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1. PRESENTACIÓ DE LA FUNDACIÓ OAFI 

 

1.1 Qui som 
La osteoarthritis Foundation International (OAFI) és una fundació independent sense ànim de 
lucre, amb seu a Barcelona que neix per prevenir, tractar i millorar la qualitat de vida de les 
persones que pateixen artrosi, dotant-les de les eines necessàries per gestionar els seus 
problemes. 
 
Per a això, l'activitat fundacional se centra en les següents activitats: 
 

• Augmentar la conscienciació social sobre l'artrosi 

• Millorar la qualitat de vida dels pacients i la prevenció dels grups de risc (gent gran, 
esportistes, dona postmenopàusica i nens) 

• Promoure la investigació en l'artrosi i millorar el tractament 
 
Per a nosaltres els pacients són el més important. 
 

1.2 L’artrosi, un problema de tots 
L'artrosi és una malaltia articular degenerativa que afecta tant al cartílag com l'os i teixits tous 
de l'articulació. Produeix dolor i ens limita a l'hora de fer les nostres tasques habituals. Afecta 
ja a 300 milions de persones al món segons la revista The Lancet1. Malgrat el seu enorme 
impacte social, l'artrosi segueix sent una malaltia desconeguda i llunyana per a la majoria de 
la població que l'associa exclusivament a la vellesa. No obstant això, afecta una població de 
pacients molt fragmentada (persones d'avançada edat, esportistes, dones majors de 45 anys 
i joves) que tenen necessitats molt diferents i que no troben resposta més enllà d'un 
enfocament general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 The Lancet És una revista mèdica britànica, publicada setmanalment per the Lancet Publishing 

Group, que ocupava el segon lloc de factor d'impacte en l'any 2016, és a dir, la freqüència amb la 

qual s'ha citat l'article mitjana d'una revista en un any en particular. 
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2. ACCIONS ESTRATÈGIQUES  

2.1. Agrupació internacional contra l’artrosi 
OAFI promou la prevenció, el tractament i la millora de la qualitat de vida dels pacients amb 
OA en integrar a tots els agents involucrats en aquesta patologia, incloses les associacions de 
pacients, les societats mèdiques, els centres de recerca, les administracions públiques i les 
empreses col·laboradores per a treballar conjuntament contra aquesta malaltia crònica. 
  
En l'actualitat, OAFI ha signat acords amb diferents entitats per a col·laborar en la 
sensibilització de la OA en el camp de la prevenció i el tractament d'aquesta malaltia.  
 
  

 
 
 
OAFI lidera aquest grup de coneixement en el qual participen entitats interdisciplinàries que 
treballen en la millora de la qualitat de vida dels pacients amb OA. En 2018, hi havia 36 entitats 
treballant i col·laborant juntes.  
 
a) Associacions de Pacients: 
Treballem conjuntament en la difusió i sensibilització de l’artrosi en la societat. Participants: 
Arthritis Foundation (EUA), Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología PANLAR 
(continent americà), Fondation Arthrose (Bèlgica), Liga Española de Reumatología, LIRE, 
Asociación General de Pacientes i la Asociación Española con la Osteoporosis y la Artrosis 
AECOSAR.  
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b) Societats Mèdiques:  
Integra societats mèdiques espanyoles rellevants que tenen un paper important en la cura de 
pacients amb artrosi, com; La Sociedad Española de Reumatología (SER), Sociedat Española de 
Médicos Generales y de Familia (SEMG), Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria 
(SEMERGEN), Sociedad Española de Traumatología (SETRADE) i la Societat Española 
Farmacéuticos Comunitarios y de Familia (SEFAC).  
 
c) Centres de Recerca:  
Fundación García Cugat, Serveis de Desenvolupament de Medicaments en la UB, Fundación 
Teófilo Hernando, Eurecat, Leitat, Instituto Poal de Reumatología, Universitat de Barcelona 
(UB), Clínica CEMTRO, Clínica DKF i World Scleroderma Foundation (WSF), en col·laboració 
amb OAFI, promovem la recerca en artrosis en l'àmbit de la medicina, medicina esportiva i 
nutricèutics. 
 
d) Entorn social:  
FC Barcelona, Fundació DiR, UBAE, Conex, Icaro Birding i Walkim Foundation, ens brinden el 
seu suport per a una vida saludable i articulacions sanes i sense dolor. 

