.                          2250 2150 Altres instal.lacions
Mobiliari                               2260 2160 Mobiliari
Equips proces informacio                2270 2170 Equips per a procés d'informació
Elements de transport                   2280 2180 Elements de transport
Altre immobilitzat material             2290 2190 Altre immobilitzat material             
Adaptacio terrenys i bens naturals      2300 2300 Adaptació de terrenys i bens naturals
Contruccions en curs                    2310 2310 Construccions en curs
Instal.lacions tecniques en muntatge    2320 2320 Instal. tècniques en muntatge
Maquinaria en muntatge                  2330 2330 Maquinària
Equips proces informacio en curs        2370 2370 Equips per a  procés d'inform. en muntatge
Acomptes immob. mat.                    2390 2390 Acomptes per a immobilitzats materials
Participacions en empreses grup         2400 2403 Particip. a l. t. en empr. del grup
Partic.empr.assoc.                      2410 2404 Particip. a l. t. en empr. associades
Valors renda fixe empreses grup         2420 2413 Valors representatius de deute a ll. t. d'empr. del grup
Valors renda fixe empreses associades   2430 2414 Valors representatius de deute a ll. t. d'empr. associades
Credits llarg termini empr.grup         2440 2423 Crèdits a ll. t. a empr. del grup
Credits llarg ter. empreses associades  2450 2424 Crèdits a ll. t. a empr. associades
Int.llarg ter. inver.financeres emp.grup 2460 2423 Crèdits a ll. t. a empr. del grup
Int.llarg ter. inver.financeres e.assoc. 2470 2424 Crèdits a ll. t. a empr. associades
Desembors.pdts.s/accions empr.grup      2480 2493 Desembor. pend. s/particip. a ll. t. en empr. del grup
Desembors.pdts.s/accions empr.assoc.    2490 2494 Desembor. pend. s/particip. a ll. t. empr. associades
Inv.fin.perm.en cap.                    2500 2500 Inver. financ. a ll. t. en instrum. de patrimoni
Inv.fin.perm.sense cot.                 2501 2500 Inver. financ. a ll. t. en instrum. de patrimoni
Altres inv.financ.capital               2502 2500 Inver. financ. a ll. t. en instrum. de patrimoni
Valors en renda fixa                    2510 2510 Valors representatius de deute a ll. t.
Part.fons inversio ll.ter.              2518 2510 Valors representatius de deute a ll. t.
Credits a llarg termini                 2520 2520 Crèdits a ll. t.
Credits llarg termini immobilitzat      2530 2530 Credits ll. t. immobilitzat      
Credits llarg termini personal          2540 2540 Crèdits a ll. t. al personal
Interessos llarg termini renda fixa     2560 2520 Crèdits a ll. t.
Interesos a llarg termini credits       2570 2520 Crèdits a ll. t.
Impostos a llarg termini                2580 2580 Imposicions a ll. t.
Desembors.pdts.sobre accions            2590 2590 Desemb. pendents s/particip. en el patrimoni net a ll. t.
Fiances constituides a llarg termini    2600 2600 Fiances constituïdes a ll. t.
Diposits constituits a llarg termini    2650 2650 Depòsits constituïts a ll. t.
Despeses formalitzacio deutes           2700 #N/A
Despeses inter.diferits valors negociabl 2710 #N/A
Despeses per interessos difer.          2720 #N/A
Amort.acum.immob.inmaterial             2810 #N/A
Amort.acum.conc.admin.                  2811 2802 Amor. acum. de concesions adminis.
Amort.acum.de propietat industrial      2812 2803 Amor. acum. de propietat industrial
Amort.acum.de fons de comerc            2813 #N/A
Amort.acum.de drets de traspas          2814 2805 Amor. acum. de drets de traspàs
Amort.acum.aplic.informat.              2815 2806 Amor. acum. d'aplicacions informàtiques
Amort.acum.drets arrend.financer        2817 #N/A
Amort.acum.immob.material               2820 #N/A
Amort.acum.construccions                2821 2811 Amor. acum. construccions
Amort.acum.inst.tecniques               2822 2812 Amor. acum. inst. tècniques
Amort.acum.maquinaria                   2823 2813 Amor. acum. maquinària
Amort.acum.utillatge                    2824 2814 Amor. acum. utillatge
Amort.acum.altr.instal.                 2825 2815 Amor. acum. altres instal.lacions
Amort.acum.mobiliari                    2826 2816 Amor. acum. mobiliari
Amort.acum.eq.inform.                   2827 2817 Amor. acum. equips procés d'inform.                   
