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QUADRE I.1. MARC NORMATIU APLICABLE A L'EXERCICI 2018
NORMATIVA AUTONÒMICA
Llei 13/1990, de 29 de novembre, sobre tributació dels jocs de sort, envit o atzar de les Balears
Llei 2/1997, de 3 de juny, de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears
Llei 6/2001, d’11 d’abril, del Patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Llei 14/2001, de 29 d'octubre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social
Llei 16/2001, de 14 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de carreteres i camins
Llei 2/2002, de 3 d'abril, de sistema de finançament definitiu dels consells insulars
Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears
Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives
Llei 7/2004, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 2005
Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Llei 5/2007, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2008
Llei 3/2008, de 14 d'abril, de creació i regulació de l'Agència Tributària de les Illes Balears
Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears
Llei 6/2010, de 17 de juny, per la qual s'adopten mesures urgents per a la reducció del dèficit públic
Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears
Llei 3/2012, de 30 d'abril, de mesures tributàries urgents
Llei 3/2014, de 17 de juny, del sistema de finançament definitiu dels Consells Insulars
Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2015
Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Llei 1/2015, de 19 de febrer, per la qual es modifica l’ordenació farmacèutica de les Illes Balears
Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l’ordenament legal i reglamentari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Llei 2/2016, de 30 de març, de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d’impuls del turisme sostenible
Llei 5/2016, de 13 d’abril, de la renda social garantida
Llei 15/2016, de 2 de desembre, de modificació de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca
Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017
Llei 10/2017, de 22 de novembre, de modificació del Decret llei 3/2013, de 14 de juny, de creació de la Xarxa Hospitalària Pública de les Illes Balears i el
procediment de vinculació de centres privats d'atenció especialitzada
Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears
Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018
Llei 6/2018, de 22 de juny, per la qual es modifiquen diverses normes de l’ordenament jurídic de les Illes Balears en matèria de turisme, de funció pública,
pressupostària, de personal, d’urbanisme, d’ordenació farmacèutica, de transports, de residus i de règim local, i s’autoritza el Govern de les Illes Balears
per aprovar determinats textos refosos
Llei 11/2018. de 6 de novembre, per la qual s’estableix la gratuïtat de les places d’aparcament dels hospitals públics de les Illes Balears
Llei 17/2019, de 8 d’abril, de concessió de crèdits suplementaris per atendre despeses inajornables derivades de sentències judicials pendents de
pagament en l’àmbit de la Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears, amb càrrec
als pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, i de modificació del Decret llei 2/2018, de 18 d’octubre
Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de
tributs cedits per l'Estat
Decret legislatiu 1/2016, de 6 de maig, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 9/1991, de 27 de novembre, reguladora del cànon de sanejament d’aigües
Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques.
Decret llei 2/2018, de 18 d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes i altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per les pluges
intenses i les inundacions del dia 9 d’octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca
Decret llei 3/2018, de 29 d’octubre, de concessió d’un crèdit extraordinari per atendre despeses inajornables derivades de les inundacions provocades per
les fortes pluges del dia 9 d’octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca, amb càrrec als pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears per a l’any 2018
Decret llei 4/2018, de 23 de novembre, de concessió de crèdits suplementaris per atendre despeses inajornables derivades de sentències judicials
pendents de pagament en l’àmbit de la Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears,
amb càrrec als pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, i de modificació del Decret llei 2/2018, de 18
d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes i altres mesures urgents
Decret 25/1992, de 12 de març, sobre indemnitzacions a ajuntaments i altres entitats públiques pels costs de conservació, manteniment i explotació del
servei de depuració d'aigües residuals
Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears
Decret 39/2006, de 21 d’abril, pel qual s’aproven els Estatuts de l'ens públic Servei de Salut de les Illes Balears
Decret 62/2006, de 7 de juliol, pel qual es regula el règim de control intern que ha d'exercir la intervenció general de la Comunitat Autònoma de les Illes
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Balears
Decret 32/2008 de 14 de març, pel qual es regula l’organització, l'estructura i les funcions de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears
Decret 58/2013, de 20 de desembre, d'aprovació dels nous Estatuts del Consorci de Transports de Mallorca
Decret 3/2015, de 30 de gener, pel qual es regula la facturació electrònica dels proveïdors de béns i serveis en l'àmbit de les seves relacions amb la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Decret 8/2015, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s’estableix l’estructura de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries
de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Decret 80/2015, de 18 de setembre de 2015, pel qual es modifica el Decret 30/2014, d'11 de juliol, pel qual s'aproven els nous Estatuts del Consorci Escola
d'Hoteleria de les Illes Balears
Decret 81/2015, de 25 de setembre, pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica del Servei de Salut de les Illes Balears
Decret 1/2016, de 16 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 24/2015, de 7 d'agost, de la presidenta de les Illes
Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Decret 5/2016, de 6 d’abril, de la presidenta de les Illes Balears, de modificació del Decret 8/2015, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel
qual es determina la composició del Govern i s'estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Decret 20/2016, de 15 d’abril, de modificació del Decret 135/2001, de 14 de desembre, de regulació dels pagaments lliurats a justificar
Decret 11/2016, d’11 de maig , de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 24/2015, de 7 d'agost, de la presidenta de les Illes
Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears
Decret 35/2016, de 23 de juny, pel qual es desplega la Llei de l’impost sobre estades turístiques i de mesures d’impuls del turisme sostenible
Decret 3/2017, de 29 de març, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 24/2015, de 7 d'agost, de la presidenta de les Illes
Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears
Decret 6/2017, de 7 d’abril, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s'estableix l'estructura de l'Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Decret 9/2017, de 7 d’abril, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 24/2015, de 7 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears,
pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitats Autònoma de les Illes Balears
Decret 15/2017, de 30 de juny, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 24/2015, de 7 d'agost, de la presidenta de les Illes
Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears
Decret 18/2017, de 2 de novembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 24/2015, de 7 d'agost, de la presidenta de les Illes
Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears
Decret 4/2018, de 24 de maig, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes
Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears
Decret 18/2018, de 22 de juny, pel qual es reorganitza, es reestructura i es regula l’Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears
Decret 48/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Institut d’Estudis Baleàrics
Decret 50/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears
Ordre de la consellera de Salut i Consum de 22 de desembre de 2006 per la qual s'estableixen els preus públics que han d'aplicar els centres sanitaris de
la xarxa pública de les Illes Balears per la prestació de serveis sanitaris quan hi hagi tercers obligats al pagament o usuaris sense dret a l'assistència
sanitària de la Seguretat Social
Ordre de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 22 de desembre de 2016 per la qual es regula l'estructura organitzativa i funcional de
l'Agència Tributària de les Illes Balears
Ordre de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 5 de juliol de 2017 per la qual es dicten les normes per a l’elaboració dels pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018
Ordre de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 17 de novembre de 2017 per la qual es regulen les operacions de tancament i d’obertura
de l’exercici pressupostari
Ordre de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 13 de novembre de 2018 per la qual es regulen les operacions de tancament i d’obertura
de l’exercici pressupostari
NORMATIVA ESTATAL
Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes
Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut
Llei orgànica 1/2012, de 3 de abril, per la qual s’exclouen en l’àmbit d’aplicació de la disposició addicional de la Llei orgànica 3/2006, de 26 de maig, de
reforma de la Llei orgànica 5/2001, de 13 de desembre, complementària de la Llei general d’estabilitat pressupostària, determinats mecanismes de
finançament
Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
Llei orgànica 6/2013, de 14 de novembre, de creació de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal
Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, del control del deute comercial al sector públic
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Llei Orgànica 1/2016, de 31 d'octubre, de reforma de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària
Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut
d'autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries
Llei 28/2010, de 16 de juliol, del règim de cessió de tributs de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de fixació de l’abast i les condicions de
la cessió
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL)
Llei 13/2014, de 14 de juliol, de transformació del Fons per al finançament del pagament a proveïdors
Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2016
Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressuposts Generals de l 'Estat per a l'any 2017
Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressuposts Generals de l 'Estat per a l'any 2018
Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic
Reial decret llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors
Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat
Reial decret llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l'emprenedor i a l'estímul del creixement i de la creació d'ocupació
Reial decret llei 7/2013, de 28 de juny, de mesures urgents de naturalesa tributària, pressupostària i de foment de la recerca, el desenvolupament i la
innovació
Reial decret llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques i de suport a les entitats locals amb
problemes financers
Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter
econòmic
Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es despleguen la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions
públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament,que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera i Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, pel qual es modifica el RD 635/2014,
Ordre EHA/1037/2010, de 13 d’abril, per la qual s’aprova el Pla general de comptabilitat pública
Ordre EHA/3362/2010, de 23 de desembre, per la qual s’aproven les normes d’adaptació del Pla general de comptabilitat a les empreses concessionàries
d’infraestructures públiques
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ENTITATS
ENTITATS DEPENDENTS
Entitats públiques
empresarials
Institut Balear de
l'Habitatge (IBAVI)
Agència Balear de l'Aigua i
la Qualitat Ambiental
(ABAQUA)
Agència d'Estratègia
Turística de les Illes
Balears (AETIB)
Serveis Ferroviaris de
Mallorca (SFM)
Institut Balear de la Natura
(IBANAT)
Institut d'Innovació
Empresarial de les Illes
Balears (IDI)
Institut Balear
d'Infraestructures i Serveis
Educatius (IBISEC)
Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes
Balears (EPRTVIB)
Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes
Balears (FOGAIBA)
Ports de les Illes Balears
Institut Balear de la
Joventut (IB-Jove)
Servei d'Informació
Territorial de les Illes
Balears (SITIBSA)
Serveis de Millora Agrària i
Pesquera (SEMILLA)
Entitat Pública Empresarial
de Telecomunicacions i
Innovació de les Illes
Balears (IBETEC)
Gestió Sanitària i
Assistencial de les Illes
Balears (GSAIB)
Intitut d'Estudis Baleàrics
(IEB)
Societat mercantil
Gestió d'Emergències de
les Illes Balears, SAU
(GEIBSA)
Fundacions
Fundació per als Estudis
Superiors de Música i Arts
Escèniques de les Illes
Balears (FESMAE-IB)
Fundació Institut
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ENTITATS
Socioeducatiu s’Estel
Fundació per a l'Esport
Balear
Fundació Robert Graves
Fundació d'Atenció i Suport
a la Dependència i de
Promoció de l'Autonomia
Personal de les Illes
Balears
Fundació Banc de Sang i
Teixits de les Illes Balears
Fundació Institut
d'Investigació Sanitària Illes
Balears
Fundació Balear
d'Innovació i Tecnologia
(Fundació BIT)
Fundació Orquestra
Simfònica Illes Balears
Consorcis
Centre Balears Europa
(CBE)
Consorci Escola d'Hoteleria
de les Illes Balears
Consorci per a la
Recuperació de la Fauna
de les Illes Balears
(COFIB)
Consorci d'Infraestructures
de les Illes Balears
Consorci de Recursos
Sociosanitaris i
Assistencials de les Illes
Balears
Consorci per al Foment
d'Infraestructures
Universitàries (COFIU)
Consorci Velòdrom Illes
Balears
Consorci per al
Desenvolupament
d'Actuacions de Millora i
Construcció
d'Infraestructures en el
Territori de l’Entitat Local
Menor de Palmanyola
Consorci per a la Millora de
les Infraestructures
Turístiques i per al Foment
de la Desestacionalització
de l'Oferta de l'Illa de
Mallorca (Consorci Borsa
d'Allotjaments Turístics)
Consorci d'Aigües de les
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ENTITATS
Illes Balears
Consorci de Transports de
Mallorca (CTM)
Consorci per a la Protecció
i Acollida de les Persones
Disminuïdes Psíquiques
Profundes de les Illes
Balears (APROP)
ENTITATS VINCULADES
Societats mercantils
Gestión Urbanística de
Baleares, SA (GESTUR)
Palau de Congressos de
Palma, SA
Fundacions
Fundació Jocs Mundials
Universitaris Palma 1999
(2)
Fundació per a la Pràctica
Jurídica
Fundació Es Baluard,
Museu d’Art Modern i
Contemporani de Palma
Fundació Menorquina de
l'Òpera
Fundació del Museu i
Centre Cultural de
Formentera (2)
Fundació Cultural Coll
Bardolet
Fundació Centre
d’Innovació per Tecnologia
Aplicada al Turisme (ITAT)
(3)
Fundació Teatre Principal
d'Inca
Fundació Santurari de Lluc
Consorcis
Consorci Local entre CAIB i
l’Ajuntament de Sa Pobla
Consorci Mobilitat per
Eivissa (4)
Consorci Penya-segats del
Port de Maó
Consorci Urbanístic per a la
Millora i l'Embelliment de la
Platja de Palma
Consorci per al
Desenvolupament Esportiu
de Ciutadella
Consorci per al Disseny,
Construcció, Equipament i
Explotació del Sistema
d’Observació Costanera de
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QUADRE NÚM. I.2. RENDICIÓ DE COMPTES ANUALS I RENDICIÓ TELEMÀTICA DE DADES
RENDICIÓ TELEMÀTICA DE
RENDICIÓ DE COMPTES ANUALS
DADES
CCAA i
CCAA i
CCAA i
CCAA,
auditoria,
auditoria,
liquidació de
sense
amb
sense
pressupost auditoria ni
Informe
liquidació de liquidació de administ (1),
liquidació compliment Informa
pressupost
pressupost
sense
pressupost
de
ció no
administ (1)
administ (1)
auditoria
administ (1) normativa
retuda
DABA TRAIN RENDCOM

ENTITATS
les Illes Balears (SOCIB)
Consorci Eivissa Patrimoni
de la Humanitat
X
X
X
X
Consorci Castell de Sant
Carles
X
X
X
X
Consorci de la Ciutat
Romana de Pollentia
X
X
X
X
Consorci Serra de
Tramuntana Patrimoni
Mundial
X
X
X
X
Consorci de Gestió
Sociosanitària d'Eivissa (3)
X
Consorci Agència de
Qualitat Universitària de les
Illes Balears (AQUIB)
X
X
X
X
Consorci Museu Marítim de
Mallorca (4)
X
ALTRES ENTITATS
RELACIONADES
Altres tipus d'entitats
ISBA, Sociedad de
Garantía Recíproca (ISBA,
SGR)
X
X
X
X
Fundacions
Fundació Jardí Botànic de
Sóller
X
X
X
X
Fundació ACA/ Àrea de
Creació Acústica
X
X
Fundació Enciclopèdia de
Menorca
X
X
X
X
Fundació Teatre del Mar
X
X
X
X
Fundació Impulsa Balears
X
X
X
X
Consorcis
Consorci del Museu Militar
de Menorca i Patrimoni
Històric Militar del Port de
Maó i Cala Sant Esteve
X
X
X
X
Consorci de l'Institut
Ramon Llull
X
X
X
X
TOTAL
43
12
8
2
8
5
58
58
57
(1) Pressupost administratiu, només el presenten les entitats dependents de la CAIB i referit a un pressupost amb classificació econòmica d'acord amb el
text refós de la Llei de finances de la CAIB.
(2) Entitat inactiva: no consta l'existència de cap procediment d'extinció formal o bé, si hi ha, es troba
a l'espera de l'extinció definitiva.
(3) Entitat inactiva: es troba en concurs de creditors o pendent
d'extinció definitiva.
(4) L'entitat no ha retut la memòria del comptes anuals
corresponent a l'exercici 2018.
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QUADRE NÚM. I.3. OBLIGACIONS RECONEGUDES PRESSUPOSTÀRIAMENT PER LA CAIB AMB ENTITATS VINCULADES EL 2018
(MILERS D'EUROS)
CAP. 2
CAP. 3
CAP. 4
CAP. 6
CAP. 7
CAP. 8
TOTAL
Societats mercantils vinculades
Gestión Urbanística de Baleares, SA (GESTUR)
0
Palau de Congressos de Palma, SA
0
Total societats mercantils vinculades
0
0
0
0
0
0
0
Fundacions vinculades
Fundació Jocs Mundials Universitaris Palma 1999
0
Fundació de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de les Illes Balears
20
20
Fundació Es Baluard, Museu d’Art Modern i Contemporani de
Palma
2
500
502
Fundació Menorquina de l'Òpera
52
52
Fundació del Museu i Centre Cultural de Formentera
0
Fundació Cultural Coll Bardolet
50
50
Fundació Centre d’Innovació per Tecnologia Aplicada al
Turisme (ITAT)
0
Fundació Teatre Principal d'Inca
0
Fundació Santuari de Lluc
30
30
60
Total fundacions vinculades
2
0
651
0
30
0
683
Consorcis vinculants
Consorci Local entre CAIB i l’Ajuntament de sa Pobla
371
371
Consorci Mobilitat per Eivissa
1.177
1.177
Consorci Penya-segats del Port de Maó
6
78
84
Consorci Urbanístic per a la Millora i l'Embelliment de la Platja
de Palma
0
Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella
32
85
116
Consorci per al Disseny, Construcció, Equipament i Explotació
del Sistema d’Observació Costanera de les Illes Balears
(SOCIB)
1.157
280
1.437
Consorci per a la Reconversió Territorial i Paisatgística de
Determinades Zones de l'Illa d'Eivissa
0
Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat
239
467
706
Consorci Castell de Sant Carles
36
36
Consorci de la Ciutat Romana de Pollentia
40
40
Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial
0
Consorci de Gestió Sociosanitària d'Eivissa
0
Consorci Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears
(AQUIB)
191
191
Consorci Museu Marítim de Mallorca
75
75
Total consorcis vinculats
0
0
1.776
0
2.457
0
4.233
TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES AMB ENTITATS
VINCULADES
2
0
2.427
0
2.487
0
4.916
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II.

OPINIÓ

III.

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I COMPLIMENT DE LES
REGLES FISCALS

Informe del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018

QUADRE III.1. CÀLCUL DE L'INCREMENT DE LES RETRIBUCIONS MITJANES DEL 2018 RESPECTE A LES DEL 2017 SEGONS L'SCIB
(EN MILERS D'EUROS)
SERVEI DE
CAIB
SALUT
ATIB
TOTAL
Retribucions d'alts càrrecs menys triennis

7.777

136

55

7.968

Retribucions del personal eventual menys triennis (**)

3.733

0

0

3.733

557.468

444.796

4.944

1.007.208

17.541

4.523

54

22.118

6.596

2.719

0

9.314

593.114

452.174

5.053

1.050.341

16.871

15.552

143

32.566

Retribucions del personal funcionari i estatutari menys triennis (**)
Retribucions del personal laboral sense incloure-hi triennis (**)
Retribucions a altre personal
Total retribucions 2018 homogeneïtzades
Nombre mitjà d'efectius de 2018 incloent-hi els alts càrrecs
Retribució mitjana per empleat 2018 (***)
Total retribucions 2017 homogeneïtzades (*)
Nombre mitjà d'efectius de 2017 incloent-hi els alts càrrecs
Retribució mitjana per empleat 2017 (***)
% de variació de la retribució mitjana per empleat 2018/2017

35

29

35

32

551.836

426.007

4.494

982.337

16.341

15.204

140

31.685

34

28

32

31

4,10%

3,76%

9,78%

4,03%

(*): Sumant els mateixos conceptes que el 2018, si bé no es té en compte la despesa corresponent a la part de recuperació de la paga extra de desembre
de 2012, durant el 2017, per homogeneïtzar les xifres.
(**): No es té en compte la despesa corresponent a triennis, ni en el 2018 ni en el 2017, per homogeneïtzar les xifres.
(***): Retribució mitjana sense incloure-hi ni triennis, ni recuperació de la paga extra de deembre de 2012, ni incentius al rendiment ni productivitat.
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QUADRE III.2. CÀLCUL DE L'EVOLUCIÓ DE LA MASSA SALARIAL PER CÀPITA DEL 2018 RESPECTE A LA DEL 2017 SEGONS L'SCIB
(EN MILERS D'EUROS)
SERVEI DE
CAIB
SALUT
ATIB
TOTAL
Retribucions del personal eventual menys triennis (***)

3.733

0

0

3.733

557.468

444.796

4.944

1.007.208

17.541

4.523

54

22.118

Retribucions a altre personal

6.596

2.719

0

9.314

Incentius al rendiment

2.027

145.506

47

147.580

Acció social i despeses socials

6.382

11.431

48

17.861

593.747

608.975

5.092

1.207.814

16.778

15.550

142

32.470

Retribucions de personal funcionari i estatutari menys triennis (***)
Retribucions de personal laboral sense incloure-hi triennis (***)

Total massa salarial 2018 homogeneïtzada
Nombre mitjà d'efectius de 2018, sense incloure-hi els alts càrrecs (**)
Despesa mitjana per empleat 2018
Total massa salarial 2017 homogeneïtzada (*)
Nombre mitjà d'efectius de 2017, sense incloure-hi els alts càrrecs (**)
Despesa mitjana per empleat 2017
% de variació de la despesa per empleat 2018/2017

35

39

36

37

551.669

570.596

4.529

1.126.794

16.248

15.202

139

31.589

34

38

33

36

4,23%

4,33%

9,78%

4,28%

(*): Sumant els mateixos conceptes que el 2018, si bé no es té en compte la despesa corresponent a la part de recuperació de la paga extra de desembre
de 2012, durant 2017, per homogeneïtzar les xifres.
(**): No es té en compte en el càlcul de la massa salarial la despesa de personal corresponent als alts càrrecs.
(***): No es té en compte la despesa corresponent a triennis, ni en el 2018 ni en el 2017, per homogeneïtzar les xifres.
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IV. ADMINISTRACIÓ GENERAL
ANNEX IV.1. PRESSUPOST INICIAL I MODIFICACIONS

Informe del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018
QUADRE NÚM. IV.1.1. INGRESSOS: MODIFICACIONS DE CRÈDIT PER SECCIONS I TIPOLOGIES
(EN MILERS D'EUROS)
MODIFICACIONS DE CRÈDIT
CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA

ADMINISTRACIÓ GENERAL
11 Conselleria de Presidència
12 Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
13 Conselleria d'Educació i Universitat
14 Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques
15 Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
17 Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
18 Conselleria de Salut
19 Conselleria de Treball, Comerç i Indústria
25 Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
26 Conselleria de Cultura, Participació i Esports
31 Serveis comuns: despeses diverses
33 Serveis comuns tecnològics
34 Deute públic
37 Fons d'Impuls del Turisme Sostenible
Total Administració general
ORGANISMES AUTÒNOMS
73 Institut Balear de la Dona
76 Servei d'Ocupació de les Illes Balears
78 Escola Balear d'Administració Pública
Total organismes autònoms
TOTAL

PREVISIÓ
INICIAL AMPLIACIONS

PREVISIÓ DEFINITIVA

CRÈDITS
CRÈDITS
INCORPORACIONS TOTAL
EXTRAORDINARIS RECTIFICACIONS
GENERATS
DE ROMANENTS MODIF.
I SUPLEMENTS

%/TOT.
MODIF.

IMPORT

%VAR.
S/INICIAL

529
3.486
8.518
12.589
3.206
25.040
35.792
10.598
12.110
492
3.849.935
981.942
4.944.237

678
45.539
46.217

528
18.657
3.656
1.118
214
4.151
4.598
123
23.038
12.679
68.760

178.000
178.000

-813
-6.956
120
-1.500
-45.539
-400
-539
-55.628

8.048
7.763
68 18.726
100
100
6.514
3.892
1.118
263
597
1.500
4.151
8.503 13.101
2.684
2.407
- 23.038
1.403
1.403
- 190.679
539
29.624 266.974

2,80%
6,75%
0,04%
1,40%
0,40%
0,22%
1,50%
4,72%
0,87%
8,31%
0,51%
68,76%
96,27%

529
11.249
27.243
12.689
7.097
26.158
36.389
14.749
25.212
2.899
3.872.972
1.403
1.172.621
5.211.211

222,66%
219,84%
0,79%
121,39%
4,46%
1,67%
39,16%
108,19%
488,97%
0,60%
19,42%
5,40%

253
35.959
865
37.076
4.981.313

35
35
46.253

5.634
160
5.794
74.554

178.000

-35
-120
-155
-55.783

4.570 10.204
3,68%
104
144
0,05%
4.675 10.348
3,73%
34.299 277.322 100,00%

253
46.163
1.009
47.424
5.258.635

28,38%
16,66%
27,91%
5,57%
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QUADRE NÚM. IV.1.2. INGRESSOS: MODIFICACIONS DE CRÈDIT PER CAPÍTOLS I TIPOLOGIES
(EN MILERS D'EUROS)
MODIFICACIONS DE CRÈDIT
CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA

PREVISIÓ
INICIAL

AMPLIACIONS

CRÈDITS
GENERATS

CRÈDITS
EXTRAORDINARIS RECTIFICACIONS
I SUPLEMENTS

INCORPORACIONS
DE ROMANENTS

PREVISIÓ DEFINITIVA

TOTAL
MODIF.

%/TOT.
MODIF.

IMPORT

%
VAR.S/INICIAL

OPERACIONS CORRENTS
1. Imposts directes

1.189.028

-

16.268

-

-

-

16.268

5,87%

1.205.296

1,37%

2. Imposts indirectes

2.590.128

-

-

-

-

-

-

-

2.590.128

-

3.Taxes, prestacions de serveis i
altres ingressos

60.243

-

16.331

-

-

-

16.331

5,89%

76.574

27,11%

4. Transferències corrents

-20.286

-

11.967

-

-

-

11.967

4,32%

-8.318

-

5.709

-

-

-

-

-

-

-

5.709

-

3.824.822

-

44.567

-

-

-

44.567

16,07%

3.869.389

1,17%

8.492

-

-

-

-

-

-

-

8.492

-

7. Transferències de capital

166.974

-

17.308

-

-

-

17.308

6,24%

184.282

10,37%

Total operacions de capital

175.466

-

17.308

-

-

-

17.308

6,24%

192.774

9,86%

33.133

46.253

-

-

-55.783

34.299

24.768

8,93%

57.901

74,75%

9. Passius financers

947.892

-

12.679

178.000

-

-

190.679

68,76%

1.138.571

20,12%

Total operacions financeres

981.025

46.253

12.679

178.000

-55.783

34.299

215.447

77,69%

1.196.472

21,96%

4.981.313

46.253

74.554

178.000

-55.783

34.299

277.322

100,00%

5.258.635

5,57%

5. Ingressos patrimonials
Total operacions corrents
OPERACIONS DE CAPITAL
6. Alienació d'inversions reals

OPERACIONS FINANCERES
8. Actius financers

TOTAL
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CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA
ADMINISTRACIÓ GENERAL
02 Parlament de les Illes Balears
03 Sindicatura de Comptes de les Illes Balears
04 Consell Consultiu de les Illes Balears
05 Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
06 Oficina Prevenció i Lluita contra la corrupció de
les Illes Balears
07 Consell Audiovisual de les Illes Balears
11 Conselleria de Presidència
12 Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
13 Conselleria d'Educació i Universitat
14 Conselleria d'Hisenda i Administracions
Públiques
15 Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i
Pesca
17 Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
18 Conselleria de Salut
19 Conselleria de Treball, Comerç i Indústria
25 Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
26 Conselleria de Cultura, Participació i Esports
31 Serveis comuns: despeses diverses
32 Ens Territorials
33 Serveis comuns tecnològics
34 Deute Públic
35 Fons de contingència
36 Serveis comuns: despeses de personal
37 Fons d'Impuls del Turisme Sostenible
Total Administració general
ORGANISMES AUTÒNOMS
73 Institut Balear de la Dona
76 Servei d'Ocupació de les Illes Balears
77 Institut d'Estadística de les Illes Balears
78 Escola Balear d'Administració Pública
79 Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral
Total organismes autònoms
TOTAL

QUADRE NÚM. IV.1.3. DESPESES: MODIFICACIONS DE CRÈDIT PER SECCIONS I TIPOLOGIES
(EN MILERS D'EUROS)
MODIFICACIONS DE CRÈDIT
TRANSFERÈNCIES
INCORP.
CRÈDIT EXTR
CRÈDIT
CRÈDITS
ROMANE
I
INICIAL
AMPL.
POS.
NEG.
NETES
GENERATS
NTS
RECTIF. SUPLEMENTS

CRÈDIT DEFINITIU
TOTAL
MODIF.

%/ TOTAL
MODIF.