 

2.2 OA Task Force 
Aquesta és una iniciativa que està coordinada per OAFI (Osteoarthritis Foundation 
Internacional) i la Arthritis Foundation és una aliança entre les més rellevants associacions de 
pacients amb problemes reumatològics per treballar conjuntament a nivell mundial fent 
èmfasi en la malaltia de l’artrosi. 
  
Actualment els seus membres treballen conjuntament en dues activitats:  
 
Revisió Sistemàtica de la Literatura de la Qualitat de Vida de les Persones amb Artrosi.  
L'objectiu és proporcionar una revisió del "estat de la ciència" de la base de coneixements a 
nivell internacional sobre la qualitat de vida en pacients amb artrosis de genoll. En 2018, es va 
elaborar l'informe final i s'espera que presenti la publicació en una revista mèdica l'any vinent 
(2019).  
 
Enquesta global sobre la Percepció del Pacient amb artrosi (OA)  
Enquesta internacional per a desenvolupar una enquesta global multilingüe sobre la percepció 
del pacient amb artrosis sobre la seva qualitat de vida i proporcionar als professionals sanitaris, 
investigadors, pacients i autoritats sanitàries els resultats d'aquest treball a nivell nacional i 
internacional. Més de 1.200 pacients van respondre l'enquesta de diferents països (Espanya, 
Itàlia, els Estats Units, Mèxic, l'Argentina, Colòmbia i Veneçuela). Les dades han estat 
processades per a obtenir un informe amb els resultats. S'espera presentar la publicació en 
una revista mèdica l'any vinent (2019). 
 
2.3 ARTRO 360 
OAFI, en col·laboració amb les associacions espanyoles més rellevants, com a societats 
mèdiques, farmacèutics, centres de salut i infermeria, ha formulat una proposta per a un nou 
model de gestió per a millorar el tractament de la artrosis i optimitzar els recursos. L'objectiu 
és presentar aquesta iniciativa al Ministeri de Sanitat Espanyol. 
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ARTRO 360 involucra a tots els agents que participen en el diagnòstic, tractament i seguiment 
d'un pacient amb artrosis, com a metges de família, infermeres, reumatòlegs, traumatòlegs, 
ortopedistes, farmacèutics comunitaris. L'objectiu és capacitar al pacient informant-lo sobre la 
artrosis i com manejar aquesta malaltia amb mesures no farmacològiques (control de pes, 
dieta, exercici i dolor) per a ajudar-ho a sentir-se millor i millorar la seva qualitat de vida. OAFI 
promou que pacients i agents involucrats (associacions de pacients de tot el món, societats 
mèdiques i científiques, indústria i centres de recerca i administracions públiques) treballin 
conjuntament per fer front a aquesta malaltia crònica. 
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3. ACTIVITATS SOCIALS 

 

3.1 II Congrés Internacional de Pacients con Artrosi  
OAFI organitza el seu congrés internacional de pacients amb artrosi cada any. El propòsit 
d'aquest esdeveniment públic és proporcionar un fòrum per a l'intercanvi de consciència i 
coneixement social dirigit a pacients amb artrosi i grups de risc (persones majors, esportistes i 
dones posmenopàusiques) per a millorar la seva qualitat de vida. Els resultats i l'impacte de 
tots dos, premsa i televisió, van ser un èxit. 
 
Aquesta edició va comptar amb la participació d'associacions internacionals de pacients, 
autoritats sanitàries, societats mèdiques, experts científics, pacients, serveis mèdics de clubs 
de futbol (FC Barcelona, Atlètic de Madrid, Atlètic de Bilbao) que es van anunciar els últims 
avanços en Salut i nutrició, innovació científica, cuidat de la dona, medicina esportiva, 
prevenció i defensa del pacient. 
 
També va haver-hi activitats per a promoure un estil de vida saludable entre els assistents amb 
la finalitat de millorar la seva qualitat de vida i benestar. 
 
