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1. ACTIVITAT DE LA ENTITAT
Naturalesa
La Fundació Tutelar Demà va ser constituida el 21 de juliol de 2010 mitjançant
Escriptura atorgada davant la Notària de l'Il.lustre Col.legi de Balears, la sra. Maria Josep
Cànaves Bertos. Té personalitat jurídica pròpia i capacitat per exercitar tota mena
d'accions i d'excepcions, tot gaudint dels beneficis de tot ordre que legalment li
corresponen. Fou inscrita en el Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears, amb el
número 1-287, adscrita al Protectorat de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i
Immigració (actualment Conselleria de Serveis Socials i Cooperació) del Govern de les
Illes Balears. El codi d''identificació fiscal és el G57676124, i el domicili social es troba
al carrer Alqueria del Comte 20, de Sóller, Illes Balears.

Objecte social
La Fundació pretén la millora de la qualitat de vida de les persones majors d’edat
amb trastorns mentals greus, incapacitades judicialment o en procés, residents a les Illes
Balears, a través la seva atenció personalitzada, i/o el suport a les seves famílies, i de la
sensibilització social per fomentar el respecte als seus drets i dignitat personal, per tal
d’aconseguir la plena integració i normalització en la societat.

Aspectes legals
La Fundació es regeix per la Llei 50/2002 de 27 de desembre, de Fundacions; pel
Decret 61/2007 de 18 de maig, que regula el Registre Únic de Fundacions de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears; i per la Resolució 3736/2013, de 26 de març,
del Instituto de Contabilidad y Auditoría del Cuentas del Ministerio de Economía y
Competitividad, que estableix el Pla de Comptabilitat de les entitats sense ànim de lucre
de tamany petit i mitjà, així com per les normes generals que regulen aquests tipus
d'entitats i pels propis estatuts pel que fa als comptes aquí presentats.
Donat el caràcter social de les activitats pròpies de la Fundació, ha de respectar
també les disposicions de la Llei balear 4/2009, de Serveis Socials, i els Decrets que la

despleguen, tal com el Decret 56/2011 de 20 de maig, que estableix la Cartera Bàsica de
Serveis Socials, i el Decret 10/2013, de 28 de febrer, que regula els procediments
d'autorització i control del serveis. Així, la Fundació va ser inscrita en el Registre Central
de Serveis Socials, amb el número 879, per resolució de dia 19 d'abril de 2011. El 2015,
la Fundació ha tengut autoritzades fins a 8 places el Servei d'Atenció Tutelar, per
resolució del Departament de Benestar Social del Consell de Mallorca, amb el número
870/01.
La Fundació manté adequat el seu entorn informàtic i els seus arxius a la Llei
Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 i als reglaments respectius, com el Real Decreto
994/1999, d’11 de juny, per assegurar la màxima confidencialitat de la informació
personal que maneja. El registre d'usuaris va ser inscrit el 15 de novembre de 2013, i el
registre informatitzat, arrel d'incorporar un programa especialitzat per gestió de tuteles
aquest any, el 28 d'agost de 2015.

Activitats
Al llarg de 2015 s'han duit a terme les següents activitats per part de la Fundació:
i) Servei d'Atenció Tutelar: permet dur endavant el principal objectiu fundacional;
a més del 5 usuaris que teníem a principi d'any, ens hem compromés en 6 casos més, 5
dels quals ja tenien sentència a final d'any. Dins els primers mesos de 2016 esdevindrà
ferma i podrem acceptar aquests nous càrrecs.
ii) Servei d'Informació i Pretutela: ofereix informació i suport a les famílies que
exerceixen actualment la representació legal d'un familiar, tant en l'exercici de la seva
funció actual, com establint un compromís de substitució en el futur, quan ja no es pugui
dur a terme el càrrec tutelar. Al llarg de 2015 hem oferit diverses sessions d'informació,
tant a nivell particular com de grup (en serveis o a associacions). El nombre de pretuteles
assumides a fnal de 2015 és de 4.
iii) Servei d'acompanyament: s'ha creat aquest servei fer donar suport a persones
amb TMG que no necessiten mesures jurídiques de protecció, però sí suports puntuals en
la gestió dels seus béns o en la resolució de determinades circumstàncies vitals
(habitatge, tràmits i gestions). Aquest servei ha atès a 4 casos el 2015.
iv) Activitats de formació pels professionals, voluntaris i familiars: s'ha facilitat