IMPORT

% VAR.
S/INICIAL

14.323
3.475
828
476

0
0
0
0

0
0
0
251

0
0
0
-32

0
0
0
219

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
219

0,00%
0,00%
0,00%
0,08%

14.323
3.475
828
695

0,00%
0,00%
0,00%
46,00%

500
5
25.009
60.420
935.440

0
0
0
0
0

0
0
2.207
1.950
17.161

0
0
-2.377
-4.201
-8.029

0
0
-170
-2.251
9.132

0
0
0
528
18.657

0
0
0
8.048
68

0
0
0
-813
0

0
0
0
0
0

0
0
-170
5.512
27.857

0,00%
0,00%
-0,06%
1,99%
10,05%

500
5
24.839
65.932
963.298

0,00%
0,00%
-0,68%
9,12%
2,98%

76.733

0

2.058

-1.523

535

0

100

0

5.164

5.799

2,09%

82.532

7,56%

193.630
190.106
1.556.869
39.994
175.519
96.270
3.479
361.512
12.934
1.020.219
20.433
37.567
64.688
4.890.427

678
0
0
0
45.539
0
0
0
0
0
0
0
0
46.217

7.066
12.317
15.402
7.564
13.250
2.601
2.042
14.047
1.553
0
0
8
4.162
103.639

-8.352
-10.777
-2.924
-4.608
-13.306
-6.386
-323
0
-2.013
-1.863
0
-29.745
-2.023
-98.483

-1.286
1.540
12.478
2.956
-56
-3.785
1.718
14.047
-460
-1.863
0
-29.737
2.139
5.156

9.981
1.118
214
4.301
27.220
123
6.770
0
0
0
0
0
0
68.910

6.514
0
263
1.500
8.503
2.684
0
0
1.403
0
0
0
539
29.624

-6.278
-21.634
120
-1.500
0
-400
-2.023
20.284
0
-19.362
-20.433
-3.085
-539
-55.663

29.826
1.350
0
5.000
146.484
0
0
0
0
-9.824
0
0
0
178.000

39.435
-17.626
13.075
12.257
227.691
-1.378
6.465
34.330
943
-31.049
-20.433
-32.822
2.139
272.244

14,22%
-6,36%
4,71%
4,42%
82,10%
-0,50%
2,33%
12,38%
0,34%
-11,20%
-7,37%
-11,84%
0,77%
98,17%

233.064
172.480
1.569.944
52.251
403.209
94.892
9.944
395.842
13.878
989.170
0
4.745
66.827
5.162.671

20,37%
-9,27%
0,84%
30,65%
129,72%
-1,43%
185,85%
9,50%
7,29%
-3,04%
-100,00%
-87,37%
3,31%
5,57%

3.474
82.113
1.339
3.805
155
90.886
4.981.313

0
35
0
0
0
35
46.253

161
1.904
0
120
0
2.185
105.824

-135
-7.099
0
-107
0
-7.341
-105.824

26
-5.195
0
13
0
-5.156
0

0
5.484
0
160
0
5.644
74.554

0
4.570
0
104
0
4.675
34.299

0
0
0
-120
0
-120
-55.783

0
0
0
0
0
0
178.000

26
4.895
0
157
0
5.078
277.322

0,01%
1,76%
0,00%
0,06%
0,00%
1,83%
100,00%

3.501
87.007
1.339
3.962
155
95.964
5.258.635

0,76%
5,96%
0,00%
4,12%
0,00%
5,59%
5,57%

29

Informe del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018
QUADRE NÚM. IV.1.4. DESPESES: MODIFICACIONS DE CRÈDIT PER FUNCIONS I TIPOLOGIES
(EN MILERS D'EUROS)
CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL
0 Deute públic
01 Deute públic
1 Funcionament institucional i
administració general
11 Alta direcció de la Comunitat Autònoma i
del Govern
12 Administració i serveis generals
13 Relacions institucionals i processos
electorals
14 Regulació econòmica
15 Transparència, comunicació i participació
2 Serveis públics generals
21 Justícia
22 Seguretat i protecció civil
23 Relacions exteriors i cooperació per al
desenvolupament
3 Protecció i promoció social
31 Protecció social
32 Promoció social
4 Producció de béns públics de caràcter
social
41 Salut
42 Educació
43 Habitatge i urbanisme
44 Consum
45 Cultura
46 Esports
5 Producció de béns públics de caràcter
econòmic
51 Infraestructures bàsiques i transports
52 Transport
53 Ordenació del territori i urbanisme
54 Recerca científica, tècnica i aplicada
55 Societat de la informació i el coneixement
i telecomunicacions
56 Cicle de l'aigua

TRANSFERÈNCIES
CRÈDITS
POS.
NEG.
NETES GENERATS
0
-1.863
-1.863
0
0
-1.863
-1.863
0

CRÈDIT
INICIAL
1.020.219
1.020.219

CRÈDITS EXTR
RECTIF.
I SUPLEMENTS
-19.362
-9.824
-19.362
-9.824

AMPL.
0
0

150.025

0

9.945

-36.503

-26.557

10.898

3.008

-6.728

19.607
86.478

0
0

251
5.556

-32
-34.705

219
-29.149

0
6.930

0
1.508

1.686
36.300
5.954
16.670
61
10.766

0
0
0
0
0
0

340
3.595
204
2.354
7
2.267

-317
-967
-481
-570
0
-438

23
2.627
-277
1.784
7
1.828

0
3.968
0
0
0
0

5.843
293.909
184.835
109.074

0
35
0
35

81
14.798
10.887
3.911

-132
-18.524
-10.672
-7.852

-51
-3.726
214
-3.941

2.580.475
1.553.443
935.440
24.335
2.289
35.912
29.056

0
0
0
0
0
0
0

36.240
15.336
17.161
1.117
66
1.643
918

-20.547
-2.803
-8.029
-3.676
-121
-4.281
-1.636

389.058
7.532
133.320
1.897
25.764

46.217
0
0
45.539
0

22.384
150
2.466
7.509
3.940

40.231
101.330

0
678

300
2.262

CRÈDIT DEFINITIU
% VAR.
IMPORT
S/INICIAL
987.307
-3,23%
987.307
-3,23%

TOTAL
MODIF.
-31.049
-31.049

% / TOT.
MODIF.
-11,20%
-11,20%

0

-19.379

-6,99%

104.088

-30,62%

0
-5.228

0
0

219
-25.939

0,08%
-9,35%

20.044
31.389

2,23%
-63,70%

0
1.500
0
0
0
0

0
-1.500
0
-1.350
0
-1.350

0
0
0
45.000
0
45.000

23
6.596
-277
45.434
7
45.478

0,01%
2,38%
-0,10%
16,38%
0,00%
16,40%

1.731
45.523
5.400
63.887
74
58.073

2,70%
25,41%
-9,31%
283,25%
22,31%
439,39%

0
6.752
1.118
5.634

0
4.570
0
4.570

0
-20.284
-20.284
0

0
0
0
0

-51
-12.653
-18.951
6.299

-0,02%
-4,56%
-6,83%
2,27%

5.740
277.530
166.098
111.432

-1,75%
-5,57%
-10,14%
2,16%

15.693
12.533
9.132
-2.560
-55
-2.639
-719

25.348
214
18.657
6.354
0
0
123

11.219
263
68
8.203
0
2.339
346

-280
120
0
0
0
-400
0

0
0
0
0
0
0
0

51.980
13.129
27.857
11.998
-55
-700
-250

18,74%
4,73%
10,05%
4,33%
-0,02%
-0,25%
-0,09%

2.648.148
1.579.105
972.430
33.773
2.179
32.573
28.087

2,62%
1,65%
3,95%
38,79%
-4,78%
-9,30%
-3,33%

-17.353
-1.448
-3.710
-254
-2.427

5.031
-1.298
-1.243
7.256
1.513

27.392
0
1.452
16.268
612

6.877
0
250
0
1.067

-6.341
0
-250
0
-1.067

142.824
0
0
142.824
0

222.000
-1.298
209
211.887
2.125

80,05%
-0,47%
0,08%
76,40%
0,77%

616.089
4.935
132.285
221.039
29.402

58,35%
-34,47%
-0,78%
11553,51%
14,12%

-376
-4.566

-76
-2.304

0
6.325

0
2.208

0
-2.208

0
0

-76
4.699

-0,03%
1,69%

40.079
103.726

-0,38%
2,36%
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INCORP.
ROMANENTS
0
0
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QUADRE NÚM. IV.1.4. DESPESES: MODIFICACIONS DE CRÈDIT PER FUNCIONS I TIPOLOGIES
(EN MILERS D'EUROS)
CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL
57 Actuacions ambientals
58 Infraestructures agràries i rurals
59 Altres actuacions de caràcter econòmic
7 Foment i regulació de sectors
productius
71 Agricultura, ramaderia i pesca
72 Indústria
73 Energia
75 Turisme
76 Comerç
8 Fons de contingència
81 Fons de contingència
9 Suport financer a altres administracions
públiques
91 Suport financer a altres administracions
públiques territorials
TOTAL

TRANSFERÈNCIES
CRÈDITS
POS.
NEG.
NETES GENERATS
5.667
-4.556
1.111
2.736
90
-18
72
0
0
0
0
0

CRÈDIT
INICIAL
75.494
1.294
2.197

AMPL.
0
0
0

120.138
55.323
9.849
5.914
45.997
3.056
20.433
20.433

0
0
0
0
0
0
0
0

5.903
2.565
311
1.999
539
490
0
0

-10.368
-1.456
-1.672
-3.928
-3.125
-189
0
0

-4.465
1.109
-1.361
-1.929
-2.586
302
0
0

4.164
920
0
3.146
98
0
0
0

8.525
1.290
0
0
7.235
0
0
0

-1.290
-1.290
0
0
0
0
-20.433
-20.433

390.386

0

14.200

-95

14.105

0

100

390.386
4.981.313

0
46.253

14.200
105.824

-95
-105.824

14.105
0

0
74.554

100
34.299

31

INCORP.
ROMANENTS
3.352
0
0

CRÈDITS EXTR
RECTIF.
I SUPLEMENTS
-2.816
0
0
0
0
0

CRÈDIT DEFINITIU
% VAR.
IMPORT
S/INICIAL
80.988
7,28%
1.438
11,13%
2.197
0,00%

TOTAL
MODIF.
4.382
72
0

% / TOT.
MODIF.
1,58%
0,03%
0,00%

0
0
0
0
0
0
0
0

6.934
2.029
-1.361
1.217
4.747
302
-20.433
-20.433

2,50%
0,73%
-0,49%
0,44%
1,71%
0,11%
-7,37%
-7,37%

122.607
58.461
7.127
5.202
48.159
3.659
0
0

2,06%
5,67%
-27,64%
-12,03%
4,70%
19,73%
-100,00%
-100,00%

20.284

0

34.488

12,44%

438.980

12,45%

20.284
-55.783

0
178.000

34.488
277.322

12,44%
100,00%

438.980
5.258.635

12,45%
5,57%
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QUADRE NÚM. IV.1.5. DESPESES: MODIFICACIONS DE CRÈDIT PER CAPÍTOLS I TIPOLOGIES
(EN MILERS D'EUROS)
MODIFICACIONS DE CRÈDIT
TRANSFERÈNCIES
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

CRÈDIT
INICIAL

AMPL.

POS.

NEG.

NETES

CRÈDITS
GENERATS

CRÈDIT DEFINITIU

CRÈDITS
EXTRAORD. I
SUPL. DE
RECTIF.
CRÈDIT

INCORPOR.
ROMAN.

TOTAL
MODIF.

%/
TOTAL
MODIF.

IMPORT

% VAR.
S/INICIAL

OPERACIONS CORRENTS
1. Despeses de personal

768.427

0

9.349

-32.336

-22.987

753

17

-3.085

0

-25.302

-9,12%

743.124

-3,29%

2. Despeses corrents en béns i serveis

118.363

0

3.095

-20.021

-16.926

17.361

1.035

-382

1.270

2.358

0,85%

120.721

1,99%

3. Despeses financeres

110.434

12.922

1.596

-1.989

-393

1.862

0

-19.362

36.371

31.400

11,32%

141.833

28,43%

2.490.668

35

47.906

-21.370

26.536

7.924

4.044

-848

2.926

40.617

14,65%

2.531.285

1,63%

4. Transferències corrents
5. Fons de contingència

20.433

0

0

0

0

0

0

-20.433

0

-20.433

-7,37%

0

-100,00%

3.508.325

12.958

61.946

-75.716

-13.771

27.899

5.096

-44.109

40.567

28.640

10,33%

3.536.965

0,82%

6. Inversions reals

147.525

33.295

26.247

-16.730

9.517

27.673

9.611

-9.535

132.253

202.814

73,13%

350.339

137,48%

7.Transferències de capital

405.509

0

17.631

-13.378

4.254

18.982

19.592

-2.139

15.004

55.693

20,08%

461.201

13,73%

Total operacions de capital

553.034

33.295

43.878

-30.108

13.771

46.655

29.203

-11.674

147.257

258.506

93,22%

811.540

46,74%

50.074

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50.074

0

9. Passius financers

869.880

0

0

0

0

0

0

0

-9.824

-9.824

-3,54%

860.056

-1,13%

Total operacions financeres

919.954

0

0

0

0

0

0

0

-9.824

-9.824

-3,54%

910.130

-1,07%

4.981.313

46.253

105.824

-105.824

0

74.554

34.299

-55.783

178.000

277.322

100,00%

5.258.635

5,57%

Total operacions corrents
OPERACIONS DE CAPITAL

OPERACIONS FINANCERES
8. Actius financers

TOTAL

32
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CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA

QUADRE NÚM. IV.1.6. AMPLIACIONS DE CRÈDITS PER SECCIONS I CAPÍTOLS
(EN MILERS D'EUROS)
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
CAPÍTOL 1 CAPÍTOL 2 CAPÍTOL 3 CAPÍTOL 4 CAPÍTOL 5 CAPÍTOL 6 CAPÍTOL 7 CAPÍTOL 8 CAPÍTOL 9

ADMINISTRACIÓ GENERAL
02 Parlament de les Illes Balears
03 Sindicatura de Comptes de les Illes Balears
04 Consell Consultiu de les Illes Balears
05 Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
06 Oficina Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears
07 Consell Audiovisual de les Illes Balears
11 Conselleria de Presidència
12 Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
13 Conselleria d'Educació i Universitat
14 Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques
15 Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
17 Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
18 Conselleria de Salut
19 Conselleria de Treball, Comerç i Indústria
25 Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
26 Conselleria de Cultura, Participació i Esports
31 Serveis comuns: despeses diverses
32 Ens territorials
33 Serveis comuns tecnològics
34 Deute públic
35 Fons de contingència
36 Serveis comuns: despeses de personal
37 Fons d'Impuls del Turisme Sostenible
Total Administració general
ORGANISMES AUTÒNOMS
73 Institut Balear de la Dona
76 Servei d'Ocupació de les Illes Balears
77 Institut d'Estadística de les Illes Balears
78 Escola Balear d'Administració Pública
79 Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral
Total organismes autònoms
TOTAL
% S/TOTAL

TOTAL

% S/TOT.

-

-

12.922
12.922

-

-

678
32.617
33.295

-

-

-

678
45.539
46.217

1,47%
98,46%
99,92%

-

-

12.922
27,94%

35
35
35
0,08%

-

33.295
71,98%

-

-

35
35
46.253
- 100,00%

0,08%
0,08%
100,00%
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CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA

QUADRE NÚM. IV.1.7. TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS PER SECCIONS I CAPÍTOLS
(EN MILERS D'EUROS)
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
CAPÍTOL 1 CAPÍTOL 2 CAPÍTOL 3 CAPÍTOL 4 CAPÍTOL 5 CAPÍTOL 6 CAPÍTOL 7 CAPÍTOL 8 CAPÍTOL 9 TOTAL

ADMINISTRACIÓ GENERAL
02 Parlament de les Illes Balears
03 Sindicatura de Comptes de les Illes Balears
04 Consell Consultiu de les Illes Balears
05 Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
06 Oficina Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears
07 Consell Audiovisual de les Illes Balears
11 Conselleria de Presidència
12 Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
13 Conselleria d'Educació i Universitat
14 Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques
15 Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
17 Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
18 Conselleria de Salut
19 Conselleria de Treball, Comerç i Indústria
25 Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
26 Conselleria de Cultura, Participació i Esports
31 Serveis comuns: despeses diverses
32 Ens territorials
33 Serveis comuns tecnològics
34 Deute públic
35 Fons de contingència
36 Serveis comuns: despeses de personal
37 Fons d'Impuls del Turisme Sostenible
Total Administració general
ORGANISMES AUTÒNOMS
73 Institut Balear de la Dona
76 Servei d'Ocupació de les Illes Balears
77 Institut d'Estadística de les Illes Balears
78 Escola Balear d'Administració Pública
79 Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral
Total organismes autònoms
TOTAL

804
4
6.843
-193
633
96
-648
-190
-410
-175
-29.745
49
-22.931

-1.905
-110
-2.191
-347
-503
-4.611
-1.355
-118
-3.436
-2.353
-113
-10
8
136
-16.910

3
15
2
1.430
18
-1.863
-396

5
-866
3.155
20
-548
4.885
14.762
-140
-1.243
-1.003
12.985
0
-7
32.002

-

220
24
1.162
619
1.096
100
-294
683
4.790
186
1.813
-1.303
41
9.137

703
-1.301
163
435
-1.963
1.056
14
2.719
-1.186
-439
1.062
853
2.139
4.254

-

-170
- -2.251
9.132
535
- -1.286
1.540
- 12.478
2.956
-56
- -3.785
1.718
- 14.047
-460
- -1.863
- -29.737
2.139
219
5.156

-57
-57
-22.987

-48
33
-16
-16.926

2
2
-393

-5.448
-18
-5.466
26.536

-

73
253
55
380
9.517

4.254

-

-

34

26
-5.195
13
-5.156
-
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CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA

QUADRE NÚM. IV.1.8. GENERACIONS DE CRÈDITS PER SECCIONS I CAPÍTOLS
(EN MILERS D'EUROS)
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
CAPÍTOL 1 CAPÍTOL 2 CAPÍTOL 3 CAPÍTOL 4 CAPÍTOL 5 CAPÍTOL 6 CAPÍTOL 7 CAPÍTOL 8 CAPÍTOL 9

ADMINISTRACIÓ GENERAL
02 Parlament de les Illes Balears
03 Sindicatura de Comptes de les Illes Balears
04 Consell Consultiu de les Illes Balears
05 Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
06 Oficina Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears
07 Consell Audiovisual de les Illes Balears
11 Conselleria de Presidència
12 Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
13 Conselleria d'Educació i Universitat
14 Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques
15 Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
17 Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
18 Conselleria de Salut
19 Conselleria de Treball, Comerç i Indústria
25 Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
26 Conselleria de Cultura, Participació i Esports
31 Serveis comuns: despeses diverses
32 Ens territorials
33 Serveis comuns tecnològics
34 Deute públic
35 Fons de contingència
36 Serveis comuns: despeses de personal
37 Fons d'Impuls del Turisme Sostenible
Total Administració general
ORGANISMES AUTÒNOMS
73 Institut Balear de la Dona
76 Servei d'Ocupació de les Illes Balears
77 Institut d'Estadística de les Illes Balears
78 Escola Balear d'Administració Pública
79 Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral
Total organismes autònoms
TOTAL
% S/TOTAL

TOTAL

% S/TOT.

753
753

16.941
420
17.361

1.862
1.862

430
209
395
938
195
150
123
2.440

-

98
754
2.498
18
2.968
14.406
6.770
27.513

6.668
180
1.182
10.952
18.982

-

-

528
18.657
9.981
1.118
214
4.301
27.220
123
6.770
68.910

0,71%
25,02%
13,39%
1,50%
0,29%
5,77%
36,51%
0,16%
9,08%
92,43%

753
1,01%

17.361
23,29%

1.862
2,50%

5.484
5.484
7.924
10,63%

-

160
160
27.673
37,12%

18.982
25,46%

-

5.484
160
5.644
74.554
- 100,00%

7,36%
0,21%
7,57%
100,00%
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CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA

QUADRE NÚM. IV.1.9. INCORPORACIONS DE ROMANENTS DE CRÈDIT PER SECCIONS I CAPÍTOLS
( EN MILERS D'EUROS)
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
CAPÍTOL CAPÍTOL CAPÍTOL CAPÍTOL CAPÍTOL CAPÍTOL CAPÍTOL
1
2
3
4
5
6
7

ADMINISTRACIÓ GENERAL
02 Parlament de les Illes Balears
03 Sindicatura de Comptes de les Illes Balears
04 Consell Consultiu de les Illes Balears
05 Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
06 Oficina Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes
Balears
07 Consell Audiovisual de les Illes Balears
11 Conselleria de Presidència
12 Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
13 Conselleria d'Educació i Universitat
14 Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques
15 Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
17 Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
18 Conselleria de Salut
19 Conselleria de Treball, Comerç i Indústria
25 Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
26 Conselleria de Cultura, Participació i Esports
31 Serveis comuns: despeses diverses
32 Ens territorials
33 Serveis comuns tecnològics
34 Deute públic
35 Fons de contingència
36 Serveis comuns: despeses de personal
37 Fons d'Impuls del Turisme Sostenible
Total Administració general
ORGANISMES AUTÒNOMS
73 Institut Balear de la Dona
76 Servei d'Ocupació de les Illes Balears
77 Institut d'Estadística de les Illes Balears
78 Escola Balear d'Administració Pública
79 Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral
Total organismes autònoms
TOTAL
% S/TOTAL

CAPÍTOL
8

CAPÍTOL
9

TOTAL

%
S/TOT.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17
17

44
654
698

-

8
253
346
606

-

813
5.078
9
1.500
25
1.285
8.711

7.235
100
1.436
8.478
400
1.403
539
19.592

-

-

8.048
68
100
6.514
263
1.500
8.503
2.684
1.403
539
29.624

23,47%
0,20%
0,29%
18,99%
0,77%
4,37%
24,79%
7,83%
4,09%
1,57%
86,37%

17

338
338
1.035

-

3.437
3.437
4.044

-

795
104
900
9.611

19.592

-

-

13,32%
0,30%
13,63%
100,00%

0,05%

3,02%

-

11,79%

-

28,02%

57,12%

-

-

4.570
104
4.675
34.299
100,00
%
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CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA
ADMINISTRACIÓ GENERAL
02 Parlament de les Illes Balears
03 Sindicatura de Comptes de les Illes Balears
04 Consell Consultiu de les Illes Balears
05 Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
06 Oficina Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears
07 Consell Audiovisual de les Illes Balears
11 Conselleria de Presidència
12 Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
13 Conselleria d'Educació i Universitat
14 Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques
15 Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
17 Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
18 Conselleria de Salut
19 Conselleria de Treball, Comerç i Indústria
25 Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
26 Conselleria de Cultura, Participació i Esports
31 Serveis comuns
32 Ens territorials
33 Serveis comuns tecnològics
34 Deute públic
35 Fons de contingència
36 Serveis comuns: despeses de personal
37 Fons d'Impuls del Turisme Sostenible
Total Administració general
ORGANISMES AUTÒNOMS
73 Institut Balear de la Dona
76 Servei d'Ocupació de les Illes Balears
77 Institut d'Estadística de les Illes Balears
78 Escola Balear d'Administració Pública
79 Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral
Total organismes autònoms
TOTAL
% S/TOTAL

QUADRE NÚM. IV.1.10. RECTIFICACIONS PER SECCIONS I CAPÍTOLS
(EN MILERS D'EUROS)
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
CAPÍTOL 1 CAPÍTOL 2 CAPÍTOL 3 CAPÍTOL 4 CAPÍTOL 5 CAPÍTOL 6 CAPÍTOL 7 CAPÍTOL 8 CAPÍTOL 9

TOTAL

-3.085
-3.085

-382
-382

-19.362
-19.362

-21.252
120
20.284
-848

-20.433
-20.433

-813
-5.078
-1.500
-2.023
-9.415

-1.200
-400
-539
-2.139

-

-

-3.085
5,53%

-382
0,68%

-19.362
34,71%

-848
1,52%

-20.433
36,63%

-120
-120
-9.535
17,09%

-2.139
3,83%

-

-120
-120
- -55.783
- 100,00%
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-813
-6.278
-21.634
120
-1.500
-400
-2.023
20.284
-19.362
-20.433
-3.085
-539
-55.663

% S/TOT.
1,46%
11,25%
38,78%
-0,22%
2,69%
0,72%
3,63%
-36,36%
34,71%
36,63%
5,53%
0,97%
99,78%
0,22%
0,22%
100,00%
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QUADRE NÚM. IV.1.11. CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDIT PER SECCIONS I CAPÍTOLS
(EN MILERS D'EUROS)
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA
% S/TOT.
CAPÍTOL 1 CAPÍTOL 2 CAPÍTOL 3 CAPÍTOL 4 CAPÍTOL 5 CAPÍTOL 6 CAPÍTOL 7 CAPÍTOL 8 CAPÍTOL 9 TOTAL
ADMINISTRACIÓ GENERAL
02 Parlament de les Illes Balears
03 Sindicatura de Comptes de les Illes Balears
04 Consell Consultiu de les Illes Balears
05 Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
06 Oficina Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears
07 Consell Audiovisual de les Illes Balears
11 Conselleria de Presidència
12 Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
13 Conselleria d'Educació i Universitat
14 Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques
748
416
4.000
5.164
2,90%
15 Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
521
25.800
3.504
29.826
16,76%
17 Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
1.350
1.350
0,76%
18 Conselleria de Salut
19 Conselleria de Treball, Comerç i Indústria
800
4.200
5.000
2,81%
25 Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
36.371
360
106.453
3.300
- 146.484
82,29%
26 Conselleria de Cultura, Participació i Esports
31 Serveis comuns
32 Ens territorials
33 Serveis comuns tecnològics
34 Deute públic
-9.824
-9.824
-5,52%
35 Fons de contingència
36 Serveis comuns: despeses de personal
37 Fons d'Impuls del Turisme Sostenible
Total Administració general
1.270
36.371
2.926
132.253
15.004
-9.824 178.000 100,00%
ORGANISMES AUTÒNOMS
73 Institut Balear de la Dona
76 Servei d'Ocupació de les Illes Balears
77 Institut d'Estadística de les Illes Balears
78 Escola Balear d'Administració Pública
79 Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral
Total organismes autònoms
TOTAL
1.270
36.371
2.926
132.253
15.004
-9.824 178.000 100,00%
% S/TOTAL
0,71%
20,43%
1,64%
74,30%
8,43%
-5,52% 100,00%

38

ANNEX IV.2. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
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QUADRE NÚM. IV.2.1. INGRESSOS: DETALL DE DRETS RECONEGUTS
(EN MILERS D'EUROS)
IMPORT
OPERACIONS CORRENTS
OPERACIONS DE CAPITAL
1. IMPOSTS DIRECTES
Sobre la renda de les persones físiques
Sobre successions i donacions
Sobre el patrimoni de les persones físiques
Sobre dipòsits en entitats de crèdit

1.431.118 6. ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS
1.238.079 Reintegraments d'operacions de capital
114.432
70.287
8.320

2. IMPOSTS INDIRECTES
Sobre transmissions inter vivos
Sobre actes jurídics documentats
Sobre el valor afegit

2.708.112 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
520.523 De l'Administració de l'Estat
114.552 De l'Administració general
1.366.127 D'organismes autònoms
Del sector públic instrumental i altres ens del sector públic de la
3.695
CAIB
12.116 De l'exterior
182.833 Subvencions del Fons Europeu de Desenvolupament Regional
207.769 Altres transferències de la Unió Europea
24.485
464
39.223 TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL
31.726
119.612 OPERACIONS FINANCERES
84.988
8. ACTIUS FINANCERS

Sobre la cervesa
Sobre l'alcohol i begudes derivades
Sobre les labors del tabac
Sobre els hidrocarburs
Sobre determinats mitjans de transport
Sobre productes intermedis
Sobre els hidrocarburs: tram autonòmic
Sobre l'energia elèctrica
Sobre estades turístiques i turisme sostenible
Cànon de sanejament d’aigües
3. TAXES, PRESTACIÓ DE SERVEIS I ALTRES
INGRESSOS
Taxes de joc
Altres taxes
Preus públics, prestació de serveis i venda de béns
Reintegraments d'operacions corrents
Altres ingressos
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
De l'Administració de l'Estat
Fons de garantia
Fons de suficiència
Fons de convergència
Altres ingressos finalistes
D'organismes autònoms estatals
De l'INEM
De l'IMSERSO
Seguretat Social (programa d'estalvi en incapacitat
temporal)
Seguretat Social (assistència sanitària de
desplaçats)
D'entitats del sector públic instrumental autonòmic i
altres ens
De corporacions locals
Del Fons Social Europeu
Altres transferències de la Unió Europea
5. INGRESSOS PATRIMONIALS
Interessos de bestretes i préstecs concedits
Interessos de dipòsits
Rendes de béns immobles
Productes de concessions i aprofitaments especials
Altres ingressos patrimonials

IMPORT
3.023
3.023

-5.536
-45.895
-32.964
-12.931
17.308
23.050
22.877
174
-2.513

37.463

86.577 Reintegrament de préstecs concedits al sector públic

37.463

36.565
8.510 9. PASSIUS FINANCERS
521 A llarg termini d'ens del sector públic
8.108 A llarg termini d'ens que no pertanyen al sector públic
32.873

889.606
777.652
111.954

-338.435 TOTAL OPERACIONS FINANCERES
-446.459
-380.560
-663.920 TOTAL
576.168
21.853
1.180
34.222
22.575
7.551
13.911
3.894
8.000
16.081
610
4.689
754
198
2.605
128
1.004
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927.069
4.816.617
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QUADRE NÚM. IV.2.1. INGRESSOS: DETALL DE DRETS RECONEGUTS
(EN MILERS D'EUROS)
IMPORT
OPERACIONS CORRENTS
OPERACIONS DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONS CORRENTS
3.892.061
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IMPORT
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CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA
ADMINISTRACIÓ GENERAL
11 Conselleria de Presidència
12 Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
13 Conselleria d'Educació i Universitat
14 Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques
15 Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
17 Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
18 Conselleria de Salut
19 Conselleria de Treball, Comerç i Indústria
25 Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
26 Conselleria de Cultura, Participació i Esports
31 Serveis comuns: despeses diverses
32 Ens territorials
33 Serveis comuns tecnològics
34 Deute públic
Total Administració general
ORGANISMES AUTÒNOMS
73 Institut Balear de la Dona
76 Servei d'Ocupació de les Illes Balears
78 Escola Balear d'Administració Pública
Total organismes autònoms
TOTAL

QUADRE NÚM. IV.2.2. INGRESSOS: LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST PER SECCIONS
(EN MILERS D'EUROS)
2018
PREVISIÓ
PREV.
DRETS
PREVISIÓ
MODIF.
%/TOTAL % EXEC.
MODIF.
INICIAL
DEFINITIVA RECON.
INICIAL

2017
PREV.
DRETS
DEFINITIVA RECON.

%/TOTAL % EXEC.