Al mateix temps, el Congrés va oferir una àrea d'exposició oberta a tots els visitants per a 
aprendre sobre productes i serveis per a millorar la salut de les articulacions. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatges del congrés 
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AGENDA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 OAFI Sport Veterans 
El programa OAFI SPORT VETERANS ajuda als esportistes professionals retirats a fer la transició 
de l'esport professional a una vida activa amb articulacions sanes i sense dolor. L'equip 
d'experts de OAFI ha elaborat un conjunt de materials educatius per a proporcionar 
coneixements i consells sobre com perdre pes, fer exercici per a millorar la salut de les 
articulacions i com fer front a aquesta patologia per a millorar la qualitat de vida dels jugadors 
professionals retirats que pateixen artrosi. 
  
En col·laboració amb l'Associació Barça Jugadors (ABJ), OAFI va impartir aquest curs a jugadors 
retirats que volien aprendre a com manejar els seus problemes comuns per a sentir-se millor i 
millorar la seva qualitat de vida mitjançant l'ús de mesures no farmacològiques. Aquest curs de 
formació es va dividir en quatre sessions de 90 minuts cadascuna. Al voltant de 40 persones 
van assistir a aquest programa. Els resultats de l'enquesta de satisfacció mostren com més del 
80% dels enquestats van valorar el curs com a “bé” o “molt bé”. 
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Imatges del curso educatiu realitzat 

 

3.3 Jornades 
Una de les prioritats de l’OAFI és augmentar la consciència social i realitzar cursos de formació 
per a pacients amb artrosis i grups de risc perquè aquesta malaltia deixi de ser desconeguda i 
associada a la vellesa. 

 
En 2018, OAFI va participar en diversos tallers:  
 

• Taller sobre artrosis i salut articular, Associació Conex, Barcelona (Espanya), 13 de 
març de 2018.  

• Taller sobre artrosis i salut articular per a empleats en Friselva, Girona (Espanya), 8 de 
març de 2018  

• Taller sobre artrosis i salut articular, Casa del Mar, Barcelona (Espanya), 7 de juny de 
2018.  

• Taller sobre artrosis i salut articular per a empleats en Farmàcia Tuset, Barcelona 
(Espanya), 25 d'abril de 2018.  

• Taller sobre artrosis i salut articular, Centre Cívic Cabot Barba, Mataró (Espanya), 30 de 
juny de 2018.  

• Taller sobre artrosis i salut articular per a farmacèutics, Madrid (Espanya), 15 de 
novembre de 2018.  

• Taller sobre artrosis i salut articular per a farmacèutics, Barcelona (Espanya), 22 de 
novembre de 2018. 

 

3.4 Consultes gratuïtes a Pacients 
Els pacients amb artrosis són una prioritat per a OAFI. És per això que oferim accés gratuït per 
a assessorar els pacients, principalment aquells amb escassos recursos. Els escoltem, els 
aconsellem i els ajudem. En 2018, OAFI va visitar a 89 pacients que van sol·licitar assistència. 
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3.5 Activitats a l’aire lliure 
En col·laboració amb el nostre Consell Assessor de Pacients, OAFI motiva als pacients amb 
artrosis a portar una vida activa. Per a això, OAFI organitza activitats a l'aire lliure per a 
sensibilitzar i incentivar un canvi d'hàbits i passar d'una vida sedentària a activa.  
 
Es van realitzar diverses activitats per a animar als pacients a participar.Aquestes activitats van 
ser concebudes amb dos propòsits: (1) promoure una vida sana i activa, (2) evitar l'aïllament 
social  
 

• Laberint de Horta, Barcelona (Espanya), 17 de gener de 2018.  

• Teatre LICEU, (Barcelona), 2 d'abril de 2018.  

• Observació d'ocells, per ICARO Birding, Delta del Llobregat (Barcelona), 29 de 
setembre de 2018  

• Observació d'ocells, per ICARO Observació d'ocells, Montjuïc (Barcelona), 17 de 
novembre de 2018.  

• Teatre LICEU, (Barcelona) , 18 de desembre de 2018.  

 
3.6 Esdeveniments Públics 
OAFI ha estat molt activa en l'organització i participació d'esdeveniments públics per a 
sensibilitzar i informar sobre mesures preventives per a retardar o evitar l'aparició de l’artrosi.  
 

• Walkim Barcelona - Nordic Walk, Barcelona 12-13 de maig de 2018  

• Diada de Sant Jordi, Barcelona 23 d'abril de 2018.  

