ELS COMPTES DEL PSM MÉS PER
MENORCA ( 2009,2010,2011,2012)

Introducció: Una passa més
1.- Les persones que formam part del PSM Més per Menorca en la passada Assemblea celebrada as Mercadal, el 29 de desembre de 2012, vam considerar oportú que
els nous estatuts recollissin l’obligació, per part d’aquest moviment, de fer públics i accessibles els comptes del PSM Més per Menorca (art. 38.5), més enllà de les
obligacions formals (art. 29.11), de manera que els comptes es faran públics i els afiliats i adherits que en vulguin ampliar informació en tindran dret. Així, aquesta
voluntat és recollida en els nous estatuts en els següents articles:
“38.5. En honor de la màxima transparència, el règim econòmic i patrimonial del partit serà de domini públic, i es farà especial recalcament en el capítol de
l’origen dels ingressos no procedents de l’Administració Pública ni dels membres del partit, i en les despeses efectuades pel partit.
Un cop els comptes siguin aprovats per l’Assemblea Interna (AI), i previ a l’informe del TC, es faran públics els comptes del partit, preferentment en la seva web ,
de manera abreujada , entenedora i fidel, perquè qualsevol persona els pugui consultar.
Qualsevol persona vinculada al PSM Més per Menorca i que ho sol·liciti, podrà accedir als comptes del PSM Més per Menorca.”
“29.11. Són competències de l'interventor o interventors:
d) Garantir que el partit compleixi amb l’article 14.8 de la llei de finançament dels partits polítics, que, entre d’altres coses, obliga a fer públics els comptes del
partit perquè qualsevol persona els pugui consultar, preferentment en la seva web, un cop passat el Tribunal de Comptes i aquest hagi emès el respectiu informe
de fiscalització corresponent a un any en concret o qualsevol altre exigència de publicació de comptes que es marquin aquets estatuts.”
2.- Som conscients que en aquestes altures, i vist tots els casos de corrupció, de tractes de favor, i tot el que s’està destapant cada dia de “comptes en B”, de
“presumptes sobresous” i “presumptes finançaments il·legals i irregulars de partits polítics” (alguns com el PP amb sentència ferma pel Cas Scala), es fa difícil creure
en la comptabilitat dels partits. Ho entenem perfectament. Ara, per molt que el partits implicats en multitud de casos de corrupció intentin obrir el ventilador, ens
negam a acceptar que tots les partits som iguals. Hi ha infinitat de partits, més enllà dels dos grans partits, i, per molt que els pesi, hi ha altres maneres de fer. Des del
PSM Més per Menorca tenim clar que la societat demana més passes, més passes valentes i agosarades per canviar l’actual sistema de Partits. I és cert, s’han de fer
més passes, s’ha de fer un major esforç en la transparència del finançament de partits. La transparència exigeix molt més que la publicació de les declaracions de
renda, exigeix un canvi de mentalitat, un canvi d’actitud dels partits, un canvi de manera de governar, de manera de fer política, un canvi de lleis, un canvi en la
manera de participar, etc..... Un canvi que ha de començar per modificar l’actual llei de finançament dels partits polítics, s’ha de modificar la llei electoral i les
subvencions electorals, tal i com estan plantejades, s’han de millorar els recursos de control sobre els partits i els seus comptes, s’ha d’eliminar algun finançament
públic, com per exemple, la subvenció a fundacions de partits polítics, o la subvenció electoral per mailing, etc... Queda molta feina per fer, però no tenim cap por en
afrontar-ho. Les coses canvien i les normatives també han de canviar i adaptar-se als canvis.
3.- Els comptes que teniu a les vostres mans, per tant, son els comptes aprovats pel PSM Més per Menorca que encara estan pendents de la fiscalització definitiva del
TC. A dia d’avui, el Tribunal de Comptes (TC) ha publicat els informes de fiscalització relatius a la comptabilitat ordinària fins el 2008. Aquests es poden consultar,
juntament amb els informes de fiscalització de la comptabilitat electoral de les municipals, generals, europees, a la web http://www.tcu.es/. D’altra banda, també es
poden consultar els informes de fiscalització de les eleccions autonòmiques i insulars, a la web de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears
http://www.sindicaturaib.org/ .
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3.- Donat que el PSM Més per Menorca ha de complir amb la Llei de protecció de dades, en aquesta publicació s’han omès les dades personals.
4.- Aquest és el format de publicació de comptes que es va aprovar a l’Assemblea Interna del 8 de Juny de 2013.