529
3.486
8.518
12.589
3.206
25.040
35.792
10.598
12.110
492
3.849.935
981.942
4.944.237

7.763
18.726
100
3.892
1.118
597
4.151
13.101
2.407
23.038
1.403
190.679
266.974

529
11.249
27.243
12.689
7.097
26.158
36.389
14.749
25.212
2.899
3.872.972
1.403
1.172.621
5.211.211

918
-6.152
30.418
3.033
7.760
29.412
26.981
18.379
16.373
647
3.714.637
8.000
927.816
4.778.223

0,02%
-0,13%
0,63%
0,06%
0,16%
0,61%
0,56%
0,38%
0,34%
0,01%
77,12%
0,17%
19,26%
99,20%

173,62%
-54,68%
111,65%
23,90%
109,33%
112,44%
74,15%
124,62%
64,94%
22,31%
95,91%
79,12%
91,69%

480
7.665
11.051
7.461
1.959
24.852
35.692
10.036
13.170
398
3.409.783
1.092.504
4.615.052

6.669
16.476
396
2.281
1.429
7.840
5.910
174.352
215.353

480
14.334
27.527
7.461
2.355
27.133
37.121
10.036
21.010
398
3.409.783
5.910
1.266.856
4.830.403

541
12.640
23.960
8.827
5.044
23.232
37.241
6.182
6.427
880
3.456.122
1.347.652
4.928.748

0,01%
0,25%
0,48%
0,18%
0,10%
0,47%
0,75%
0,12%
0,13%
0,02%
69,64%
27,16%
99,32%

112,76%
88,18%
87,04%
118,31%
214,17%
85,62%
100,32%
61,60%
30,59%
221,06%
101,36%
106,38%
102,04%

253
35.959
865
37.076
4.981.313

10.204
144
10.348
277.322

253
46.163
1.009
47.424
5.258.635

4.442
32.899
1.054
38.394
4.816.617

0,09%
0,68%
0,80%
100,00%

1755,64%
71,27%
80,96%
91,59%

254
30.682
741
31.677
4.646.729

7.508
-57
7.451
222.803

254
38.190
684
39.128
4.869.531

359
32.434
999
33.792
4.962.539

0,01%
0,65%
0,68%
100,00%

141,34%
84,93%
86,36%
101,91%
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QUADRE NÚM. IV.2.3. DESPESES: DETALL D'OBLIGACIONS RECONEGUDES
(EN MILERS D'EUROS)
OPERACIONS CORRENTS
IMPORT
OPERACIONS DE CAPITAL
1. DESPESES DE PERSONAL
731.187 6. INVERSIONS REALS
Retribucions d’alts càrrecs i de personal eventual
11.701 Infraestructura i béns per a l’ús general
Retribucions de personal funcionari i estatutari
597.394 Ordenació del territori i urbanisme
Retribucions de personal laboral
19.092 Inversió en infraestructures de sanejament d'aigües
Retribucions d’altres tipus de personal
6.596 Infraestructures bàsiques
Incentius al rendiment
2.027 Serveis comuns generals
Ajudes econòmiques d'urgència social afectats inundacions
Quotes socials
87.988
2018
Despeses socials
6.388 Infraestructures hidràuliques
Inversió en infraestructures de regadiu
2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS
104.720 Altres
Arrendaments i cànons
8.803 Inversions associades al funcionament dels serveis
Reparacions, manteniment i conservació
2.672
Educació: edificis
Recerca i desenvolupament tecnològic: inversió nova en
Material subministraments i altres
78.129
edificis
Indemnitzacions per raó del servei
3.421
Edificis: altres
Serveis nous
503,40 Educació: inversió nova en mobiliari i estris
Concerts per a la prestació de serveis socials
11.191 Mobiliari i estris: altres
Serveis comuns generals: inversió nova en equips per a
processos d'informació
3. DESPESES FINANCERES
127.084 Equips per a processos d'informació: altres
Interessos i altres despeses financeres d’obligacions
28.557 Maquinària, instal·lacions i utillatge
Interessos i altres despeses financeres de préstecs
57.225 Elements de transport i altres
Interessos de demora i altres despeses financeres
41.302 Despeses en inversions de caràcter immaterial
Impuls del Turisme Sostenible - projectes mediambientals i
altres
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
2.493.333 Promoció de l'ocupació
A l’Administració de l’Estat
212 Altres serveis generals
Al Servei de Salut de les Illes Balears
1.495.038 Agricultura, ramaderia i pesca
A societats mercantils públiques
4.365 Serveis generals i funció pública
A entitats públiques empresarials i altres ens públics
Ordenació, regulació i desenvolupament de les
122.259
de la CAIB
telecomunicacions
A consorcis en què participa la CAIB
13.396 Igualtat d'homes i dones
A fundacions del sector públic
47.880 Acció social
A altres fundacions en què participa la CAIB
798,22 Qualitat ambiental i sostenibilitat
Finançament/aportacions a la UIB
65.865 Altres despeses en inversions de caràcter immaterial
Subvencions entitats públiques empresarials i altres
13.585
ens públics
Subvencions a fundacions del sector públic
4.772 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
Subvencions a altres fundacions en què participa la
790 Al Servei de Salut de les Illes Balears
CAIB
A consells insulars
371.077 A societats mercantils públiques
A entitats públiques empresarials i altres ens públics de la
Suport financer als consells insulars
345.482
CAIB
Planificació i ordenació socials
9.119 A fundacions del sector públic
Atenció a la dependència
208 A empreses vinculades i altres ens en què participa la CAIB
Pla autonòmic de drogues
1.406 A consorcis en què participa la CAIB
Foment i gestió de l'ocupació de les IB
3.195 A altres fundacions en què participa la CAIB
Transferències justificables a entitats públiques empresarials i
Rendes socials
4.813
altres ens públics
Transferències justificables a consorcis en què participa la
Integració social d'immigrants
1.553
Comunitat Autònoma
Altres
5.302 Transferències justificables a fundacions del sector públic
A corporacions locals, ens públics que en depenen
39.917 Finançament/aportacions a la UIB
i altres ens territorials
Foment de l'ocupació
19.794 A consells insulars
Atenció a la dependència
8.894 Suport financer als consells insulars
Gestió de programes mixtos
3.482 Ordenació del sector i redefinició del model turístic
Oportunitats d'ocupació i formació
2.380 Promoció i serveis de cultura
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IMPORT
250.835
204.542
120.326
46.012
25.507
6.756
2.534
1.460
1.251
696
21.152
5.383
611
823
4.779
1.232
437
580
2.381
4.926
25.140
6.332
5.068
3.046
1.611
1.284
1.225
1.072
993
644
3.866
412.873
34.870
905
149.849
15.115
1.179
8.359
6
72.396
988
62
5.378
56.010
50.035
5.075
500
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QUADRE NÚM. IV.2.3. DESPESES: DETALL D'OBLIGACIONS RECONEGUDES
(EN MILERS D'EUROS)
OPERACIONS CORRENTS
IMPORT
OPERACIONS DE CAPITAL
Institut de l'Educació a la Primera Infància
1.965 Altres
A corporacions locals, ens públics que en depenen i altres
Suport financer a ajuntaments i altres ens locals
1.186
ens territorials
Altres
2.215 Suport financer a ajuntaments i altres ens locals
Altres transferències
121.947 Ordenació del sector i redefinició del model turístic
Pensions i prestacions econòmiques
38.320 Sanejament i depuració d'aigües
Ajudes econòmiques d'urgència social afectats inundacions
Rendes socials
17.148
2018
Ports i transport marítim
9.378 Actuació de policies
Ocupació i inserció laboral específics
7.892 Promoció i serveis de cultura
Orientació i informació laboral
6.445 Foment de l'ús d'energies renovables i de l'estalvi d'energia
Oportunitats
d'ocupació
i
formació-Sectors
4.652 Altres
estratègics
Planificació i ordenació socials
4.601 Altres transferències
Formació professional dirigida a desocupats
4.006 Arquitectura, habitatge i protecció del patrimoni
Promoció i foment de l'esport
3.623 Innovació
Ajudes econòmiques d'urgència social afectats inundacions
Comunitat educativa
2.899
2018
Cooperació internacional
2.785 Foment de l'ús d'energies renovables i de l'estalvi d'energia
Gestió de les relacions laborals
2.267 Serveis comuns generals
Gestió de tresoreria i política financera
1.846 Cooperació internacional
Auxiliars de conversa
1.417 Altres
Ajudes econòmiques d'urgència social afectats
1.359 TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL
inundacions 2018
Activitat legislativa
1.182
Direcció i serveis generals de la Conselleria de
1.106 TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES
Presidència
Formació professional dirigida a ocupats
1.035
Atenció a la discapacitat
887 OPERACIONS FINANCERES
Innovació
768 8. ACTIUS FINANCERS
Promoció i serveis de cultura
665 Préstecs i bestretes reintegrables concedits a curt termini
Foment de l'ocupació
644 Préstecs i bestretes reintegrables concedits a llarg termini
Programa d'emancipació
605
Promoció empresarial
592 9. PASSIUS FINANCERS
Promoció industrial i tecnològica
589 Amortització de préstecs a llarg termini
Planificació i normalització de la llengua catalana
558
Programa de Qualificació Inicial
540 TOTAL OPERACIONS FINANCERES
Altres
4.135
A centres d’ensenyament concertats
191.433
TOTAL OPERACIONS CORRENTS
3.456.323 TOTAL
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IMPORT
400
47.908
27.139
7.108
5.216
3.267
2.052
900
647
1.578
19.849
5.961
4.178
3.150
1.098
1.000
610
3.852
663.708
4.120.031

41.329
7.309
34.020
860.056
860.056
901.385
5.021.416,04
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CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA

QUADRE NÚM. IV.2.4. DESPESES: LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST PER SECCIONS
(EN MILERS D'EUROS)
2018
CRÈDIT
CRÈDIT
OBLIG
CRÈDIT
MODIF.
%TOTAL % EXEC.
INICIAL
DEFINITIU RECON.
INICIAL

ADMINISTRACIÓ GENERAL
02 Parlament de les Illes Balears
03 Sindicatura de Comptes de les Illes Balears
04 Consell Consultiu de les Illes Balears
05 Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
06 Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears
07 Consell Audiovisual de les Illes Balears
11 Conselleria de Presidència
12 Conselleria d'Innovació, Reserca i Turisme
13 Conselleria d'Educació i Universitat
14 Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques
15 Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
17 Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
18 Conselleria de Salut
19 Conselleria de Treball, Comerç i Indústria
25 Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
26 Conselleria de Cultura, Participació i Esports
31 Serveis comuns: despeses diverses
32 Ens territorials
33 Serveis comuns tecnològics
34 Deute públic
35 Fons de contingència
36 Serveis comuns: despeses de personal
37 Fons d'Impuls del Turisme Sostenible
Total Administració general
ORGANISMES AUTÒNOMS
73 Institut Balear de la Dona
76 Servei d'Ocupació de les Illes Balears
77 Institut d'Estadística Illes Balears
78 Escola Balear d'Administració Pública
79 Institut de Seguretat i Salut Laboral
Total organismes autònoms
TOTAL

14.323
3.475
828
476
500
5
25.009
60.420
935.440
76.733
193.630
190.106
1.556.869
39.994
175.519
96.270
3.479
361.512
12.934
1.020.219
20.433
37.567
64.688
4.890.427

219
-170
5.512
27.857
5.799
39.435
-17.626
13.075
12.257
227.691
-1.378
6.465
34.330
943
-31.049
-20.433
-32.822
2.139
272.244

14.323
14.323
3.475
3.475
828
708
695
679
500
500
5
24.839
21.145
65.932
56.750
963.298
952.360
82.532
79.152
233.064
192.100
172.480
164.000
1.569.944 1.559.239
52.251
38.571
403.209
313.786
94.892
84.901
9.944
9.471
395.842
395.517
13.878
8.672
989.170
980.263
4.745
1.786
66.827
66.288
5.162.671 4.943.686

3.474
26
82.113
4.895
1.339
3.805
157
155
90.886
5.078
4.981.313 277.322

3.501
3.039
87.007
69.915
1.339
1.252
3.962
3.524
155
95.964
77.730
5.258.635 5.021.416
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2017
CRÈDIT
OBLIG
MODIF.
DEFINITIU RECON.

0,29% 100,00%
13.868
0,07% 100,00%
3.285
0,01% 85,48%
680
2
0,01% 97,77%
200
0,01% 100,00%
300
5
0,42% 85,13%
21.324
-332
1,13% 86,07%
62.902
1.570
18,97% 98,86%
882.577 54.311
1,58% 95,90%
70.277
6.046
3,83% 82,42%
206.196 58.618
3,27% 95,08%
179.083
4.246
31,05% 99,32% 1.474.837 73.159
0,77% 73,82%
35.536
-116
6,25% 77,82%
165.958 48.279
1,69% 89,47%
84.376
9.508
0,19% 95,24%
3.505
-325
7,88% 99,92%
327.213
6.547
0,17% 62,49%
11.027
8.302
19,52% 99,10%
948.730 -3.661
38.396 -16.046
0,04% 37,65%
35.030 -30.895
1,32% 99,19%
98,45% 95,76% 4.565.304 219.212
0,06%
1,39%
0,02%
0,07%
1,55%
100,00%

86,80%
3.113
-4
80,35%
74.045
3.512
93,48%
1.084
40
88,96%
3.183
43
81,00%
81.425
3.590
95,49% 4.646.729 222.802

13.868
13.868
3.285
3.285
682
663
200
74
300
5
20.993
16.884
64.472
51.469
936.888
927.070
76.323
73.832
264.814
249.079
183.329
171.197
1.547.996 1.545.200
35.420
29.363
214.237
195.314
93.884
86.103
3.180
2.975
333.760
333.760
19.329
17.011
945.069
921.147
22.350
4.134
3.963
4.784.517 4.642.256
3.109
2.646
77.557
49.169
1.124
962
3.225
2.921
85.015
55.698
4.869.531 4.697.954

%TOTAL % EXEC.
0,30% 100,00%
0,07% 100,00%
0,01% 97,21%
0,00% 37,00%
0,36% 80,43%
1,10% 79,83%
19,73% 98,95%
1,57% 96,74%
5,30% 94,06%
3,64% 93,38%
32,89% 99,82%
0,63% 82,90%
4,16% 91,17%
1,83% 91,71%
0,06% 93,55%
7,10% 100,00%
0,36% 88,01%
19,61% 97,47%
0,08% 95,86%
98,81% 97,03%
0,06%
1,05%
0,02%
0,06%
1,19%
100,00%

85,11%
63,40%
85,59%
90,57%
65,52%
96,48%
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QUADRE NÚM. IV.2.5. DESPESES: LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST PER FUNCIONS
(EN MILERS D'EUROS)
2018
CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL
CRÈDIT
CRÈDIT
OBLIG
CRÈDIT
MODIF.
%TOTAL % EXEC
INICIAL
DEFINITIU RECON.
INICIAL
0 DEUTE PÚBLIC
1.020.219 -31.049
989.170 980.263 19,52% 99,10% 948.730
01 Deute públic
1.020.219 -31.049
989.170 980.263 19,52% 99,10% 948.730
1 FUNCIONAMENT INSTITUCIONAL I ADMINISTRACIÓ GENERAL
150.025 -19.379
130.645 110.119
2,19% 84,29% 136.439
11 Alta direcció de la Comunitat Autònoma i del Govern
19.607
219
19.826
19.685
0,39% 99,29%
18.337
12 Administració i serveis generals
86.478 -25.939
60.538
48.307
0,96% 79,80%
74.151
13 Relacions institucionals i processos electorals
1.686
23
1.708
1.232
0,02% 72,11%
1.114
14 Regulació econòmica
36.300
6.596
42.896
36.292
0,72% 84,60%
38.205
15 Transparència, comunicació i participació
5.954
-277
5.677
4.603
0,09% 81,08%
4.632
2 SERVEIS PÚBLICS GENERALS
16.670 45.434
62.103
30.308
0,60% 48,80%
15.182
21 Justícia
61
7
67
11
0,00% 16,73%
61
22 Seguretat i protecció civil
10.766 45.478
56.245
24.840
0,49% 44,16%
9.848
23 Relacions exteriors i cooperació al desenvolupament
5.843
-51
5.792
5.458
0,11% 94,23%
5.273
3 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL
293.909 -12.653
281.256 252.361
5,03% 89,73% 269.473
31 Protecció social
184.835 -18.951
165.883 157.683
3,14% 95,06% 174.395
32 Promoció social
109.074
6.299
115.373
94.677
1,89% 82,06%
95.079
4 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL
2.580.475 51.980 2.632.455 2.584.821 51,48% 98,19% 2.456.033
41 Salut
1.553.443 13.129 1.566.572 1.556.147 30,99% 99,33% 1.472.833
42 Educació
935.440 27.857
963.298 952.346 18,97% 98,86% 882.577
43 Habitatge i urbanisme
24.335 11.998
36.333
19.683
0,39% 54,18%
19.036
44 Consum
2.289
-55
2.234
1.954
0,04% 87,48%
2.003
45 Cultura
35.912
-700
35.212
29.719
0,59% 84,40%
58.569
46 Esports
29.056
-250
28.806
24.971
0,50% 86,69%
21.014
5 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC
389.058 222.000
611.058 528.150 10,52% 86,43% 317.197
51 Infraestructures bàsiques i transports
7.532 -1.298
6.234
5.708
0,11% 91,57%
6.927
52 Transport
133.320
209
133.528 126.137
2,51% 94,46% 132.038
53 Ordenació del territori i urbanisme
1.897 211.887
213.783 157.670
3,14% 73,75%
1.028
54 Recerca científica, tècnica i aplicada
25.764
2.125
27.889
23.339
0,46% 83,69%
13.590
55 Societat de la informació i el coneixement i telecomunicacions
40.231
-76
40.155
38.715
0,77% 96,41%
7.840
56 Cicle de l'aigua
101.330
4.699
106.029
99.121
1,97% 93,49% 118.608
57 Actuacions ambientals
75.494
4.382
79.877
74.098
1,48% 92,77%
34.343
58 Infraestructures agràries i rurals
1.294
72
1.366
1.251
0,02% 91,55%
954
59 Altres actuacions de caràcter econòmic
2.197
2.197
2.110
0,04% 96,02%
1.869
7 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS
120.138
6.934
127.072 111.155
2,21% 87,47% 114.041
71 Agricultura, ramaderia i pesca
55.323
2.029
57.352
52.662
1,05% 91,82%
53.335
72 Indústria
9.849 -1.361
8.488
7.269
0,14% 85,64%
14.214
73 Energia
5.914
1.217
7.131
1.985
0,04% 27,84%
5.101
75 Turisme
45.997
4.747
50.744
46.652
0,93% 91,93%
38.466
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MODIF.
-3.661
-3.661
-24.800
2
-23.173
-950
-678
295
-50
300
45
7.130
4.246
2.884
150.373
73.215
54.311
12.732
-55
1.722
8.450
92.229
-1.082
36.585
770
1.262
-709
53.033
2.607
-276
40
4.443
3.494
-1.143
-966
3.415

2017
CRÈDIT
OBLIG
% TOTAL % EXEC
DEFINITIU RECON.
945.069 921.147
19,61% 97,47%
945.069 921.147
19,61% 97,47%
111.639 100.235
2,13% 89,78%
18.339
17.890
0,38% 97,55%
50.978
44.310
0,94% 86,92%
1.114
1.031
0,02% 92,55%
37.254
33.588
0,71% 90,16%
3.954
3.416
0,07% 86,39%
15.477
14.807
0,32% 95,67%
11
5
0,00% 45,45%
10.148
9.763
0,21% 96,21%
5.318
5.040
0,11% 94,77%
276.604 232.740
4,95% 84,14%
178.641 166.566
3,55% 93,24%
97.962
66.174
1,41% 67,55%
2.606.407 2.573.237
54,77% 98,73%
1.546.048 1.543.528
32,86% 99,84%
936.888 927.070
19,73% 98,95%
31.768
18.285
0,39% 57,56%
1.948
1.672
0,04% 85,83%
60.291
55.770
1,19% 92,50%
29.463
26.912
0,57% 91,34%
409.426 388.696
8,27% 94,94%
5.845
5.199
0,11% 88,95%
168.623 167.064
3,56% 99,08%
1.799
1.740
0,04% 96,72%
14.852
9.588
0,20% 64,56%
7.130
5.901
0,13% 82,76%
171.640 165.345
3,52% 96,33%
36.949
31.460
0,67% 85,14%
678
652
0,01% 96,17%
1.909
1.747
0,04% 91,51%
118.483 103.207
2,20% 87,11%
56.829
52.616
1,12% 92,59%
13.072
11.695
0,25% 89,47%
4.134
1.247
0,03% 30,16%
41.881
35.743
0,76% 85,34%
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QUADRE NÚM. IV.2.5. DESPESES: LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST PER FUNCIONS
(EN MILERS D'EUROS)
2018
CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL
CRÈDIT
CRÈDIT
OBLIG
CRÈDIT
MODIF.
%TOTAL % EXEC
INICIAL
DEFINITIU RECON.
INICIAL
76 Comerç
3.056
302
3.357
2.588
0,05% 77,08%
2.925
8 FONS DE CONTINGÈNCIA
20.433 -20.433
38.396
81 Fons de contingència
20.433 -20.433
38.396
9 SUPORT FINANCERS A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 390.386 34.488
424.875 424.239
8,45% 99,85% 351.238
91 Transferències a administracions públiques territorials
390.386 34.488
424.875 424.239
8,45% 99,85% 351.238
TOTAL
4.981.313 277.322 5.258.635 5.021.416 100,00% 95,49% 4.646.729

48

MODIF.
-357
-16.046
-16.046
12.839
12.839
222.802

2017
CRÈDIT
OBLIG
% TOTAL % EXEC
DEFINITIU RECON.
2.568
1.905
0,04% 74,18%
22.350
22.350
364.077 363.885
7,75% 99,95%
364.077 363.885
7,75% 99,95%
4.869.531 4.697.954 100,00% 96,48%

Informe del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018
QUADRE NÚM. IV.2.6. OBLIGACIONS RECONEGUDES PER SECCIONS I CAPÍTOLS
(EN MILERS D'EUROS)
CAPÍTOL 1 CAPÍTOL 2 CAPÍTOL 3 CAPÍTOL 4 CAPÍTOL 6
ADMINISTRACIÓ GENERAL
02 Parlament de les Illes Balears
03 Sindicatura de Comptes de les Illes Balears
04 Consell Consultiu de les Illes Balears
05 Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
06 Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears
07 Consell Audiovisual de les Illes Balears
11 Conselleria de Presidència
12 Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
13 Conselleria d'Educació i Universitat
14 Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques
15 Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
17 Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
18 Conselleria de Salut
19 Conselleria de Treball, Comerç i Indústria
25 Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
26 Conselleria de Cultura, Participació i Esports
31 Serveis comuns: despeses diverses
32 Ens territorials
33 Serveis comuns tecnològics
34 Deute públic
35 Fons de contingència
36 Serveis comuns: despeses de personal
37 Fons d'Impuls del Turisme Sostenible
Total Administració general
ORGANISMES AUTÒNOMS
73 Institut Balear de la Dona
76 Servei d'Ocupació de les Illes Balears
77 Institut d'Estadística de les Illes Balears
78 Escola Balear d'Administració Pública
79 Institut de Seguretat i Salut Laboral
Total organismes autònoms
TOTAL

CAPÍTOL 7

CAPÍTOL 8

CAPÍTOL 9

TOTAL

10.445
3.114
526
428
13.291
8.647
580.214
18.242
18.956
13.362
17.547
9.998
9.361
9.789
1.779
715.700

2.176
264
177
178
500
4.908
983
48.704
7.866
2.458
15.520
8.003
767
1.066
3.894
470
3.653
8
101.596

3
2.973
0
15
2
38.286
3
18
85.782
127.082

1.222
26
3
1.468
9.690
271.277
18.181
38.112
126.980
1.498.194
17.625
49.702
53.576
345.482
10.790
2.442.327

480
67
5
70
719
2.735
14.695
1.414
60.737
1.163
625
916
146.696
1.432
6.803
4.166
242.724

757
34.695
27.597
33.448
71.837
6.960
34.870
9.262
68.675
16.206
2.179
50.035
853
55.498
412.873

0
4
6.900
34.425
41.329

14.323
3.475
708
679
500
21.145
56.750
952.360
79.152
192.100
164.000
- 1.559.239
38.571
313.786
84.901
9.471
395.517
8.672
860.056
980.263
1.786
66.288
860.056 4.943.686

899
11.457
876
2.255
15.487
731.187

114
2.711
69
230
3.124
104.720

2
2
127.084

894
50.112
51.006
2.493.333

1.130
5.635
307
1.039
8.111
250.835

412.873

41.329

3.039
69.915
1.252
3.524
77.730
860.056 5.021.416
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ANNEX IV.3. ENDEUTAMENT, DESPESES PLURIENNALS I AVALS CONCEDITS