que el personal de la Fundació assistís a un curs de formació a València (abril), i vam
organitzar una jornada de formació i supervisió els 22-23 d'octubre, que va incloure
activitats formatives pels familiars, els usuaris i el voluntaris de la Fundació, així com de
supervisió dels professionals del servei.
v) Activitats de lleure: s'ha organitzat una torrada (25 d'abril) i diverses sortides
en cap de setmana. S'ha aconseguit reforçar les relacions socials entre els usuaris, que
organitzen ocasionalment les seves pròpies trobades i sortides (incloent la celebració del
Cap d'Any).
vi) Activitats de conscienciació social: l'activitat principal ha estat el Dia Mundial
de la Salut Mental, que aquest any es va dur a terme a la Plaça Espanya, en una diada
reivindicativa organitzada conjuntament per totes les entitats del sector, i amb el suport
d'Obra Social La Caixa, i la col.laboració de les diverses administracions (Conselleria de
Salut, Conselleria de Serveis Socials, Ajuntament).
A més, s'han atès demandes d'orientació i col.laboració de diversos dispositius
públics de la xarxa de salut mental, i d'altres entitats privades del sector. També s'ha
participat en la ronda consultiva sobre la regulació de les entitats tutelars, a instàncies de
la Direcció General de Serveis Socials, que ha duit a la publicació del Decret regulador el
febrer de 2016. I s'han atès demandes dels serveis socials de l'Ajuntament de Marratxí.
Finalment, també s'han fet diverses gestions per demanar donacions i per donar a
conèixer la fundació.
Al llarg de l'any s'ha anat incrementant la dedicació del professional retribuit a
càrrec del Servei d'Atenció Tutelar, que ha arribat a una mitja jornada, i s'ha contractat un
programa informàtic especialitzat en la gestió de tuteles. Igualment s'ha potenciat la
participació de voluntaris d'alta qualificació professional, i s'ha elaborat un pla de
voluntariat en aquest sentit. Actualment comptam amb 18 voluntaris, 12 d'ells titulats
superiors (2 psiquiatres, 2 psicòlegs clínics, 2 psicòlegs, 2 treballadores socials, 2
advocats, 1 informàtic, 1 comptable).
Totes les activitats duites a terme són pròpies de la Fundació, no s'han iniciat
activitats mercantils.

2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

Imatge fidel i Principis comptables
Tal i com hem fet als passats exercicis, hem continuat aplicant a la nostra Fundació
els criteris comptables ajustats a les actuals disposicions legals i les normes de valoració
generalment acceptades per tal que els presents comptes annuals mostrin una imatge fidel
del seu patrimoni, de la seva situació, tant econòmica com financera, i dels resultats
econòmics generats. Pel que fa a l’elaboració d’aquests comptes anuals, hem seguit els
principis comptables establerts pel Pla General de Comptabilitat, per entitats sense afany de
lucre de petit tamany (fixats per l'esmentada Resolució 3736/2013) i els acceptats
generalment, tal com els principis de prudència, d’uniformitat, de registre i d’empresa en
funcionament; el principi de meritació i el de correlació pels comptes d’ingressos, de costos
y de despeses; el de preu d’adquisició pels de l’immobilitzat; i els de no compensació i
d’importància relativa s’han aplicat d’una manera uniforme i correcta. No existeix cap
principi comptable obligatori que s'hagi deixat d'aplicar, si el seu efecte era significatiu en
l'elaboració dels Comptes anuals.