Què diu la Llei de finançament dels partits politics:
L’actual Llei de finançament dels partits polítics és una llei que contempla un sistema de finançament mixt (públic i privat), tal i com podeu veure en la l’article 2 de la
llei.
L.O. 5/2012, de 22 de octubre, de reforma de la L.O. 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos («B.O.E.» 23 octubre).
Artículo 2.º Recursos económicos. Los recursos económicos de los partidos políticos estarán constituidos por:
Uno. Recursos procedentes de la financiación pública:
a) Las subvenciones públicas para gastos electorales, en los términos previstos en la Ley Orgánica 5/1985, de Régimen Electoral General y en la legislación
reguladora de los procesos electorales de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las Juntas Generales de los Territorios Históricos
vascos.
b) Las subvenciones estatales anuales para gastos de funcionamiento, reguladas en la presente Ley.
c) Las subvenciones anuales que las Comunidades Autónomas establezcan para gastos de funcionamiento en el ámbito autonómico correspondiente, así como
las otorgadas por los Territorios Históricos vascos y, en su caso, por las Corporaciones Locales.
d) Las subvenciones extraordinarias para realizar campañas de propaganda que puedan establecerse en la Ley Orgánica reguladora de las distintas modalidades
de referéndum.
e) Las aportaciones que en su caso los partidos políticos puedan recibir de los Grupos Parlamentarios de las Cámaras de las Cortes Generales, de las Asambleas
Legislativas de las Comunidades Autónomas, de las Juntas Generales de los Territorios Históricos vascos y de los grupos de representantes en los órganos de las
Administraciones Locales.
Dos. Recursos procedentes de la financiación privada.
a) Las cuotas y aportaciones de sus afiliados, adheridos y simpatizantes.
b) Los productos de las actividades propias del partido político y los rendimientos procedentes de la gestión de su propio patrimonio, los beneficios procedentes
de sus actividades promocionales, y los que puedan obtenerse de los servicios que puedan prestar en relación con sus fines específicos.
c) Las donaciones en dinero o en especie, que perciban en los términos y condiciones previstos en la presente Ley.
d) Los fondos procedentes de los préstamos o créditos que concierten.
e) Las herencias o legados que reciban.
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Notes explicatives per facilitar la comprensió dels comptes:
1.-Els comptes s’han publicat seguint la mateixa estructura per tal de facilitar la seva comparació i comprensió. Així, per cada exercici (any) hi trobareu el compte de
PÈRDUES I GUANYS, respecte a l’activitat anual del partit i recull el resultat de l’exercici i el BALANÇ DE SITUACIÓ; o Estat de Situació Patrimonial, que és un document
comptable que recull de forma ordenada, i en un moment donat del temps, tots els elements de titularitat empresarial i necessaris per a desenvolupar la seva
activitat.
Per tal de facilitar la comprensió per tothom, sobretot per les persones que no estan acostumades a llegir la informació comptable, hem rebatejat el nom d’algunes
partides per fer-les més familiars, sense perdre rigor, més enllà del nom comptable.
El compte de Pèrdues i guanys, per dir-ho de manera simple, està format pels ingressos i les despeses d’un mateix exercici econòmic (any), seguint les normativa
comptable. Pel que fa al Balanç de Situació, hi trobareu dos grans grups d’elements, que es classifiquen en Actiu i Passiu, i dins aquests en Corrent i No Corrent. És a
dir, és “Corrent” (a curt termini), tot allò que duri menys d’un any. És “No corrent” (a llarg termini), tot allò que duri més d’un any.
Dins l’Actiu , hi trobareu, els bens (tot allò material o immaterial que és propietat del partit, com per exemple un edifici, maquinària o una marca) i els Drets de
Cobrament (són aquells deutes que el partit pot reclamar a altres persones/entitats, és a dir diners al seu favor). Dins el Passiu hi trobareu les Obligacions (els deutes
que el partit manté amb tercers) i el Net Patrimonial (són els Fons Propis, on s’inclouen el capital inicial aportat pels socis i els beneficis d’exercicis anteriors i no
repartit).
2.-En l’apartat d’ingressos del Compte de Pèrdues i Guanys, hi ha una partida anomenada “Ingressos per quotes, quotes extraordinàries i donatius”. Aquesta partida
corresponen sobretot a quotes de militants, a títol individual, i també a algunes donacions particulars. El PSM Més per Menorca no rep masses donacions, i les poques
que rep, son de persones. En tot aquest temps, no ha rebut cap donació d’empresa privada. En el cas del període electoral, als comptes del 2011, hem afegit una
partida que es diu de Donacions per campanya, ja que hi ha donacions específiques per aquest fet, i tal i com diu la llei de finançament.
3.-Pel que fa a l’Actiu del Balanç, (com a Actiu no corrent) la partida “d’immobilitzat material” correspon als 2 locals propietat del PSM Més per Menorca, mobiliari,
equips tecnològics,etc...
4.-Pel que fa al Passiu del Balanç (com a passiu no corrent) “els préstecs a llarg termini”, fan referència a dos préstecs hipotecaris amb garantia real que es van
destinar a la compra dels locals del PSM Més per Menorca de Maó i de Ciutadella. A continuació es detallen les condicions de ambdues hipoteques a finals del 2012.
Préstec núm. 1