Informe del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018

QUADRE NÚM. IV.3.1 .EVOLUCIÓ I SITUACIÓ DE LES AUTORITZACIONS D’ENDEUTAMENT A 31 DE DESEMBRE DE 2018
(MILERS D'EUROS)
AMORTITZACIÓ
AMORTITZACIÓ
PER
DISPOSICIÓ LEGAL O
DATA DE
IMPORT
DEUTE VIU A
ORDINÀRIA
RECAPTAT RENEGOCIACIÓ
ADMINISTRATIVA
FORMALITZACIÓ APROVAT
31/12/17
ANY 2018
ANY 2018
ANY 2018
Art.15.3 Llei 19/2001
06/02/2003
2.803
216
216
Art. únic Llei 7/2002
15/07/2002
77.000
20.263
4.053
Art. únic Llei 7/2002
10/10/2002
41.783
41.783
41.783
Art. únic Llei 7/2002
06/02/2003
4.007
308
308
Art. 17.3 Llei 9/2003
16/12/2004
10.243
1.862
931
Art. 18.3 Llei 7/2004
23/11/2005
150.000
150.000
Art. 18.3 Llei 7/2004
23/11/2005
170.000
170.000
Art. 14.3 Llei 24/2006
17/12/2007
42.070
42.070
D.A. 7a Llei 5/2007
29/09/2008
4.118
4.118
4.118
Art. 16.3 Llei 5/2007 (1)
27/02/2009
136.500
8.025
8.025
Art. 16.3 Llei 5/2007 (1)
27/02/2009
50.174
2.956
2.956
Art. 16.3 Llei 5/2007 (1)
27/02/2009
90.000
5.298
5.298
Art. 16.3 Llei 5/2007 (1)
27/02/2009
136.500
8.025
8.025
Art. 18.1 Llei 9/2008
20/02/2009
51.000
51.000
D.A. 8a Llei 5/2007
12/03/2009
150.000
25.000
16.667
Art. 18.1 Llei 9/2008
16/09/2009
28.000
7.636
2.545
Art. 18.1 Llei 9/2008
23/12/2009
10.000
2.500
1.250
Art. 18.1 Llei 9/2008
23/12/2009
36.000
11.455
3.273
Art. 18.1 Llei 9/2008
03/11/2009
5.000
2.955
455
Art. 18.1 Llei 9/2008
08/10/2009
30.000
16.364
2.727
Art. 18.1 Llei 9/2008
30/12/2009
30.000
13.636
2.727
Art. 18.1 Llei 9/2008
04/03/2010
300.000
300.000
Art. 18.1 i art. 18.2 b) Llei 9/2008
30/03/2010
55.000
19.250
5.500
Art. 18.1 i art. 18.2 b) Llei 9/2008
31/03/2010
30.687
9.206
3.069
Art. 18.1 Llei 9/2009
17/01/2011
25.000
25.000
25.000
Art. 18.1 Llei 9/2009
25/02/2011
65.000
13.000
13.000
Art. 18.1 Llei 9/2009
13/10/2011
75.000
42.857
10.714
Art. 18.1 Llei 9/2009
25/05/2011
30.000
30.000
Art. 18.1 Llei 9/2009
30/03/2012
25.000
6.250
5.000
Art. 18.1 Llei 9/2011, RDL 21/2012
13/11/2012
473.975
353.751
58.959
Art. 18.2 Llei 9/2011, RDL 7/2012
21/06/2012
114.337
78.324
7.120
71.203
Art. 18.2 Llei 9/2011, RDL 7/2012
21/06/2012
114.337
78.607
13.992
3.000
Art. 18.2 Llei 9/2011, RDL 7/2012
21/06/2012
114.337
78.590
7.145
71.446
Art. 18.2 Llei 9/2011, RDL 7/2012
21/06/2012
114.337
78.575
14.286
Art. 18.2 Llei 9/2011, RDL 7/2012
21/06/2012
96.627
66.233
12.042
Art. 18.2 Llei 9/2011, RDL 7/2012
21/06/2012
87.225
59.846
10.881
Art. 18.2 Llei 9/2011, RDL 7/2012
21/06/2012
48.461
33.315
3.029
30.286
Art. 18.2 Llei 9/2011, RDL 7/2012
21/06/2012
37.281
25.626
1.165
24.461
Art. 18.2 Llei 9/2011, RDL 7/2012
21/06/2012
37.281
25.556
2.323
23.233
Art. 18.2 Llei 9/2011, RDL 7/2012
21/06/2012
37.281
25.622
2.329
23.292
Art. 19.1 Llei 15/2012 (2)
28/02/2013
361
259
22
Art. 19.1 Llei 15/2012 (2)
28/02/2013
1.394
1.093
71
Art. 19.1 Llei 15/2012 (2)
28/02/2013
1.569
1.228
68
Art. 19.1 Llei 15/2012 (2)
28/02/2013
168
129
10
Art. 19.1 Llei 15/2012 (2)
28/02/2013
3.934
3.553
111
Art. 19.2 Llei 15/2012
26/07/2013
13.510
11.399
844
10.555
Art. 19.2 Llei 15/2012
26/07/2013
19.718
16.637
2.465
Art. 19.2 Llei 15/2012
26/07/2013
5.066
4.275
317
3.958
Art. 19.2 Llei 15/2012
19/11 i 3/12 de 2013
116.913
87.682
14.614
Art. 19.2 Llei 15/2012
19/02/2013
1.054.482
786.200
131.033
Art 24.2 Llei 8/2013
14/02/2014
347.322
270.230
43.237
Art 24.1 i 24.2 Llei 8/2013
25/02/2014
1.086.870
950.968
135.853
Art 24.1 i 24.2 Llei 8/2013
31/03/2014
20.000
15.000
5.000
Art 24.1 i 24.2 Llei 8/2013
11/04/2014
116.610
30.138
9.041
21.097
Art 24.1 i 24.2 Llei 8/2013
14/04/2014
15.000
10.000
2.500
7.500
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DEUTE
VIU A
31/12/18
16.211
931
150.000
170.000
42.070
51.000
8.333
5.091
1.250
8.182
2.500
13.636
10.909
300.000
13.750
6.137
32.143
30.000
1.250
294.793
61.614
64.289
54.191
48.965
238
1.021
1.160
118
3.442
14.172
73.068
655.167
226.993
815.116
10.000
-
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QUADRE NÚM. IV.3.1 .EVOLUCIÓ I SITUACIÓ DE LES AUTORITZACIONS D’ENDEUTAMENT A 31 DE DESEMBRE DE 2018
(MILERS D'EUROS)
AMORTITZACIÓ
AMORTITZACIÓ
PER
DEUTE
DISPOSICIÓ LEGAL O
DATA DE
IMPORT
DEUTE VIU A
ORDINÀRIA
RECAPTAT RENEGOCIACIÓ
VIU A
ADMINISTRATIVA
FORMALITZACIÓ APROVAT
31/12/17
ANY 2018
ANY 2018
ANY 2018
31/12/18
Art 24.1 i 24.2 Llei 8/2013
19/06/2014
25.000
25.000
25.000
Art 34.1 i 34.2 Llei 13/2014
26/03/2015
1.159.701
1.159.701
144.963
- 1.014.738
Art 34.1 i 34.2 Llei 13/2014
22/04/2015
34.637
34.637
4.330
30.308
Art 34.1 i 34.2 Llei 13/2014
10/09/2015
75.000
60.938
9.375
51.563
Art 34.1 i 34.2 Llei 13/2014
22/10/2015
2.625
1.313
1.313
Art 34.1 i 34.2 Llei 13/2014
10/09/2015
61.611
41.074
10.268
30.805
Art 34.1 i 34.2 Llei 13/2014
10/09/2015
50.389
45.890
2.250
43.641
Art 34.1 i 34.2 Llei 13/2014
10/09/2015
3.000
2.300
400
1.900
Art 39.1 i 39.2 Llei 12/2015
12/05/2016
1.346.370
1.228.019
- 1.228.019
Art 39.1 i 39.2 Llei 12/2015
15/09/2016
35.000
35.000
35.000
Art 34.1 i 34.2 Llei 18/2016
16/05/2017
1.095.950
1.077.992
8.113
- 1.086.105
Art 34.1 i 34.2 Llei 18/2016
28/08/2017
10.000
10.000
1.000
9.000
Art 34.1 i 34.2 Llei 18/2016
20/09/2017
15.000
15.000
15.000
Art 34.1 i 34.2 Llei 18/2016
22/09/2017
90.070
90.070
90.070
Art 34.1 i 34.2 Llei 18/2016 (3)
27/09/2017
5.099
4.532
567
3.966
Art 34.1 i 34.2 Llei 18/2016
16/10/2017
30.357
30.357
4.337
26.020
Art 34.1 i 34.2 Llei 18/2016
17/10/2017
12.322
12.322
3.081
9.242
Art 34.1 i 34.2 Llei 18/2016
17/10/2017
21.818
21.818
3.636
18.182
Art 34.1 i 34.2 Llei 18/2016
26/10/2017
29.429
29.429
5.351
24.078
Art 34.1 i 34.2 Llei 13/2017
16/02/2018
770.750
769.539
- 769.539
Art 34.1 i 34.2 Llei 13/2017
21/05/2018
69.695
69.695
69.695
Art 34.1 i 34.2 Llei 13/2017
12/06/2018
49.525
4.953
49.525
44.573
Art 34.1 i 34.2 Llei 13/2017
20/06/2018
71.446
7.145
71.446
64.301
Art 34.1 i 34.2 Llei 13/2017
31/07/2018
71.203
7.120
71.203
64.083
Art 34.1 i 34.2 Llei 13/2017
31/07/2018
10.555
844
10.555
9.711
Art 34.1 i 34.2 Llei 13/2017
31/07/2018
30.286
3.029
30.286
27.258
Art 34.1 i 34.2 Llei 13/2017
20/12/2018
3.000
3.000
3.000
Art 34.1 i 34.2 Llei 13/2017
21/12/2018
37.500
5.000
5.000
Art 34.1 i 34.2 Llei 13/2017
27/12/2018
4.500
4.500
4.500
Art 34.1 i 34.2 Llei 13/2017
27/12/2018
46.225
Art 34.1 i 34.2 Llei 13/2017
28/12/2018
86.775
86.775
86.775
TOTAL ENDEUTAMENT
11.294.119
8.049.261
860.056
1.179.638
290.031 8.078.811
(1) Préstec sindicat per un import de 413.174 milers d'euros. El 5 de març de 2012 es va signar una novació del contracte de préstec sindicat signat el 27
de febrer de 2009 i s'hi va introduir una carència en les amortitzacions previstes per als anys 2012 i 2013, per un import de 82.635 milers d'euros cada una,
amb la qual cosa es va allargar el venciment del crèdit sindicat dos anys.
(2) Préstec subrogat per extinció de CAIB Patrimoni, SAU.
(3) Préstec subrogat del Consorci Formentera Desenvolupament.
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QUADRE NÚM. IV.3.2. DETALL DE LES EMISSIONS D’OBLIGACIONS I PRÉSTECS DISPOSATS A 31/12/18
(EN MILERS D'EUROS)
DATA
ENTITAT FINANCERA/CONCEPTE
FORMALITZACIÓ VENCIMENT
TIPUS D'INTERÈS
Emissió d'obligacions:
Emissió d'obligacions 2005
23/11/2005
23/11/2020
3,87%
Emissió d'obligacions 2005
23/11/2005
23/11/2035
4,06%
Emissió d'obligacions 2010
23/02/2010
04/03/2020
4,80%
Emissió d'obligacions 2011
25/05/2011
25/05/2023
3,75%+var. IPC
Total emissions d'obligacions
Banc Europeu d'Inversions (BEI):
Préstec a llarg termini
19/06/2014
01/10/2034
2,124%
Total Banc Europeu d'Inversions (BEI)
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA:
Préstec subrogació EPRTVIB
16/09/2009
22/06/2020
6,50%
Préstec subrogació EPRTVIB
23/12/2009
23/12/2019
Euríbor 12m+2,5%
Préstec a llarg termini
30/03/2012
30/03/2019
9,36%
Préstec subrogació CAIB PATRIMONI SAU
28/02/2013
14/04/2035
4,35%
Préstec subrogació CAIB PATRIMONI SAU
28/02/2013
29/09/2029
4,70%
Préstec a llarg termini (3)
31/07/2018
26/06/2023
0,50%
Préstec a llarg termini (7)
28/12/2018
28/12/2024
0,94%
Total Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA
ABANCA Corporación Bancaria, SA:
Préstec a llarg termini
10/09/2015
02/04/2024 Euríbor 6m + 0,95%
Préstec a llarg termini
17/10/2017
01/11/2021 Euríbor 3m + 0,74%
Préstec a llarg termini
17/10/2017
01/11/2023 Euríbor 6m + 0,69%
Total ABANCA Corporación Bancaria, SA
Banco Santander, SA:
Préstec a llarg termini (1)
15/07/2002
15/07/2022
5,25%
Préstec subrogació EPRTVIB
23/12/2009
13/03/2021 Euríbor 6m+0,054%
Préstec a llarg termini (3)
20/06/2018
26/06/2023
0,534%
Préstec a llarg termini (3)
31/07/2018
31/08/2024
0,534%
Préstec a llarg termini (3)
31/07/2018
26/06/2023
0,534%
Total Banco Santander, SA
Dexia Crèdit Local-Sucursal en España:
Préstec a llarg termini
16/12/2004
16/12/2019
3,81%
Préstec a llarg termini
17/12/2007
19/12/2019
4,24%
Préstec subrogació EPRTVIB
08/10/2009
15/05/2023
4,28%
Préstec a llarg termini
31/03/2010
31/03/2020
3,59%
Préstec subrogació CAIB PATRIMONI, SAU (Cessió drets)
28/02/2013
05/12/2032
5,31%
Total Dexia Crèdit Local-Sucursal en España
FMS Wertmanagement Service GmbH:
Préstec subrogació EPRTVIB
30/12/2009
26/03/2022 Euríbor 12m+0,07%
Total FMS Wertmanagement Service GmbH
CaixaBank, SA:
Préstec subrogació EPRTVIB
03/11/2009
12/05/2024
5,22%
Préstec a llarg termini
30/03/2010
20/04/2021
4,13%
Préstec subrogació CONSORCI FORMENTERA DESENVOLUPAMENT
27/09/2017
30/09/2025
4,41%
Préstec a llarg termini (ABAQUA, SFM I IBISEC)
16/10/2017
16/10/2024 Euríbor 12m + 1,10%
Préstec a llarg termini (7)
21/12/2018
21/12/2028
Euríbor 6m+0,5%
Total CaixaBank, SA
Deutsche Bank, AG:
Préstec "Schuldschein" a llarg termini (6)
20/02/2009
26/02/2019
5,00%
Total Deutsche Bank, AG
Institut de Crèdit Oficial (ICO):
Préstec a llarg termini
12/03/2009
12/03/2019
Euríbor 6m+1,05%
Préstec a llarg termini
13/10/2011
13/10/2021
Euríbor 6m+0,49%
Total Institut de Crèdit Oficial (ICO)
Banca March, SA:
Préstec a llarg termini
31/03/2014
31/03/2020
3,31%
Préstec a llarg termini
20/09/2017
20/09/2024
Euríbor 3m+0,50%
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DEUTE VIU A
31/12/2018
150.000
170.000
300.000
30.000
650.000
25.000
25.000
5.091
1.250
1.250
1.160
1.021
64.083
86.775
160.630
51.563
9.242
18.182
78.986
16.211
8.182
64.301
9.711
27.258
125.662
931
42.070
13.636
6.137
3.442
66.217
10.909
10.909
2.500
13.750
3.966
26.020
5.000
51.236
51.000
51.000
8.333
32.143
40.476
10.000
15.000
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QUADRE NÚM. IV.3.2. DETALL DE LES EMISSIONS D’OBLIGACIONS I PRÉSTECS DISPOSATS A 31/12/18
(EN MILERS D'EUROS)
DATA
DEUTE VIU A
ENTITAT FINANCERA/CONCEPTE
FORMALITZACIÓ VENCIMENT
TIPUS D'INTERÈS
31/12/2018
Préstec a llarg termini (7)
27/12/2018
27/12/2028
Euríbor 12m+0,2%
4.500
Total Banca March, SA
29.500
Caixa de Pollença. Colonya:
Préstec subrogació CAIB PATRIMONI, SAU
28/02/2013
29/10/2029
0,95%
118
Préstec a llarg termini
10/09/2015
10/09/2023
Euríbor 3m+0,63%
1.900
Préstec a llarg termini
28/08/2017
28/08/2027
Euríbor 3m+0,50%
9.000
Préstec a llarg termini (7)
20/12/2018
20/12/2028 Euribor 12m+0,30%
3.000
Total Caixa de Pollença. Colonya
14.018
BANKIA, SA:
Préstec a llarg termini
10/09/2015
14/04/2021 Euríbor 3m+0,551%
30.805
Préstec a llarg termini
10/09/2015
10/09/2025 Euríbor 3m+0,775%
43.641
Préstec a llarg termini
15/09/2016
15/09/2026 Euríbor 3m+0,725%
35.000
Préstec a llarg termini
22/09/2017
22/09/2024
Euríbor 3m+0,70%
90.070
Total BANKIA, SA
199.516
Unicaja Banco, SA:
Préstec subrogació CAIB PATRIMONI, SAU
28/02/2013
09/11/2029
Euríbor 12m+0,2%
238
Total Unicaja Banco, SA
238
Banco de Sabadell, SA:
Préstec a llarg termini
26/10/2017
26/04/2023
0,50%
24.078
Préstec a llarg termini (3)
12/06/2018
26/06/2023
0,55%
44.573
Total Banco de Sabadell, SA
68.651
Liberbank, SA:
Préstec a llarg termini (3)
21/05/2018
21/05/2026
0,485% fix
69.695
Total Liberbank, SA
69.695
Fons finançament pagament proveïdors:
Préstec formalitzat amb CaixaBank, SA en rep. FFPP
21/06/2012
26/06/2023
0,834% fix
61.614
Préstec formalitzat amb BANKIA, SA en rep. FFPP
21/06/2012
26/06/2023
0,834% fix
64.289
Préstec formalitzat amb Bankia, SA (BMN Sa Nostra) en rep. FFPP
21/06/2012
26/06/2023
0,834% fix
54.191
Préstec formalitzat amb Banc Santander (B. Popular) en rep. FFPP
21/06/2012
26/06/2023
0,834% fix
48.965
Préstec formalitzat amb ICO en rep. FFPP
19/11/2013
31/12/2023
0,834% fix
73.068
Préstec formalitzat amb Bankinter en rep. FFPP
26/07/2013
31/08/2024
0,834% fix
14.172
Préstec formalitzat amb ICO en rep. FFPP
14/02/2014
31/03/2024
0,834% fix
226.993
Total Fons finançament pagament proveïdors
543.293
Fons de liquiditat autonòmic (FLA):
Prèstec formalitzat amb l'ICO en representació de l'AGE
13/11/2012
13/11/2023
0,834% fix
294.793
Prèstec formalitzat amb l'ICO en representació de l'AGE
19/02/2013
19/02/2023
0,834% fix
655.167
Prèstec formalitzat amb l'ICO en representació de l'AGE
25/02/2014
31/07/2024
0,834% fix
815.116
Prèstec formalitzat amb l'ICO en representació de l'AGE
12/05/2016
31/01/2026
0,521% fix
1.228.019
Prèstec formalitzat amb l'ICO en representació de l'AGE
16/05/2017
31/07/2027
0,844% fix (5)
1.086.105
Prèstec formalitzat amb l'ICO en representació de l'AGE (7)
16/02/2018
30/09/2028
0,877% fix (4)
769.539
Total Fons de liquiditat autonòmic (FLA)
4.848.739
Facilitat financera:
Préstec formalitzat amb l'ICO en representació de l'AGE
26/03/2015
31/01/2025
0,834% fix
1.014.738
Total Facilitat financera
1.014.738
Fons social:
Préstec formalitzat amb l'ICO en representació de l'AGE
22/04/2015
31/01/2025
0,834% fix
30.308
Total Fons social
30.308
TOTAL DEUTE VIU A 31/12/18
8.078.811
(1) El Banco Santander va vendre en data 15/10/02 el 50% d’aquest préstec, 38.500 en milers d’euros, a l’entitat financera Caixa d'Astúries (actualment
Liberbank).
(2) Cedit per BIIS, amb efectes 27/02/2017.
(3) Renegociació de préstec(s).
(4) Tipus mitjà establert per l'ICO en funció dels tipus trimestrals dels tres primers trimestres de 2018.
(5) Tipus mitjà establert per l'ICO en funció dels tipus trimestrals de 2017.
(6) Prèstec mobilitzable que Deutsche Bank ha assignat a altres entitats, actuant d'agent.
(7) Nous présctecs de l'exercici 2018.
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QUADRE NÚM. IV.3.3. DETALL DE LES OPERACIONS DE CRÈDIT A CURT TERMINI
(EN MILERS D'EUROS)
DATA
TIPUS
ENTITAT FINANCERA/CONCEPTE
FORMALITZACIÓ
VENCIMENT
D'INTERÈS
ABANCA Corporación Bancaria, SA
Euríbor 3m +
Crèdit en compte corrent
23/03/2018
22/03/2019
0,38%
Total ABANCA Corpoación Bancaria, SA
Bankia, SA
Euríbor 3m +
Crèdit en compte corrent
23/03/2018
22/03/2019
0,38%
Total Bankia, SA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA
Tipus fix
trimestral
Crèdit en compte corrent
23/03/2018
22/03/2019
0,077%
Total Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA
Caixabank, SA
Euríbor 3m +
Crèdit en compte corrent
21/03/2019
20/03/2020
0,38%
Total Caixabank, SA
Banc Sabadell, SA
Euríbor 3m +
Crèdit en compte corrent
23/03/2018
22/03/2019
0,38%
Total Banc Sabadell, SA
Banco Santander, SA
Tipus fix
trimestral
Crèdit en compte corrent
20/03/2018
19/03/2019
0,077%
Total Banco Santander, SA
TOTAL OPERACIONS DE CRÈDIT A CURT TERMINI
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IMPORT
MÀXIM

DEUTE VIU
31/12/2018

50.000
50.000

-

50.000
50.000

-

50.000
50.000

-

200.000
200.000

-

50.000
50.000

-

50.000
50.000
450.000

-
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QUADRE NÚM. IV.3.4. COMPROMISOS NOUS DE DESPESA DEL 2018 AMB CÀRREC A EXERCICIS FUTURS, PER SECCIONS I CAPÍTOLS
(EN MILERS D'EUROS)
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA
CAPÍTOL 2 CAPÍTOL 3 CAPÍTOL 4 CAPÍTOL 6 CAPÍTOL 7 TOTAL %/TOTAL
04 Consell Consultiu de les Illes Balears
5
5
0,00%
11 Conselleria de Presidència
2.180
36
2.217
0,43%
12 Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
405
1.163
7.623
4.123
13.314
2,56%
13 Conselleria d'Educació i Universitat
15.440
5.672
1.927
15.169
38.207
7,34%
14 Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques
692
2.682
942
1.275
5.591
1,07%
15 Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
1.405
1.136
72.678
71.046 146.266
28,09%
17 Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
20.713
16.916
1.101
38.730
7,44%
18 Conselleria de Salut
3.986
100
94
4.180
0,80%
19 Conselleria de Treball, Comerç i Indústria
471
130
339
940
0,18%
25 Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
792
141.789
624
27.469 170.673
32,77%
26 Conselleria de Cultura, Participació i Esports
2.010
1.190
371
3.571
0,69%
31 Serveis comuns: despeses
1.220
1.181
2.400
0,46%
diverses
33 Serveis comuns tecnològics
4.379
3.740
8.120
1,56%
34 Deute públic
5
5
0,00%
37 Fons d'Impuls del Turisme Sostenible
11.699
49.270
60.969
11,71%
73 Institut Balear de la Dona
82
0
696
778
0,15%
76 Servei d'Ocupació de les Illes Balears
3.358
20.881
369
24.608
4,73%
77 Institut d'Estadística de les Illes Balears
8
110
117
0,02%
78 Escola Balear d'Administració Pública
68
22
89
0,02%
TOTAL
57.216
5
203.357
90.750
169.452 520.781
100%
%/TOT.
10,99%
0,00%
39,05%
17,43%
32,54% 100,00%
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QUADRE NÚM. IV.3.5. COMPROMISOS NOUS DE DESPESA AMB CÀRREC A EXERCICIS FUTURS PER CAPÍTOL, ARTICLE I EXERCICI
(EN MILERS D'EUROS)
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
2019
2020
2021
2022
2023/2038 TOTAL %/TOTAL
2. Despeses corrents en béns i serveis
20 Arrendaments i cànons
1.146
1.046
901
889
10.847
14.829
2,85%
21 Reparacions, manteniment i conservació
260
75
49
6
390
0,07%
22 Material, subministraments i altres
17.868
6.257
1.278
860
692
26.955
5,18%
23 Indemnitzacions per raó del servei
481
107
588
0,11%
26 Concerts per a la prestació de serveis socials
9.933
1.730
1.730
1.062
14.454
2,78%
Total capítol 2
29.687
9.216
3.957
2.818
11.539
57.216
10,99%
3. Despeses financeres
31 De préstecs en euros
5
5
0,00%
Total capítol 3
5
5
0,00%
4. Transferències corrents
40 A l'Estat
43
48
48
28
167
0,03%
42 Al Servei de Salut de les Illes Balears
50
50
0,01%
44 Al sector públic instrumental i altres ens del sector públic
21.856
21.134
17.535
15.426
80.544 156.495
30,05%
46 A corporacions locals
9.745
1.418
1.677
500
2.125
15.465
2,97%
47 A empreses privades
2.254
2.319
157
4.730
0,91%
48 A famílies i institucions sense ànim de lucre
13.408
8.113
4.189
504
210
26.425
5,07%
49 A l'exterior
25
25
0,00%
Total capítol 4
47.381
33.033
23.606
16.458
82.879 203.357
39,05%
6. Inversions reals
60 Inversió nova en infraestructura i béns destinats a l’ús general
155
3
158
0,03%
61 Inversió en reposició d'infraestructures i béns destinats a l'ús general
43.243
13.986
10.368
864
68.462
13,15%
62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis
424
101
7
532
0,10%
63 Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis
76
27
104
0,02%
64 Despeses en inversions de caràcter immaterial
10.587
4.466
2.638
1.811
1.993
21.495
4,13%
Total capítol 6
54.485
18.583
13.014
2.675
1.993
90.750
17,43%
7. Transferències de capital
70 A l'Estat
44
268
268
88
44
713
0,14%
74 Al sector públic instrumental i altres ens del sector públic
37.784
30.204
20.954
19.006
25.807 133.755
25,68%
76 A corporacions locals
5.918
3.080
3.042
3.004
17.100
32.144
6,17%
77 A empreses privades
792
1.445
60
22
11
2.330
0,45%
78 A famílies i institucions sense ànim de lucre
410
410
0,08%
79 A l'exterior
100
100
0,02%
Total capítol 7
45.048
34.997
24.324
22.120
42.962 169.452
32,54%
TOTAL
176.607
95.829
64.901
44.071
139.373 520.781 100,00%
%/TOTAL
33,91%
18,40%
12,46%
8,46%
26,76% 100,00%
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QUADRE NÚM. IV.3.6. COMPROMISOS DE DESPESA DEL 2018 AMB CÀRREC A EXERCICIS FUTURS PER SECCIONS I CAPÍTOLS
(EN MILERS D'EUROS)
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA
CAPÍTOL 2 CAPÍTOL 3 CAPÍTOL 4 CAPÍTOL 6 CAPÍTOL 7 TOTAL %/TOTAL
04 Consell Consultiu de les Illes Balears
18
18
0,00%
11 Conselleria de Presidència
2.643
2.490
36
5.170
0,19%
12 Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
533
6.630
8.002
34.087
49.253
1,80%
13 Conselleria d'Educació i Universitat
24.918
6.033
910.420
38.894
61.999 1.042.264
38,07%
14 Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques
123.640
3.228
6.088
24.865 157.822
5,76%
15 Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
1.598
15.843
82.427
218.016 317.884
11,61%
17 Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
21.112
25.099
0
22.931
69.141
2,53%
18 Conselleria de Salut
48.399
144
94
0
48.637
1,78%
19 Conselleria de Treball, Comerç i Indústria
5.009
141
339
2.218
7.708
0,28%
25.Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
844
202.479
378.241
288.262 869.826
31,77%
26.Conselleria de Cultura, Participació i Esports
2.462
8.249
387
36.251
47.348
1,73%
31.Serveis comuns: despeses diverses
1.220
1.181
5.000
7.400
0,27%
33 Serveis comuns tecnològics
6.283
4.019
3.294
13.595
0,50%
34 Deute públic
5
0
5
0,00%
37 Fons d'Impuls del Turisme Sostenible
11.699
49.270
60.969
2,23%
73 Institut Balear de la Dona
92
0
700
792
0,03%
76 Servei d'Ocupació de les Illes Balears
6.662
32.503
369
39.534
1,44%
77 Institut d'Estadística de les Illes Balears
49
110
159
0,01%
78 Escola Balear d'Administració Pública
74
22
95
0,00%
TOTAL
245.555
6.038
1.218.925
520.909
746.192 2.737.618 100,00%
%/TOTAL
8,97%
0,22%
44,53%
19,03%
27,26% 100,00%
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QUADRE NÚM. IV.3.7. CÀRREGA FINANCERA DE L’ENDEUTAMENT MÉS COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A EXERCICIS FUTURS
PER CAPÍTOL I EXERCICI
(EN MILERS D'EUROS)
ANUALITATS
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
2019
2020
2021
2022
2023-2043
Total
OPERACIONS CORRENTS
2. Despeses corrents en béns i serveis
48.676
17.085
11.794
10.730
157.269
245.555
3. Despeses financeres*
2.157
1.666
1.174
688
354
6.038
4. Transferències corrents
275.372
245.893
230.924
221.709
245.027
1.218.925
Total operacions corrents
326.205
264.644
243.892
233.127
402.650
1.470.518
OPERACIONS CAPITAL
6. Inversions reals
97.874
56.871
52.072
38.789
275.303
520.909
7. Transferències de capital
184.638
145.840
104.930
79.008
231.776
746.192
Total operacions de capital
282.512
202.711
157.002
117.797
507.079
1.267.101
OPERACIONS FINANCERES
9. Passius financers**
987.316
1.475.218
1.119.607
1.098.546
3.398.124
8.078.811
Total operacions financeres
987.316
1.475.218
1.119.607
1.098.546
3.398.124
8.078.811
TOTAL
1.596.033
1.942.573
1.520.501
1.449.470
4.307.853
10.816.430
(*) Comprèn despeses del capítol 3 incloses en la previsió de despeses pluriennals.
(**) Correspon a l'endeutament a llarg termini formalitzat al tancament de 2018.
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QUADRE NÚM. IV.4.1. CONCILIACIÓ DE L'EXECUCIÓ DEL CAPÍTOL 6 DEL PRESSUPOST AMB LES ALTES D’IMMOBILITZAT
(EN MILERS D'EUROS)
CONCEPTE

IMPORT

CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS
Despeses del capítol d'inversions reals no activables:
- 60002 Indemnitzacions per desclassificació del sòl urbanitzable
- 60003 Indemnitzacions per terrenys i béns naturals
- 61107 Infraestructures i manteniment de la xarxa de depuradores
- 61990 Altres inversions per a altres ens del grup, multigrup i associats
- 62599 Equipament de centres educatius
- 62990 Inversió per a altres ens del grup, multigrup i associats
- 62999 Inversió nova d'ens estatutaris
- 63990 Inversió de reposició per a altres ens
- 63999 Inversió de reposició d'ens estatutaris
- 63599 Reposició d'equipaments de centres educatius
- Inversions de caràcter immaterial considerades despeses
-Obligacions convenis centres docents públics ensenyament primari
Inversions reals activades en exercicis anteriors
- Pagaments a proveïdors d’immobilitzat a curt termini
TOTAL D'ALTES D'IMMOBILITZAT DE L'EXERCICI 2018

250.835
-202.569
-120.326
-46.012
-42
-5.428
-2.953
-375
-327
-107
-36
-24.211
-2.752
-2.631
-2.631
45.635

QUADRE NÚM. IV.4.2. DETALL DE LES AMORTITZACIONS D’IMMOBILITZAT
( EN MILERS D'EUROS)
CONCEPTE

ACUMULADA A 31/12/2017

I. IMMOBILITZAT INTANGIBLE
1. Inversió en reserca i desenvolupament
2. Propietat industrial i intel·lectual
3. Apliacions informàtiques
4. Altre immobilitzat intangible
II. IMMOBILITZAT MATERIAL
1. Construccions
2. Altre immobilitzat material
TOTAL IMMOBILITZAT
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AJUSTS

DOTACIÓ DE L'EXERCICI

ACUMULADA A 31/12/2018

15
305
32.259
153

-212
-

1
754
414

15
94
33.013
567

78.804
95.373
206.909

1.400
-293
896

4.876
4.358
10.402

85.080
99.438
218.208
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QUADRE NÚM. IV.4.3. DETALLS DELS ENS I LES SOCIETATS EN QUÈ PARTICIPA LA CAIB
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QUADRE NÚM. IV.4.4. DEUTORS PRESSUPOSTARIS PER CAPÍTOL-ARTICLE I EXERCICI
(EN MILERS D'EUROS)
EXERCICIS D'ORIGEN
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
<2014
2014
2015
2016
2017
OPERACIONS CORRENTS
1.IMPOSTS DIRECTES
12.563.406
1.912.821
3.249.829
3.200.927
7.195.656
11. Sobre el capital
12.563.406
1.912.821
3.249.829
3.200.927
7.195.656
2. IMPOSTS INDIRECTES
28.027.865
7.504.237
16.174.900
12.479.583
6.251.746
20. Transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
26.149.482
7.411.439
15.817.183
12.447.260
6.067.214
22. Sobre consums específics
113.676
28. Altres imposts indirectes
1.764.707
92.797
357.717
32.323
184.532
3. TAXES, PRESTACIÓ DE SERVEIS I ALTRES INGRESSOS
7.705.374
2.443.921
3.253.455
4.826.350
5.749.823
30. Taxes
2.794.605
295.944
98.722
4.646
119.623
33. Venda de béns
739
38. Reintegrament d'operacions corrents
911.510
1.517.919
1.995.035
3.212.928
1.941.529
39. Altres ingressos
3.998.520
630.058
1.159.699
1.608.776
3.688.670
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
1.178
40. De l'Administració de l'Estat
1.178
44. Del sector públic instrumental i altres
46. De corporacions locals
5. INGRESSOS PATRIMONIALS
12.451
1.119.203
54. Renda de béns immobles
1.119.203
55. Productes de concessions i aprofitaments
12.451
59. Altres ingressos patrimonials
TOTAL OPERACIONS CORRENTS
48.310.274
12.980.182
22.678.184
20.506.859
19.197.224
OPERACIONS DE CAPITAL
6. ALIENCIÓ D'INVERSIONS REALS
7.713
25.583
53.045
4.187
2.018.541
68. Reintegraments d'operacions de capital
7.713
25.583
53.045
4.187
2.018.541
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
50.824
74. Del sector públic instrumental i altres
79. De l'exterior
50.824
TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL
58.537
25.583
53.045
4.187
2.018.541
TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES
48.368.811
13.005.765
22.731.229
20.511.046
21.215.766
OPERACIONS FINANCERES
8. ACTIUS FINANCERS
391.039
87. Reintegraments de préstecs
391.039
9. PÀSSIUS FINANCERS
TOTAL OPERACIONS FINANCERES
391.039
TOTAL
48.759.850
13.005.765
22.731.229
20.511.046
21.215.766
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2018
13.440.623
13.440.623
52.851.527
42.916.356
8.744.185
1.190.986
11.335.720
260.545

TOTAL

%/Tot.