Amort.acum.elem.transport               2828 2818 Amor. acum. elem. de transport



Amort.acum.altr.imm.mat.                2829 2819 Amor. acum. altre immob.material
Prov.deprec.immob.inmaterial            2910 #N/A
Prov.deprec.immob.material              2920 #N/A
Prov.deprec.valors negoc.llarg ter. e.g. 2930 2933 Deter. de valor de particip. a ll. t., empr. del grup
Prov.deprec.valors nego.larg ter. e.ass. 2940 2934 Deter. de valor de particp. a ll. t., empr. associades
Prov.insolvencies credits ll.ter. e.grup 2950 2953 Deter. de valor de crèdits a ll. t., empr. del grup
Prov.insolvencies credits ll.ter. e.ass. 2960 2954 Deter. de valor de crèdits a ll. t., empr. associades
Prov.depreciacio valors mobil.ll.ter.   2970 2970 Deter. de valor de valors represen. de deute a ll. t. 
Prov.insolvencies credit larg ter.      2980 2980 Deter. de valor de crèdits a ll. t.
Exist.mercaderies                       3000 3000 Mercaderies
Exist.materies primes                   3100 3100 Matèries primes
Exist.altres aprovisionaments           3200 3200 Elements i conjunts incorporables
Exist.combustibles                      3210 3210 Combustibles
Exist.repostos                          3220 3220 Repostos
Exist.materials diversos                3250 3250 Materials diversos
Exist.embalatges                        3260 3260 Embalatges
Exist.envasos                           3270 3270 Envasos
Exist.material d'oficina                3280 3280 Material d’oficina
Exist.productes en curs                 3300 3300 Productes en curs
Exist.prod.semi-acabats                 3400 3400 Productes semiacabats
Exist.productes acabats                 3500 3500 Productes acabats
Exist.subproductes                      3600 3600 Subproductes
Exist.residus                           3650 3650 Residus
Exist.materials recuperats              3680 3680 Materials recuperats
Prov.depreciacio existencies            3900 3900 Deter. de valor de les mercaderies
Proveidors                              4000 4000 Proveïdors 
Proveidors (moneda extrangera)          4004 4004 Proveïdors (moneda estrangera) 
Factures pendents de rebre              4009 4009 Proveïdors, factures pend. de rebre 
Proveidors, ef.com.a pagar              4010 4010 Proveïdors, efectes comer. a pagar
Proveidors, empreses del grup           4020 4030 Proveïdors, empr. del grup 
Proveid.emp.grup.fres.pdts.rebre        4029 4039 Proveïdors, empr. del grup, fact. pend. de rebre
Proveidors, empreses associades         4030 4040 Proveïdors, empr. associades
Envios i embalatges a tornar a proveidor 4060 4060 Envasos i embalatges a tornar a proveïdors
Acomptes a proveidors                   4070 4070 Acomptes a proveïdors
Creditors prest.serveis                 4100 4100 Creditors per prest. de serveis
Creditors (moneda extrangera)           4104 4104 Creditors per prest. de serveis, (moneda estrangera)
Creditors, fres.pdts.rebre              4109 4109 Creditors per prest. de serveis, fact. pend. de rebre
Creditors,ef.com. a pagar               4110 4110 Creditors, efectes comer. a pagar
Creditors per operacions en comu        4190 4190 Creditors per oper. en comú
Clients                                 4300 4300 Clients
Clients (moneda extrangera)             4303 4304 Clients, (moneda estrangera)
Clients, fres.pdts-obra executada       4309 4309 Clients, factures pend. de formal.
Clients, efectes a cobrar               4310 4310 Efectes comer. en cartera
Efectes comercials descomptats          4311 4311 Efectes comer. descomptats
Efectes comercials en ges.cobro         4312 4312 Efectes comer. en gestió de cobrament
Efectes comercials impagats             4315 4315 Efectes comer. impagats
Clients, empreses del grup              4320 4330 Clients, empr. del grup
Efectes comercials emp.grup             4321 4331 Efectes comer. a cobrar, empr. del grup
Clients, emp.grup.(moneda extrang.)     4324 4334 Clients empr. del grup, (moneda estrangera)
Clients, emp.grup env/emb pdts.         4326 4337 Envasos i embalatges a tornar al client, empr. del grup
Clients, emp.grup fres.pdts.form.       4329 4339 Clients empr. del grup, factures pend. de form.