Comparació de la informació i agrupació de partides
Tant el Balanç com el Compte de pèrdues i guanys i el Quadre de finançament
presenten les xifres del darrer exercici i les del precedent per a facilitar la seva comparació.
Tots els epígrafs que composen el Balanç i el Compte de Pèrdues i Guanys, estan
abastament desglossats segons els models obligatoris establerts per la llei. D’altra banda,
no existeixen separacions ni agrupacions de partides o de comptes que puguin induir a
error en la apreciació de la situació econòmica o financera.

3. EXCEDENT DE L'EXERCICI
El resultat de l'exercici ha estat negatiu, en 725,11 €, degut a l'increment
significatiu del número de persones ateses i el conseqüent increment de la dedicació
retribuïda i a l'activitat de prèstec sense interés que fa la Fundació als seus usuaris en cas
de necessitat.

4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ
Pel que fa a les normes de valoració aplicades als registres comptables, cal

informar en primer lloc que no hi ha partides de despeses d'establiment pròpies. Igualment
que els drets i els béns compresos dins l'Immobilitzat, tant immaterial com material, així
com les despeses corresponents a la posada en condicions de funcionament i també les
inversions addicionals, sempre s'han valorat al preu d'adquisició, únic que hem tingut en
compte per a les dotacions d'amortitzacions realitzades. En no tenir depreciacions
irreversibles o disminucions de valors que no siguin compensades per les amortitzacions
sistemàtiques en el valor dels drets i dels béns, no s'han realitzat correccions als valors de
l'Immobilitzat.
De la mateixa manera les Inversions financeres es valoren pel seu preu
d'adquisició, que comprèn l'import total satisfet, incloses les despeses inherents a l'operació
de compra, en no tenir imports pendents de liquidar. Igualment es tracten les desinversions.
Per acabar aquest capítol, deixar constància de la carència de mercats secundaris que
permetin determinar un preu diferent al comptabilitzat pels valors corresponents al grup
que mos ocupa, i de fets o de situacions que els hi suposin un deteriorament o una
depreciació que mos obligarien a fer les dotacions de les provisions necessàries per a
compensar les respectives minusvàlues possibles. No tenim concedits crèdits a curt o a
llarg termini no comercials, és a dir, aliens als nostres usuaris. Les altres inversions
financeres són integrades bàsicament pel total de dipòsits que mantenim en institucions de
crèdit i d’estalvi.
D'Existències no en tenim a la nostra Fundació.
No tenim aportacions al Fons social pendents de desembols, ni hem rebut
subvencions de capital o d'explotació, ni hem fet provisions per pensions o per obligacions
similars, en no tenir-ne.
Les partides de Clients, Proveïdors, Deutors i Creditors de tràfic figuren als
Balanços pel seu valor nominal. Mantendríem la dotació dels saldos significatius dels
nostres clients amb termini superior als 180 dies i els que fossin sub iudice. D'altra banda,
a la nostra Fundació no tenim crèdit ni dèbit en moneda estrangera.
La despesa per l'Impost sobre Societats es calcula sobre la base del resultat
econòmic abans d'impostos, ajustat pels augments i les disminucions necessàries per arribar
al resultat fiscal, que constitueix la base imposable del tribut. Els beneficis obtinguts dins el
2015, en qualsevol cas, n'estan exempts; al contrari, la presentació de la declaració de
l'Impost sobre Societats ens permet recuperat les retencions practicades sobre els interessos

del capital social.
Els ingressos, els costos i les despeses s'imputen d'acord amb el curs real de béns i
de serveis que reflecteixen, amb independència del moment en què es produirà el
moviment monetari o financer derivat. Tot seguint el principi de prudència, abans
qualificat com d'aplicació correcta, tan sols es comptabilitzen els beneficis realitzats a la
data de tancament de l'exercici, mentrestant les pèrdues previsibles i els riscos ho són tan
aviat es coneixen.

5. IMMOBILITZAT MATERIAL, INTANGIBLE I INVERSIONS
IMMOBILIÀRIES
No tenim immobilitzat material. Tampoc tenim intangible ni inversions
immobiliàries.