Condicions contractuals

Préstec núm. 2

Condicions contractuals

Tipus de garantia

Hipotecària

Tipus de garantia

Hipotecària

Data contractació

25/02/2000

Data contractació

10/01/2002

Import total concedit

24.040,48 €

Import total concedit

126.300,00 €

Import pendent a 31/12/2012

14.919,38 €

Import pendent a 31/12/2012

74.744,60 €

Tipus de interès

Euribor a 1 any+1,50

Tipus de interès

Euribor 1 any+1,25

Venciment

28/02/2025

Venciment

31/01/2022

Incidències

No ha sorgit cap incidència rellevant.

Incidències

No ha sorgit cap incidència rellevant.
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5.-Ateses les característiques i les distintes fórmules per presentar-se a les eleccions, la partida de “Compensació acords coalicions”,que apareixen en l’apartat de
Despeses Excepcionals del compte de pèrdues i guanys, no és més que la compensació entre partits que formen part d’una mateixa coalició, subscrit davant notari, i
presentat davant la Junta Electoral. Un dels punt d’acord, donada la legalitat que fa referència a la formació de coalicions, fa referència a la distribució de les despeses
i els ingressos de la coalició durant la campanya electoral i durant tota la legislatura.
A continuació s’expliquen els fets i partides més rellevants dels quadres referents al 2011 i 2012. S’han omès les notes explicatives dels exercicis 2009 i 2010 per no fer
massa extens aquest document.
6.- Notes per entendre els comptes del 2011:
a) EL 2011 és any electoral, i dins els comptes de l’exercici 2011 hi ha
Eleccions
Eleccions
Eleccions
autonòmiques
incloses les comptabilitats electorals de les eleccions Autonòmiques,
Municipals
Insulars (CIMe)
( Parlament)
Insulars, Municipals (celebrades el maig del 2011). En els cas de les
Despeses per enviaments electorals
2.439,06
9.860,97
9.860,93
(mailing)
eleccions generals (celebrades el novembre del 2011; presentant-se
Despeses justificades subvencionables per
en solitari al Senat i sota la Coalició electoral PSM-IniciativaVerdsoperacions ordinàries en campanya
936,52
15.931,67
15.694,70
Entesa-Equo al Congrés), el PSM Més per Menorca va fer una
electoral
campanya de molt baix perfil i de cost gairebé 0€. A continuació us Total Despeses electorals subvencionables
3.375,58
25.792,64
25.555,63
detallem, a grans trets, les despeses de cada comici. De totes
maneres, si algú vol conèixer detalladament aquestes comptabilitats les pot consultar a l’informe del Tribunal de Comptes i de la Sindicatura de Comptes.
b) Respecte a la partida del passiu corrent, “Préstecs rebuts d’entitats crèdit i altres deutes a CT “ que puja 33.781,96€, s’ha de fer un aclariment per poder entendre el
perquè d’aquesta pòlissa amb garantia personal. Després de les eleccions autonòmiques, insulars i municipals del 2011, el PSM Més per Menorca va acordar pagar als
proveïdors, sobretot els petits proveïdors dels serveis de la campanya- gairebé tots menorquins- el més ràpidament possible. Donat que el Govern de les Illes Balears
no tenia previst ingressar la subvenció electoral en els propers anys, des del PSM Més per Menorca es va decidir que, atesa la situació econòmica que patien la majoria
de professionals i petites i mitjanes empreses de Menorca, no podíem esperar a rebre la subvenció electoral per pagar les despeses electorals, i menys en la situació
econòmica actual. És per això que, per tal de poder pagar-los ràpidament, el PSM Més per Menorca va sol·licitar una pòlissa de crèdit anual avalada personalment per
8 militants del partit , per valor de 27.000€, amb unes despeses de gestió de 901,05 €. Alhora, també va subscriure altres préstecs privats amb militants del PSM Més
per Menorca per diferent valor. A continuació es detalla la pòlissa de crèdit amb garantia personal.