Clients, empreses associades            4330 4340 Clients, empr. associades
Efectes comercials emp.assoc.           4331 4341 Efectes comer. a cobrar, empr. associades
Clients, emp.assoc.(moneda extrang.)    4334 4344 Clients empr. associades (moneda estrangera)
Clients, emp.assoc.env/emb pdts.        4336 4347 Envasos i embalatges a tornar a clients, empr. associades
Clients, emp.assoc.fres.pdts.form.      4339 4349 Clients empr. associades fac. pend. de form.
Clients dubtos cobrament                4350 4360 Clients de dubtós cobra.
Envasos i embalatges a tornar per client 4360 4370 Envasos i embalatges a tornar per clients
Anticips de clients                     4370 4380 Acomptes de clients
Deutors                                 4400 4400 Deutors
Deutors (moneda extrangera)             4404 4404 Deutors (moneda estrangera)
Deutors fres.pdts.formalitzar           4409 4409 Deutors, fac. pend. de form.
Deutors efectes a cobrar                4410 4410 Deutors, efectes comer. en cartera
Deutors efectes com.descomptats         4411 4411 Deutors, efectes comer. descomptats
Deutors efectes com.ges.cobro           4412 4412 Deutors, efectes comer. en gestió de cobr.
Deutors efectes com.impagats            4415 4415 Deutors, efectes comer. impagats
Deutors empreses grup                   4420 4330 Clients, empr. del grup
Deutors dubtos cobrament                4450 4460 Deutors de dubtós cobrament
Deutors per operacions en comu          4490 4490 Deutors per oper. en comú
Acomptes de remuneracions               4600 4600 Anticips de remuneracions



Remuneracions pendents pagament         4650 4650 Remuner. pend. de pagament
H.p., deutora div.conceptes             4700 4700 Hisenda Pública, deutora per IVA
H.p., deudora per subvencions           4708 4708 Hisenda Pública, deutora per subv. concedides
H.p., deutora per devol.d'imptos.       4709 4709 Hisenda Pública, deutora per devolucions d'impostos
Organismes seg.social deutors           4710 4710 Organismes de la Seguretat Social, deutors
H.p., iva soportat                      4720 4720 Hisenda Pública, IVA suportat 
H.p., ret.i pag.a compte                4730 4730 Hisenda Pública, reten. i pagam. a compte
Impost s/beneficis anticipat            4740 4740 Actius per diferències tempor. deduibles
Adminis.publiques a llarg termini       4741 4740 Actius per diferències tempor. deduibles
Credit per pèrdues a compensar de l'exer 4745 4745 Crèdit per pèrdues a compensar de l'exercici
Administ.publiques llarg termini        4746 4745 Crèdit per pèrdues a compensar de l'exercici
H.p., cred.iva                          4750 4750 Hisenda Pública, cred. per IVA
H.p., cred.retencions                   4751 4751 Hisenda Pública, cred. per reten. pract.
H.p., cred.imp.sctats.                  4752 4752 Hisenda Pública, cred. per impost s/societats
H.p., creditor per subv.a reint.        4758 4758 Hisenda Pública, cred. per subv. a rein.
Organismes seg.social creditors         4760 4760 Organismes de la Seguretat Social, creditors
H.p., iva repercutit                    4770 4770 Hisenda Pública, IVA repercutit
Impost sobre beneficis diferit          4780 4790 Passius per difer. temp. imponibles
Imp.s/benef.dif.                        4790 4790 Passius per difer. temp. imponibles
Administ.publiques llarg ter.           4791 4790 Passius per difer. temp. imponibles
Despeses anticipades                    4800 4800 Despeses anticipades
Ingressos anticipats                    4850 4850 Ingressos anticipats
Provisio insolv.traf.                   4900 4900 Deter. de valor de crèdits per oper. comercials
Provisio insolvencies trafic empr. grup 4930 4933 Deter. de valor de crèdits per oper. comer., empr. del grup
Provisio insilvencies trafic emp.assoc. 4940 4934 Deter. de valor de crèdits per oper. comer., empr. associades
Provisio altres oper.trafic             4990 4999 Provisió per a altr. oper. comer.
Obligacions i bons a curt termini       5000 5000 Obligacions i bons a c. t.
Obligacions i bons convertibles a curt  5010 5010 Obligacions i bons convert. a c. t.