6. BÉNS DEL PATRIMONI HISTÒRIC
No tenim

patrimoni històric. No hem hagut de fer provisions per reparació i

conservació. No es dóna cap altra circumstància rellevant.

7. PASSIUS FINANCERS
Dins d'aquest grup no tenim cap tipus de crèdit. En conseqüència no tenim altres
deutes, ni tampoc garanties reals; tampoc tenim bons ni obligacions emesos ni en
circul.lació. Igualment no mantenim línies de descompte per al cobrament de les nostres
factures o rebuts, en no emprar aquest sistema. No existeixen partides de despeses
financeres devengades i no pagades d'entitats financeres.

8. USUARIS I ALTRES DEUTORS DE L'ACTIVITAT PRÒPIA
Per tal d'atendre deutes peremptòries, despeses urgents (com una dentadura o unes
ulleres), o necessitats dels nostres usuaris que no poden pagar en un moment determinat
(com anar a un centre de dia, pagar l'IBI, la taxa d'incineració, o unes obres urgents), els
avançam els doblers necessaris, sense interés, amb la idea de recuperar-lo en el futur,
quan la seva situació econòmica ho permeti. En total, el deute dels nostres usuaris amb la
fundació arriba als 3.938,35 €.

9. BENEFICIARIS – ACREEDORS
No tenim beneficiaris-acreedors.

10. SITUACIÓ FISCAL
Com que els beneficis obtinguts estan exempts de l'impost, la base imposable
prèvia és de zero euros que aplicant el tipus general determina una quota líquida positiva
també de zero euros. El 2015 la Hisenda Pública no ha procedit a la devolució de les
retencions del 2014 (ho ha fet a principis del 2016), de manera que figuren com a
pendents les retencions dels dos anys.

11. INGRESSOS I DESPESES
Els ingressos han estat de 19.123,37 €, com a resultat de l'increment significatiu
de subvencions. Les despeses, han estat de 19.848,48 €. No tenim ingressos per activitats
mercantils. Les subvencions rebudes han pemès ampliar els serveis, més enllà de lo
previst en el pressupost i el pla d'activitats, doblant de fet el nombre d'usuaris del servei
d'atenció tutelar, ampliant el dels servei de pretuteles, i posant en marxa el
d'acompanyaments.

12. SUBVENCIONS, DONACIONS I LEGATS
S'han obtingut 800 € de donacions i 14.664 € per subvencions (Conselleria de
Serveis Socials, Obra Social La Caixa, i Fundació Guillem Cifre de Colonya). La dotació
fundacional es manté igual.

13. ACTIVITAT DE LA ENTITAT. APLICACIÓ D'ELEMENTS PATRIMONIALS
A FINS PROPIS. DESPESES D'ADMINISTRACIÓ

13.1 Activitats de la entitat
Gràcies a les subvencions rebudes, hem pogut anar més enllà de les activitats
previstes en el pla d'actuació aprovat el 31 d'octubre de 2014 pel Patronat, que han

permès ampliar la dedicació professional retribuïda, i d'aquesta manera, acceptar un
major nombre de casos, especialment del servei d'atenció tutelar i del nou servei
d'acompanyament. La resta d'activitats s'han duit a terme segons lo previst en el pla
d'actuació.