• DiR Running Race, Barcelona 26 d'abril de 2018.  

• The Shopping Night, Barcelona 22 de gener de 2018  

 

  

Imatge de Walkim Barcelona  Imatge del Dir Running Race 
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4. INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA 

 
1. Assajos Clínics Controlats 

 
Assaig clínic per a un nou tractament de la artrosis de genoll en la població general (en 
progrés).  
 
OAFI és co-promotora d'aquest estudi en el qual ofereix assessorament en benefici dels 
pacients. OAFI realitza les següents activitats per a: 
 

• Suport a l'estudi i disseny del protocol.  

• Supervisió i assessorament en la coordinació de l'ESTUDI.  

• Suport en la selecció d'hospitals per al desenvolupament de l'ESTUDI.  

• Proposar l'INVESTIGADOR PRINCIPAL i la resta dels investigadors.  

• Organitzar reunions amb els Comitès d'Ètica (CEIC), les societats mèdiques i, si és 
necessari, amb l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris per a 
proporcionar la perspectiva dels pacients.  
 

 
Assaig clínic per a un nou tractament amb suplement alimentós de artrosis de genoll en la 
població esportista (en progrés)  
 
OAFI és co-promotora d'aquest estudi en el qual ofereix assessorament en benefici dels 
pacients. OAFI realitza les següents activitats per a:  
 

• Suport a l'estudi i disseny del protocol.  

• Supervisió i assessorament en la coordinació de l'ESTUDI.  

• Suport en la selecció d'hospitals per al desenvolupament de l'ESTUDI.  

• Proposar l'INVESTIGADOR PRINCIPAL i la resta dels investigadors.  

• Organitzar reunions amb els Comitès d'Ètica (CEIC), societats mèdiques per a 
proporcionar la perspectiva dels pacients.  

 
 

2. Procediment regulador 
 
ESTUDI DELPHI: Ús apropiat del Condroitín Sulfat (CS), Glucosamina (G), o la seva combinació 
(CS+G) per al tractament de pacients amb artrosis (en progrés)  
 
Existeixen diversos tractaments (teràpia física, analgèsia, fàrmacs, cirurgia) en el maneig de la 
artrosis. Dins dels tractaments orals es troba el condroitín sulfat (CS), la glucosamina (G), o el 
tractament combinat de CS i G (CS/G). En els últims anys s'han publicat articles i revisions 
sistemàtiques de la Col·laboració Cochrane que mostren l'eficàcia de CS, G, o CS/G respecte a 
diversos tractaments o placebo i una seguretat similar al placebo. No obstant això, el 
tractament de la artrosis amb CS, G, o CS/G és controvertit. Unes guies recomanen l'ús de CS, 
G, o CS/G per a algun tipus de pacients i unes altres no el recomanen.  
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Aquesta falta de consens en les recomanacions de les guies de pràctica clínica, al costat de la 
controvèrsia entre els metges, pot conduir al fet que pacients amb artrosis que podrien 
beneficiar-se del tractament amb CS, G, o CS/G no l'estiguin rebent, a pesar que podria 
millorar el dolor i la progressió de la malaltia amb menys efectes adversos que altres fàrmacs 
habitualment utilitzats. En conseqüència, per a evitar la infrautilització de tractaments 
potencialment efectius, i millorar els resultats en els pacients, resulta convenient desenvolupar 
criteris d'ús apropiat d'utilització de CS, G, i CS/G.  
 
Gràcies als fons rebuts, s'ha pogut realitzar aquest estudi. A la fi de 2018, OAFI va elaborar 
l'informe final i s'espera la seva publicació en 2019. 
 
 

3. Tests Pronòstics 
 
Arthrotest® és una eina basada en el genotipado de SNPs i validada clínicament, que permet 
conèixer la predisposició genètica de cada pacient a sofrir una progressió ràpida de la artrosis 
primària de genoll. Es realitza una única vegada a la vida amb una simple mostra de saliva. 
 
Arthrotest® realitza en una sola anàlisi un cribatge eficient, ràpid i específic dels olimorfismes 
genètics més importants associats a la progressió de l’artrosi de genoll. 
 