Deutes repr.altres valors negociables cp 5050 5050 Deutes represen. altr. valors negoc. a c. t.
Interessos emprest.i a.emis.            5060 5060 Ingressos a c. t. d'emprèstits i altr. emissions analogues
Valors negociables amortitzats          5090 5090 Obligacions i bons amor.
Deutes curt ter. empreses grup          5100 5133 Altres deutes a c. t. amb empr. del grup
Deutes curt ter. empreses associades    5110 5134 Altres deutes a c. t. amb empr. associades
Deutes curt ter. entitats credit grup   5120 5103 Deutes a c. t. amb ent. de crèdit, empr. del grup
Deutes curt ter. entitats credit associa 5130 5104 Deutes a c. t. amb ent. de crèdit, empr. assosiades
Proveid.immobil.curt ter.,empreses grup 5140 5113 Proveïdors d'immob. a c. t., empr. del grup
Proveid.immobil.curt ter.,empreses assoc 5150 5114 Proveïdors d'immob. a c. t., empr. associades
Interesos curt ter. deutes empreses grup 5160 5143 Interessos a c. t. de deutes, empr. del grup
Inter.curt ter. deutes empreses associad 5170 5144 Interessos a c. t. de deutes, empr. associades
Deutes c.t.ent.cred.                    5200 5200 Prestèc a c. t. d'entitats de crèdit
Deutes a curt per credit disposat       5201 5201 Deutes a c. t. per crèdit disposat
Deutes per efectes descomptats          5208 5208 Deutes per efectes descomptats
Creditors arr.fin.a curt t. ent.cr.     5209 5200 Prestèc a c. t. d'entitats de crèdit
Deutes a curt termini                   5210 5210 Deutes a c. t.
Creditors arr.fin.a curt t.             5220 5200 Prestèc a c. t. d'entitats de crèdit
Proveidors immobilitzat curt termini    5230 5230 Proveïdors d'immob. a c. t.
Efectes a pagar a curt termini          5240 5250 Efectes a pagar a c. t.
Dividents actius a pagar                5250 5260 Dividend actiu a pagar 
Int.a curt ter.deutes entitats credit   5260 5270 Interessos a c. t. de deutes amb ent. de crèdit
Int.a curt ter.deutes                   5270 5280 Interessos a c. t. de deutes
Participacions curt ter. empreses grup  5300 5303 Particip. a c. t., en empr. del grup
Participacions curt ter. e.associades   5310 5304 Particip. a c. t., empr. asociades
Valors renda fixa a curt empr.grup      5320 5313 Valors represen. de deute a c. t. d'empr. del grup
Valors rda.fixa a curt en empr.assoc.   5330 5314 Valors represen. de deute a c. t. d'empr. associades
Credits curt ter. empreses grup         5340 5323 Crèdits a c. t. a empr. del grup
Credits curt ter. empreses associades   5350 5324 Crèdits a c. t. a empr. associades
Interessos a curt d'inv.fin.emp.grup    5360 5333 Interessos a c. t. de valors represen. de deute d'empr. del grup 
Interessos a curt d'inv.fin.empr.assoc. 5370 5334 Interessos a c. t. de valors represen. de deute, empr. associades 
Desemb.pdts.acc.curt t.emp.grup         5380 5393 Desemb. pend. s/particip. a c. t. en empr. del grup
Desemb.pdts.acc.curt t.emp.assoc.       5390 5394 Desemb. pend. s/particip. a c. t. en empr. associades
Inversions financ.temporals en capital  5400 5400 Inversions finan. a c. t. en instr. de patrimoni
Valors renda fixa a curt termini        5410 5410 Valors represen. de deute a c. t.
Credits curt termini                    5420 5420 Crèdits a c. t.
Credits curt ter. per transf.immobilizat 5430 5430 Crèdits a c. t. per alien. de l'immobilitzat
Credits curt termini al personal        5440 5440 Crèdits a c. t. al personal
Dividend a cobrar                       5450 5450 Dividend a cobrar
Interessos curt ter. valors renda fixa  5460 5460 Interessos a c. t. de valors represen. de deute
Interessos curt termini crèdits         5470 5470 Interessos a c. t. de crèdits
Imposicions a curt termini              5480 5480 Imposicions a c. t.
Desembors.pdts.a curt ter.              5490 5490 Desemb. pend. s/particip. en el patrimoni net a c. t.