Pòlissa avalada per militants

Import pendent a 31/12/2012

27.000,00

Tipus de garantia

Personal

Tipus de interès

7,50% fix

Data contractació

27/01/2012

Venciment

27/01/2013

Import total concedit

27.000,00

Incidències

No ha sorgit cap incidència rellevant.
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c) De la partida, “Administracions públiques deutores de l’Actiu”, i que puja a 45.608€, volem destacar que 37.759,77€ corresponen a la subvenció electoral pendent
de cobrar per part del PSM Més per Menorca i la resta a les aportacions pendents de cobrar com a grup.
d) A partir de l’agost del 2011 es va jubilar l’auxiliar administrativa que treballava al PSM Més per Menorca.
7.- Notes per entendre els comptes del 2012:
a) Respecte a la partida del passiu corrent, “Préstecs rebuts d’entitats de crèdit i altres deutes a CT “que puja 38.156,53€, cal explicar que correspon a la pòlissa amb
garantia personal que es va renovar i als préstecs privats amb diferents militants subscrits durant el 2011 i 2012 per acabar de pagar deutes a petites empreses i
professionals autònoms.
b) S’han ajustat les partides de despeses corrents i aprovisionaments, reduint costos en lloguer de locals, professionals independents, etc.

Epíleg : Equilibri econòmic i més transparència i control
Avui, a setembre del 2013, ja s’ha cobrat la subvenció electoral, s’han pagat tots els proveïdors i s’han retornat els préstecs personals que diversos militants ens havien
fet. Així, com es podrà veure en els comptes que publicarem l’any que ve, el PSM Més per Menorca és un moviment sanejat que té una situació econòmica
equilibrada, gràcies, sobretot, a les directrius marcades per l’assemblea en la gestió econòmica. Sempre es va optar per ajustar l’actuació del partit, a excepció
d’inversions patrimonials a llarg termini, als ingressos que obteníem, prioritzant les despeses necessàries i útils. De fet, el PSM Més per Menorca va decidir prioritzar
les despeses, amb un horitzó de funcionament a mig i llarg termini i sempre tenint present que podria arribar el moment en què els ingressos es reduïssin moltíssim.
Per açò s’han adequat sempre les despeses als ingressos i el partit no sol recórrer a operacions financeres d’endeutament a excepció de compres d’immobles o
inversions en infraestructures a mig i llarg termini. També es va valorar aquesta opció per l’incobrament de la subvenció electoral exposada a les notes dels comptes
del 2011. Així, és va fer un pla d’inversions plurianuals, que s’ha anat executant els darrers anys per tal de millorar les infraestructures i el capital tecnològic (locals,
mobles, materials tecnològics, càmera de vídeo, equips de so, softwares, etc).
D’altra banda, cal destacar que els nous estatuts del PSM Més per Menorca, que podeu consultar en l’apartat de publicacions, han establert un sistema més intents de
control dels recursos financers, un sistema amb major transparència i control per part dels afiliats i adherits, amb accés, en qualsevol moment que ho desitgi, als
comptes anual i un sistema de publicació , a través del web, dels comptes anuals.
A més, i a mesura de les nostres possibilitats, anam adaptant la manera de gestionar i comptabilitzar els fets comptables a la llei vigent i a les directrius i instruccions
del Tribunal de Comptes i de la Sindicatura de Comptes. També anem adaptant-nos als suggeriments i correccions que emanen de l’informes anuals de fiscalització
dels partits polítics dels mateixos organismes.
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EXERCICI 2012
PÈRDUES I GUANYS
DESPESES

TOTAL

Aprovisionaments (Despeses
material fungible)

315,70

Altres despeses d’explotació

43.900,02

Lloguers (locals llogats pel PSM)

4.900,30

Reparacions i manteniment

861,61

Professionals independents

8.796,25

Altres serveis

25.099,02

Assegurances

316,77

Serveis bancaris i similars
Publicitat / Relacions públiques
Subministraments
SERVEIS EXTERIORS

301,77

INGRESSOS

BALANÇ DE SITUACIÓ
TOTAL

ACTIU

11.646,00
11.646,00

Immobilitzat intangible

712,25

Resultat exercicis anteriors

66.807,72

924,14

Amortització acumulada II

-705,20

Resultat de l’exercici actual

10.002,25

Ingressos excepcionals
BENEFICIS /INGRESSOS
EXTRAORD.

