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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 de 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 2019, hi havia 33 entitats 
treballant i col·laborant juntes.  
 
El rol principal de cada grup: 
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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), Lliga 
Espanyola de Reumatologia LIRE, Associació General de Pacients AGP i l’Associació 
Espanyola amb l’Osteoporosi i  l’Artrosi AECOSAR. 
 

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) 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).  
 

d) 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. 

 
e) 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 
En 2019, la Fundació Internacional de Pacients amb Artrosi (OAFI) va publicar un article 
científic a la revista internacional BMC Trastorns musculoesquelètics, que és la primera vegada 
que una Revisió sistemàtica de la literatura relaciona l'artrosi de genoll amb la qualitat de vida 
dels pacients amb artrosi. 
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El document va ser produït de forma independent per organitzacions de pacients com la 
Arthritis Foundation i OAFI, i societats mèdiques i científiques com PANLAR. 
 
L'article assenyala els factors individuals i determinants de la salut que afecten la qualitat de 
vida dels pacients i la importància de prendre mesures preventives i higiènic-dietètiques, 
especialment en les dones. De fet, l'artrosi està començant a veure com una malaltia associada 
principalment a la dona. Llegir article 
 
Enquesta global sobre la Percepció del Pacient amb artrosi (OA) 
Enquesta internacional per desenvolupar una enquesta global multilingüe sobre la percepció 
del pacient amb artrosi 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 a l'enquesta de diferents països (Espanya, 
Itàlia, Estats Units, Mèxic, Argentina, Colòmbia i Veneçuela). Les dades han estat processades 
per obtenir un informe amb els resultats. L'article està pendent de publicació. 
  
2.3 ARTRO 360 
Al 2019, OAFI va fer públic les directrius de el pla estratègic nacional ARTRO360. El model 
assistencial proposa com abordar les necessitats expressades pels pacients amb artrosi. És en 
base a aquestes necessitats que els diferents especialistes haurien d'intervenir i proposar 
l'opció terapèutica més adequada. El model tindria tres nivells d'acció: preclínic, clínic i clínic 
incapacitants. A més, el model defineix possibles indicadors per avaluar tant el funcionament 
del procés assistencial com els resultats obtinguts amb la seva implementació. Els resultats 
esperats són millorar la qualitat de l'assistència als pacients amb artrosi i reduir els costos 
innecessaris mitjançant l'optimització dels recursos públics. 
 
L'informe va estar disponible durant el III Congrés Internacional de pacients amb OA organitzat 
per OAFI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bmcmusculoskeletdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12891-019-2895-3
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3. ACTVITATS SOCIALS 

 

3.1 III Congrés International de pacients amb artrosi 

OAFI organitza un congrés internacional de pacients d'OA cada any. El propòsit 
d'aquest esdeveniment públic és proporcionar un fòrum per a l'intercanvi de 
coneixement i conscienciació social. L'esdeveniment està dirigit a pacients amb artrosi 
i grups de risc (gent gran, esportistes i dones postmenopàusiques) per millorar la seva 
qualitat de vida. 
 
Aquest any 2019, van assistir al congrés autoritats sanitàries, experts internacionals, 
associacions de pacients, societats mèdiques, professionals de la salut (farmacèutics, 
fisioterapeutes i treballadors socials) i representants de clubs esportius, entre d'altres. 
Es van presentar publicacions científiques, es van fer taules rodones per debatre sobre 
l'artrosi, van participar pacients i es va parlar sobre el paper de les agències mèdiques. 
A més, atès que dos de cada tres pacients amb artrosi són dones, aquest congrés es va 
centrar especialment en la dona. 
 
A més, el congrés va durar un dia més, en el qual es van realitzar tallers i activitats de 
prevenció i educació. Es va interactuar amb els assistents per promoure un estil de 
vida saludable per a unes articulacions sanes. 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge del congrés    Imatge de la jornada prèvia al congrés 

 
 



8 

 

AGENDA 
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3.2 Jornades 
Una de les prioritats de la OAFI és augmentar la consciència social i realitzar cursos de 
capacitació per a pacients amb artrosi i grups de risc perquè aquesta malaltia deixi de ser 
desconeguda i associada a la vellesa. 
 