[Blanco, F. J. et al., Mejora de la predicción de la progresión de la artrosis de rodilla mediante 
polimorfismos genéticos: el estudio Arthrotest, Rheumatology 54, 1236–1243 (2015)]. 
 
Aquest test ha estat cedit gratuïtament a OAFI perquè el puguem oferir als pacients. Estem 
treballant en la millor manera per poder posar aquest test al mercat i satisfer les necessitats 
dels pacients. 
 
Osteotest® És un test diagnòstic genètic per a la detecció primerenca d'osteoporosi. Aquest 
test ha estat validat amb dones en tres països europeus.  
 
Aquest test ha estat cedit gratuïtament a OAFI perquè el puguem oferir als pacients. Estem 
treballant en la millor fórmula per poder posar aquest test al mercat perquè a arribi als 
pacients. 
 
 

4. Projectes europeus 
Al novembre, va començar el projecte PREVENTOMICS en el qual participen 19 entitats de tota 
Europa, entre elles OAFI, per a desenvolupar un sistema que proveirà de plans de nutrició i 
hàbits de vida personalitzats per a millorar la salut de les persones basant-se en 
característiques de cada individu, trets tant físiques com conductuals, en l'estil de vida, el 
genotip, preferències i estat físic. Els plans de nutrició personalitzada, que tindran en compte 
les necessitats i requeriments dels consumidors, arribaran als destinataris en forma de consells 
de salut personalitzats gràcies a l'ús de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions 
(TIC).  
 
Aquest projecte ha estat finançat pel Programa de Recerca i Innovació de la Unió Europea 
Horizon 2020 en virtut de l'acord de subvenció No. 818318. 
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5. DIVULGACIÓ CIENTÍFICA 

 

5.1 Congressos y conferències 
A OAFI és conscient de la importància de participar en la divulgació científica en l'àmbit de la 
artrosis. Per aquest motiu, OAFI ha participat en els següents esdeveniments:  
 
1. Artrosis: un problema de salut social, Hospital Clínic, Barcelona, 8 de gener de 2018.  

2. Fitur Salut - Madrid, 17 de gener de 2018.  

3. Artrosis, un desafiament per al futur, IMI Info Day: Iniciativa de medicaments innovadors per 
a tots. Madrid (Espanya), 17 de gener de 2018.  

4. Artrosis, un problema de salut creixent, MYCEC19, Madrid (Espanya), 9 d'abril de 2018  

5. Congrés de la Societat Espanyola de Metges Generals i de la Família (SEMG), València 
(Espanya), 20 d'abril de 2018.  

6. XLIV Congrés Nacional de la Sociedad Española de Reumatología, la Corunya (Espanya), 22-
25 de maig de 2018.  

7. Em dol el genoll, demà plourà, FIRAGRAN - Exposició per a persones majors, Barcelona 
(Espanya), 24-28 de maig de 2018  

8. Artrosis en el segle XXI: el nou pacient, Congrés Mundial de Reumatología i Ortopèdia 
(WCRO), Madrid (Espanya), 24-25 de setembre de 2018.  

9. Panell de pacients amb artrosis, Merck R&D Day, Darmstadt (Alemanya), 27 de setembre de 
2018.  

10. II Congrés Internacional de Pacients amb OA, Cosmocaixa, Barcelona, 8-9 d'octubre de 
2018.  

11. Fixant objectius, taula rodona sobre la artrosis de genoll, Chicago (els EUA), 19 d'octubre 
de 2018  

12 La artrosis en l'actualitat, IX Congrés Internacional de la Fundació García Cugat, Córdoba, 
25-27 d'octubre de 2018  

13. Reunió anual de ACR / ARP, Chicago (els EUA), 19-24 d'octubre de 2018  

 

 

Imatges de l’ACR Annual meeting Imatges del WCRO     Imatges del congrés de la SEMG   
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6. MITJANS DE COMUNICACIÓ 

OAFI ha dut a terme les següents activitats de difusió: 