3.893.650
8.000.000
4.097.006
3.150.296
946.710
93.618.526

41.563.262
41.563.262
123.289.856
110.808.933
8.857.861
3.623.062
35.314.643
3.574.085
739
12.846.602
18.893.218
11.894.828
1.178
3.893.650
8.000.000
5.228.660
4.269.499
12.451
946.710
217.291.250

17,37%
17,37%
51,54%
46,32%
3,70%
1,51%
14,76%
1,49%
0,00%
5,37%
7,90%
4,97%
0,00%
1,63%
3,34%
2,19%
1,78%
0,01%
0,40%
90,84%

2.160.630
2.160.630
17.210.478
17.210.478
19.371.109
112.989.635

4.269.699
4.269.699
17.261.302
17.210.478
50.824
21.531.001
238.822.251

1,78%
1,78%
7,22%
7,19%
0,02%
9,00%
99,84%

112.989.635

391.039
391.039
391.039
239.213.290

0,16%
0,16%
0,16%
100,00%

3.267.681
7.807.495
11.893.650
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QUADRE NÚM. IV.4.5. DEUTORS PRESSUPOSTARIS PER TRAMS D’IMPORT DEL DEUTE
(EN MILERS D'EUROS)
EXERCICIS ANTERIORS
TRAM D'IMPORTS
(EUROS)

IMPORT DEL DEUTE

0-100
101-1.000
1.001-10.000
10.001-100.000
100.001-1.000.000
> 1.000.000
TOTAL

EXERCICI CORRENT

NOMBRE DE DEUTORS

21
844
9.502
23.038
39.065
53.754
126.224

575
1.859
2.666
812
141
18
6.071

IMPORT DEL DEUTE

NOMBRE DE DEUTORS

31
1.206
8.047
13.245
15.318
75.142
112.990

439
2.967
2.254
525
64
8
6.257

QUADRE NÚM. IV.4.6. CREDITORS PRESSUPOSTARIS D’EXERCICIS TANCATS
(EN MILERS D'EUROS)
CREDITORS

TRANSFERÈNCIES
CORRENTS

1. ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
a. Estatal
b. Autonòmica
b.1. Sector públic instrumental i altres ens del sector públic
b.1.1. A entitats públiques empresarials i altres ens públics
b.1.2. Societats mercantils públiques
b.1.3. Consorcis, fundacions i altres entitats vinculades
b.2. Altres ens públics
b.2.1. UIB i ens que en depenen
b.2.2. Servei de Salut de les Illes Balears
c. Local
c.1. Ajuntaments
c.2. Consells insulars
c.3. Empreses públiques i altres ens públics de corporacions locals
c.4. Altres ens territorials
d. Altres comunitats autònomes
2. ALTRES CREDITORS
TOTAL

5.511
37
5.474
5.374
1.071
1.370
2.933
100
100
114
5.625
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TRANSFERÈNCIES
DE CAPITAL
59.519
59.519
59.519
22.363
5.107
32.050
41
59.561

ALTRES TOTAL %/TOT.
438
0
426
426
426
11
11
0
447
884

65.468 99,09%
37
0,06%
65.420 99,02%
65.320 98,86%
23.434 35,47%
6.903 10,45%
34.982 52,95%
100
0,15%
100
0,15%
11
0,02%
11
0,02%
0
0,00%
602
0,91%
66.070 100,00%
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QUADRE NÚM. IV.4.7. CREDITORS PRESSUPOSTARIS DE L'EXERCICI CORRENT
(EN MILERS D'EUROS)
CREDITORS

TRANSFERÈNCIES
CORRENTS

TRANSFERÈNCIES
DE CAPITAL

ALTRES
CONCEPTES

364.874
343.698
164
288.241
71.452
48.642
1.570
21.240
216.789
8.246
208.543
55.293
8.049
44.864
1.247
1.133
21.176
364.874

144.273
140.197
248
130.898
119.333
89.054
585
29.695
11.565
2.010
9.555
9.051
1.425
5.264
2.361
4.076
144.273

13.046
13.046
564
7.851
7.721
3.258
77
4.386
130
127
3
4.600
2.141
179
2.281
30
30.238
43.284

A. CREDITORS PER TRANSFERÈNCIES / SUBVENCIONS
1. ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
a. Estatal
b. Autonòmica
b.1. Sector públic instrumental i altres ens del sector públic
b.1.1. A entitats públiques empresarials i altres ens públics
b.1.2. Societats mercantils públiques
b.1.3. Consorcis, fundacions i altres entitats vinculades
b.2. Altres ens públics
b.2.1. UIB i ens que en depenen
b.2.2. Servei de Salut de les Illes Balears
c. Local
c.1. Ajuntaments
c.2. Consells insulars
c.3. Empreses públiques i altres ens públics de corporacions locals
c.4. Altres ens territorials
d. Altres comunitats autònomes
2. ALTRES CREDITORS
B. CREDITORS PER ALTRES CONCEPTES
TOTAL
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TOTAL

%/Tot.

522.193 94,53%
496.941 89,96%
976
0,18%
426.991 77,29%
198.506 35,93%
140.953 25,52%
2.233
0,40%
55.320 10,01%
228.485 41,36%
10.384
1,88%
218.101 39,48%
68.944 12,48%
11.615
2,10%
50.307
9,11%
5.888
1,07%
1.133
0,21%
30
0,01%
25.253
4,57%
30.238
5,47%
552.431 100,00%
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QUADRE NÚM. IV.4.8. ANÀLISI DE L'EVOLUCIÓ DELS CREDITORS PRESSUPOSTARIS DE L’EXERCICI CORRENT
(EN MILERS D'EUROS)
CREDITORS
A. CREDITORS PER TRANSFERÈNCIES/ SUBVENCIONS
1. ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
a. Estatal
b. Autonòmica
b.1. Sector públic instrumental i altres ens del sector públic
b.1.1. A entitats públiques empresarials i altres ens públics
b.1.2. Societats mercantils públiques
b.1.3. Consorcis, fundacions i altres entitats vinculades
b.2. Altres ens públics
b.2.1. UIB i ens que en depenen
b.2.2. Servei de Salut de les Illes Balears
c. Local
c.1. Ajuntaments
c.2. Consells insulars
c.3. Empreses públiques i altres ens públics de corporacions locals
c.4. Altres ens territorials
d. Altres comunitats autònomes
2. ALTRES CREDITORS
B. CREDITORS PER ALTRES CONCEPTES
TOTAL
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2018

2017

522.193
496.940
976
426.991
198.506
140.953
2.233
55.320
228.485
10.384
218.101
68.943
11.615
50.307
5.888
1.133
30
25.253
30.238
552.431

587.303
558.538
466
480.741
150.222
92.203
4.659
53.360
330.519
10.299
320.220
76.831
25.365
41.169
9.923
375
500
28.765
33.168
620.471

DIFERÈNCIA
-65.110
-61.598
510
-53.750
48.284
48.750
-2.426
1.960
-102.034
85
-102.119
-7.888
-13.750
9.138
-4.035
758
-470
-3.512
-2.930
-68.040

% TOTAL
-11,09%
-11,03%
109,44%
-11,18%
32,14%
52,87%
-52,07%
3,67%
-30,87%
0,83%
-31,89%
-10,27%
-54,21%
22,20%
-40,66%
202,13%
-94,00%
-12,21%
-8,83%
-10,97%
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QUADRE NÚM. IV.4.9. ESTAT DE TRESORERIA
(EN MILERS D’EUROS)
CONCEPTE

IMPORTS
16.576.732

1. Cobraments
Pressupost corrent
Pressuposts tancats
Operacions no pressupostàries

6.145.225
40.943
10.390.565

2. Pagaments
Pressupost corrent
Pressuposts tancats
Devolució d'ingressos
Operacions no pressupostàries

4.468.985
603.059
1.441.598
10.296.887

16.810.529

I. FLUX NET DE TRESORERIA DE L’EXERCICI (1-2)

-233.796

3. Saldo inicial de tresoreria

307.896

II. SALDO FINAL DE TRESORERIA

74.100
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INVERSIONS FINANÇADES
Inversió en col·legis públics i
instituts d'educació secundària
CEIP Nou Santa Maria del Camí
(6+12)
CEIP Vara de Rei Eivissa
(ampliació)
CEIP Mateu Fontirroig Maó
CEIP Bartomeu Ordines
CEIP Puig de Ros
CEIP Juníper Serra

QUADRE IV.4.10. OPERACIONS DE CESSIÓ DE DRETS DE CRÈDIT VIGENTS 1
(EN MILERS D'EUROS)
INTERESS
IMPORT
IMPORT
DATA
DATA
IMPORT OS TOTALS DISPOSAT PENDENT
FORMALITZACIÓ VENCIMENT
OBRA
OPERACIÓ 31/12/2018 31/12/2018

82.015

31.283

82.015

CEDENTS
Ajuntaments,
Consell de
Formentera i
33.923 IBISEC

18/03/2009

15/11/2023

2.919

1.297

2.919

1.195 IBISEC

18/03/2009
20/05/2009
04/09/2009
04/09/2009
04/09/2009

15/11/2023
15/11/2023
15/11/2023
15/11/2023
15/11/2023

1.450
2.004
995
2.739
1.792

670
853
451
1.178
825

1.450
2.004
995
2.739
1.792

677
799
440
1.066
827

CEIP Es Vedrà

04/09/2009

15/11/2023

2.152

975

2.152

928

CEIP Mestre Guillem Galmés

04/09/2009

15/11/2023

998

446

998

424

CEIP Es Cremat
CEIP Ponent
CEIP Es Puig
CEIP Nou (3+6)
CEIP Can Pastilla

04/09/2009
30/10/2009
30/10/2009
30/10/2009
30/10/2009

15/11/2023
15/11/2023
15/11/2023
15/11/2023
15/11/2023

2.660
275
1.765
2.854
1.231

1.177
128
789
1.185
510

2.660
275
1.765
2.854
1.231

1.182
129
833
1.214
506

CEIP Sant Miquel de Son Carrió
CEIP Jaume Fornaris i Taltavull
IES Alcúdia Nou (modificat)
CEIP Na Caragol
CEIP Colònia de Sant Jordi
IES Capdepera Nou
CEIP Bartomeu Pou
CEIP Manacor Nou (9 + 18)
CEIP Son Espanyolet
CEIP Sant Jordi (Palma)
CEIP Àngel Ruíz i Pablo (Es
Castell)
CEIP Es Puig
IES Guillem Colom Casasnovas

30/10/2009
30/10/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
16/12/2009
04/02/2010
08/02/2010
01/06/2010
01/06/2010

15/11/2023
15/11/2023
15/11/2023
15/11/2023
15/11/2023
31/05/2021
31/05/2021
31/05/2021
15/11/2023
15/11/2023

119
1.306
911
1.352
997
1.104
2.169
3.763
1.162
219

53
561
382
509
403
390
703
1.216
370
79

119
1.306
911
1.352
997
1.104
2.169
3.763
1.162
219

56
571
350
520
427
331
651
1.129
447
84

01/06/2010
14/06/2010
14/06/2010

15/11/2023
31/05/2021
31/05/2021

369
932
1.342

130
267
381

369
932
1.342

CEIP Can Coix

06/10/2010

31/05/2021

415

110

415

CEIP Es Vedrà (fase II)
IES Cap de Llevant
CEIP Llucmajor Nou (6+12)
CEIP Sa Bodega
CEIP Villangómez
IES Madina Mayurca (Palma)
IES Guillem Cifre
IES Marc Ferrer
CEIP Sant Lluís Nou (6 +12)
CEIP Sineu Nou (6 +12)
CEIP Sa Graduada
CEIP Gabriel Alzamora
CEIP Miquel Costa i Llobera (T.M.
Marratxí)

22/10/2010
16/11/2010
29/11/2010
15/12/2010
15/12/2010
15/12/2010
15/02/2011
15/02/2011
31/05/2011
03/06/2011
31/08/2011
14/10/2011

31/05/2022
31/05/2021
31/05/2021
15/11/2023
15/11/2023
15/11/2023
30/09/2020
30/09/2020
31/05/2022
31/05/2022
31/05/2022
15/11/2023

1.919
614
3.030
2.707
814
938
1.234
631
3.330
3.751
3.489
1.113

673
155
726
765
260
311
301
161
1.146
1.314
1.211
287

1.919
614
3.030
2.707
814
938
1.234
631
3.330
3.751
3.489
1.113

142 IBISEC
280 Aj. Sóller
403 Aj. Sóller
Aj. Sant Antoni de
124 Portmany
Aj. Sant Josep de
767 sa Talaia
184 Aj. Maó
909 Aj. Llucmajor
1.041 Aj. Eivissa
344 Aj. Eivissa
391 IBISEC
274 Aj. Pollença
140 Consell Formentera
1.332 Aj. Sant lluís
1.500 Aj. Sineu
1.395 Aj. Maó
464 Aj. Palma

13/10/2011

15/11/2023

415

108

415

1

Quadre modificat en virtut de les al·legacions presentades.
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IBISEC
IBISEC
Aj. Consell
Aj. Llucmajor
Aj. Petra
Aj. Sant Josep de
sa Talaia
Aj. Sant Llorenç des
Cardassar
Aj. Vilafranca de
Bonany
Aj. d'Inca
Aj. Lloseta
Aj. Maria de la Salut
Aj. Palma
Aj. Sant Llorenç des
Cardassar
Aj. Son Servera
Aj. Alcúdia
Aj. Artà
Aj. ses Salines
Aj. Capdepera
Aj. Algaida
Aj. Manacor
Aj. Palma
IBISEC

173 IBISEC
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INVERSIONS FINANÇADES
CEIP Sant Antoni Nou (6 +12)
CEIP S'Albufera d'Alcúdia (const.
gimnàs)
IES Son Fangos
IES Pascual Calbó
IES Santa Margalida
IES Sant Marçal
CEIP Es Pratet
Inversió en centres d'alt
rendiment esportiu
Centre d'alt rendiment esportiu de
Manacor

QUADRE IV.4.10. OPERACIONS DE CESSIÓ DE DRETS DE CRÈDIT VIGENTS 1
(EN MILERS D'EUROS)
INTERESS
IMPORT
IMPORT
DATA
DATA
IMPORT OS TOTALS DISPOSAT PENDENT
FORMALITZACIÓ VENCIMENT
OBRA
OPERACIÓ 31/12/2018 31/12/2018
03/11/2011

31/05/2022

3.484

1.076

3.484

CEDENTS
Aj. Sant Antoni de
1.394 Portmany

11/11/2011
03/05/2012
29/11/2012
13/04/2012
18/01/2013
04/02/2013

31/05/2022
31/05/2023
31/05/2022
31/05/2022
31/05/2024
31/05/2024

409
3.707
1.986
455
5.155
2.840

135
1.730
770
129
2.580
1.407

409
3.707
1.986
455
5.155
2.840

163
1.854
883
182
3.093
1.705

3.700

1.907

3.700

1.753

3.700

1.907

3.700

1.753

44.038

21.307

44.038

20.387

19/09/2008

15/12/2027

Inversió en centres d'atenció
especialitzada
Residència i centre especialitzat
Santa Eulària

15/12/2005

30/03/2025

4.039

1.803

4.039

1.805

Reforma Hospital Militar carrer dels
Oms de Palma (centre Alzheimer)

22/03/2006

30/06/2025

2.436

1.100

2.436

1.085

Construcció centre geriàtric esp.
Alzheimer i altres a Marratxí

22/03/2006

30/06/2025

7.126

3.220

7.126

3.173

Reforma Hospital Militar carrer
Sant Miquel de Palma

22/03/2006

30/06/2025

3.899

1.762

3.899

1.736

Centre de Parkinson i altres
malalties neurodegeneratives a
Palma

22/03/2006

30/09/2025

4.940

2.429

4.940

2.301

Centres especialitzats i
residencials a Eivissa i Formentera

19/06/2006

30/03/2025

13.240

6.830

13.240

6.270

Equips per a les reformes Hospital
Militar carrers Oms i Sant Miquel
de Palma

18/01/2007

30/06/2025

637

332

637

311

Residències Santa Eulària, Sant
Antoni i Sant Jordi

18/01/2007

30/06/2025

3.397

1.698

3.397

1.605

18/07/2008

30/03/2025

4.324

2.133

4.324

2.101

69.301

48.636

69.301

50.059

7.295

5.735

7.295

5.240

Centres de serveis socials
d'atenció especialitzada
Inversió en Ports de les Illes
Balears
Ampliació Port de Ciutadella de
Menorca

13/09/2007

30/06/2032
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Aj. Alcúdia
Aj. Manacor
Aj. Maó
Aj. Santa Margalida
Aj. Marratxí
Aj. Eivissa
Fundació per a
l'Esport Balear
Fundació per a
l'Esport Balear
Consorci
Recursos
Sociosanitaris
Assistencials de
les IB
Consorci Recursos
Sociosanitaris
Assistencials de les
IB
Consorci Recursos
Sociosanitaris
Assistencials de les
IB
Consorci Recursos
Sociosanitaris
Assistencials de les
IB
Consorci Recursos
Sociosanitaris
Assistencials de les
IB
Consorci Recursos
Sociosanitaris
Assistencials de les
IB
Consorci Recursos
Sociosanitaris
Assistencials de les
IB
Consorci Recursos
Sociosanitaris
Assistencials de les
IB
Consorci Recursos
Sociosanitaris
Assistencials de les
IB
Consorci Recursos
Sociosanitaris
Assistencials de les
IB
Ports de les Illes
Balears
Ports de les Illes
Balears
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INVERSIONS FINANÇADES
Obres al Port de Ciutadella de
Menorca
Ampliació Port de Ciutadella de
Menorca
Ampliació Port de Ciutadella de
Menorca
Ampliació Port de Ciutadella de
Menorca
Ampliació Port de Ciutadella de
Menorca
Ampliació Port de Ciutadella de
Menorca
Ampliació Port de Ciutadella de
Menorca
Inversió en infraestructures
ferroviàries i metropolitanes

QUADRE IV.4.10. OPERACIONS DE CESSIÓ DE DRETS DE CRÈDIT VIGENTS 1
(EN MILERS D'EUROS)
INTERESS
IMPORT
IMPORT
DATA
DATA
IMPORT OS TOTALS DISPOSAT PENDENT
FORMALITZACIÓ VENCIMENT
OBRA
OPERACIÓ 31/12/2018 31/12/2018
22/07/2008

30/06/2032

7.467

5.804

7.467

5.410

12/12/2008

30/06/2032

6.389

3.244

6.389

3.828

14/10/2009

30/06/2032

13.452

9.055

13.452

8.561

09/02/2010

30/06/2032

13.154

10.775

13.154

11.154

30/04/2010

30/06/2032

8.164

6.843

8.164

6.814

23/11/2010

30/06/2032

9.415

5.147

9.415

6.277

30/11/2011

30/06/2032

3.965

2.033

3.965

2.775

231.950

135.428

231.950

119.053

CEDENTS
Ports de les Illes
Balears
Ports de les Illes
Balears
Ports de les Illes
Balears
Ports de les Illes
Balears
Ports de les Illes
Balears
Ports de les Illes
Balears
Ports de les Illes
Balears
Serveis Ferroviaris
de Mallorca, SFM
Serveis Ferroviaris
de Mallorca, SFM
Serveis Ferroviaris
de Mallorca, SFM
Serveis Ferroviaris
de Mallorca, SFM
Serveis Ferroviaris
de Mallorca, SFM

Línia metropolitana Palma-UIB

19/07/2006

25/04/2025

76.610

41.991

76.610

35.751

Línia metropolitana Palma-UIB

28/11/2006

25/04/2025

52.933

28.362

52.933

24.702

Línia metropolitana Palma-UIB
Obres reconstrucció Parc de les
Estacions
Soterrament del ferrocarril i
l'Estació Intermodal, fases I i II de
la línia metropolitana Palma-UIB
Soterrament del ferrocarril i
l'Estació Intermodal, fases I i II de
la línia metropolitana Palma-UIB
Soterrament del ferrocarril i
l'Estació Intermodal, fases I i II de
la línia metropolitana Palma-UIB
Soterrament del ferrocarril i
l'Estació Intermodal, fases I i II de
la línia metropolitana Palma-UIB
Soterrament del ferrocarril i
l'Estació Intermodal, fases I i II de
la línia metropolitana Palma-UIB
Modificació i liquidació soterrament
del ferrocarril i l'Estació Intermodal,
fases I i II de la línia metropolitana
Palma-UIB

26/03/2007

25/04/2025

18.602

9.728

18.602

8.681

25/05/2007

30/11/2021

13.654

5.328

13.654

3.603

03/07/2008

30/11/2029

36.602

27.182

36.602

Serveis Ferroviaris
24.747 de Mallorca, SFM

24/02/2009

30/11/2029

11.008

6.721

11.008

Serveis Ferroviaris
6.055 de Mallorca, SFM

30/03/2009

30/11/2023

10.555

7.318

10.555

Serveis Ferroviaris
7.155 de Mallorca, SFM

13/07/2009

30/11/2029

3.058

2.041

3.058

Serveis Ferroviaris
1.896 de Mallorca, SFM

30/09/2009

30/11/2023

6.762

6.120

6.762

Serveis Ferroviaris
6.030 de Mallorca, SFM

10/03/2010

30/11/2020

2.166

637

2.166

19.057

14.695

19.057

Inversió en instal·lacions
universitàries
Edifici de Dret i Economia
Edifici de Dret i Economia
(complementari)
Rehabilitació casal Ca n'Oleo i
redacció Projecte biblioteca
general campus

23/03/2000

15/02/2025

15.025

13.127

15.025

07/12/2005

15/02/2025

741

339

741

20/05/2009

15/11/2023

1.757

783

1.757
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Serveis Ferroviaris
433 de Mallorca, SFM
Universitat de les
Illes Balears, UIB i
Consorci per al
Foment
d'Infraestructures
Universitàries
7.405 (COFIU)
Universitat de les
5.813 Illes Balears, UIB
Universitat de les
319 Illes Balears, UIB
Consorci per al
Foment
d'Infraestructures
676 Universitàries
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INVERSIONS FINANÇADES

Rehabilitació casal Ca n'Oleo i
redacció Projecte biblioteca
general campus
Rehabilitació casal Ca n'Oleo i
redacció Projecte biblioteca
general campus
TOTAL

QUADRE IV.4.10. OPERACIONS DE CESSIÓ DE DRETS DE CRÈDIT VIGENTS 1
(EN MILERS D'EUROS)
INTERESS
IMPORT
IMPORT
DATA
DATA
IMPORT OS TOTALS DISPOSAT PENDENT
FORMALITZACIÓ VENCIMENT
OBRA
OPERACIÓ 31/12/2018 31/12/2018

28/09/2010

15/11/2023

1.283

381

1.283

13/10/2011

15/11/2023

251
450.061

65
253.256

251
450.061
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CEDENTS
(COFIU)
Consorci per al
Foment
d'Infraestructures
Universitàries
493 (COFIU)
Consorci per al
Foment
d'Infraestructures
Universitàries
104 (COFIU)
232.581

ANNEX IV.5. RESULTATS DE L'EXERCICI
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QUADRE NÚM. IV.5.1. DETALL DEL RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI
(EN MILERS D'EUROS)
CONCEPTE
2018
(+) DRETS RECONEGUTS NETS
A. NO FINANCERS (capítols 1-7)
3.889.548
+ Contreta íntegra exercici corrent
5.341.431
- Anul·lacions exercici corrent
1.451.733
- Anul·lacions exercicis tancats
- Altres dades exercici corrent
150
- Altres dades exercicis tancats
B. FINANCERS (capítols 8 i 9)
927.069
+ Contreta íntegra exercici corrent
927.069
- Anul·lacions exercici corrent
- Anul·lacions exercicis tancats
- Altres dades exercici corrent
- Altres dades exercicis tancats
(-) OBLIGACIONS RECONEGUDES
A. NO FINANCERES (capítols 1-7)
-4.120.031
- Obligacions reconegudes exercici corrent
4.120.031
+ Anul·lacions d'obligacions exercicis tancats
B. FINANCERES (capítols 8 i 9)
-901.385
- Obligacions reconegudes exercici corrent
901.385
+ Anul·lacions d'obligacions exercicis tancats
a. Desviacions de finançament negatives de l'exercici
47.442
b. Desviacions de finançament positives de l'exercici
44.417
AJUSTOS (a-b)
3.024
= RESULTAT DE L'EXERCICI
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4.816.617

-5.021.416

-201.775
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QUADRE NÚM. IV.5.2. DETALL DEL COMPTE DE RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL
(EN MILERS D'EUROS)
CONCEPTES
2018
1. Ingressos tributaris i cotitzacions socials
4.185.018
a) Impostos
4.139.944
b) Taxes
45.075
2. Transferències i subvencions rebudes
-321.666
a) De l'exercici
-322.082
a.1) Subencions rebudes per finançar despeses de l'exercici
90.887
a.2) Transferències
-412.969
b) Imputació de subvencions per a immobilitzat no financer
416
6. Altres ingressos de gestió ordinària
-578.860
7. Excessos de provisions
286.134
A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA
3.570.626
8. Despeses de personal
a) Sous, salaris i assimilats
b) Carregues socials
9. Transferències i subvencions concedides
11. Altres despeses de gestió ordinaria
a) Subministraments i serveis exteriors
b) Tributs
12. Amortització de l'immobilitzat
B) TOTAL DESPESES DE GESTÓ ORDINARIA
I. RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE LA GESTIÓ ORDINARIA

2017
3.638.959
3.593.522
45.438
-201.138
-201.291
-201.291
153
16.624
46.141
3.500.586

-731.494
-637.117
-94.376
-3.010.969
-149.028
-148.111
-916
-10.402
-3.901.893
-331.267

-680.623
-607.920
-72.703
-2.857.066
-130.153
-129.387
-766
-10.589
-3.678.430
-177.844

13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immoblitzat no financer i actius en estat de venda
b) Baixes i alienacions
14. Altres partides no ordinàries
a) Ingressos
b) Despeses
II. RESULTAT DE LES OPERACIONS NO FINANCERES

-45
-45
-66.860
98.729
-165.590
-398.172

3.817
3.817
-70.775
41.632
-112.407
-244.802

15. Ingressos financers
b) De valors negociables i de crèdits de l'actiu immobilitzat
b.1) En entitats del grup, multigrup i associades
b.2) Altres
16. Despeses financeres
b) Altres
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers
a) D'entitats del grup, multigrup i associades
b) Altres
III. RESULTAT DE LES OPERACIONS FINANCERES
IV. RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) NET DE L'EXERCICI

3.744
3.744
747
2.996
-168.189
-168.189
570.372
-289
570.660
405.926
7.754

4.330
4.330
917
3.414
-117.485
-117.485
-17.444
43
-17.487
-130.599
-375.401
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ANNEX IV.9. ANÀLISI AGREGADA I FITXES INDIVIDUALITZADES DE LES ENTITATS DE
LA CAIB DEPENDENTS I VINCULADES
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QUADRE NÚM. IV.9.C.1. DRETS DE COBRAMENT RESPECTE DE LA CAIB, A 31 DE DESEMBRE DE 2018, PER ENTITAT
(EN MILERS D'EUROS)

ENTITAT
Entitats públiques empresarials
Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)
Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat
Ambiental (ABAQUA)
Agència d'Estratègia Turística de les
Illes Balears (AETIB)
Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)
Institut Balear de la Natura (IBANAT)
Institut d'Innovació Empresarial de les
Illes Balears (IDI)
Institut Balear d'Infraestructures i
Serveis Educatius (IBISEC)
Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears (EPRTVIB)
Fons de Garantia Agrària i Pesquera de
les Illes Balears (FOGAIBA)
Ports de les Illes Balears
Institut Balear de la Joventut (IB-Jove)
Servei d'Informació Territorial de les Illes
Balears (SITIBSA)
Serveis de Millora Agrària i Pesquera
(SEMILLA)
Entitat
Pública
Empresarial
de
Telecomunicacions i Innovació de les
Illes Balears (IBETEC)
Gestió Sanitària i Assistencial de les
Illes Balears (GSAIB)
Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)
Total entitats públiques empresarials
Societat mercantil dependent
Gestió d'Emergències de les Illes
Balears, SAU (GEIBSA)
Total societat mercantil dependent
Fundacions dependents
Fundació per als Estudis Superiors de
Música i Arts Escèniques de les Illes
Balears (FESMAE-IB)
Fundació Institut Socioeducatiu s’Estel
Fundació per a l'Esport Balear
Fundació Robert Graves
Fundació d'Atenció i Suport a la
Dependència i de Promoció de
l'Autonomia Personal de les Illes Balears
Fundació Banc de Sang i Teixits de les
Illes Balears
Fundació Institut d'Investigació Sanitària
Illes Balears
Fundació
Balear
d'Innovació
i
Tecnologia (Fundació BIT)
Fundació Orquestra Simfònica Illes
Balears
Total fundacions dependents
Consorcis dependents

DRETS DE
COBRAMENT A
L'ACTIU DE LES
ENTITATS

% SOBRE
TOTAL ACTIU
DE LES
ENTITATS

OBLIGACIONS
RECONEGUDES PER
LA CAIB

DEUTE NO
RECONEGUT
PER LA CAIB
(1)

DRETS NO
RECONEGUTS PER LES
ENTITATS (2)

11.354

6,06%

11.366

-

12

15.044

3,47%

12.374

2.670

-

70.144
12.291
7.975

45,49%
2,28%
15,04%

70.144
12.291
8.311

-

336

1.995

21,77%

1.994

1

-

19.606

32,81%

19.606

-

-

10.376

26,44%

10.376

-

-

27.196
10.047
72

22,26%
2,30%
4,13%

27.196
10.247
-

72

200
-

274

15,86%

261

14

-

5.585

26,33%

5.551

34

-

6.921

53,81%

6.844

77

-

768
199.649

0,00%
49,24%
9,60%

654
197.215

115
2.981

548

2.155
2.155

40,83%
40,83%

2.155
2.155

-

-

1.335
1.012
100
0

71,60%
30,24%
0,58%
0,01%

1.331
1.012
100
-

5
0

-

4.423

12,49%

4.423

-

-

5

0,06%

5

-

-

585

3,67%

71

514

-

11.911

25,43%

11.745

166

-

275
19.647

6,50%
14,56%

275
18.962

685

-
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QUADRE NÚM. IV.9.C.1. DRETS DE COBRAMENT RESPECTE DE LA CAIB, A 31 DE DESEMBRE DE 2018, PER ENTITAT
(EN MILERS D'EUROS)

ENTITAT
Centre Balears Europa (CBE)
Consorci Escola d'Hoteleria de les Illes
Balears
Consorci per a la Recuperació de la
Fauna de les Illes Balears (COFIB)
Consorci d'Infraestructures de les Illes
Balears
Consorci de Recursos Sociosanitaris i
Assistencials de les Illes Balears
Consorci
per
al
Foment
d'Infraestructures Universitàries (COFIU)
Consorci Velòdrom Palma Arena
Consorci per al Desenvolupament
d'Actuacions de Millora i Construcció
d'Infraestructures en el Territori de
l’Entitat Local Menor de Palmanyola
Consorci per a la Millora de les
Infraestructures Turístiques i per al
Foment de la Desestacionalització de
l'Oferta de l'Illa de Mallorca (Consorci
Borsa d'Allotjaments Turístics)
Consorci d'Aigües de les Illes Balears
Consorci de Transports de Mallorca
(CTM)
Consorci per a la Protecció i Acollida de
les Persones Disminuïdes Psíquiques
Profundes de les Illes Balears (APROP)
Total consorcis dependents
TOTAL ENTITATS DEPENDENTS
(1) Import que la CAIB no té registrat.
(2) Import que ha registrat la CAIB, no
les entitats.