Titular de l'explotació                 5500 5500 Titular de l'explotació
C/C.empr. del grup                      5510 5523 C. corrent amb empr. del grup
C/C.empr. assoc.                        5520 5524 C. corrent amb empr. associades
C/C.socis i administradors              5530 5510 C. corrent amb socis i administr.
Partides pendents aplicació             5550 5550 Partides pendents d'aplicació
Desembors.exigits sobre accions         5560 5566 Desemb. exigits s/particip. d'altr. empr.
Dividends actius a cte.                 5570 5570 Dividend actiu a compte
Accionistes per desembolsos exigits     5580 5580 Socis per desemb. exigits s/accions o particip. ordin.
Fiances rebudes a curt termini          5600 5600 Fiances rebudes a c. t.
Diposits rebuts a curt termini          5610 5610 Depòsits rebuts a c. t.
Fiances constituides a curt termini     5650 5650 Fiances constituïdes a c. t.
Dipòsits constituits a curt termini     5660 5660 Depòsits constituïts a c. t.
Caixa, euros                            5700 5700 Caixa, euros
Caixa, moneda estrangera                5710 5710 Caixa, moneda estrangera
Bancs, c/c.pessetes                     5720 5720 Bancs e institucions de crèdit c/c vista
Bancs, c/c.moneda estrangera            5730 5730 Bancs e institucions de crèdit c/c vista, moneda estrangera
Bancs, estalvi euros                    5740 5740 Bancs e institucions de crèdit, comp. d'estalvi
Bancs, estalvi moneda estrangera        5750 5750 Bancs e institucions de crèdit, comp. d'estalvi, mon. estrangera
Interessos pagats per anticipat         5800 5670 Interessos pagats per anticipat
Interessos cobrats per anticipat        5850 5680 Interessos cobrats per anticipat
Prov.depreciacio valors negoc.c.t.e.grup 5930 5933 Deter. de valor de particip. a c. t. en empr. del grup
Prov.depreciacio valos negoc.c.t.e.asoc. 5940 5934 Deter. de valor de particip. a c. t. en empr. associades
Prov. insolvencies credit c.p.e.grup    5950 5953 Deter. de valor de crèdits a c. t. a empr. del grup
Prov.insolv.credit curt ter. emp.associa 5960 5954 Deter. de valor de crèdits a c. t. a empr. associades
Prov.depreciacio insolvencies credit c.p 5970 5980 Deter. de valor de crèdits a c. t.
Prov.insolvencies credit a curt ter.    5980 5980 Deter. de valor de crèdits a c. t.
Compres mercaderies                     6000 6000 Compres de mercaderies
Compres mat.primes                      6010 6010 Compres de matèries primeres
Compr.altres aprov.                     6020 6020 Compres d'altres aprovisionaments
Treb.real.altr.empr.                    6070 6070 Treballs realitzats per altres empr.
Devol.compres mercaderies               6080 6080 Devolucions de compres de mercaderies
Devol.compres mat.primeres              6081 6081 Devolucions de compres de matèries primeres
Devolucions de compres d'altres aprov.  6082 6082 Devolucions de compres d'altres aprovisionaments
Rappels per compres                     6090 6090 "Rappels" per compres de mercaderies
Rappels per compres de materies primes  6091 6091 "Rappels" per compres de matèries primeres
Rappels per compres d'altres aprov.     6092 6092 "Rappels" per compres d'altres aprovisionaments
Variacio exist.mercad.                  6100 6100 Variació d'existències de mercaderies
Variacio exist.mat.primeres             6110 6110 Variació d'existències de matèries primeres
Variacio existencies d'altres aprov.    6120 6120 Variació d'existències d'altres aprovisionaments
Despeses d'i+d                          6200 6200 Despeses en recerca i desenvolupament de l'exercici
Arrendaments i canons                   6210 6210 Arrendaments i cànons
Reparacions i conservacio               6220 6220 Reparació i conservació
Serveis de professionals independents   6230 6230 Serveis de professionals independents
Transports                              6240 6240 Transports
Primes assegurances                     6250 6250 Primes d'assegurances