924,14

Immobilitzat Intangible

Immobilitzat material

7,05

175.388,03

Fons propis

PATRIMONI NET

76.809,97

Altres subvencions

54.975,87

Immobilitzat material

240.565,09

PASSIU

INGRESSOS PER SUBVENCIONS

54.975,87

Amortització acumulada IM

-65.177,06

Deutes llarg termini préstecs HIPOTECARIS
rebuts

89.663,98

PASSIU NO CORRENT

89.663,98

175.745,08

Préstecs rebuts d’entitats crèdit i altres
deutes a CT

38.156,53

3.202,76

Creditors comercials i altres comptes a
pagar

15.279,69

Altres ingressos financers
INGRESSOS FINANCERS

2,70
2,70

Inversions financeres ll/t
(fiances constituïdes)
ACTIU NO CORRENT
Efectiu i altres líquids
equivalents

2.271,26

350,00

1.353,04

Caixa euros

0,00

Creditors x prestació serveis

44.215,72

Bancs comptes corrents

3.202,76

Personal

0,00

0,00

Adm. Públiques creditores

147,00

Inversions financeres c/t

TRIBUTS

1.197,76

Adm. Públiques Deutores

Sous i salaris

0,00

Deutors varis

Indemnitzacions

0,00

ACTIU CORRENT

Seguretat Social

0,00

Col·laboracions

0,00

Altres despeses socials

0,00

DESPESES DE PERSONAL

0,00

Interessos deutes curt termini

5.092,88

DESPESES FINANCERES

5.092,88

DOTAC. PER AMORTITZACIONS

TOTAL

INGRESSOS PRIVATS

1.197,76

Amortització d’immobilitzat

PATRIMONI NET I PASSIU

Ingressos per Quotes,Quotes
extraordinàries i Donatius

Altres tributs

Despeses Excepcionals
PÈRDUES/DESPESES
EXCEPCION.

TOTAL

40.362,33
600,00

Altres creditors
PASSIU CORRENT

6.363,07

8.769,62
53.436,22

44.165,09

31,35
31,35
7.008,75
7.008,75

TOTAL DESPESES

57.546,46

RESULTAT OPERATIU

10.002,25

TOTAL INGRESSOS

67.548,71

TOTAL ACTIU

219.910,17

TOTAL PASSIU I PATRIMONI NET

219.910,17
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EXERCICI 2011
PÈRDUES I GUANYS
DESPESES

TOTAL

Aprovisionaments (Despeses material
fungible)

22.760,21

Altres despeses d’explotació

113.138,81

BALANÇ DE SITUACIÓ
INGRESSOS

Ingressos per Quotes,Quotes
extraordinàries i Donatius
Donacions per campanyes electorals

TOTAL
32.516,00
2.590,00

Lloguers (locals llogats pel PSM)

13.787,88

INGRESSOS PRIVATS

35.106,00

Reparacions i manteniment

4.099,05

Ingressos excepcionals

60,01

Professionals independents

5.257,41

BENEFICIS /INGRESSOS EXTRAORD.

60,01

Altres serveis

32.498,23

Assegurances

ACTIU
Immobilitzat Intangible
Immobilitzat intangible
Amortització acumulada II
Immobilitzat material

TOTAL
7,05
712,25
-705,20
182.396,78

Immobilitzat material 240.565,09

Creditors comercials i altres comptes
a pagar

32.483,73

Caixa euros

9,56

Creditors x prestació serveis

9.219,35

Bancs comptes corrents

1.710,55

Personal

0,00

0,00

Adm. Públiques creditores

361,95

Altres creditors

22.902,43

Altres subvencions (Electorals)

51.348,27

ACTIU NO CORRENT

183.353,83

Publicitat / Relacions públiques

54.950,91

Altres subvencions (grups polítics)