1. Servei d'atenció tutelar – activitat pròpia
Es tracta d'atendre els usuaris dels quals hem acceptat algun càrrec tutelar. L'atenció
inclou l'administració dels béns, el suport psicosocial a l'usuari i familiars, i totes aquelles
gestions que podem dur a terme en la mesura de les nostres capacitats per contribuir al
benestar i l'autonomia dels nostres usuaris. Durant 2015, la Fundació ha tengut els següents
càrrecs tutelars:
- tutors de 5 persones, incapacitades parcialment per administrar els seus béns;
- s'ha duit a terme el procés de remoció de 4 casos, amb sentència dins el darrer
trimestre de 2015;
- s'ha acceptat el càrrec de defensor judicial d'un cas, que es va sentenciar el gener
de 2016;
Atendre aquestes persones suposa el gruix principal de l'activitat de la Fundació;
implica atendre-les de manera integral. Sobretot al començament s'han de fer moltes
gestions per resoldre deutes pendents, resoldre problemes d'habitatge, cercar activitats i
espais positius per a la persona, tractar amb la família, aclarir la situació patrimonial,
resoldre qüestions pendents. A més, donam suport en la gestió de contractes,
domiciliacions, i tràmits administratius (certificat de discapacitat, pensions,...), i
coordinació amb els dispositius públics. Però l'activitat principal és el suport en el dia a
dia: atenció de demandes econòmiques extres, compres de menjar i roba, acompanyament
al metge, supervisió de la llar, reactivació de les relacions familiars i socials, recerca
d'activitats significatives.
i) Recursos humans empleats en l'activitat
1 persona contractada i 9 voluntaris (incloent professionals titulats: dos psicòlegs
clínics, dues treballadores social, dos psiquiatres, una advocada, una psicòloga), i
qualificats (un ferrer, per resoldre avaries domèstiques), a més de voluntaris per

acompanyaments no compromesos (al dentista, per exemple; per dur a terme activitat
socials); hem anat incrementant la dedicació de l'educadora social contractada, fins les 20
hores setmanals.
ii) Recursos econòmics empleats en l'activitat
15.2014,92 €
iii) Recursos econòmics totals empleats per l'entitat
19.848,48 €.
iv) Recursos econòmics totals obtinguts per l'entitat
19.123,37 €
v) Convenis de col.laboració amb altres entitats i administracions públiques
No.

2. Servei d'informació i pretutela – activitat pròpia
Consisteix en difondre l'existència i els serveis de la fundació a qui hi pugui estar
interessat (individus, famílies, associacions, professionals), i s'ha ampliat com a servei
d'orientació i pretutela per aquells casos ja amb mesures de protecció a càrrec de la família.
S'han atès i valorat 6 demandes d'atenció a nous casos, derivades des de dispositius
públics, 3 de les quals desembocaran oportunament en nous usuaris del servei d'atenció
tutelar. La resta no s'han pogut assumir per les dificultats o exigències que presentaven i la
manca de recursos.
a) Recursos humans empleats en l'activitat
3 voluntaris.
b) Recursos econòmics empleats en l'activitat
50 €.
c) Recursos econòmics totals empleats per l'entitat
19.848,48 €.
d) Recursos econòmics totals obtinguts per l'entitat
19.123,37 €.
e) Convenis de col.laboració amb altres entitats i administracions públiques

No s'han concretat de moment

3) Servei d'acompanyaments
Hem donat suport puntual a persones amb algun tipus de trastorn mental que no
necessiten mesures de protecció jurídica, però sí orientació, consell i ajuda en la presa de
decisions de caràcter econòmic, de vivenda, de gestions i tràmits, i ocasionalment també,
de bestretes o avançaments puntuals de doblers, per fer front a despeses urgents. En total
hem oferit aquest recolzament a 4 persones al llarg de 2015. El servei d'acompanyament
també ha servit per començar a donar suport als nous casos que la Fundació s'ha
compromès a acceptar, i pels qui comença a treballar puntualment, si és necessari i ens ho
demanen, mentres es posen en marxa els llargs, i lents, tràmits judicials.
a) Recursos humans empleats en l'activitat
2 voluntaris.
b) Recursos econòmics empleats en l'activitat
1.887,05 €.
c) Recursos econòmics totals empleats per l'entitat
19.848,48 €.
d) Recursos econòmics totals obtinguts per l'entitat
19.123,37 €.
e) Convenis de col.laboració amb altres entitats i administracions públiques
No s'han concretat de moment

4) Activitats de formació dels voluntaris i familiars de la fundació
En el 2015 s'han duit a terme un taller de formació per familiars i voluntaris, un per
usuaris i un de supervisió pels professionals del servei d'atenció tutelar, els dies 22-23
d'octubre, per part d'Aurora Amador Natera, d'Aurea Consultoria (Barcelona), consultora
especialista en salut mental.
a) Recursos humans empleats en l'activitat
Una professional vinguda de Barcelona, més les tasques d'organització a càrrec de
la direcció.