1. S'han enviat 17 comunicats de premsa (13 institucionals, 1 científic, 3 científic i social). 

2. S'han obtingut més de 240 impactes en els mitjans de comunicació: 

• Televisió: 3 

• Premsa escrita: 5 

• En línia: 219 

• Ràdio: 13 

• Exterior i trànsit: 4 

3. Participació en congressos espanyols rellevants (SER, SEMERGEN, SEMG, SETRADE). 

4. Més de 71 articles han estat publicats en el lloc web 

5. Audiència global en els nostres canals de xarxes socials (Facebook, Twitter, LinkedIn, 
YouTube): 706.745 impactes 

6. La nostra web corporativa compta amb 14.231 usuaris. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

7. COMPTES ANUALS 

 
PÈRDUES I GUANYS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÉRDIDAS Y GANANCIAS (EN EUROS) 2018 2017 2016

1. Ingresos por las actividades 477.024,65 370.206,90 460.330,58

 a) Ingresos y prestaciones de servicios 252.182,77 280.206,90 35330,58

 b) Ingresos recibidos con carácter periódico 0,00 0,00 0,00

 c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 158.500,00 23.000,00 0,00

 d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 66.341,88 67.000,00 425.000,00

2. Ayudas concedidas y otros gastos 0,00 -2.083,33 0,00

a) Ayudas concedidas 0,00 -2.083,33 0,00

b) Gastos por colaboraciones y por el ejercicio a cargo de un miembro del órgano de gobierno 0 0,00 0,00

3. Variación de Existencias de productos acabados y en cursos de fabricación 0,00 0,00 0,00

4. Trabajos realizados por la entidad para su activo 0,00 0,00 0,00

5. Aprovisionamientos -69.043,57 0,00 0,00

6. Otros Ingresos de actividades 0,00 450,00 694,57

a) Ingresos por arrendamientos 0 0,00 0,00

b) Otros ingresos accesorios y otros de gestión corriente 0 450,00 694,57

7. Gastos de personal -263.286,50 -362.984,14 -103.647,32

8. Otros gastos de explotación -103.368,96 -169.697,08 -63.839,76

a) Servicios Exteriores -102.454,81 -169.440,88 -63.839,76

   a1) Profesionales de Investigación -13.910,67 0,00 0,00

   a2) Arrendamientos y cánones -22.012,04 -20.262,54 -6.800,00

   a3) Reparaciones y conservación 0,00 -2.329,03 -1.092,09

   a4) Servicios profesionales independientes -16.322,16 -77.637,44 -30.215,50

   a5) Transportes 0,00 0,00 0,00

   a6) Primas de aseguradoras -434,39 -393,47 -393,24

   a7) Servicios bancarios -548,42 -446,34 -107,51

   a8) Publicidad, propaganda y relaciones públicas -6.919,78 -11.703,10 -846,25

   a9) Suministros -992,71 -2.021,64 -110,92

   a10) Otros servicios -31.904,25 -54.647,32 -24.274,25

   a11) Gastos dietas, Viajes y desplazamientos -9.243,89 0,00 0,00

   a12) Gastos no deducibles -166,50 0,00 0,00

b) Tributos -914,15 -256,20 0,00

c) Pérdidas, deterioramiento  y variación de provisiones por operaciones de las actividades 0,00 0,00 0,00

d) Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00

9. Amortización de inmovilizado -12.161,07 -11.240,82 -1.724,78

10. Subvenciones, donaciones y legados trapasados al resultado 0,00 0,00 0,00

11. Exceso de provisiones 0,00 0,00 0,00

12. Deterio y resultado per alienaciones de inmovilizado 0,00 0,00 0,00

13. Otros resultados 0,00 0,00 0,00

I) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN   (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 29.164,55 -175.348,47 291.813,29

14. Ingresos financieros 0,00 58,75 46,78

15. Gastos financieros 0,00 -4,21 -100,00

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00

17. Diferencias de cambios 0,00 0,17 0,00

18. Deterioro  y resultado per alineaciones de instrumentos 0,00 0,00 0,00

II) RESULTADO FINANCIERO    (14+15+16+17+18) 0,00 54,71 -53,22

III) RESULTADOS ANTES IMPUESTOS   (I+II) 29.164,55 -175.293,76 291.760,07

19. Impuestos sobre beneficios -16,65 729,17 1.750,00

IV. RESULTADO DEL EJERCICIO   (III+19) 29.147,90 -174.564,59 293.510,07
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BALANÇ DE SITUACIÓ 
 

 

 

 

 

BALANCE DE SITUACIÓN (EN EUROS)