66.618,63

Efectiu i altres líquids
equivalents

Subministraments

1.626,64

Amortització acumulada IM
Inversions financeres ll/t
(fiances constituïdes)

117.966,90

Altres tributs

1.092,18

Altres ingressos financers

22,91

Inversions financeres c/t

TRIBUTS

1.092,18

INGRESSOS FINANCERS

22,91

Adm. Públiques Deutores

Sous i salaris

6.568,98
0,00
1.302,09

Col·laboracions

7.795,31

Altres despeses socials

15.666,38

Interessos deutes curt termini

3.435,64

DESPESES FINANCERES

3.435,64

Compensació acords coalicions

6.075,65

Despeses Excepcionals

8.645,30

Amortització d’immobilitzat
DOTAC. PER AMORTITZACIONS

Deutors varis
ACTIU CORRENT

-58.168,31
950,00

45.608,10
0,00

PASSIU CORRENT

66.265,69

47.328,21

0,00

DESPESES DE PERSONAL

PÈRDUES/DESPESES EXCEPCION.

66.807,72

PASSIU

1.720,11

591,78

Seguretat Social

-24.245,80

33.781,96

Serveis bancaris i similars

Indemnitzacions

Resultat de l'exercici actual
PATRIMONI NET

Préstecs rebuts d’entitats crèdit i
altres deutes a CT

511,31

0,00

91.053,52

97.608,63

ALTRES INGRESSOS GESTIÓ

Descomptes s/ compres

Resultat exercicis anteriors

PASSIU NO CORRENT

326,91

135.899,02

Fons propis

97.608,63

511,31

SERVEIS EXTERIORS

TOTAL

Deutes llarg termini préstecs
HIPOTECARIS rebuts

Altres ingressos

INGRESSOS PER SUBVENCIONS

PATRIMONI NET I PASSIU

14.720,95
7.098,76
7.098,76

TOTAL DESPESES

177.912,93

RESULTAT OPERATIU

-24.245,80

TOTAL INGRESSOS

153.667,13

TOTAL ACTIU

230.682,04

TOTAL PASSIU I PATRIMONI NET

230.682,04
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EXERCICI 2010
PÈRDUES I GUANYS
DESPESES
Aprovisionaments (Despeses material
fungible)

TOTAL

BALANÇ DE SITUACIÓ
INGRESSOS

TOTAL

Ingressos per Quotes,Quotes
extraordinàries i Donatius

51.035,00

75.626,26

INGRESSOS PRIVATS

51.035,00

Lloguers (locals llogats pel PSM)

18.520,46

Ingressos excepcionals (loteria de Nadal)

1.812,52

Reparacions i manteniment

12.391,04

BENEFICIS /INGRESSOS EXTRAORD.

1.812,52

Professionals independents

6.209,31

Altres serveis

19.997,69

Assegurances

365,46

Altres despeses d’explotació

Serveis bancaris i similars
Publicitat / Relacions públiques
Subministraments
SERVEIS EXTERIORS
Altres tributs
TRIBUTS
Sous i salaris
Indemnitzacions

3.120,71

81,86

Inversions financeres ll/t
(fiances constituïdes)
ACTIU NO CORRENT
Efectiu i altres líquids
equivalents

-51.069,55
1.956,50
191.459,09
21.543,03

-1.536,16
91.053,52

PASSIU
Deutes llarg termini préstecs
HIPOTECARIS rebuts

106.162,69

PASSIU NO CORRENT

106.162,69

Préstecs rebuts d’entitats crèdit i
altres deutes a CT
Creditors comercials i altres
comptes a pagar

226,63
15.559,28

Creditors x prestació serveis

6.353,49

Adm. Públiques creditores

1.684,99

Altres creditors

7.520,80

1.232,64

Inversions financeres c/t

0,00

1.232,64

Adm. Públiques Deutores

0,00

Deutors varis

0,00

12.229,38

ACTIU CORRENT

0,00

PASSIU CORRENT

15.785,91

21.543,03

0,00
3.000,00

DESPESES FINANCERES

3.000,00

RESULTAT OPERATIU

Amortització acumulada IM

Resultat de l’exercici actual
PATRIMONI NET

92.589,68

295,38

30.091,57

TOTAL DESPESES

31,55

Immobilitzat material 240.565,09

Resultat exercicis anteriors

21.247,65

Interessos deutes curt termini

DOTAC. PER AMORTITZACIONS

INGRESSOS FINANCERS

31,55

-705,20
189.495,54

Fons propis

Caixa euros

DESPESES DE PERSONAL

Amortització d’immobilitzat

Altres ingressos financers

Amortització acumulada II
Immobilitzat material

7,05
712,25

TOTAL

Bancs comptes corrents

3.862,18

PÈRDUES/DESPESES EXCEPCION.