DRETS DE
COBRAMENT A
L'ACTIU DE LES
ENTITATS
426

% SOBRE
TOTAL ACTIU
OBLIGACIONS
DE LES
RECONEGUDES PER
ENTITATS
LA CAIB
89,33%
426

DEUTE NO
RECONEGUT
PER LA CAIB
(1)

DRETS NO
RECONEGUTS PER LES
ENTITATS (2)
-

1.466

67,40%

1.462

4

-

-

0,00%

-

-

-

-

0,00%

-

-

-

19.897

13,29%

19.643

253

-

451
51

9,46%
0,05%

451
51

-

-

-

0,00%

-

-

-

-

0,00%
0,00%

-

-

-

6.790

45,88%

6.790

-

-

1.016
30.096
251.547

25,95%
7,58%
9,62%

1.016
29.839
248.172

258
3.923

548
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QUADRE NÚM. IV.9.C.2. REGISTRE DELS EXPEDIENTS PLURIENNALS I LES CESSIONS DE CRÈDIT RESPECTE DE LA CAIB, A 31 DE
DESEMBRE DE 2018, PER ENTITAT
(EN MILERS D'EUROS)*

ENTITAT
Entitats públiques empresarials
Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)
Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat
Ambiental (ABAQUA)
Agència d'Estratègia Turística de les
Illes Balears (AETIB)
Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)
Institut Balear de la Natura (IBANAT)
Institut d'Innovació Empresarial de les
Illes Balears (IDI)
Institut Balear d'Infraestructures i
Serveis Educatius (IBISEC)
Ens Públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears (EPRTVIB)
Fons de Garantia Agrària i Pesquera
de les Illes Balears (FOGAIBA)
Ports de les Illes Balears
Institut Balear de la Joventut (IB-Jove)
Servei d'Informació Territorial de les
Illes Balears (SITIBSA)
Serveis de Millora Agrària i Pesquera
(SEMILLA)
Entitat Pública Empresarial de
Telecomunicacions i Innovació de les
Illes Balears (IBETEC)
Gestió Sanitària i Assistencial de les
Illes Balears (GSAIB)
Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)
Total entitats públiques
empresarials
Societat mercantil dependent
Gestió d'Emergències de les Illes
Balears, SAU (GEIBSA)
Total societat mercantil dependent
Fundacions dependents
Fundació per als Estudis Superiors de
Música i Arts Escèniques de les Illes
Balears (FESMAE-IB)
Fundació Institut Socioeducatiu s’Estel
Fundació per a l'Esport Balear
Fundació Robert Graves
Fundació d'Atenció i Suport a la
Dependència i de Promoció de
l'Autonomia Personal de les Illes
Balears
Fundació Banc de Sang i Teixits de
les Illes Balears
Fundació Institut d'Investigació
Sanitària Illes Balears
Fundació Balear d'Innovació i
Tecnologia (Fundació BIT)
Fundació Orquestra Simfònica Illes

DRETS DE
COBRAMENT A
L'ACTIU DE LES
ENTITATS

% SOBRE TOTAL
ACTIU DE LES
ENTITATS

PASSIUS NO
RECONEGUTS
PER LA CAIB
(1)

PASSIUS
RECONEGUTS
PER LA CAIB

DRETS NO
RECONEGUTS PER
LES ENTITATS (2)

-

0,00%

23.196

-

23.196

53.171

12,28%

54.026

-

855

1.639
119.053
340

1,06%
22,08%
0,64%

1.639
180.392
340

0
-

61.339
0

2.218

24,20%

2.218

0

-

38.886

65,08%

26.001

12.885

-

-

0,00%

-

-

-

44.270
50.521
-

36,24%
11,57%
0,00%

3.462
50.059
-

40.808
463
-

-

-

0,00%

-

-

-

13.618

64,22%

13.618

0

-

-

0,00%

-

-

-

-

0,00%
0,00%

-

-

-

323.717

15,57%

354.952

54.155

85.390

-

0,00%
0,00%

-

-

-

591
5.690
271

0,00%
17,65%
32,94%
14,38%

591
5.690
271

0

0
-

-

0,00%

-

-

-

-

0,00%

-

-

-

-

0,00%

-

-

-

3.294
-

7,03%
0,00%

2.381
-

914
-

-
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QUADRE NÚM. IV.9.C.2. REGISTRE DELS EXPEDIENTS PLURIENNALS I LES CESSIONS DE CRÈDIT RESPECTE DE LA CAIB, A 31 DE
DESEMBRE DE 2018, PER ENTITAT
(EN MILERS D'EUROS)*

DRETS DE
COBRAMENT A
L'ACTIU DE LES
ENTITATS

% SOBRE TOTAL
ACTIU DE LES
ENTITATS

PASSIUS
RECONEGUTS
PER LA CAIB

ENTITAT
Balears
Total fundacions dependents
9.846
7,30%
8.932
Consorcis dependents
Centre Balears Europa (CBE)
0,00%
Consorci Escola d'Hoteleria de les
Illes Balears
0,00%
Consorci per a la Recuperació de la
Fauna de les Illes Balears (COFIB)
0,00%
Consorci d'Infraestructures de les Illes
Balears
11.991
36,29%
11.991
Consorci de Recursos Sociosanitaris i
Assistencials de les Illes Balears
20.387
13,62%
20.387
Consorci per al Foment
d'Infraestructures Universitàries
(COFIU)
3.868
81,11%
3.868
Consorci Velòdrom Palma Arena
21.835
20,24%
21.835
Consorci per al Desenvolupament
d'Actuacions de Millora i Construcció
d'Infraestructures en el Territori de
l’Entitat Local Menor de Palmanyola
701
25,90%
701
Consorci per a la Millora de les
Infraestructures Turístiques i per al
Foment de la Desestacionalització de
l'Oferta de l'Illa de Mallorca (Consorci
Borsa d'Allotjaments Turístics)
0,00%
Consorci d'Aigües de les Illes Balears
0,00%
Consorci de Transports de Mallorca
(CTM)
0,00%
Consorci per a la Protecció i Acollida
de les Persones Disminuïdes
Psíquiques Profundes de les Illes
Balears (APROP)
0,00%
Total consorcis dependents
58.782
14,81%
58.782
TOTAL ENTITATS DEPENDENTS
392.345
15,00%
422.666
(*) Només es tenen en compte els expedients pluriennals que la CAIB té registrats al capítol 7 de despeses.
(1) Import que la CAIB no té registrat.
(2) Import que ha registrat la CAIB, no les entitats.
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PASSIUS NO
RECONEGUTS
PER LA CAIB
(1)

DRETS NO
RECONEGUTS PER
LES ENTITATS (2)

914

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

55.069

0
85.391
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QUADRE NÚM IV.9.D. ENDEUTAMENT, A 31 DE DESEMBRE DE 2018, PER ENTITAT (*)
(EN MILERS D'EUROS)

ENTITAT
Entitats públiques empresarials
Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)
Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA)
Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB)
Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)
Institut Balear de la Natura (IBANAT)
Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC)
Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB)
Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)
Ports de les Illes Balears
Institut Balear de la Joventut (IB-Jove)
Servei d'Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA)
Serveis de Millora Agrària i Pesquera (SEMILLA)
Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears (IBETEC)
Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears (GSAIB)
Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)
Total entitats públiques empresarials
Societat mercantil dependent
Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSA)
Total societat mercantil dependent
Fundacions dependents
Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears
(FESMAE-IB)
Fundació Institut Socioeducatiu s’Estel
Fundació per a l'Esport Balear
Fundació Robert Graves
Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les
Illes Balears
Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears
Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears
Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (Fundació BIT)
Fundació Orquestra Simfònica Illes Balears
Total fundacions dependents
Consorcis dependents
Centre Balears Europa (CBE)
Consorci Escola d'Hoteleria de les Illes Balears
Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB)
Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears
Consorci per al Foment d'Infraestructures Universitàries (COFIU)
Consorci Velòdrom Palma Arena
Consorci per al Desenvolupament d'Actuacions de Millora i Construcció d'Infraestructures en
el Territori de l’Entitat Local Menor de Palmanyola
Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la
Desestacionalització de l'Oferta de l'Illa de Mallorca (Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics)
Consorci d'Aigües de les Illes Balears
Consorci de Transports de Mallorca (CTM)
Consorci per a la Protecció i Acollida de les Persones Disminuïdes Psíquiques Profundes de
les Illes Balears (APROP)
Total consorcis dependents
TOTAL ENTITATS DEPENDENTS
(*) Inclou els interessos a curt termini amb entitats de crèdit.
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DEUTE VIU A 31/12/2018

DEUTE VIU A 31/12/2017

65.555
98.135
1.639
228.481
340
2.218
39.073
7.738
3.462
75.368
13.655
535.665

78.354
128.988
2.458
262.726
742
3.527
46.325
8.229
4.647
84.431
19.157
639.584

-

-

591
5.690
271

675
6.448
406

21
2.266
8.838

39
3.886
11.454

32.718
21.753
4.764
26.777

44.965
23.984
5.101
29.930

701

934

-

194
-

86.713
631.216

105.109
756.147
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QUADRE NÚM IV.9.E. APORTACIONS REBUDES DE LA CAIB, PER ENTITAT
(EN MILERS D'EUROS)
APORTACIONS REBUDES SEGONS LES ENTITATS

ENTITAT
Entitats públiques empresarials
Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)
Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental
(ABAQUA)
Agència d'Estratègia Turística de les Illes
Balears (AETIB)
Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)
Institut Balear de la Natura (IBANAT)
Institut d'Innovació Empresarial de les Illes
Balears (IDI)
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis
Educatius (IBISEC)
Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
(EPRTVIB)
Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears (FOGAIBA)
Ports de les Illes Balears
Institut Balear de la Joventut (IB-Jove)
Servei d'Informació Territorial de les Illes
Balears (SITIBSA)
Serveis de Millora Agrària i Pesquera
(SEMILLA)
Entitat Pública Empresarial de
Telecomunicacions i Innovació de les Illes
Balears (IBETEC)
Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes
Balears (GSAIB)
Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)
Total entitats públiques empresarials
Societat mercantil dependent
Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU
(GEIBSA)
Total societat mercantil dependent
Fundacions dependents
Fundació per als Estudis Superiors de Música i
Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAEIB)
Fundació Institut Socioeducatiu s’Estel
Fundació per a l'Esport Balear
Fundació Robert Graves
Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i
de Promoció de l'Autonomia Personal de les
Illes Balears
Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes
Balears
Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes
Balears
Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia
(Fundació BIT)
Fundació Orquestra Simfònica Illes Balears
Total fundacions dependents
Consorcis dependents
Centre Balears Europa (CBE)
Consorci Escola d'Hoteleria de les Illes Balears
Consorci per a la Recuperació de la Fauna de

TRANSFERÈNCIES
CORRENTS I DE APORTACIONS
CAPITAL
PATRIMONIALS

FACTURACIÓ
DE SERVEIS

TOTAL

APORTACIONS
REALITZADES
SEGONS LA
CAIB
DIFERÈNCIA

11.544

6.237

166

17.947

17.858

-88

44.670

-

25.642

70.312

70.312

-

84.148
71.071
24.094

19.882
-

-

84.148
90.953
24.094

84.148
90.952
23.435

0
-1
-659

4.584

-

1

4.585

4.584

-1

26.190

-

-

26.190

26.882

692

31.100

-

-

31.100

31.100

-

24.519
2.760
2.137

-

-

24.519
2.760
2.137

24.519
2.832
2.067

72
-70

858

-

38

896

899

3

10.510

-

-

10.510

10.508

-2

3.457

-

786

4.243

4.382

139

4.484
346.124

26.118

26.634

4.484
398.876

4.370
398.847

-115
-29

5.270
5.270

-

-

5.270
5.270

5.270
5.270

-

3.020
10.567
16.098
168

-

13
-

3.034
10.567
16.098
168

2.960
10.567
16.098
168

-73
0

21.972

-

-

21.972

21.972

0

5

-

-

5

5

-

1.793

-

16

1.809

1.502

-307

4.385
6.009
64.017

-

5.604
5.634

9.990
6.009
69.651

9.650
6.009
68.932

-339
-719

902
2.845
736

-

136
9
-

1.038
2.854
736

1.038
2.849
736

0
-5
-
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QUADRE NÚM IV.9.E. APORTACIONS REBUDES DE LA CAIB, PER ENTITAT
(EN MILERS D'EUROS)
APORTACIONS REBUDES SEGONS LES ENTITATS

ENTITAT
les Illes Balears (COFIB)
Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears
Consorci de Recursos Sociosanitaris i
Assistencials de les Illes Balears
Consorci per al Foment d'Infraestructures
Universitàries (COFIU)
Consorci Velòdrom Palma Arena
Consorci per al Desenvolupament d'Actuacions
de Millora i Construcció d'Infraestructures en el
Territori de l’Entitat Local Menor de Palmanyola
Consorci per a la Millora de les Infraestructures
Turístiques i per al Foment de la
Desestacionalització de l'Oferta de l'Illa de
Mallorca (Consorci Borsa d'Allotjaments
Turístics)
Consorci d'Aigües de les Illes Balears
Consorci de Transports de Mallorca (CTM)
Consorci per a la Protecció i Acollida de les
Persones Disminuïdes Psíquiques Profundes de
les Illes Balears (APROP)
Total consorcis dependents
TOTAL ENTITATS DEPENDENTS

TRANSFERÈNCIES
CORRENTS I DE APORTACIONS
CAPITAL
PATRIMONIALS

FACTURACIÓ
DE SERVEIS

TOTAL

APORTACIONS
REALITZADES
SEGONS LA
CAIB
DIFERÈNCIA

6.281

-

-

6.281

6.257

-24

5.597

-

-

5.597

5.906

309

781
294

-

-

781
294

780
294

-1
-

234

-

-

234

234

-

97
10.312

-

-

97
10.312

97
10.312

0
-

1.221
29.299
444.711

26.118

145
32.413

1.221
29.445
503.242

1.289
29.792
502.841

68
347
-401
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ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS
QUADRE NÚM. IV.9.1. INSTITUT BALEAR DE L'HABITATGE (IBAVI)
INSTITUT BALEAR DE L'HABITATGE (IBAVI)

OBJECTE SOCIAL:
Execució de promocions públiques d’habitatges, gestionar el seu patrimoni
d’habitatges, i dur a terme quantes accions complementàries es derivin del seu objecte,
entre elles, estudi, redacció de projectes i plànols, execució d'obres, adquisició, venda,
permuta, arrendament, cessió gratuïta o mitjançant preu i administració dels seus béns,
constitució, modificació, promoció i cancel.lació d'hipoteques i gravàmens sobre
aquestes, participació en negocis , societats i empreses. A més de gestionar les
fiances sobre els arrendaments i disposar del seu saldo en els termes establerts per la
legislació vigent.

INGRESSOS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI NEGATIU

2018
0,00
0,00
1.812.392,37
2.147.416,59
4.325.332,87
8.285.141,83
137.663,21
11.302.367,06
11.440.030,27
19.725.172,10
0,00
19.661.608,65
19.661.608,65
39.386.780,75
0,00

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
III. Inversions immobiliàries
IV. Inv. en empr. i ent. del grup i assoc. l/t
V. Inversions financeres a llarg termini
VI. Actius per imposts diferits
VII. Deutors comercials no corrents

2018
122.062.276,58
0,00
394.330,76
120.649.470,49
0,00
1.018.475,33
0,00
0,00

B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
III. Deutors comerc. i altres comptes a cobrar
IV. Inv. en empr. del grup i assoc. c/t
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

65.413.167,27
0,00
23.809.925,46
11.251.718,05
0,00
161.126,24
0,00
30.190.397,52
187.475.443,85

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
2018
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
137.663,21
2. Var. exist. produc. acab. i en curs de fabr.
-3.677.962,25
3. Treballs realitz. per l'entitat per al seu actiu
4.118.753,98
4. Aprovisionaments
-590.005,55
5. Altres ingressos d'explotació
8.259.295,95
6. Despeses de personal
-2.236.950,60
7. Altres despeses d'explotació
-5.082.861,35
8. Amortització de l'immobilitzat
-4.694.662,66
9. Imputació de subv. de l'immob. no financer
531.575,11
10. Excessos de provisions
0,00
11. Deterior. i result. per alien. de l'immob.
61.516,65
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
-3.173.637,51
12. Ingressos financers
25.845,88
13. Despeses financeres
-1.493.211,13
14. Var. de valor raonable en inst. financers
0,00
15. Diferències de canvi
0,00
16. Deterior. i resultat per alien. d'inst. financ.
0,00
A.2) RESULTAT FINANCER
-1.467.365,25
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A1+A2)
-4.641.002,76
17. Imposts sobre beneficis
0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI OP.CONT (A3+17)
-4.641.002,76
B) RESULTAT PER OP.INTERROMPUDES
0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A4+B)
-4.641.002,76

Exercici 2018
PARTÍCIPS

%

CAIB

100.00

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2017
DESPESES
0,00 1. Despeses de personal
0,00 2. Despeses corrents en béns i serveis
1.724.146,75 3. Despeses financeres
2.184.018,52 4. Transferències corrents
3.955.933,77
7.864.099,04 OPERACIONS CORRENTS
101.493,40 6. Inversions reals
16.559.297,07 7. Transferències de capital
16.660.790,47 OPERACIONS DE CAPITAL
24.524.889,51 OPERACIONS NO FINANCERES
0,00 8. Actius financers
17.365.305,49 9. Passius financers
17.365.305,49 OPERACIONS FINANCERES
41.890.195,00 TOTAL DESPESES
0,00 RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU
BALANÇ DE SITUACIÓ
2017
PATRIMONI NET I PASSIU
121.104.469,17 A) PATRIMONI NET
0,00 A-1) Fons propis
380.971,25 I. Capital
119.705.022,59 II. Reserves
0,00 III. Resultats d'exercicis anteriors
1.018.475,33 IV. Altres aportacions de socis
0,00 V. Resultat de l'exercici
0,00 VI. Altres instruments de patrimoni net
A-2) Ajusts per canvis de valor
55.043.389,63 A-3) Subvencions, donacions i llegats
0,00 B) PASSIU NO CORRENT
19.903.067,80 I. Provisions a llarg termini
8.436.243,56 II. Deutes amb entitats de crèdit
0,00 III. Altres passius no corrents
159.967,75 C) PASSIU CORRENT
0,00 I. Deutes amb entitats de crèdit
26.544.110,52 II. Altres passius corrents
176.147.858,80 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

2018
2.236.950,60
4.032.156,61
1.525.961,79
0,00

2017
2.208.131,67
3.293.380,73
1.783.346,27
0,00

7.795.069,00
2.485.575,63
0,00
2.485.575,63
10.280.644,63
0,00
22.790.676,92
22.790.676,92
33.071.321,55
6.315.459,20

7.284.858,67
628.234,54
0,00
628.234,54
7.913.093,21
2.115.686,86
14.766.799,02
16.882.485,88
24.795.579,09
17.094.615,91

2018
-1.422.009,43
-52.694.336,05
35.283.781,93
-27.417.325,78
-55.919.789,44
0,00
-4.641.002,76
0,00
0,00
51.272.326,62
166.471.818,35
664.547,50
58.268.254,31
107.539.016,54
22.425.634,93
7.286.960,46
15.138.674,47
187.475.443,85

2017
-15.001.618,53
-55.638.153,20
35.283.781,93
-35.002.145,69
-54.589.527,18
0,00
-1.330.262,26
0,00
0,00
40.636.534,67
169.563.356,72
664.547,50
71.067.032,37
97.831.776,85
21.586.120,61
12.235.117,00
9.351.003,61
176.147.858,80

ALTRES DADES
2017
101.493,40
-3.148.205,82
3.554.008,00
-456.680,11
7.855.762,49
-2.208.131,67
-4.294.303,01
-4.565.056,57
3.604.352,25
0,00
-722,71
442.516,25
8.336,55
-1.781.115,06
0,00
0,00
0,00
-1.772.778,51
-1.330.262,26
0,00
-1.330.262,26
0,00
-1.330.262,26

PRESENTACIÓ DE:
Comptes anuals
Informe d'auditoria
Firma d'auditoria
Deute viu a final de l'exercici
Contractes formalitzats
Subvencions i ajudes concedides
PERSONAL
Nombre mitjà de treballadors
Mitjana de despesa de personal
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SÍ
NO
X
X
C.M.S. Auditors Associats, S.L.
Nre. operacions
Import total
76,00
65.555.214,77
22,00
3.557.509,89
0,00
0,00
2018
57,00
39.244,75

2017
54,00
40.891,33
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RESULTAT DEL CONTROL FINANCER I DE L'AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA FINANCERA

«[…]

»Opinió amb excepcions

»Hem fet una auditoria financera dels comptes anuals de l'Institut Balear de l’Habitatge (l’Entitat), que comprenen el balanç al 31 de desembre de 2018, el
compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la liquidació del pressupost corresponents a l’exercici anual
acabat en aquesta data, com també la memòria dels comptes anuals que inclou un resum de les polítiques comptables significatives.

»En la nostra opinió, excepte pels possibles efectes i pels efectes de les qüestions descrites en la secció Fonament de l’opinió amb excepcions del nostre
informe, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes materials, la imatge fidel de la situació financera de l'Entitat a 31 de desembre de
2018, com també dels resultats de les seves operacions i de la liquidació del pressupost corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, i de
conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d’aplicació que és el Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el
Pla general de comptabilitat.

»Fonament de l’opinió amb excepcions

»En el desenvolupament del nostre treball s’han posat de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten l'opinió de l’informe:

»Limitacions a l’abast

»L'epígraf «III. Inversions immobiliàries» de l’actiu no corrent del balanç adjunt presenta un saldo de 120.649.470,49 euros (119.705.022,59 euros al
tancament de l'exercici anterior) que correspon, d’acord amb la nota «6. Inversions immobiliàries» de la memòria adjunta, als edificis d'habitatges
promoguts en règim de lloguer, i altres habitatges, locals i garatges destinats a l’arrendament, i indica que en l'exercici 2018 no hi hagut variacions a la
valoració de les inversions immobiliàries mantenint el deteriorament, per import de 7,369.025,62 euros, registrat l'any 2013 contra reserves del patrimoni
net del balanç. D'acord amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a l'Entitat, almenys en el tancament de l'exercici, l'entitat ha d'avaluar si hi
ha indicis que algun immobilitzat material, unitat generadora d'efectiu o inversió immobiliària puguin estar deteriorats, cas en que n'ha d'estimar els imports
recuperables efectuant les correccions s valoratives que escaiguin. Al tancament de l'exercici 2018, l'Entitat no ha realitzat cap test de deteriorament i, per
tant, es desconeix si el valor net comptable de les inversions immobiliàries que presenta el balanç adjunt resulta similar al seu valor raonable al tancament
de l'exercici. En conseqüència, no ens ha estat possible determinar si el valor net comptable pel qual figuren les inversions immobiliàries a l'actiu no
corrent del balanç adjunt és un valor raonable o si, en cas contrari, pertocaria incrementar o revertir la correcció valorativa per deteriorament registrada a
l'exercici 2013, per import de 7.369.025,62 euros, i el corresponent efecte sobre el compte de pèrdues i guanys adjunt.

»L'epígraf «III. Inversions immobiliàries» de l'actiu no corrent del balanç adjunt presenta un saldo de 120.649.470,49 euros (119.705.022,59 euros al
tancament de l’exercici anterior) i l’epígraf «II. Existències» de l'actiu corrent del balanç presenta un saldo de 23.809.925,47 euros (19.903.067,80 euros al
tancament de l'exercici anterior). D'acord amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a l'Entitat, aquests elements s'han de valorar pel preu
d'adquisició o cost de producció que ha d'estar format, a més de l'import facturat pel venedor, per totes les despeses addicionals i directament
relacionades que es produeixin fins a la seva posada en condicions de funcionament; entre altres conceptes, els honoraris facultatius de projecte i direcció
d'obra. També s'hi ha d’afegir la part que raonablement correspongui dels costos indirectament imputables als elements de què es tracti en la mesura que
els costos corresponguin al període de fabricació o construcció i siguin necessaris per a la posada de l’actiu en condicions operatives. A més, els costos
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de renovació, ampliació millora dels béns de l’immobilitzat material s'han d'incorporar a l'actiu com a valor més alt del bé en la mesura que suposin un
augment de la seva capacitat, productivitat o allargament de la seva vida útil. No consta que l'Entitat hagi tingut en compte si la totalitat o part de les
renovacions, ampliacions o millores, serveis de professionals, despeses de personal, etc. s'haurien d'haver registrat com a major cost de les invers ions
immobiliàries o de les existències. En conseqüència, no ens ha estat possible determinar l'import pels conceptes esmentats en que s'hauria d'incrementar
el valor de les inversions immobiliàries i de les existències que figuren a l'actiu del balanç adjunt ni el seu efecte sobre el patrimoni net del balanç adjunt i
sobre el compte de pèrdues i guanys adjunt.

»L'epígraf «II. Existències» de l'actiu corrent del balanç presenta un saldo de 23.809.925,47 euros (19.903.067,80 euros al tancament de l’exercici
anterior) que correspon, d'acord amb la nota «4. Normes de registre i valoració», a terrenys, promocions en curs i immobles acabats. D'acord amb la nota
«13. Provisions i contingències» de la memòria adjunta, conseqüència de la valoració realitzada es varen registrar amb efectes de l'exercici de 2013,
minusvàlues per import de 23.954.146,74 euros, aquest exercici s'ha revertit deteriorament de les existències per import de 7.584.819,91 euros, contra
reserves del patrimoni net del balanç adjunt, degut al recàlcul de les depreciacions i a la classificació en lloguer de promocions anteriorment en règim de
venda i la conseqüent desaparició de les seves pèrdues. L’Entitat no ha aportat documentació suport que suposi una evidència suficient i adequada per
justificar la reversió de l'esmentada provisió per deteriorament d’existències ni hem pogut aplicar procediments per verificar la seva raonabilitat. En
conseqüència, no ens ha estat possible determinar si el valor net pel qual figuren les existències a l'actiu corrent del balanç adjunt és un valor raonable o
si, en cas contrari, pertocaria incrementar o revertir la correcció valorativa per deteriorament al tancament de l'exercici. Per import de 16.369.326,83 euros,
i el corresponent efecte sobre el compte de pèrdues i guanys adjunt o, en el seu cas, sobre el patrimoni net del balanç adjunt.

»L’epígraf «A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts» del patrimoni net del balanç adjunt presenta un saldo de 51.272.326,62 euros (40.636.534,67
euros al tancament de l'exercici anterior) que, d'acord amb la nota «17. Subvencions, donacions i llegats» de la memòria adjunta, correspon principalment
a subvencions a promotors de promocions d'habitatges de protecció oficial en règim de lloguer, la seva imputació al compte de pèrdues i guanys es fa
anualment durant 50 exercicis. D'acord amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a l'Entitat, aquest epígraf ha de mostrar l'import de les
subvencions, donacions i llegats rebuts per a finançar elements de l’actiu que encara no s'han aplicat al resultat de l'exercici. Aquestes subvencions,
donacions i llegats rebuts s’han d'imputar com a ingressos de l'exercici en proporció a la dotació a l'amortització dels elements d'immobilitzat finançats o,
si s'escau, i especialment pel cas de les existències, quan se'n produeixi l'alienació, correcció valorativa per deteriorament o baixa en balanç. Tots els
elements materials de l'actiu no corrent i les existències han estat finançats amb subvencions de capital de la CAIB, per donacions o per préstecs
hipotecaris que suposen un finançament específic, els quals a la vegada l'Entitat ha rebut transferències de la CAIB per a la seva amortització, cas en que
la imputació també s'ha de realitzar en funció de l'element finançat. Per últim, les subvencions de capital que al tancament de l'exercici no han estat
destinades a la seva finalitat s'han de classificar com a deutes transformables en subvencions. Tot i que l'Entitat ha aportat un detall extracomptable de la
composició de l'epígraf esmentat, aquest no resulta evidència suficient i adequada per a verificar la seva raonabilitat i la correcta aplicació de les normes
de registre i valoració que estableix el marc normatiu esmentat. En conseqüència, no hem pogut obtenir evidència suficient i adequada que ens permeti
assegurar, raonablement, que tots els saldos de les donacions i les subvencions de capital estan correctament classificats l'epígraf «A-3) Subvencions,
donacions i llegats rebuts » del patrimoni net del balanç adjunt o, en el seu cas, l'import que hauria de figurar com a deu tes transformables en
subvencions dins el passiu del balanç ni, en el seu cas, l'efecte sobre els epígrafs «V. Resultats d’exercicis anteriors» i «VII. Resultat de l’exercici» del
patrimoni net del balanç i sobre el compte de pèrdues i guanys adjunt.

»L'epígraf «II. Deutes a llarg termini» del passiu no corrent del balanç adjunt i l'epígraf «III. Deutes a curt termini» del passiu corrent del balanç, que
presenten un saldo de 147.559.195,92 euros i 20.628.994,08 euros, respectivament (a l'exercici anterior 151.531.001,24 euros i 19.902.863,62 euros,
respectivament), inclouen deutes amb entitats financeres per préstecs per import total de 70.503.371,31 euros (83.302.149,37 euros a l'exercici anterior)
dels quals l'Entitat en ambdós exercicis té classificat a curt termini un import de 12.235.117,00 euros; i deutes per préstecs de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears (CAIB), per import 18.248.074,93 euros (17.367.807,98 euros a I' exercici anterior), íntegrament classificat al passiu no corrent del balanç
adjunt. De les respostes rebudes de les entitats financeres al procediment d’auditoria de confirmació de saldos, el capital pendent de devolució és per un
import de 2.073.087,21 euros inferior al que figura en el passiu del balanç adjunt. L'Entitat no ha aportat documentació suport que suposi una evidència
suficient i adequada per justificar l'import pendent d'aquests préstecs ni aquell que tendrà venciment durant l'exercici 2019 i que, per tant, hauria de figurar
al passiu corrent del balanç adjunt, ni hem pogut aplicar procediments per verificar la seva raonabilitat. En conseqüència, no hem pogut obtenir evidència
suficient i adequada que ens permetí assegurar, raonablement, que tots els saldos vinculats als préstecs estan correctament valorats i classificats als
epígrafs «II. Deutes a llarg termini» i «III. Deutes a curt termini» del passiu del balanç adjunt i, en el seu cas, l'efecte sobre els epígrafs «V. Resultats
d’exercicis anteriors» i «VII. Resultat de l'exercici» del patrimoni net del balanç i sobre el compte de pèrdues i guanys adjunt.