Serveis bancaris                        6260 6260 Serveis bancaris i similars
Publicitat,prop. i rr.pp.               6270 6270 Publicitat, propaganda i relacions públiques
Subministraments                        6280 6280 Subministraments
Altres serveis                          6290 6290 Altres serveis
Impost sobre beneficis                  6300 6300 Impost sobre beneficis - Impost corrent
Altres tributs                          6310 6310 Altes tributs
Ajust.negatius i.sobre beneficis        6330 6330 Ajustam. negatius en la imposició sobre beneficis
Ajust.neg.impos.indirecta (IVA)         6340 6341 Ajustam. negatius en IVA d'actiu corrent
Altres impostos                         6350 6300 Impost sobre beneficis - Impost corrent
Devolucions d'impostos                  6360 6360 Devolució d'impostos
Ajust.positius i.sobre beneficis        6380 6380 Ajustam. positius en la imposició sobre beneficis
Ajust.pos.impos.indirecta (IVA)         6390 6391 Ajustam. positius en IVA d'actiu corrent
Sous i salaris                          6400 6400 Sous i salaris
Retribucions en especie                 6408 6400 Sous i salaris
Irpf.carrec empresa                     6409 6400 Sous i salaris
Indemnitzacions                         6410 6410 Indemnitzacions
Seg.social carrec empresa               6420 6420 Seguretat Social a càrrec de l'empresa
Aport.sist.pensions                     6430 6430 Retrib. a ll. t. mediant sistemes d'aportació definida
Altres desp. socials                    6490 6490 Altres despeses socials
Perdues cr.com.incob.                   6500 6500 Pèrdues de crèdits comercials incobrables
Resultats d'operacions en comu          6510 6510 Benefici  transferit (gestor)
Perdua soportada (no gestor)            6511 6511 Pèrdua suportada (partícip o associat no gestor)
Altres perdues corrents                 6590 6590 Altres pèrdues en gestió corrent
Interessos d'obligacions i bons empr.gr. 6610 6610 Interessos d'obligacions i bons a ll. t., empr. del grup
Interessos d'oblig.i bons a empr.assoc. 6611 6611 Interessos d'obligacions i bons a ll. t., empr. associades



Interessos d'oblig.i bons en altres emp. 6613 6613 Interessos d'obligacions i bons a ll. t., altres empr.
Interessos deut.l.t.e.grup              6620 6620 Interessos de deutes, empr. del grup
Interessos deut.ll.t.e.assoc.           6621 6621 Interessos de deutes, empr. associades
Interessos deut.ll.t.ent.credit         6622 6623 Interessos de deutes amb entitats de crèdit
Interessos deut.l.t.altres empreses     6623 6624 Interessos de deutes, altres empr.
Interessos deut.c.t.e.grup              6630 6620 Interessos de deutes, empr. del grup
Interessos deut.c.t.e.assoc.            6631 6621 Interessos de deutes, empr. associades
Interessos deut.c.t.ent.credit          6632 6623 Interessos de deutes amb entitats de crèdit
Interessos deut.c.t.altres empreses     6633 6624 Interessos de deutes, altres empr.
Interessos desc.ef.e.grup               6640 6650 Interessos per descompte d'efectes en entitats de crèdit del grup
Interessos desc.ef.e.assoc.             6641 6651 Interessos per descompte d'efectes en entitats de crèdit associades
Interessos desc.efectes                 6642 6653 Interessos per descompte d'efectes en altres entitats de crèdit
Interessos desc.ef.ent.credit           6643 6653 Interessos per descompte d'efectes en altres entitats de crèdit
Descomptes s/vendes per p.p.a emp.grup  6650 7060 Descomptes sobre vendes per pagament immediat de mercaderies
Descomptes s/vendes per p.p.a e.assoc.  6651 7060 Descomptes sobre vendes per pagament immediat de mercaderies
Desc.s/vend.p.p.a.e.                    6653 7060 Descomptes sobre vendes per pagament immediat de mercaderies
Perdues en valors                       6660 6660 Pèrdues en valors represent. de deute a ll. t., empr. del grup 
Perdues en credits                      6670 6673 Pèrdues de crèdits a ll. t., altres empr.
