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Moviments del fons dotacional i fons especials. 
 
Les variacions del fons dotacional i del fons social durant l’exercici han estat els següents : 
 
Moviment fons dotacional i fons 
especials 

Saldo 
inicial 

Moviments Exercici Saldo  
final Altes Baixes 

Fons dotacional 27.000   27.000 
Fons especials: Aportació antiga 
associació pels associats 

12.080 
 

  12.080 
 

 
 
14. Subvencions, donacions i llegats. 
 
Els moviments i les imputacions al compte de resultats de l’exercici anterior de subvencions, 
donacions i llegats són les següents : 
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Els beneficiaris d’aquestes subvencions es detallen a la nota 1 d’aquesta memòria. 
 
Durant l’exercici anterior la Fundació ha rebut subvencions de capital per import de 82.088 euros, 
les quals es van traspassar a resultats de l’exercici per import de 4.144 euros. 
 
Els moviments i les imputacions al compte de resultats de l’actual exercici de subvencions, 
donacions i llegats són les següents: 
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Els beneficiaris d’aquestes subvencions es detallen a la nota 1 d’aquesta memòria. 
 
Durant l’exercici la Fundació ha rebut subvencions de capital per import de 98.034,29 euros, les 
subvencions de capital s’han traspassat a resultats de l’exercici per import de 15.143 euros. 
 
 
15. Situació fiscal. 
 
Al passiu del balanç del present exercici, es reflexa el deute per IVA del quart trimestre per import 
de 261 euros, IRPF del quart trimestre per import de 98.731 euros i el deute amb Seguretat Social 
per import de 92.792 euros.   
 
Al passiu del balanç del passat exercici, es reflexa el deute per IVA del quart trimestre per import de 
1.855 euros, IRPF del quart trimestre per import de 102.500 euros i el deute amb Seguretat Social 
per import de 120.236 euros.  
 