»Excepcions

»L'epígraf «III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar» de l'actiu corrent del balanç adjunt, que presenta un saldo per import de 11.251.718,05 euros
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(8.436.243,56 euros al tancament de l'exercici anterior), inclou classificats 27 comptes de deutors que, d’acord amb els registres comptables de l'Entitat,
presenten saldo creditor, per import de 900.785,66 euros (933.171,15 euros), entre els quals hi ha un import de 882.161,76 euros registrat com a
«bestretes subvencions ajudes lloguer» que no presenta moviment durant l'exercici 2018. Aquests comptes amb saldo creditor han estat classificats a
l'epígraf esmentat compensant el saldo deutor de la resta de comptes i l'Entitat no ha aportat cap explicació del motiu pel qual presenten saldo contrari a
la seva naturalesa. A més, l'epígraf «V. Creditors comercials i altres comptes a pagar» del passiu corrent del balanç adjunt, que presenta un saldo per
import de 1.796.640,85 euros (1.683.256,99 euros al tancament de l'exercici anterior), inclou classificats 37 comptes de creditors que, d'acord amb els
registres comptables de l'Entitat, presenten saldo deutor, per import de 285.338,81 euros (307.533,04 euros al tancament de l'exercici anterior), la majoria
d'aquests no presenten moviment durant l’exercici 2018. Aquests comptes amb saldo deutor han estat classificats a l'epígraf esmentat compensant el
saldo creditor de la resta de comptes i l'Entitat no ha aportat cap explicació del motiu pel qual presenten saldo contrari a la seva naturalesa. D'acord amb
el marc normatiu d’informació financera aplicable a l'Entitat, no es poden compensar les partides de l’actiu i del passiu o les de despeses i ingressos, i
s'han de valorar separadament els elements integrants dels comptes anuals. En conseqüència, l'epígraf «III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar»
de l'actiu corrent del balanç adjunt està infravalorat en 1.186.124,47 euros (1.240.704,19 euros les xifres comparatives de l’exercici anterior) i l'epígraf «V.
Creditors comercials i altres comptes a pagar» del passiu corrent del balanç està infravalorat en els mateixos imports.

»L'epígraf «III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar» de l'actiu corrent del balanç adjunt, que presenta un saldo per import de 11.251.718,05 euros
(8.436.243,56 euros al tancament de l'exercici anterior), inclou uns saldos que corresponen a subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
(CAIB) pendent de cobrar, per import de 11.354.210,52 euros (8.326.105,00 euros al tancament de l'exercici anterior). Atès el concepte i la vinculació
entre ambdues entitats aquests saldos haurien d'estar classificats a l'epígraf «IV. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini» de l'actiu
corrent del balanç adjunt. En conseqüència, l'epígraf «III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar» de l'actiu corrent del balanç adjunt està
sobrevalorat en 11.354.210,52 euros (8.326.105,00 euros les xifres comparatives de l'exercici anterior) i l'epígraf «IV. Inversions en entitats del grup i
associades a curt termini» de l'actiu corrent del balanç està infravalorat en els mateixos imports.

»L'estat de canvis en el patrimoni net adjunt, d'acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’Entitat, inclou incorrectament classificades
determinades magnituds. En conseqüència, per tal que aquest estat sigui coherent amb els altres estats dels comptes anuals i sense tenir en compte les
limitacions i excepcions anteriors, en el quadre «A) Estat d'ingressos i despeses reconeguts», a l'apartat «B) Ingressos i despeses imputats directament al
patrimoni net» l'epígraf «III. Subvencions, donacions i llegats rebuts» està infravalorat en un import de 11.968.942,17 euros; a l'apartat «C) Transferències
al compte de pèrdues i guanys» l'epígraf «X. Subvencions, donacions i llegats rebuts» de l'apartat «C) Transferències al compte de pèrdues i guanys»
està sobrevalorat en un import de 11.968.942,17 euros. En el quadre «B) Estat total de canvis en el patrimoni net», l'epígraf «II. Ajustos per errors 2017 i
anteriors» està infravalorat en un import de 7.584.819,91 euros en la columna «Reserves»; l'epígraf «II. Operacions amb socis o propietaris» està
infravalorat en un import de 1.330.262,26 euros en la columna «Resultats d'exercicis anteriors» i sobrevalorat en el mateix import en la columna «Resultat
de l'exercici»; i l'epígraf «III. Altres variacions del patrimoni net» esta sobrevalorat en un import de 7.584.819,91 euros en la columna «Reserves»,
sobrevalorat en un import de 1.330.262,26 euros en la columna «Resultats d'exercicis anteriors» i infravalorat en el mateix import en la columna «Resultat
de l'exercici».

»La nota «19. Fets posteriors al tancament» de la memòria adjunta no inclou informació sobre l'Acord del Consell d'Administració de l'Entitat, de 5 de
febrer de 2019, pel qual s'aprova la modificació de les condicions del contracte privat de compravenda de 18 habitatges, 18 aparcaments i 18 trasters del
bloc 4, escales núm. 1 i 2, de la promoció situada als carrers Eivissa, Mistral i Avinguda Leonor Servera de Cala Ratjada, a Capdepera, signat en data 14
de maig de 2010 entre l'Entitat i Explotacions Turístiques de les Illes, S.L. S'acorda «reduir i fitxar el preu total de la compravenda en la quantitat de
2.078.086,50 euros (IVA exclòs), de la qual resulta pendent de pagament la suma de 1.828.000,00 euros (IVA exclòs) que es farà efectiva en la seva
totalitat en un sol acte a la signatura de l'escriptura pública», i «autoritzar la directora gerent per a la signatura de l'escriptura pública de compravenda
derivada de l'execució d'aquest acord». Vinculat a aquesta operació figura un saldo creditor per import de 2.644.664,74 euros classificat a l'epígraf «III.
Deutes a llarg termini» del passiu no corrent del balanç adjunt.

»Segons la documentació aportada pel Departament Jurídic de l'entitat auditada, aquesta presenta 10 procediments judicials pendents de resolució, amb
una valoració màxima de 608.024,24 euros. Per cap dels procediments informats no consta dotada una provisió per a responsabilitats en el balanç adjunt,
així com tampoc es fa cap comentari a la memòria ni es fa una valoració estimada raonable sobre la informació on s'assenyalin els riscos màxims i
mínims, i els motius pels quals hi ha els procediments. Per tant, la informació que recull la memòria no inclou una valoració econòmica dels potencials
efectes negatius que es poden presentar per l'Entitat, pel cas que resultin estimades, en tot o en part, les reclamacions presentades; tampoc no s'han
pogut aplicar procediments alternatius que permetin realitzar una estimació raonable d'aquest efectes en quant a l'impacte en els comptes anuals relatius
a l'exercici 2018.

»La memòria adjunta no inclou una nota independent anomenada «Informació sobre els ajornaments de pagament a proveïdors. Disposició addicional
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tercera. «Deure d'informació» de la Llei 15/2010, de 5 de juliol», d'acord amb el contingut establert a la Resolució de 29 de gener de 2016, de l’Institut de
Comptabilitat i Auditoria de Comptes, sobre la informació a incorporar en la memòria dels comptes anuals en relació amb el període mitjà de pagament a
proveïdors en operacions comercials.

»L'Entitat, d'acord amb l'article 6 dels seus Estatuts aprovats per Decret 17/2015, de 10 d'abril, té el caràcter de mitjà propi i servei tècnic de
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la resta d'organismes de dret públic o de dret privat integrats en el sector públic
instrumental de la Comunitat Autònoma que s'hagin de considerar poders adjudicadors d'acord amb el Reial decret legislatiu 3/2011. La memòria adjunta
no inclou la informació que estableix l'art. 32.2.b. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), respecte al compliment del
requisit de que més del 80 per cent de les activitats de l'Entitat es portin a terme en l'exercici de les comeses que li han confiat el poder adjudicador que fa
l’encàrrec i que el controla o altres persones jurídiques controlades de la mateixa manera per l’entitat que fa l’encàrrec. La LCSP estableix que el
compliment efectiu d'aquest requisit ha de quedar reflectit en la memòria integrant dels comptes anuals de l’ens destinatari de l’encàrrec i, en
conseqüència, ha de ser objecte de verificació per l'auditor de comptes en la realització de l'auditoria dels comptes anuals esmentats de conformitat amb
la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes.

[…]

»Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la nostra opinió amb excepcions.

»Paràgrafs d’èmfasi

»Cridem l'atenció sobre la nota «9. Instruments financers» de la memòria adjunta, en l'apartat «e. Fons propis» es mostra que, al tancament de l'exercici
2018, els fons propis són negatius per import de -52.694.336,05 euros (-55.638.153,20 euros al tancament de l'exercici anterior), i que el resultat de
l'exercici és també negatiu per import de -4.641.002,76 euros (-1.330.262,26 euros a l'exercici anterior). També cridem l’atenció sobre la nota «20.
Operacions amb parts vinculades» de la memòria adjunta, en la qual s'indica que l'Entitat ha rebut subvencions de capital de la CAIB per import de
11.172.152,42 euros, per fer front a l'amortització de préstecs; que ha rebut subvencions corrents per import de 241.339,21 euros, pel pagament deis
interessos que meriten els préstecs; i que la CAIB ha atorgat un préstec reintegrable per import de 6.236.561,75 euros, per fer front a les amortitzacions
dels préstecs rebuts de les entitats financeres. Per últim, cridem l'atenció sobre la liquidació del pressupost adjunta, que mostra que els ingressos per
transferències corrents i de capital rebudes durant l’exercici 2018 representen el 68,2% dels ingressos no financers meritats (13.449.783,65 euros sobre
19.725.172,10 euros). Aquests fets són evidència que l'Entitat depèn de les aportacions que realitza la CAIB per poder continuar amb la seva activitat. La
nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Cridem l'atenció sobre la nota «6. Inversions immobiliàries» de la memòria adjunta, en la que s'indica que en l'exercici del 2018 no hi hagut variacions a
la valoració de les inversions immobiliàries mantenint el mateix resultat de l'exercici anterior: plusvàlues per import de 68.774.175,63 euros (no
registrades), minusvàlues per import de 7.369.025,62 euros, reclassificat en el exercici de 2013 per deteriorament d'inversions immobiliàries amb càrrec a
reserves. També cridem l'atenció sobre la nota «10. Existències» de la memòria adjunta, en la que s'indica que a l’exercici 2014 es va realitzar una
valoració de les existències amb el resultat següent: plusvàlues per import de 6.517.297,28 euros (no registrades), minusvàlues per import de
23.954.146,14 euros pel concepte de deteriorament. No hi ha hagut modificacions en els exercicis 2015, 2016 i 2017. Però aquest exercici s'ha revertit
deteriorament per un import de 7.584.819,91 euros per recàlcul de les depreciacions i desaparició de les pèrdues de promocions anteriorment qualificades
en venda i ara passades a règim d'arrendament. La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Cridem l'atenció sobre la nota «9. Instruments financers» de la memòria adjunta, en l'apartat «a. Crèdits atorgats a llarg i curt termini» sobre els actius
financers s'indica que l'import de crèdits atorgats a llarg termini per import de 1.018.475,33 euros, dels quals 328.999,15 euros es correspon a la valoració
dels solars pendents de rebre de l'operació de permuta de solars amb l'Ajuntament de Palma, i l'import de 689.476,18 euros a l’Ajuntament de Ferreries
per la construcció d'una escola infantil. A més, cridem l’atenció sobre la nota «16. Transaccions amb pagaments basats en instruments de patrimoni» de la
memòria adjunta, en la qual s'indica que en l'actiu del balanç pel concepte de crèdits a terces està registrada, entre altra, la quantitat de 328.999,15 euros
que corresponen a la valoració dels solars pendents de rebre de la permuta realitzada amb l’Ajuntament de Palma, protocol·litzada mitjançant escriptura
de conveni urbanístic i cessió de béns per la que l'Institut cedeix a l’Ajuntament 14 solars al Polígon de Llevant amb un aprofitament urbanístic de 49.805
m2 d'ús residencial plurifamiliar i 26.526 m2 d'ús terciari, a canvi l’Ajuntament cedeix a l’IBAVI 7 solars de 11.069,95 m2 d'aprofitament d'ús residencial
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plurifamiliar i es compromet a cedir a l’IBAVI 38.735,05 m2 d'ús residencial plurifamiliar i 26.525 m2 d'ús terciari. A data 18 de gener de 2013, la Comissió
de Seguiment del Conveni de Col·laboració de la Façana Marítima subscrit entre l’Ajuntament de Palma i aquest Institut ha acordat l’endossament
d'aquesta posició deutora i monetaritzada a la CAIB a fi de compensar el deute que per la Llei de Capitalitat manté la CAIB en favor del esmentat
Ajuntament. En data 16 d'abril de 2014 es va formalitzar un conveni de col·laboració entre les Conselleries d'Administracions Públiques, d'Hisenda i
Pressuposts i de Turisme i Esports, l'IBAVI i l’Ajuntament de Palma per valorar i establir els instruments de compensació dels costs de la capitalitat de
Palma de Mallorca derivats de l'article 142 a de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca, corresponents als anys 2011,
2012 i 2013. Mitjançant aquest conveni, 22.340.341,24 euros minoren el deute de 31.388.005,85 euros que l'Ajuntament de Palma de Mallorca té amb
l'IBAVI derivat del Conveni de col·laboració subscrit entre amb dues parts el 7 de març de 2005, relatiu a l'execució de Sector Llevant-Façana Marítima de
Palma, i quedant pendent , per tant, una obligació de l’Ajuntament de Palma a favor de l'IBAVI per import de 1.229.161,87 euros, no obstant el dia 1 de
juny de 2011 la Junta de Govern del l'Ajuntament de Palma acorda cedir a l’IBAVI un solar valorat en 1.085.625,91 euros, sobre el referit acord l’IBAVI va
presentar recurs potestatiu de reposició pendent de resolució. La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Cridem l'atenció sobre la nota «9. Instruments financers» de la memòria adjunta, en l'apartat «c. Deutors comercials i altres deutes a cobrar» sobre els
actius financers s'indica que dels rebuts facturats de lloguer pendent de cobrament, a 31 de desembre de 2018, per la quantitat de 6.447.172,32 euros,
s'ha dotat una provisió per deteriorament dels crèdits per un import de 6.041.501,59 euros, que correspon al 100% dels rebuts més d’un any d'antiguitat i
al 50% de menys d'un any d'antiguitat, durant l'exercici de 2019 es preveu el cobrament de l'ordre del 10% dels rebuts pendents i l'11% es donaran de
baixa, segons els indicadors dels exercicis anteriors. La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Cridem l'atenció sobre la nota «9. Instruments financers» de la memòria adjunta, en l'apartat «c. Altres passius financers a curt i llarg termini» sobre els
passius financers es mostra que l’import de les fiances rebudes al tancament de l’exercici és de 92.027.631,05 euros (83.183.075,11 euros al tancament
de l’exercici anterior) i s’indica que d’acord amb l’article 8 del Decret 22/1989, de 22 de febrer, sobre creació i regulació del paper de fiança, modificat pel
Decret 42/2015, de 22 de maig, el saldo de tresoreria de l’IBAVI mantindrà com a mínim el 20% de l’import de les fiances dipositades. A 31 de desembre
de 2018 la tresoreria de l’IBAVI ascendeix a 30.188.028,88 euros i el 20% de les fiances a 18.405.526,24 euros. A més hi ha que afegir la quantitat de
2.659.708,65 euros que corresponen a les partides pendent d’aplicació en concret a les fiances ingressades en els comptes bancaris de l’IBAVI de les
quals no hem rebut la corresponent justificació. La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Altres qüestions

»Tal com s'indica en la nota 2 de la memòria adjunta, d'acord amb la normativa que regeix l’actuació de l’Entitat, els comptes anuals adjunts, els han
preparat l’òrgan de govern d'acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’Entitat amb el propòsit de mostrar la imatge fidel. En
conseqüència, els comptes anuals adjunts s'han preparat en virtut d'aquest marc normatiu d'informació financera i han estat auditats aplicant les Normes
d'Auditoria del Sector Públic de la Intervenció General de l'Estat. Aquest informe en cap cas s'ha d'entendre com un informe d’auditoria en els termes
prevists en la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes vigent a Espanya.

»L'Entitat no ha aportat l'evidència documental adequada i suficient per verificar el compliment, durant l'exercici 2018, de la normativa sobre prevenció de
riscos laborals i de la normativa sobre protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, que li és d'aplicació.

»L'estat de liquidació del pressupost a 31 de desembre de 2018 adjunt, inclou la liquidació del pressupost de despeses que mostra que l'Entitat ha
executat despeses corrents per damunt de l'import total de les previsions de despesa del pressupost d' explotació, per un import de 25.273,00 euros. A
més, l'Entitat ha executat despeses per variacions dels actius i els passius financers per damunt de l’Import total de les previsions de variacions dels
actius i els passius financers incloses en el pressupost de capital, per un import de 5.343.559,92 euros. Aquests fets suposen dos incompliments de
l'article 40.3 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears (LFCAIB), que estableix que tenen caràcter
limitador, a l'efecte de requerir l'autorització prèvia del conseller competent en matèria d'hisenda i pressuposts a què fa referència l'article 63 de la Llei
esmentada, l'import total de les previsions de despesa del pressupost d’explotació i l'import total de les previsions de variacions dels actius i els passius
financers incloses en el pressupost de capital.

[...]
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»Responsabilitats de la direcció i dels responsables del govern de l’Entitat en relació als comptes anuals

[...]

»Els comptes anuals als quals es refereix aquest informe varen ser formulats per l’òrgan de govern de l’Entitat el 15 de març de 2019 i varen ser posats a
la disposició de C.M.S. Auditors Associats, S.L. el 28 de març de 2019.»
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QUADRE NÚM. IV.9.2. AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL (ABAQUA)
AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I LA QUALITAT AMBIENTAL (ABAQUA)

OBJECTE SOCIAL:
En el marc de les competències de la Comunitat Autònoma, dur a terme activitats en
matèria hidràulica i de qualitat de les aigües, com també de qualitat ambiental, residus i
litoral.

INGRESSOS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI NEGATIU

2018
0,00
0,00
50.086.253,13
3.838.462,98
3,39
53.924.719,50
0,00
40.831.141,78
40.831.141,78
94.755.861,28
0,00
0,00
0,00
94.755.861,28
-1.236.183,58

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
III. Inversions immobiliàries
IV. Inv. en empr. i ent. del grup i assoc. l/t
V. Inversions financeres a llarg termini
VI. Actius per imposts diferits
VII. Deutors comercials no corrents

2018
384.269.710,92
3.465.571,05
298.639.350,44
0,00
77.122.755,84
5.042.033,59
0,00
0,00

B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
III. Deutors comerc. i altres comptes a cobrar
IV. Inv. en empr. del grup i assoc. c/t
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

48.875.947,54
0,00
0,00
25.406.360,24
23.264.982,92
0,00
1.039,30
203.565,08
433.145.658,46

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
2018
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
50.082.384,05
2. Var. exist. produc. acab. i en curs de fabr.
0,00
3. Treballs realitz. per l'entitat per al seu actiu
0,00
4. Aprovisionaments
-40.097.047,81
5. Altres ingressos d'explotació
4.508.537,95
6. Despeses de personal
-3.404.398,98
7. Altres despeses d'explotació
-381.754,60
8. Amortització de l'immobilitzat
-20.616.012,71
9. Imputació de subv. de l'immob. no financer
16.045.196,73
10. Excessos de provisions
0,00
11. Deterior. i result. per alien. de l'immob.
0,00
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
6.136.904,63
12. Ingressos financers
156,80
13. Despeses financeres
-6.267.065,28
14. Var. de valor raonable en inst. financers
610.566,33
15. Diferències de canvi
0,00
16. Deterior. i resultat per alien. d'inst. financ.
0,00
A.2) RESULTAT FINANCER
-5.656.342,15
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A1+A2)
480.562,48
17. Imposts sobre beneficis
0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI OP.CONT (A3+17)
480.562,48
B) RESULTAT PER OP.INTERROMPUDES
0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A4+B)
480.562,48

Exercici 2018
PARTÍCIPS

%

CAIB

100.00

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2017
DESPESES
0,00 1. Despeses de personal
0,00 2. Despeses corrents en béns i serveis
51.033.477,58 3. Despeses financeres
5.291.669,80 4. Transferències corrents
3,39
56.325.150,77 OPERACIONS CORRENTS
0,00 6. Inversions reals
110.656.754,20 7. Transferències de capital
110.656.754,20 OPERACIONS DE CAPITAL
166.981.904,97 OPERACIONS NO FINANCERES
0,00 8. Actius financers
0,00 9. Passius financers
0,00 OPERACIONS FINANCERES
166.981.904,97 TOTAL DESPESES
0,00 RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU
BALANÇ DE SITUACIÓ
2017
PATRIMONI NET I PASSIU
377.339.663,19 A) PATRIMONI NET
3.452.175,81 A-1) Fons propis
305.929.460,78 I. Capital
0,00 II. Reserves
63.811.751,30 III. Resultats d'exercicis anteriors
4.146.275,30 IV. Altres aportacions de socis
0,00 V. Resultat de l'exercici
0,00 VI. Altres instruments de patrimoni net
A-2) Ajusts per canvis de valor
63.812.824,52 A-3) Subvencions, donacions i llegats
0,00 B) PASSIU NO CORRENT
0,00 I. Provisions a llarg termini
45.783.223,27 II. Deutes amb entitats de crèdit
17.342.366,98 III. Altres passius no corrents
0,00 C) PASSIU CORRENT
2.009,47 I. Deutes amb entitats de crèdit
685.224,80 II. Altres passius corrents
441.152.487,71 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

2018
3.404.398,98
17.526.246,39
6.267.065,28
0,00

2017
2.841.556,61
18.687.160,26
7.553.956,06
0,00

27.197.710,65
36.291.853,63
0,00
36.291.853,63
63.489.564,28
0,00
32.502.480,58
32.502.480,58
95.992.044,86
0,00

29.082.672,93
38.288.023,43
0,00
38.288.023,43
67.370.696,36
0,00
81.762.275,34
81.762.275,34
149.132.971,70
17.848.933,27

2018
259.233.790,04
2.194.875,49
0,00
-1.521.468,07
3.235.781,08
0,00
480.562,48
0,00
0,00
257.038.914,55
119.049.091,59
0,00
73.546.944,42
45.502.147,17
54.862.776,83
24.587.912,89
30.274.863,94
433.145.658,46

2017
203.480.895,26
-6.299.239,68
0,00
-9.535.020,76
2.401.599,84
0,00
834.181,24
0,00
0,00
209.780.134,94
162.824.256,26
8.047.202,29
100.343.717,14
54.433.336,83
74.847.336,19
28.644.252,67
46.203.083,52
441.152.487,71

ALTRES DADES
2017
50.999.273,29
0,00
0,00
-41.415.557,52
6.535.432,95
-2.843.178,28
-547.248,49
-21.169.882,29
16.607.779,77
0,00
19.756,24
8.186.375,67
3,39
-7.555.411,83
203.214,01
0,00
0,00
-7.352.194,43
834.181,24
0,00
834.181,24
0,00
834.181,24
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PRESENTACIÓ DE:
Comptes anuals
Informe d'auditoria
Firma d'auditoria
Deute viu a final de l'exercici
Contractes formalitzats
Subvencions i ajudes concedides
PERSONAL
Nombre mitjà de treballadors
Mitjana de despesa de personal

SÍ
NO
X
X
C.M.S. Auditors Associats, S.L.
Nre. operacions
Import total
14,00
98.134.857,31
93,00
8.810.306,36
0,00
0,00
2018
80,27
42.411,85

2017
59,94
47.433,74
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RESULTAT DEL CONTROL FINANCER I DE L'AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA FINANCERA

«[…]

»Opinió amb excepcions

»Hem fet una auditoria financera dels comptes anuals de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental (l’Entitat), que comprenen el balanç al 31
de desembre de 2018, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net i la liquidació del pressupost corresponents a l’exercici anual
acabat en aquesta data, com també la memòria dels comptes anuals que inclou un resum de les polítiques comptables significatives.

»En la nostra opinió, excepte pels possibles efectes i pels efectes de les qüestions descrites en la secció Fonament de l’opinió amb excepcions del nostre
informe, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes materials, la imatge fidel de la situació financera de l'Entitat a 31 de desembre de
2018, com també dels resultats de les seves operacions i de la liquidació del pressupost corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, i de
conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d’aplicació que és el Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el
Pla general de comptabilitat.

»Fonament de l’opinió amb excepcions

»En el desenvolupament del nostre treball s’han posat de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten l'opinió de l’informe:

»Limitacions a l’abast

»L'epígraf «II. Immobilitzat material» de l'actiu no corrent del balanç adjunt presenta un saldo de 298.639.350,44 euros (305.929.460,78 euros al
tancament de l'exercici anterior) que, d'acord amb la nota «4. Normes de registre i valoració» de la memòria adjunta, es valora inicialment pel seu preu
d'adquisició, i inclou les despeses addicionals que es produeixen necessàriament fins a la posada en condicions de funcionament del bé. A més, d'acord
amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a l'Entitat, aquests elements s'han de valorar pel preu d’adquisició o cost de producció que ha
d'estar format, a més de l'import facturat pel venedor, per totes les despeses addicionals i directament relacionades que es produeixin fins a la seva
posada en condicions de funcionament; entre altres conceptes, els honoraris facultatius de projecte i direcció d'obra. També s'hi ha d'afegir la part que
raonablement correspongui dels costos indirectament imputables als elements de què es tracti en la mesura que els costos corresponguin al període de
fabricació o construcció i siguin necessaris per a la posada de l'actiu en condicions operatives. L'epígraf «6. Despeses de personal» del compte de
pèrdues i guanys adjunt presenta un saldo de 3.404.398,98 euros que inclou enginyers, tècnics d'obra, personal d'administració i altres relacionats amb
l'objecte de l'Entitat pel que fa a la promoció i construcció d’obres de conservació, millora de torrents i cursos fluvials, d'instal·lacions de sanejament i
depuració d'aigües residuals, de qualsevol tipus d'infraestructura hidràulica, així com la promoció, la redacció de plans i projectes, etc. No consta que
l'Entitat hagi tingut en compte si part d'aquestes despeses de personal i altres despeses indirectes, de l'exercici 2018 i anteriors, s'haurien d'haver registrat
com a major cost de l'immobilitzat material. En conseqüència, no ens ha estat possible determinar l'import pels conceptes esmentats en que s'hauria
d'incrementar el valor de l'immobilitzat material que figura a l'actiu del balanç adjunt ni el seu efecte sobre el compte de pèrdues i guanys adjunt.

»L'epígraf «A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts» del patrimoni net del balanç adjunt presenta un saldo de 257.038.914,55 euros (209.780.134,94
euros al tancament de l'exercici anterior) que, d'acord amb la nota «9. Subvencions, donacions i llegats rebuts» de la memòria adjunta, correspon a les
transferències de capital, normalment pluriennals, per fer front al finançament dels préstecs per a terme els plans d’inversió, de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears (CAIB), majoritàriament, de l'Estat o de la Comunitat Europea (Fons de Cohesió). D'acord amb el marc normatiu d'informació financera
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aplicable a l'Entitat, aquest epígraf ha de mostrar l'import de les subvencions, donacions i llegats rebuts per a finançar elements de l'actiu que encara no
s'han aplicat al resultat de l'exercici. Aquestes subvencions de capital rebudes s'han d’imputar com a ingressos de l'exercici en proporció a la dotació a
l'amortització dels elements d'immobilitzat finançats o, si s'escau, quan se'n produeixi l'alienació, correcció valorativa per deteriorament o baixa en balanç.
Els elements de l'immobilitzat material han estat finançats amb subvencions de capital, per donacions o per préstecs que suposen un finançament
específic, els quals a la vegada l’Entitat ha rebut transferències de la CAIB per a la seva amortització, cas en què la imputació també s'ha de realitzar en
funció de l'element finançat. Per últim, les subvencions de capital que al tancament de l'exercici no han estat destinades a la seva finalitat s'han de
classificar com a deutes transformables en subvencions. Tot i que l'Entitat ha aportat un detall de la composició de l'epígraf esmentat, aquest no resulta
evidència suficient i adequada per a verificar la seva raonabilitat i la correcta aplicació de les normes de registre i valoració que estableix el marc normatiu
esmentat, atès que no permet relacionar aquest amb els elements finançats que figuren a l'actiu no corrent del balanç adjunt. En conseqüència, no hem
pogut obtenir evidència suficient i adequada que ens permeti assegurar, raonablement, que tots els saldos de les donacions i les subvencions de capital
estan correctament classificats al epígraf «A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts» del patrimoni net del balanç adjunt o, en el seu cas, l'import que
hauria de figurar com a deutes transformables en subvencions dins el passiu del balanç ni, en el seu cas, l'efecte sobre els epígrafs «V. Resultats
d'exercicis anteriors» i «VII. Resultat de l'exercici» del patrimoni net del balanç i sobre el compte de pèrdues i guanys adjunt.

»L'Entitat, d'acord amb la nota «1. Activitat de l'Empresa» de la memòria adjunta, té el seu domicili i les oficines al carrer Gremi Corredors núm. 10 de
Palma. L’Entitat no ha proporcionat evidència documental del dret d'ús o la propietat d'aquest domicili o espai físic on està ubicada i realitza la seva
activitat, així com tampoc cap contracte de lloguer o conveni amb l'entitat titular de l'immoble que reguli el seu ús. En conseqüència, no ens ha estat
possible determinar si existeixen béns, drets o altres recursos controlats econòmicament per l'Entitat relacionats amb aquest immoble que haurien de
figurar a l'actiu no corrent del balanç adjunt, així com tampoc l'efecte en el compte de pèrdues i guanys adjunt.

»Excepcions

»L'epígraf «III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar» de l'actiu corrent del balanç adjunt, que presenta un saldo de 25.406.360,24 euros
(45.783.223,27 euros al tancament de l'exercici anterior), inclou uns saldos que, d'acord amb la nota «7. Actius finances» de la memòria adjunta,
corresponen a l'Agencia d’Estratègia Turística de les Illes Balears, per projectes aprovats que s'han de finançar amb el fons per afavorir el turisme
sostenible, i a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB), per subvencions pendents de cobrament, per imports de 9.860.962,86 euros i
2.145.408,67 euros, respectivament (al tancament de 1'exercici anterior 12.515.512,38 euros i 10.334.280,82 euros, respectivament). Atesos els
conceptes i la vinculació entre aquestes entitats aquests saldos haurien d'estar classificats a l’epígraf «IV. Inversions en entitats del grup i associades a
curt termini» de l'actiu corren balanç adjunt. En conseqüència, l'epígraf «III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar» de l'actiu corrent del balanç
adjunt està sobrevalorat en 12.006.371,53 euros (22.849.793.20 euros les xifres comparatives de l'exercici anterior) i l'epígraf «IV. Inversions en entitats
del grup i associades a curt termini» està infravalorat en els mateixos imports.