b) Recursos econòmics empleats en l'activitat
456,13 €.
c) Recursos econòmics totals empleats per l'entitat
19.848,48 €.
d) Recursos econòmics totals obtinguts per l'entitat
19.123,37 €.
e) Convenis de col.laboració amb altres entitats i administracions públiques
No s'han concretat de moment

5) Activitats de lleure pels usuaris i familiars
Es va dur a terme una torrada per als usuaris del servei d'atenció tutelar i les seves
famílies, i per les famílies del servei de pretuteles, i els usuaris del servei
d'acompanyament, a més del personal i el patronat de la Fundació. També es va donar
suport a activitats organitzades pels familiars d'algun usuari i activitats conjuntes de
diversos usuaris (anar a jugar a bàsquet, sopar de Cap d'Any).
a) Recursos humans empleats en l'activitat
4 voluntaris.
b) Recursos econòmics empleats en l'activitat
139,28 €
c) Recursos econòmics totals empleats per l'entitat
19.848,48 €.
d) Recursos econòmics totals obtinguts per l'entitat
19.123,37 €.
e) Convenis de col.laboració amb altres entitats i administracions públiques
No s'han concretat de moment

6) Activitats de conscienciació social
Participació en l'organització dels actes del Dia Mundial de la Salut Mental. Aquest
any es va tornar a coordinar totes les entitats del sector, en un programa comú d'activitats,

que es van extendre 2 dies, amb el suport de la Delegació de la Caixa a Balears, que el va
subvencionar amb 2000 euros. Es va organitzar una taula rodona en que se va donar la veu
a persones amb trastorn mental greu (al Club DM), i una diada reivindicativa a la Plaça
Espanya de Palma, el dia 10 d'octubre mateix, amb activitats diverses (lectura de poemes,
manifestació, música i ball).
a) Recursos humans empleats en l'activitat
8 voluntaris de la Fundació.
b) Recursos econòmics empleats en l'activitat
2.111,10 €
c) Recursos econòmics totals empleats per l'entitat
19.848,48 €.
d) Recursos econòmics totals obtinguts per l'entitat
19.123,37 €.
e) Convenis de col.laboració amb altres entitats i admnistracions públiques
La Fundació La Caixa va atorgar una subvenció de 2000 € per l'organització de
les activitats, que va sol.licitar i rebre la nostra Fundació, i es va dedicar íntegrament a
pagar les despeses. També vam dedicar 111,10 euros a comprar coques per vendre i poder
fer front a la resta de despeses de l'organització.

13.2 Aplicació d'elements patrimonials a fins propis
No s'han aplicat elements patrimonials a finalitats pròpies. Es mantenen els
30.000 euros de la dotació fundacional, en tres depòsits a llarg termini de 10.000 €.

13.3 Despeses d'administració
500 €

14. ALTRES INFORMACIONS
No s’han pagat dietes en el decurs de l'exercici als membres del Patronat. Tampoc
s’ha pagat cap altre import a cap assessor o persona que mos hagi donat suport.

La Fundació no té prestat cap tipus d'aval a tercers davant cap persona o entitat. No
existeixen fets passats amb posterioritat al tancament de l'exercici passat de 2015 que
afectin al conjunt de la informació oferta mitjançant aquesta Memòria, ni que pogués
afectar a l'aplicació del principi d'empresa en funcionament, ni que, tot i no afectar als
comptes annuals, el seu coneixement pogués ser d'utilitat per l'usuari d'aquests estats
financers.
Durant el 2015, igual com els exercicis anteriors, els membres del patronat no han
realitzat amb la Fundació ni amb les societats del grup cap tipus d’operació.
Els membres del Patronat no tenen participacions en empreses l’objecte social de
les quals sigui el mateix, anàleg o complementari al de la Fundació.