Dif.neg.canvi int.euro                  6680 6680 Diferències negatives de canvi
Difer.negat.canvi                       6681 6680 Diferències negatives de canvi
Difer.arrodon.euro                      6690 6690 Altres despeses financeres
Altres despeses financeres              6691 6690 Altres despeses financeres
Perdues procedents de l'immob.inmaterial 6700 6700 Pèrdues procedents de l'immobilitzat intangible
Perdues procedents imm.material         6710 6710 Pèrdues procedents de l' immobilitzat material
Perdues procedents de part.del grup     6720 6733 Pèrdues procedents de particip. a ll. t., empr. del grup
Perdues procedents de part.associades   6730 6734 Pèrdues procedents de particip. a ll. t., empr. associades
Perdues per operacions amb accions prop. 6740 6750 Pèrdues per operacions amb obligacions pròpies
Donacions d'immob.materials             6760 6710 Pèrdues procedents de l' immobilitzat material
Despeses introd. Euro                   6780 6780 Despeses excepcionals
Altres desp.extraordinaries             6781 6780 Despeses excepcionals
Despeses i perdues d'exercicis anteriors 6790 6780 Despeses excepcionals
Amortitzacio despeses establiment       6800 #N/A
Amortitzacio immobilitzat inmaterial    6810 6800 Amortització de l' immobilitzat intangible
Amortitzacio immobilitzat material      6820 6810 Amortització de l' immobilitzat material
Dotacio fons de reversio                6900 6690 Altres despeses financeres
Dotacio provisio immob.inmaterial       6910 6900 Pèrdues per deterior. de l'immobilitzat intangible
Dotacio provisio immob.material         6920 6910 Pèrdues per deterior. de l'immobilitzat material
Dotacio provisio deprec.existencies     6930 6930 Pèrdues per deterior. de productes acabats i en curs de fabricació
Dotacio provisio insolv.trafic          6940 6940 Pèrdues per deterior. de crèdits per operacions comercials
Dotacio provisio per altres operacions  6950 6954 Dotació a la provisió per contractes onerosos
Dotacio provisio v.neg.llarg ter.       6960 6960 Pèrdues per deterior. de particip. en instrum. de patrim. net a ll. t., empr. d
Dotacio provisio int.cred.llarg ter.    6970 6970 Pèrdues per deterior. de crèdits a ll. t., empr. del grup
Dotacio provision v.negat.a curt        6980 6980 Pèrdues per deterior. de particip. en instrum. de patrim. net a c.p., empr. d
Dotacio provisio inst.credit a curt     6990 6993 Pèrdues per deterior. de crèdits a c.p., altres empr.
Vendes mercaderies                      7000 7000 Vendes de mercaderies
Vendes mercaderies exportació           7009 #N/A
Vendes prod.acabats-obra executada      7010 7010 Vendes de productes acabats
Vendes de productes semiacabats         7020 7020 Venda de productes semiacabats
Vendes de subproductes i residus        7030 7030 Venda de subproductes i residus
Vendes d'envasos i embalatges           7040 7040 Venda d'envasos i embalatges
Prestacio de serveis                    7050 7050 Prestacions de serveis
Prestacio de serveis exportació         7059 #N/A
Devolucions de vendes                   7080 7080 Devolucions de vendes de mercaderies
Rappels per vendes                      7090 7090 "Rappels" sobre vendes de mercaderies
Variacio.ex.prod.curs                   7100 7100 Variació d'existències de productes en curs
Variacio existencies prod.semiacabats   7110 7110 Variació d'existències de productes semiacabats
Variacio existencies prod.acabats       7120 7120 Variació d'existències de productes acabats
Variacio existencies subpr.i residus    7130 7130 Variació d'existències de subproductes, residus i materials recuperats
Inc.act.desp.establ.                    7300 #N/A
Treballs realitzats per a l'imm.inmat.  7310 7300 Treballs realitzats per a l'immobilitzat intangible
Treb.real.imm.mat.                      7320 7310 Treballs realitzats per a l'immobilitzat material
Treballs realit.imm.mat.en curs         7330 7330 Treballs realitzats per a l' immobilitzat material en curs
Incorp.a l'actiu despeses formal.deutes 7370 #N/A
Subvencions oficials a l'exportacio     7400 7400 Subvencions, donacions i llegats a l'explotació
Altres subvencions a l'explotacio       7410 7470 Altres subvencions, donacions i llegats transferits al resultat de l'exercici
Resultats d'operacions en comu          7510 7510 Resultats d'operacions en comú - Pèrdua transferida (gestor)
Benefici atribuit (no gestor)           7511 7511 Resultats d'operacions en comú - Benefici atribuït (Partícip o associat no g
Ingressos per arrendaments              7520 7520 Ingressos per arrendaments
Ingressos de prop.industrial cedida     7530 7530 Ingressos de propietat industrial cedida en explotació
Ingr.per comissions                     7540 7540 Ingressos per comissions



Ingr.serv. personal                     7550 7550 Ingressos per serveis al personal
Ingr.serv. diversos                     7590 7590 Ingressos per serveis diversos
Ingressos de particip.en capital grup   7600 7600 Ingressos de particip. en instrum. de patrimoni, empr. del grup
Ingr.part.cap.assoc.                    7601 7601 Ingressos de particip. en instrum. de patrimoni, empr. associades
Ingressos de particip.en capital        7603 7603 Ingressos de particip. en instrum. de patrimoni, d'altres empr.