Al 2019, OAFI va participar en diversos tallers: 
 

• Drets de les persones grans. Igualtat i Dignitat, Espais OAFI, Barcelona (Espanya) 2 
d'abril de 2019 

• Posada al dia de l’ artrosi i osteoporosi, conferència AECOSAR, Madrid (Espanya) 10 de 
juny de 2019 

• Esport sí, lesions no, Institució de Formació Professional Sanitària Roger de Llúria SCCL, 
12 novembre 2019 

• L’Artrosi i la dona, Centre d'Estudis i Recursos Culturals Diputació de Barcelona, 
Barcelona (Espanya) 4 de desembre 2019 

• L’Artrosi i la dona, Centre Cívic Casa Caritat, Barcelona (Espanya), 12 desembre 2019 
 

3.4 Consultes gratuïtes a Pacients 
Els pacients amb artrosi 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 2019, OAFI va visitar a 329 pacients que van sol·licitar assistència. 
Al novembre, OAFI va començar a oferir un nou servei de dieta i nutrició a través d'una experta 
nutricionista. 
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3.5 Activitats a l’exterior 
En col·laboració amb el nostre Consell Assessor de Pacients, OAFI encoratja als pacients amb 
artrosi a portar una vida activa. Per a això, OAFI organitza activitats a l'aire lliure per 
sensibilitzar i incentivar un canvi d'hàbits i passar d'una vida sedentària a activa. 
 
Es van realitzar diverses activitats per animar els pacients a participar. Aquestes activitats van 
ser concebudes amb dos propòsits: (1) promoure una vida sana i activa, (2) evitar l'aïllament 
social. 
 

• Concert de Bach Glass & Pärt, Palau de la música, 12 de març de 2019 

• Doña Fancisquita, Liceu, 11 de novembre de 2019 
 
3.6 Esdeveniments Públics 
OAFI ha estat molt activa en l'organització i participació d'esdeveniments públics per 
sensibilitzar i informar sobre mesures preventives per retardar o evitar l'aparició de l'artrosi. 
  

• Dia de Sant Jordi, Barcelona (Espanya), 23 d’abril de 2019 

• DiR Running Race, Barcelona (Espanya), 11-12 de maig de 2019 

• IV Walkim Barcelona - Nordic Walk, Barcelona (Espanya), 12-13 de maig de 2019 

• Fira Gran, Barcelona (España), 12-15 de juny de 2019 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Imatge de Walkim Barcelona       Imatge de Sant Jordi 
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4. RECERCA CIENTÍFICA 

 
1. Assaig clínic  

 

Assaig clínic per a un nou tractament de l'artrosi 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: 
 

• Suport a l'estudi i disseny de l'protocol. 

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

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

• Proposar el INVESTIGADOR PRINCIPAL i la resta dels investigadors. 

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

 
Assaig clínic per a un nou tractament amb suplement alimentari d'artrosi de genoll en la 
població esportista (en progrés) 
 
OAFI actua de principal assessor d'aquest estudi en el qual ofereix assessorament en benefici 
dels pacients. OAFI realitza les següents activitats per: 
 

• Suport a l'estudi i disseny de l'protocol. 

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

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

• Proposar el INVESTIGADOR PRINCIPAL i la resta dels investigadors. 

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

 
Assaig clínic per a un nou tractament d'artrosis de mans en la població general (en progrés) 
 
OAFI actua de principal assessor d'aquest estudi en el qual ofereix assessorament en benefici 
dels pacients. OAFI realitza les següents activitats per: 

 

• Suport a l'estudi i disseny de l'protocol. 

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

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

• Proposar el INVESTIGADOR PRINCIPAL i la resta dels investigadors. 

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



12 

 

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 artrosi (en progrés) 
 
Estudi basat en el mètode DELPHI sobre l'ús apropiat en la pràctica clínica dels medicaments 
SYSADOAS (medicaments simptomàtics d'acció lenta per l'artrosi): sulfat de condroitina (CS), 
sulfat de glucosamina (GLU) i la combinació de tots dos (CS + GLU) i diacerina. L'estudi es va 
realitzar en col·laboració amb un grup d'experts de diverses societats mèdiques (SEMG, 
SEMERGEN, SER, entre d'altres). L'informe revela que els SYSADOAS (CS, CS + G) són altament 
recomanables en pacients amb artrosi de genoll i / o maluc que a més tinguin comorbiditats. 

 
A finals d'any, l'estudi es va presentar al Ministeri de Sanitat d'Espanya. Ara estem a l'espera 
de publicar un article per al 2020. 
 

3. Prognostic tests 
 
Arthrotest® és una eina basada en el genotipat de SNPs i validada clínicament, que permet 
conèixer la predisposició genètica de cada pacient a patir una progressió ràpida de l'artrosi 
primària de genoll. Es realitza una única vegada a la vida, amb una simple mostra de saliva. 
[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 puguem oferir als pacients. Estem 
treballant en la millor manera per poder posar aquest test en el 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 puguem oferir als pacients. Estem 
treballant en la millor manera per poder posar aquest test en el mercat i satisfer les 
necessitats dels pacients. 
 