BALANÇ 2015
ACTIU

2015

2014

A. ACTIU NO CORRENT
VI. Inversions a llarg termini
5. Altres actius financers
B. ACTIU CORRENT

42.801,35

42.378,92

4.330,98

2.303,28

3.938,35

2.028,93

3.938,35

2.028,93

392,63

274,35

473. Hisenda Pública, retencions

118,28

275,35

4700. Hisenda Pública deutora

274,35

0

V. Inversions financeres a curt termini

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

8.470,37

10.075,64

8.470,37

10.075,64

20,14

205,28

8.450,23

9.870,92

42.801,35

42.378,92

A. PATRIMONI NET

41.537,24

42.262,35

A-1) Fons propis

41.537,24

42.262,35

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

100. Capital Social

30.000,00

30.000,00

V. Resultats d'exercicis anteriors

12.262,35

6.653,97

12.262,35

6.653,97

12.262,35

6.653,97

-725,11

5.608,38

III. Deudors comercials
1. Prestacions de serveis
430. Usuaris servei tutela
2. Altres crèdits amb les Adm. Públiques

5. Altres actius financers
548. Imposicions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids
1. Tresoreria
570. Caixa, euros
572. Bancs i institucions de crèdit
TOTAL ACTIU (A + B)

PATRIMONI NET I PASSIU

I. Capital
1. Capital escripturat

1. Romanent
120. Romanent
VII. Resultat de l'exercici

129. Resultat de l'exercici

-725,11

5.608,38

1.264,11

116,57

1.264,11

116,57

531,55

22,07

531,55

22,07

6. Altres deutes amb les adm. Públiques

732,56

94,50

4750. Hisenda pública acreedora

598,56

94,50

4751. Hisenda pública, retencions

134,00

0

42.801,35

42.378.92

C. PASSIU CORRENT
V. Acreedors comercials i altres comptes a pagar
3. Acreedors varis
410. Acreedors per prestació de serveis

VI. Periodificacions a curt termini
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

COMPTE DE RESULTATS 2015
DEURE

2015

2014

19.848,48

5.768,33

A) OPERACIONS CONTINUADES

19.848,48

5.768,33

4. Altres despeses d'explotació

19.848,48

5.768,33

19.848,48

5.751,63

18.963,64

4.635,36

0

424,185

626. Serveis bancaris i similars

124,20

72,51

628. Subministraments

399,00

478,45

629. Altres serveis

361,64

141,13

0

16,70

0

16,70

0

5.027,98

597,37

580,40

A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (BENEFICIS)

0

5.608,38

A.4) BENEFICI DE L'EXERCICI PROCEDENT
D'OPERACIONS CONTINUADES

0

5.608,38

A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICIS)

0

5.608,38

19.123,37

11.376,71

A) OPERACIONS CONTINUADES

19.123,37

11.376,71

1. Import net de l'activitat pròpia

3.062,00

1.152,00

3.062,00

1.152,00

3.062,00

1.152,00

15.464,00

9.644,31

15.464,00

9.644,31

15.464,00

9.644,31

DESPESES

a) Serveis externs
623. Serveis professionals independents
625. Primes d'assegurances

b) Tributs
631. Altres tributs
A.1) BENEFICI D'EXPLOTACIÓ
A.2) RESULTAT FINANCER (INTERESSOS)

HAVER
INGRESSOS

a) Ingressos
700. Servei tutelar
5. Altres ingressos d'explotació
b) Subvencions
747. Altres subvencions, donacions i llegats

A.1) PÈRDUA D'EXPLOTACIÓ

1.322,48

0,00

597,37

580,40

597,37

580,40

597,37

580,40

769. Altres ingressos financers

597,37

580,40

A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (PÈRDUES)

725,11

0

A.4) PÈRDUA DE L'EXERCICI PROCEDENT
D'OPERACIONS CONTINUADES

725,11

0

A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUES)

725,11

0

13. Ingressos financers
b) De valors negociables i crèdits de l'actiu
immobilitzat
b2) De tercers