88.781,30

Immobilitzat intangible

PATRIMONI NET I PASSIU

1.480,00

14.000,01

Despeses Excepcionals

INGRESSOS PER SUBVENCIONS

Immobilitzat Intangible

TOTAL

78.746,97

Col·laboracions

Compensació acords coalicions

88.781,30

16.580,44

Seguretat Social
Altres despeses socials

Altres subvencions (grups polítics)

ACTIU

22.260,92
246,14
22.507,06
7.618,29
7.618,29
143.196,53

TOTAL INGRESSOS

141.660,37

TOTAL ACTIU

213.002,12

TOTAL PASSIU I PATRIMONI NET

213.002,12

-1.536,16
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EXERCICI 2009
PÈRDUES I GUANYS
DESPESES

TOTAL

Aprovisionaments (Despeses material
fungible)
Altres despeses d’explotació

2.631,79

BALANÇ DE SITUACIÓ
INGRESSOS

Ingressos per Quotes,Quotes extraordinàries
i Donatius

54.826,83

INGRESSOS PRIVATS

Lloguers (locals llogats pel PSM)

16.690,52

Ingressos excepcionals (loteria de Nadal)

TOTAL
49.310,00

ACTIU

TOTAL

Immobilitzat Intangible

7,05

Immobilitzat intangible

712,25

Resultat exercicis anteriors

64.919,77

Amortització acumulada II

-705,20

Resultat de l’exercici actual

27.669,91

3.050,79

BENEFICIS /INGRESSOS EXTRAORD.

5.245,14

Altres subvencions (grups polítics)

91.799,93

Immobilitzat material

240.565,09

Altres serveis

15.979,34

INGRESSOS PER SUBVENCIONS

91.799,93

Amortització acumulada IM

-43.451,26

Assegurances

339,72

Altres ingressos financers

141,38

Inversions financeres ll/t
(fiances constituïdes)

Serveis bancaris i similars

198,35

INGRESSOS FINANCERS

141,38

ACTIU NO CORRENT

Subministraments

1.666,19

SERVEIS EXTERIORS

Fons propis

1.504,48

Reparacions i manteniment

11.656,78

1.504,48

Immobilitzat material

Bestreta sous
Efectiu i altres líquids
equivalents

197.113,83

1.606,50
198.727,38
393,28

PATRIMONI NET

92.589,68

PASSIU
Deutes llarg termini préstecs
HIPOTECARIS rebuts

113.787,87

PASSIU NO CORRENT

113.787,87

Préstecs rebuts d’entitats crèdit i
altres deutes a CT

3.636,18

Creditors comercials i altres comptes
a pagar

2.040,27

12.933,32

Creditors x prestació serveis

359,17
1.411,25

57.458,62

Caixa euros

785,79

Adm. Públiques creditores

Altres tributs

952,99

Bancs comptes corrents

12.147,53

Altres creditors

TRIBUTS

952,99

Sous i salaris

12.146,40

Indemnitzacions

0,00

Seguretat Social

379,39

Col·laboracions
Altres despeses socials
Interessos deutes curt termini

5.607,45

Despeses Excepcionals
PÈRDUES/DESPESES EXCEPCION.

0,00

Deutors varis
ACTIU CORRENT

5.676,45

0,00
13.326,62

5.607,45
3.695,51
27.167,46
7.843,57

DOTAC. PER AMORTITZACIONS

7.843,57

RESULTAT OPERATIU

Adm. Públiques Deutores

269,85

PASSIU CORRENT

23.471,95

Amortització d’immobilitzat
TOTAL DESPESES

0,02

0,00
16.055,79

Compensació acords coalicions

Inversions financeres c/t

3.530,00

DESPESES DE PERSONAL
DESPESES FINANCERES

TOTAL

49.310,00

Professionals independents

Publicitat / Relacions públiques

PATRIMONI NET I PASSIU

115.085,88

TOTAL INGRESSOS

142.755,79

TOTAL ACTIU

212.054,00

TOTAL PASSIU

212.054,00

27.669,91
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