Ingressos per valors en renda fixa grup 7610 7610 Ingressos de valors represent. de deute, empr. del grup
Ingressos per valors en renda fixa assoc 7611 7611 Ingressos de valors represent. de deute, empr. associades
Ingressos per valors en renda fixa      7613 7613 Ingressos de valors represent. de deute, d'altres empr.
Ingressos per valors part.fiam          7618 7610 Ingressos de valors represent. de deute, empr. del grup
Ingressos de credits a llarg pl.grup    7620 7625 Ingressos de crèdits a ll. t., empr. del grup (PGC 76200)
Ingressos de credits a llarg associades 7621 7626 Ingressos de crèdits a ll. t., empr. associades (PGC 76201)
Ingressos de credits a llarg ter.       7623 7628 Ingressos de crèdits a ll. t., altres empr. (PGC 76203)
Ingressos de credits a curt pl.grup     7630 7620 Ingressos de crèdits a c. t., empr. del grup (PGC 76210)
Ingressos de credits a curts associades 7631 7621 Ingressos de crèdits a c. t., empr. Associades (PGC 76211)
Interessos credits a c.t.               7633 7623 Ingressos de crèdits a c. t., altres empreses (PGC 76213)
Descompte sobre compres per p.p.grup    7650 6060 Descomptes sobre compres per pagament immediat de mercaderies
Descompte s/compres per p.p.associades  7651 6060 Descomptes sobre compres per pagament immediat de mercaderies
Descompte s/compres per p.p.            7653 6060 Descomptes sobre compres per pagament immediat de mercaderies
Beneficis en valors negociables         7660 7663 Beneficis en particip. i valors represent. de deute ll. t., altres empr.
Dif.pos.canvi int.euro                  7680 7680 Diferències negatives de canvi
Difer.posit.canvi                       7681 7680 Diferències negatives de canvi
Difer.arrodon.euro                      7690 7690 Altres ingressos financers
Altres ingressos financers              7691 7690 Altres ingressos financers
Beneficis procedents de immob.inmaterial 7700 7700 Beneficis procedents de l'immobilitzat intangible
Benef.proc.imm.mat.                     7710 7710 Beneficis procedents de l'immobilitzat material
Beneficis participacio capital e.grup   7720 7733 Beneficis procedents de particip. a ll. t., empr. de grup
Beneficis participacio capital e.assoc. 7730 7734 Beneficis procedents de particip. a ll. t., empr. associades
Beneficis operacio accions propies      7740 7750 Beneficis per oparacions amb obligacions própies
Subvencions capital trasp.a resultat e. 7750 7460 Subvencions, donacions i llegats de capital transferit al resultat de l'exercic
Ingressos extraordinaris                7780 7780 Ingressos excepcionals
Ingressos i beneficis d'ex.anteriors    7790 7780 Ingressos excepcionals
Exces provisio de riscos                7900 7950 Excés de provisió per retribucions al personal
Exces provisio immob.inmaterial         7910 7900 Reversió del deterior. de l' immobilitzat intangible
Exces provisio immob.material           7920 7910 Reversió del deterior. de l' immobilitzat material
Provisio existencies aplicada           7930 7930 Reversió del deterior. de productes acabats i en curs de fabricació
Provisio per insolvencies de trafic     7940 7940 Reversió del deterior. de crèdits per operacions comercial
Provisio altres oper.trafic             7950 7940 Reversió del deterior. de crèdits per operacions comercial
Exces provisio val.negat.llarg pl.      7960 7968 Reversió del deterior. de valors represent. de deute a ll. t., altres empr.
Exces provisio insolv.credit l.p.       7970 7973 Reversió del deterior. de crèdits a ll. t., altres empr.
Exces provisio val.neg.curt pl.         7980 7980 Reversió del deterior. de particip. en instrum. del patrim. net a c. t., empr. d
Exces provisio ins.credit curt pl.      7990 7993 Reversió del deterior. de crèdits  a c. t., altres empr.