4. Projectes Europeus 
 
PREVENTOMICS proposa plans de nutrició i hàbits de vida personalitzats per 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 en forma d'indicacions i 
pautes gràcies a l'ús d'eines de tecnologia de la informació i les comunicacions (TIC). El 
projecte obre la porta a la personalització de tractaments per a la prevenció de malalties 
cròniques a través de la nutrició. 

 
OAFI està a càrrec de la difusió dels resultats de el projecte a la comunitat científica i els 
consumidors. Per fer-ho, OAFI participa en congressos i simposis internacionals per presentar 
PREVENTOMICS i fer públics els beneficis de tal iniciativa a la societat. 
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5. DIVULGACIÓ CIENTÍFICA 

 

5.1 Congressos y conferències 
OAFI és conscient de la importància de participar en la divulgació científica en l'àmbit de 
l'artrosi. Per aquest motiu, OAFI ha participat en els següents esdeveniments: 
 

• L’Artrosi: un problema de salut social, Hospital Clínic, Barcelona (Espanya) 11 de gener 
de el 2019. 

• I Congrés Nacional Mèdic i farmacèutic SEMERGEN-SEFAC, Madrid (Espanya), 8-9 de 
febrer de 2019 

• Leadership Congress for women in football (LWF), Madrid (Espanya), 28-29 de març de 
2019 

• L’Artrosi, un creixent problema sanitari i sòcia, MYCEC19, Madrid (Espanya) 1 d'abril de 
2019 

• WCO-IOF-ESCEO, Paris (França), 4-7 d'abril de 2019 

• VI JORNADA de Pacients de l'AGP, Madrid (Espanya) 11 d'abril de 2019 

• XIII Congrés Biennal SETRADE, Palma de Mallorca (Espanya), 25-26 d'abril de 2019 

• 21è Congrés PANLAR, Quito (Equador), 27-30 d'abril de 2019 

• OARSI World Congress, Toronto (Canadà), 2-5 de maig de 2019 

• VII Congrés Nacional de Pacients Crònics SEMERGEN, Múrcia (Espanya), 9-10 de maig 
de 2019 

• XXVI Congrés de la Societat Espanyola de Metges Generals i de la Família (SEMG), 
Santiago de Compostel·la (Espanya), 16-18 de maig de 2019 

• XLV Congrés Nacional de la Societat Espanyola de Reumatologia, Valencia (España), 21-
24 de maig de 2019 

• Congrés EULAR, Madrid (Espanya), 12-15 de juny de 2019 

• "Esport SÍ, lesions NO, Convocatòria de mitjans, Madrid (Espanya) 29 de maig de 2019 

• 41è Congrés Nacional SEMERGEN, Gijón (Espanya) 16-19 d'octubre de 2019 

• ACR / ARP Annual Meeting, Atlanta (EUA), 8-13 de novembre de 2019 

• European Patient Federation Congress, Brussel·les (Bèlgica), 12-14 novembre 2019 
 

        

 

 

 

 

 

 

Imatge del Congrés de la SEMG          Imatge del Congrés EULAR   Imatge del Congrés OAFI 
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6. MITJANS DE COMUNICACIÓ  

A continuació es presenta la cobertura en els mitjans de OAFI el 2019: 
 
Premsa: 
 

• General: El País, El Periódico, La razon, La Vanguardia, ABC, El Punt Avui, 20 minutes, 
Ok Diario… 

• Especialitzada: ConSalud, Sanifax, Redación Médica, Infosalus ... 

 
Ràdio: 

• RNE, OndaCero and Cope, Rac1, Catalunya Radio 
 
TV: 

• TeleMadrid 
 
Online: 

• Web corporative y redes sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram) 
 

En global, OAFI ha arribat a una audiència estimada de 6 milions de persones en 2019. 
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7. COMPTES ANUALS 

 
COMPTE DE RESULTATS 
 

 

 

 

 