ACTIVO 2018 2017 2016

A) ACTIVO NO CORRIENTE 41.338,57 52.509,02 43.662,84

I. Inmovilizado intangible 6.722,38 12.288,92 0,00

II. Inmovilizado material 29.292,02 34.160,93 38.362,84

III. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00

IV. Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00

V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00 0,00

VI. Inversiones financieras a largo plazo 3.580,00 6.059,17 5.300,00

VII. Activos por impuestos diferidos 1.744,17 0,00 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 221.501,34 104.854,58 300.123,44

I. Existencias 0,00 0,00 0,00

II. Usuarios, Patrocinadores y deudores de actividades y otras cuentas a cobrar 2.926,19 8,89 22.360,21

1. Usuarios y deudores por ventas y prestaciones de servicios 2.759,20 0,00 13.500,00

2. Deudores, entidades del grupo, asociadas y otras partes vinculadas 166,99 0,00 0,00

3. Patrocinadores 0,00 0,00 0,00

4. Otros deudores 0,00 0,00 0,00

5. Personal 0,00 0,00 0,00

6.  Activos pr impuesto corriente y otros créditos con las administraciones públicas 0,00 8,89 8.860,21

7. Fundadores y socios por desembolsos pendientes 0,00 0,00 0,00

III. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00 0,00

IV. Inversiones financieras a corto plazo 0,00 0,00 0,00

V. Periodificaciones a corto plazo 0,00 377,31 0,00

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 218.575,15 104.468,38 277.763,23

TOTAL ACTIVO (A + B) 262.839,91 157.363,60 343.786,28
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BALANCE DE SITUACIÓN (EN EUROS)

PASIVO 2018 2017 2016

A) PATRIMONIO NETO 154.362,95 125.944,22 300.508,81

A1) Fondos Propios 154.362,95 125.944,22 300.508,81

I. Fondos dotacionales o fondos sociales 7.500,00 301.010,07 7.500,00

1. Fondos dotacionales o fondos sociales 30.000,00 323.510,07 30.000,00

2. Fondos dotacionales o fondos sociales pendientes de desembolsar -22.500,00 -22.500,00 -22.500,00

II. Fondos Especiales 117.715,05 -501,26 -501,26

III. Resultados de ejercicios anteriores 0,00 0,00 0,00

IV. Excedentes pendientes de aplicación en actividades estatutarias 0,00 0,00 0,00

V. Resultado del ejercicio 29.147,90 -174.564,59 293.510,07

VI. Aportaciones para compensar pérdidas 0,00 0,00 0,00

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos y otros ajustes 0,00 0,00 0,00

1. Subvenciones oficiales de capital 0,00 0,00 0,00

2. Donaciones i legados de capital 0,00 0,00 0,00

3. Otras subvenciones, donaciones y legados 0,00 0,00 0,00

4. Ingresos fiscales a distribuir 0,00 0,00 0,00

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00 0,00

I. Provisiones a largo plazo 0,00 0,00 0,00

II. Deudas a largo plazo 0,00 0,00 0,00

1.  Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 0,00

2. Otras deudas a largo plazo 0,00 0,00 0,00

III. Deudas con Entidades del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00 0,00

IV. Pasivo por impuestos diferidos 0,00 0,00 0,00

V. Periodificaciones a largo plazo 0,00 0,00 0,00

C) PASIVO CORRIENTE 108.476,96 31.419,38 43.277,47

I. Provisiones a corto plazo 1.672,97 0,00 0,00

II. Deudas a corto plazo 0,00 2.585,31 4.849,47

III. Deudas con Entidades del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00 0,00

V. Acreedores por actividades y otras cuentas a pagar 37.470,11 28.834,07 38.428,00

1. Proveedores 0,00 0,00 0,00

2. Acreedores varios 6.222,14 4.045,68 984,20

3. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 0,00 0,00 0,00

4. Pasivos por impuestos corrientes y otras deudas con las administraciones públicas 31.247,97 24.788,39 37.443,80

5. Pagos iniciales de usuarios 0,00 0,00 0,00

VII. Periodificaciones a corto plazo 69.333,88 0,00 0,00

TOTAL PASIVO (A + B + C) 262.839,91 157.363,60 343.786,28