PÉRDIDAS Y GANANCIAS (EN EUROS) 2019 2018

1. Ingresos por las actividades 350.079,10 477.024,65

 a) Ingresos y prestaciones de servicios 114.411,17 252.182,77

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

 c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 116.000,00 158.500,00

 d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 119.667,93 66.341,88

2. Ayudas concedidas y otros gastos 0,00 0,00

a) Ayudas concedidas 0,00 0,00

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

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

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

5. Aprovisionamientos -55.361,99 -69.043,57

6. Otros Ingresos de actividades 0,00 0,00

a) Ingresos por arrendamientos 0 0

b) Otros ingresos accesorios y otros de gestión corriente 0 0

7. Gastos de personal -267.956,11 -263.286,50

8. Otros gastos de explotación -159.911,78 -103.368,96

a) Servicios Exteriores -152.455,15 -102.454,81

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

   a2) Arrendamientos y cánones -24.463,06 -22.012,04

   a3) Reparaciones y conservación -417,12 0,00

   a4) Servicios profesionales independientes -67.072,68 -16.322,16

   a5) Transportes 0,00 0,00

   a6) Primas de aseguradoras -1.301,67 -434,39

   a7) Servicios bancarios -849,56 -548,42

   a8) Publicidad, propaganda y relaciones públicas -11.300,20 -6.919,78

   a9) Suministros -2.560,29 -992,71

   a10) Otros servicios -23.695,37 -31.904,25

   a11) Gastos dietas, Viajes y desplazamientos -20.271,78 -9.243,89

   a12) Gastos no deducibles -523,42 -166,50

b) Tributos 0,00 -914,15

c) Pérdidas, deterioramiento  y variación de provisiones por operaciones de las actividades -7.436,37 0,00

d) Otros gastos de gestión corriente -20,26 0,00

9. Amortización de inmovilizado -12.469,56 -12.161,07

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

11. Exceso de provisiones 0,00 0,00

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

13. Otros resultados 0,00 0,00

I) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN   (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -145.620,34 29.164,55

14. Ingresos financieros 0,00 0,00

15. Gastos financieros 0,00 0,00

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

17. Diferencias de cambios 0,00 0,00

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

II) RESULTADO FINANCIERO    (14+15+16+17+18) -0,18 0,00

III) RESULTADOS ANTES IMPUESTOS   (I+II) -145.620,52 29.164,55

19. Impuestos sobre beneficios 0,00 -16,65

IV. RESULTADO DEL EJERCICIO   (III+19) -145.620,52 29.147,90
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BALANÇ DE SITUACIÓ 

 

 

BALANCE DE SITUACIÓN (EN EUROS)

ACTIVO 2019

A) ACTIVO NO CORRIENTE 28.869,01

I. Inmovilizado intangible 1.155,84

III. Inmovilizado material 22.389,00

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

VI. Inversiones financieras a largo plazo 3.580,00

VII. Activos por impuestos diferidos 1.744,17

B) ACTIVO CORRIENTE 80.789,73

I. Existencias 0,00

II. Usuarios, Patrocinadores y deudores de actividades y otras cuentas a cobrar 41.664,58

1. Usuarios y deudores por ventas y prestaciones de servicios 41.495,64

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

3. Patrocinadores 0,00

4. Otros deudores 0,00

5. Personal 0,00

6.  Activos pr impuesto corriente y otros créditos con las administraciones públicas 1,95

7. Fundadores y socios por desembolsos pendientes 0,00

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

IV. Inversiones financieras a corto plazo 87,35

V. Periodificaciones a corto plazo 0

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 39.037,80

TOTAL ACTIVO (A + B) 109.658,74
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BALANCE DE SITUACIÓN (EN EUROS)

PASIVO 2019

A) PATRIMONIO NETO 8.742,43

A1) Fondos Propios 8.742,43

I. Fondos dotacionales o fondos sociales 7.500,00

1. Fondos dotacionales o fondos sociales 30.000,00

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

II. Fondos Especiales 146.862,95

III. Resultados de ejercicios anteriores 0,00

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

V. Resultado del ejercicio -145.620,52

VI. Aportaciones para compensar pérdidas 0

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

1. Subvenciones oficiales de capital 0,00

2. Donaciones i legados de capital 0,00

3. Otras subvenciones, donaciones y legados 0,00

4. Ingresos fiscales a distribuir 0,00

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00

I. Provisiones a largo plazo 0,00

II. Deudas a largo plazo 0,00

1.  Deudas con entidades de crédito 0,00

2. Otras deudas a largo plazo 0,00

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

IV. Pasivo por impuestos diferidos 105352,91

V. Periodificaciones a largo plazo 2218,30

C) PASIVO CORRIENTE 100.916,31

I. Provisiones a corto plazo 2.218,30

II. Deudas a corto plazo 0,00

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

V. Acreedores por actividades y otras cuentas a pagar 29.364,13

1. Proveedores 0,00

2. Acreedores varios 29.364,13

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

4. Pasivos por impuestos corrientes y otras deudas con las administraciones públicas 0,00

5. Pagos iniciales de usuarios 0,00

VII. Periodificaciones a corto plazo 69.333,88

TOTAL PASIVO (A + B + C) 109.658,74