»L’epígraf «VII. Deutes amb característiques especials a llarg termini» del passiu no corrent del balanç adjunt, que presenta un saldo de 13.194.297,66
euros (14.515.513,38 euros al tancament de l'exercici anterior), inclou un import de 9.860.962,86 euros (12.515.512,38 euros al tancament de l'exercici
anterior) que correspon, d'acord amb la nota «10. Passius financers» de la memòria adjunta, a 11 projectes a finançar amb càrrec a l’impost de turisme
sostenible. No obstant això, no consten registrats els imports corresponents a les resolucions de 9 i 10 de juliol de 2018, dels projectes «ITS2017-041Ampliació i millora de l’EDAR d'Inca», «ITS2017-053- Col·lectors i emissari terrestre de l’EDAR d'Andratx» i «ITS2017-059 Conducció d'aigua PetraManacor», per import total de 15.130.181,10 euros. En conseqüència, l'epígraf «VII. Deutes amb característiques especials a llarg termini» del passi no
corrent del balanç adjunt està infravalorat en un import de 15.130.181,10 euros i l'epígraf «IV. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini»
de l'actiu corrent del balanç està infravalorat en el mateix import.

»L'estat de canvis en el patrimoni net adjunt, d'acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l'Entitat, inclou incorrectament classificades
determinades magnituds. En conseqüència, per tal que aquest estat sigui coherent amb els altres estats dels comptes anuals i sense tenir en compte les
limitacions i les excepcions anteriors, en el quadre «B) Estat total de canvis en el patrimoni net», l'epígraf «II. Ajustos per errors 2017 i anteriors» està
infravalorat en un import de 8.013.552,69 euros en la columna «Reserves», d'acord l'ajust inclòs en el quadre de la nota «8. Fons propis» de la memòria
adjunta, i està infravalorat en un import de 21.888.170,00 euros en la columna «Subvencions donacions i llegats», d'acord amb l'ajust inclòs en el quadre
de la nota «9. Subvencions, donacions i llegats rebuts» de la memòria adjunta; l'epígraf «I. Total d'ingressos i despeses reconegudes» està sobrevalorat
en un import de 21.888.170,00 euros en la columna «Subvencions donacions i llegats» i sobrevalorat en un import de 29.901.722,69 euros la columna
«Total».
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»Els comptes anuals adjunts no inclouen l'estat de fluxos d'efectiu de l'exercici 2018. El marc normatiu d'informació financera aplicable a l'Entitat, estableix
que els comptes anuals comprenen el balanç, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria.
Aquests documents formen una unitat. Quan es pugui formular balanç i memòria en model abreujat, l'estat de fluxos d'efectiu no és obligatori. No obstant
això, l'Entitat no compleix amb els requisits per poder formular balanç i memòria en model abreujat. En conseqüència, els comptes anuals adjunts no
inclouen tots els estats comptables que estableix el marc normatiu d'informació financera que és d'aplicació a l’Entitat.

»La liquidació del pressupost administratiu dels comptes anuals adjunts inclou, a la liquidació del pressupost d'ingressos, com a previsions inicials al
capítol «VII. Transferències de capital» un import de 39.855.546,00 euros que no coincideix amb l’import de figura en el pressupost aprovat per a l'Entitat,
per a l’exercici 2018, a la Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, que
és d'un import de 38.956.546,00 euros i el total del pressupost d'ingressos d'un import de 98.772.241,00 euros. En conseqüència, les previsions inicials i
les previsions definitives d'ingressos del capítol «VII. Transferències de capital», el total de previsions d'ingressos i el total de previsions definitives
d'ingressos de la liquidació del pressupost administratiu adjunta estan sobrevalorades en un import de 899.000,00 euros.

»La liquidació del pressupost administratiu dels comptes anuals adjunts presenta modificacions de les previsions d'ingressos i modificacions dels crèdits
de despeses per import total de 6.325.000,00 euros. No obstant això, els capítols afectats per la modificació de crèdit segons la Resolució de la consellera
d'Hisenda i Administracions Públiques, de 28 de desembre de 2018, per la qual s'autoritza la modificació del pressupost d'ABAQUA per a l'exercici 2018,
no coincideixen amb els que figuren a la liquidació esmentada. En conseqüència, les previsions definitives d'ingressos del capítol «VII. Transferències de
capital» estan sobrevalorades en 3.117.070,22 euros i, pel que fa al pressupost de despeses, els crèdits definitius i els crèdits disponibles del capítol «VI.
Inversions reals» estan sobrevalorats en el mateix import. Això fa que els crèdits disponibles del capítol «VI. Inversions reals» siguin negatius en un import
de 1.586.513,85 euros

[…]

»Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la nostra opinió amb excepcions.

»Paràgrafs d’èmfasi

»Cridem l'atenció sobre la nota «1. Activitat de l'Empresa» de la memòria adjunta, en la qual s'indica que l'article 8 del Decret 100/2015, de 18 de
desembre, especifica clarament que l’ABAQUA té, als efectes en l'articlet 24.6 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, la condició de mitjà propi i servei tècnic respecte de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, les entitats de dret públic que hi estan vinculades o que en depenen, les fundacions del sector públic autonòmic i els consorcis subjectes a
l'ordenament autonòmic. Tot això, sense perjudici de la necessitat que l'entitat de la qual depengui autoritzi que ABAQUA sigui mitjà propi o comprovi que
disposa dels mitjans materials i personals per a la realitzaci6 dels encàrrecs. Que l'any 2016 un 70,45%, l'any 2017 un 85,03% i l'any 2018 un 74,11% de
les activitats de l'ens destinatari de l’encàrrec es duguin a terme en l’exercici dels encàrrecs que li han estat confiats pel poder adjudicador que el controla
o per persones jurídiques controlades del mateix mode per l'entitat que fa l’encàrrec. En atenció amb l’anteriorment exposat, entenem que l’ABAQUA no
reuneix els requisits de ser mitjà propi respecte de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB). La nostra opinió no ha estat
modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Cridem l'atenció sobre la nota «2. Bases de presentació dels compte anuals» de la memòria adjunta, en la qual s'indica, a l’apartat «Principi de gestió
continuada», que es considera que la gestió de l'empresa continuarà en un futur previsible, sempre recolzada per la CAIB, per la qual cosa l’aplicació deis
principis i criteris comptables no te el propòsit de determinar el valor del patrimoni net a efectes de la seva transmissió global o parcial, ni l'import resultant
en cas de liquidació. També cridem l’atenció sobre la nota «7. Actius financers» de la memòria adjunta, en la qual s'indica que dins de la categoria d'actius
financers a llarg i curt termini, en les inversions en empreses del grup té reflectits els nominals pendents de cobrar dels diferents plurianuals aprovats per
la Conselleria Medi Ambient, Agricultura i Pesca, per un import total de 100.387.738,76 euros, que representa el 23,2% del total de l'actiu del balanç
adjunt. A més, cridem l'atenció sobre la nota «8. Fons propis» de la memòria adjunta, que mostra que els fons propis al tancament de l’exercici són
positius per import de 2.194.875,49 euros motivat principalment per la reversió contra reserves d'una provisió per responsabilitats per import de
7.587.042,94 euros, atès que l’exercici anterior eren negatius per un import de -6.299.239,68 euros. També cridem l'atenció sobre el balanç adjunt que
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mostra que l'Entitat presenta un fons de maniobra negatiu per import de -5.986.829,29 euros (-11.034.511,67 euros a l'exercici anterior). A més, cridem
l'atenció sobre la nota «10. Passius financers» de la memòria adjunta, que mostra que els deutes amb entitats de crèdit al tancament de l'exercici són per
import de 97.244.677,49 euros, i en la qual s'indica que tots els préstecs vius compten amb l'aval de la CAIB. Per últim, cridem l'atenció sobre les notes
«9. Subvencions, donacions i llegats» i «12. Ingressos i despeses» de la memòria adjunta que mostren que l'Entitat, des de la seva constitució, ha rebut
subvencions de capital per import total de 719.525.561,34 euros, de les quals s'ha aplicat al resultat de l’exercici 2018 un import de 16.045.196,73 euros, i
que a l'exercici 2018 ha rebut subvencions d'explotació per import de 4.504.668,87 euros. Aquests fets són evidència que l'Entitat depèn de les
aportacions que realitza la CAIB per poder continuar amb la seva activitat. La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Cridem l'atenció sobre la nota «6. Immobilitzat material» de la memòria adjunta en la qual s'indica que les EDARS acabades no es troben inscrites a nom
de l'Entitat, atès que no s'ha realitzat escriptura d'obra nova, encara que sí estan inscrits els solars corresponents. A més, s' indica que existeix en 2017
una assegurança multirisc per a totes aquelles instal·lacions de depuració i aquelles instal·lacions d'aigua, el capital assegurat ascendeix a
471.850.641,75 euros. En aquests moments no hi ha assegurança multirisc, ja que aquest va quedar desert a la darrera licitació. La nostra opinió no ha
estat modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Cridem l'atenció sobre la nota «10. Passius financers» de la memòria adjunta en la qual s'indica, a l'apartat de provisions a llarg termini, que a data de
formulació del presents comptes anuals el procés amb Tirme s'ha resolt i s' ha donat de baixa la provisió existent en 2017, provisió de 8.047.202,29 euros
(7.587.042,94 euros en concepte de capital i 583.618,68 euros en concepte d'interessos meritats en 2015) corresponents a la demanda que Tirme ha
interposat per la reclamació de la taxa de fangs dels exercicis 2012, 2013 i gener i febrer de 2014. També cridem l'atenció sobre l'apartat de provisions a
curt termini de la nota esmentada, en el qual s'indica que existeix una provisió 840.296,10 euros per indemnització pels danys del contracte de la EDAR
de Cala Tarida, provisió de 832.882,92 euros per la reclamació judicial per l'emissari de Ciutadella Nord, provisió per litigis diversos pendents de resoldre
judicialment per valor de 433.117,55 euros (destacant l'explotació d'anys anteriors de la dessaladora de Sant Antoni ....) i una de 573.742,08 euros, per
cobrir les reclamacions per interessos de demora per retard en el pagament de les factures d'anys anteriors i reclamades. La nostra opinió no ha estat
modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Cridem l'atenció sobre la nota «15. Fets posteriors» de la memòria adjunta en la qual s'indica a l'apartat «Liquidació del pressupost» que es va aprovar la
modificació pressupostària en el Consell d'Administració, de 24 d'octubre de 2018, la qual es va remetre a la Conselleria de Medi Ambient per que la
tramitessin davant la direcció general de pressuposts i finançament, a dia de formular els comptes no s'ha rebut l’aprovació de la mateixa. La nostra opinió
no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Altres qüestions

»Tal com s'indica en la nota 2 de la memòria adjunta, d'acord amb la normativa que regeix l’actuació de l’Entitat, els comptes anuals adjunts, els han
preparat l’òrgan de govern d'acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’Entitat amb el propòsit de mostrar la imatge fidel. En
conseqüència, els comptes anuals adjunts s'han preparat en virtut d'aquest marc normatiu d'informació financera i han estat auditats aplicant les Normes
d'Auditoria del Sector Públic de la Intervenció General de l'Estat. Aquest informe en cap cas s'ha d'entendre com un informe d’auditoria en els termes
prevists en la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes vigent a Espanya.

»L'Entitat no ha aportat l'evidència documental adequada i suficient per verificar el compliment, durant l'exercici 2018, de la normativa sobre protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals, que li és d'aplicació.

»D'acord amb l'excepció de la secció «Fonaments de l'opinió amb excepcions» sobre la modificació de crèdit inclosa a la liquidació del pressupost, l'Entitat
ha executat despesa en inversions reals per damunt de les previsions de despesa del pressupost de capital, per import de 1.586.513,85 euros. Aquest fet
suposa un incompliment de l'article 40.3 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears (LFCAIB), que
estableix que té caràcter limitador, a l'efecte de requerir l'autorització prèvia del conseller competent en matèria d'hisenda i pressuposts a què fa referència
l'article 63 de la Llei esmentada, l’import total de les previsions de variacions dels actius i els passius no financers incloses en el pressupost de capital. No
consta que l'Entitat hagi realitzat les oportunes modificacions de crèdit aprovades per l’òrgan corresponent i tramitades d'acord amb l’article 63 de l'LFCIB i
l'article 5 del Decret 128/1993, de 16 de desembre, sobre la comptabilitat i rendició de comptes de les empreses publiques de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, per donar cobertura a l’excés de despesa esmentat.
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[...]

»Responsabilitats de la direcció i dels responsables del govern de l’Entitat en relació als comptes anuals

[...]

»Els comptes anuals als quals es refereix aquest informe varen ser formulats per l’òrgan de govern de l’Entitat el 27 de febrer de 2019 i varen ser posats a
la disposició de C.M.S. Auditors Associats, S.L. el 19 de març de 2019. Aquests comptes anuals varen ser reformulats amb data 17 de maig de 2019 i
varen ser posats a la disposició de C.M.S. Auditors Associats, S.L. el dia 24 de maig de 2019.»
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QUADRE NÚM. IV.9.3. AGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS (AETIB)
AGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS (AETIB)

OBJECTE SOCIAL:
L'estratègia turística de les Illes Balears i la gestió dels recursos del Fons per afavorir el
turisme sostenible

INGRESSOS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI NEGATIU

0,00
0,00
380.064,46
2.090.790,30
31.760,56
2.502.615,32
0,00
25.293.037,21
25.293.037,21
27.795.652,53
1.358.798,52
0,00
1.358.798,52
29.154.451,05
0,00

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
III. Inversions immobiliàries
IV. Inv. en empr. i ent. del grup i assoc. l/t
V. Inversions financeres a llarg termini
VI. Actius per imposts diferits
VII. Deutors comercials no corrents

2018
79.379.429,66
678.892,82
10.021.061,16
1.220.120,55
67.459.355,13
0,00
0,00
0,00

B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
III. Deutors comerc. i altres comptes a cobrar
IV. Inv. en empr. del grup i assoc. c/t
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

2018

74.830.127,39
0,00
0,00
214.801,35
71.142.719,70
35,78
216.442,39
3.256.128,17
154.209.557,05

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
2018
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
106.479,46
2. Var. exist. produc. acab. i en curs de fabr.
0,00
3. Treballs realitz. per l'entitat per al seu actiu
0,00
4. Aprovisionaments
-6.316.291,98
5. Altres ingressos d'explotació
3.057.359,46
6. Despeses de personal
-2.665.175,47
7. Altres despeses d'explotació
-9.311.762,60
8. Amortització de l'immobilitzat
-558.777,29
9. Imputació de subv. de l'immob. no financer
15.659.800,52
10. Excessos de provisions
31.760,56
11. Deterior. i result. per alien. de l'immob.
0,00
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
3.392,66
12. Ingressos financers
0,00
13. Despeses financeres
-1.125,09
14. Var. de valor raonable en inst. financers
0,00
15. Diferències de canvi
-2.267,57
16. Deterior. i resultat per alien. d'inst. financ.
0,00
A.2) RESULTAT FINANCER
-3.392,66
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A1+A2)
0,00
17. Imposts sobre beneficis
0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI OP.CONT (A3+17)
0,00
B) RESULTAT PER OP.INTERROMPUDES
0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A4+B)
0,00

Exercici 2018
PARTÍCIPS

%

CAIB

100.00

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2017
DESPESES
0,00 1. Despeses de personal
0,00 2. Despeses corrents en béns i serveis
313.938,61 3. Despeses financeres
3.070.121,66 4. Transferències corrents
4.432,25
3.388.492,52 OPERACIONS CORRENTS
0,00 6. Inversions reals
17.138.169,56 7. Transferències de capital
17.138.169,56 OPERACIONS DE CAPITAL
20.526.662,08 OPERACIONS NO FINANCERES
0,00 8. Actius financers
0,00 9. Passius financers
0,00 OPERACIONS FINANCERES
20.526.662,08 TOTAL DESPESES
0,00 RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU
BALANÇ DE SITUACIÓ
2017
PATRIMONI NET I PASSIU
16.331.837,54 A) PATRIMONI NET
4.564,12 A-1) Fons propis
11.150.405,98 I. Capital
1.220.120,55 II. Reserves
3.956.746,89 III. Resultats d'exercicis anteriors
0,00 IV. Altres aportacions de socis
0,00 V. Resultat de l'exercici
0,00 VI. Altres instruments de patrimoni net
A-2) Ajusts per canvis de valor
17.235.219,66 A-3) Subvencions, donacions i llegats
0,00 B) PASSIU NO CORRENT
0,00 I. Provisions a llarg termini
365.562,52 II. Deutes amb entitats de crèdit
15.726.108,23 III. Altres passius no corrents
700,00 C) PASSIU CORRENT
168.957,70 I. Deutes amb entitats de crèdit
973.891,21 II. Altres passius corrents
33.567.057,20 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

2018
2.665.175,47
233.658,64
3.392,66
293.372,71

2017
3.138.608,36
238.707,84
2.027,74
120.000,00

3.195.599,48
6.433.049,18
16.784.731,25
23.217.780,43
26.413.379,91
0,00
819.415,74
819.415,74
27.232.795,65
1.921.655,40

3.499.343,94
7.023.333,33
8.000.000,00
15.023.333,33
18.522.677,27
0,00
819.415,74
819.415,74
19.342.093,01
1.184.569,07

2018
18.669.700,13
-1.975.664,39
0,00
9.470.293,49
-13.391.286,29
1.945.328,41
0,00
0,00
0,00
20.645.364,52
30.822.413,10
0,00
819.415,71
30.002.997,39
104.717.443,82
819.415,74
103.898.028,08
154.209.557,05

2017
14.548.708,77
-1.987.854,59
0,00
9.458.103,29
-13.395.702,15
1.945.328,41
4.415,86
0,00
0,00
16.536.563,36
5.971.484,54
0,00
1.638.831,45
4.332.653,09
13.046.863,89
819.415,74
12.227.448,15
33.567.057,20

ALTRES DADES
2017
63.001,53
0,00
0,00
-6.899.423,64
2.978.703,94
-2.679.997,07
-358.707,84
-351.278,13
7.249.712,56
0,00
0,00
2.011,35
4.432,25
-999,07
0,00
-1.028,67
0,00
2.404,51
4.415,86
0,00
4.415,86
0,00
4.415,86
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PRESENTACIÓ DE:
Comptes anuals
Informe d'auditoria
Firma d'auditoria
Deute viu a final de l'exercici
Contractes formalitzats
Subvencions i ajudes concedides
PERSONAL
Nombre mitjà de treballadors
Mitjana de despesa de personal

SÍ
NO
X
X
C.M.S. Auditors Associats, S.L.
Nre. operacions
Import total
2,00
1.638.831,45
70,00
5.899.429,06
0,00
0,00
2018
54,60
48.812,74

2017
59,02
45.408,28
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RESULTAT DEL CONTROL FINANCER I DE L'AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA FINANCERA

«[…]

»Opinió amb excepcions

»Hem fet una auditoria financera dels comptes anuals de l’Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears (l’Entitat), que comprenen el balanç al 31 de
desembre de 2018, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la liquidació del pressupost
corresponents a l’exercici anual acabat en aquesta data, com també la memòria dels comptes anuals que inclou un resum de les polítiques comptables
significatives.

»En la nostra opinió, excepte pels possibles efectes i pels efectes de les qüestions descrites en la secció Fonament de l’opinió amb excepcions del nostre
informe, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes materials, la imatge fidel de la situació financera de l'Entitat a 31 de desembre de
2018, com també dels resultats de les seves operacions i de la liquidació del pressupost corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, i de
conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d’aplicació que és el Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el
Pla general de comptabilitat.

»Fonament de l’opinió amb excepcions

»En el desenvolupament del nostre treball s’han posat de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten l'opinió de l’informe:

»Limitació a l’abast

»L'epígraf «A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts» del patrimoni net del balanç adjunt presenta un saldo de 20.645.364,52 euros (16.536.563,36
euros al tancament de l'exercici anterior). Per altra banda, l'epígraf «I. Immobilitzat intangible », l'epígraf «II. Immobilitzat material» i l'epígraf «Inversions
immobiliàries» de l'actiu no corrent del balanç adjunt presenten un valor net comptable, al tancament de l'exercici 2018, de 678.892,82 euros,
10.021.061,16 euros i 1.220.120,55 euros, respectivament (a l'exercici anterior 4.564,12 euros, 11.150.405,98 euros i 1.220.120,55 euros,
respectivament). D'acord amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a l'Entitat, les subvencions de capital destinades a finançar elements de
l'actiu no corrent s'han de registrar directament dins el patrimoni net i s'imputen en el compte de pèrdues i guanys com a ingressos de l'exercici en
proporció a la dotació a l'amortització dels elements d'immobilitzat o, si s'escau, quan se'n produeixi l’alienació, correcció valorativa per deteriorament o
baixa en balanç dels elements que han finançat. A més, quan es reben transferències per a la cancel·lació d'un finançament específic, la imputació s'ha
de realitzar en funció de l'element finançat. Les transferències d'explotació s'han d' imputar directament al resultat de l'exercici sempre que s'hagin aplicat
a la seva finalitat, en cas contrari s'han de reintegrar a la CAIB durant l'exercici següent. Les transferències de capital i d'explotació rebudes que, al
tancament de l’exercici, no s'hagin aplicat a la seva finalitat han de figurar com a deutes transformables en subvencions i, si pertoca, s’haurà de sol·licitar
una modificació pressupostaria per a la seva incorporació al pressupost de l'exercici següent. L'Entitat no ha aplicat de manera sistemàticament aquesta
norma de registre i valoració de subvencions, donacions i llegats rebuts i no ha aportat la documentació justificativa i antecedents suficients per determinar
com s'han finançat tots els elements que figuren registrats com a immobilitzat a l'actiu no corrent del balanç adjunt. En conseqüència, no ens ha estat
possible determinar quin saldo hauria de figurar a l'epígraf «V. Resultats d'exercicis anteriors», a l'epígraf «VI. Altres aportacions de socis», a l'epígraf
«A.3) Subvencions, donacions i llegats rebuts» del patrimoni net del balanç adjunt i a l'epígraf «II. Deutes a llarg termini» per deutes transformables en
subvencions corresponents a transferències de capital pendents d’aplicar a la seva finalitat, com tampoc l'efecte de la imputació de subvencions
d’immobilitzat no financer sobre el compte de pèrdues i guanys adjunt i l'efecte sobre l'estat de canvis en el patrimoni net adjunt.
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»Excepcions

»L'epígraf «IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini» de l’actiu no corrent del balanç adjunt, que presenta un saldo de
67.459.355,13 euros, inclou un import de 2.017.915,44 euros que, d'acord amb la nota «9. Instruments financers» de la memòria adjunta, correspon a
saldos pendents de cobrament de la CAIB per una subvenció per Arts Escèniques que es va atorgar a l’INESTUR durant l’exercici 2009 i per la subvenció
atorgada al CITTIB durant l'exercici 2001, 2.000.0.00,00 euros i 17.915,44 euros, respectivament. Segons la informació aportada per la Intervenció
General de la CAIB de les transaccions i saldos amb l'Entitat, aquests imports no figuren com a pendents de pagament. D'acord amb el marc normatiu
d'informació financera aplicable a l'Entitat, com a mínim en el moment del tancament de l'exercici, s'han d'efectuar les correccions valoratives necessàries
sempre que hi hagi evidència objectiva que el valor d'un crèdit s'ha deteriorat. Per tant, en exercicis anteriors corresponia efectuar una correcció valorativa
del crèdit esmentat, atès que la CAIB no reconeix l'import de 2.017.915,44 euros com a obligacions pendents de pagament a l'Entitat. En conseqüència,
l'epígraf «IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini» de l'actiu no corrent del balanç adjunt està sobrevalorat en un import de
2.017.915,44 euros i l'epígraf «V. Resultats d'exercicis anteriors» del patrimoni net del balanç està sobrevalorat en el mateix import, igual que les xifres
comparatives corresponents a l'exercici anterior que figuren en el balanç adjunt.

»L'epígraf «V. Creditors comercials i altres comptes a pagar» del passiu corrent del balanç adjunt, que presenta un saldo d'11.031.736,70 euros, inclou un
import de 9.078.103,96 euros que, d'acord amb la nota «9. Instruments financers» de la memòria adjunta, correspon al deute per les justificacions rebudes
a 31 de desembre de 2018 pendents d'aprovar dels projectes fiançats amb el Fons per afavorir el turisme sostenible, dels quals un import de 8.078.103,96
correspon a entitats del grup. Pel concepte del deute aquest s'ha de classificar als epígrafs «III. Deutes a curt termini» i «IV. Deutes amb empreses del
grup i associades a curt termini» del passiu corrent del balanç. En conseqüència, l'epígraf «V. Creditors comercials i altres comptes a pagar» del passiu
corrent del balanç adjunt està sobrevalorat en un import de 9.078.103,96 euros, l'epígraf «III. Deutes a curt termini» del passiu corrent del balanç està
infravalorat en un import de 1.000.000,00 euros i l'epígraf «IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini» del passiu corrent del balanç
està infravalorat en un import de 8.078.103,96 euros.

»L'epígraf «9. Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres» del compte de pèrdues i guanys adjunt, que presenta un saldo de
15.659.800,52 euros, inclou les transferències rebudes per pagar les subvencions de projectes finançats amb el Fons per afavorir el turisme sostenible i,
per tant, no corresponen a l’aplicació al resultat de l’exercici de subvencions, donacions i llegats imputats inicialment al patrimoni net del balanç. D'acord
amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a l'Entitat, les subvencions d’explotació incorporades al resultat de l'exercici s'han de classificar a
l’epígraf «5. Altres ingressos d'explotació». En conseqüència, l'epígraf «9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres» del compte de
pèrdues i guanys adjunt està sobrevalorat en un import de 9.078.103,96 euros i l'epígraf «5. Altres ingressos d’explotació» del compte de pèrdues i
guanys està infravalorat en el mateix import.

»L'estat de canvis en el patrimoni net adjunt, d’acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l'Entitat, inclou incorrectament classificades i
valorades determinades magnituds i, a més, és incoherent amb el patrimoni net del balanç adjunt. En conseqüència, per tal que sigui coherent amb el
balanç i el compte de pèrdues i guanys adjunt i sense tenir en compte els possibles efectes de la limitació a l'abast esmentada anteriorment, al quadre «A)
Estat d'ingressos i despeses reconeguts», a l’apartat «B) Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net» l'epígraf «I. Per valoració
d'instruments financers» està sobrevalorat en 53.878,16 euros i l'epígraf «III. Subvencions, donacions i llegats rebuts» està infravalorat en un import de
571.000,00 euros; a l'apartat «C) Transferències al compte de pèrdues i guanys» l'epígraf «VIII. Per valoració d'instruments financers» està infravalorat en
41.687,96 euros i l'epígraf «X. Subvencions, donacions i llegats rebuts» està infravalorat en un import de 571.000,00 euros; així el «Total d’ingressos i
despeses reconegudes (A+B+C)» és de 4.108.801,16 euros. Per últim, en el quadre «B) Estat total de canvis en el patrimoni net» l’epígraf «II. Ajustos per
errors 2017 i anteriors» està infravalorat en un import de 12.190,20 euros en la columna «Reserves», l’epígraf «I. Total ingressos i despeses reconeguts»
està infravalorat en un import de 4.108.801,16 euros en la columna «Subvencions, donacions i llegats rebuts»; l’epígraf «III. Altres variacions del patrimoni
net» està sobrevalorat en la columna «Reserves» i en la columna «Subvencions, donacions i llegats rebuts» en uns imports de 12.190,20 euros i
4.108.8010,16 euros, respectivament.

»L'estat de fluxos d'efectiu corresponent a l'exercici acabat el 31 de desembre de 2018 adjunt, d'acord amb al marc normatiu d'informació financera
aplicable a l'Entitat, presenta incorrectament classificades i sobrevalorades determinades magnituds dels fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació,
d'inversió i de finançament, atès que inclou diferències entre els saldos inicials i els saldos finals de l'exercici de determinats epígrafs que no corresponen
a fluxos d'efectiu reals. En conseqüència, per tal que aquest estat sigui coherent amb els altres estats dels comptes anuals i sense tenir en compte altres
excepcions, els imports que haurien de figurar en els epígrafs de fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació són els següents: a l'epígraf «2. Ajusts del
resultat» un import de -6.883.899,32 euros, a l'epígraf «3. Canvis en el capital corrent» un import de 8.311.286,11 euros, i així el total de l'epígraf «5.
Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació» hauria ser de 1.426.261,70 euros. Els imports que haurien de figurar en els epígrafs de fluxos d'efectiu de
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les activitats d’inversió són els següents: a l'epígraf «6. Pagaments per inversions» un import de -126.308,25 euros, a l'epígraf «7. Cobraments per
desinversions» un import de 9.733.392,44 euros, i així el total de l’epígraf «8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió» hauria de ser de 693.107,49
euros. Els imports que haurien de figurar en els epígrafs de fluxos d'efectiu de les activitats de finançament són els següents: a l'epígraf «9. Cobraments i
pagaments per instruments de patrimoni» un import de 126.587,41 euros, a l'epígraf «10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer» de
-8.875.428,34 euros, i així el total de l'epígraf «12. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament» hauria de ser de -8.748.840,93 euros.

»La liquidació del pressupost administratiu dels comptes adjunt inclou en el capítol «VIII. Variació d'actius financers» com a ingressos meritats de
l’exercici, un import de 1.358.798,62 euros, que correspon a la incorporació de romanents d'exercicis anteriors i que, per tant, no haurien de figurar com a
ingressos meritats de l'exercici 2018, atès que són ingressos que es varen meritar en exercicis anteriors. En conseqüència, els ingressos meritats del
capítol «VIII. Variació d'actius financers» de la liquidació del pressupost administratiu i el resultat d’aquesta liquidació pressupostària estan sobrevalorats
en un import de 1.358.798,62 euros.

»La «Nota 4. Normes de registre i valoració» de la memòria adjunta no inclou els criteris comptables aplicats en la formulació dels comptes anuals
referents al registre i valoració de les operacions vinculades amb la gestió del Fons per afavorir el turisme sostenible. A més, la «Nota 9. Instruments
financers» de la memòria adjunta no inclou informació sobre l'epígraf «VI. Periodificacions a curt termini» del passiu corrent del balanç adjunt vinculats
amb la gestió del Fons per afavorir el turisme sostenible que, al tancament de l’exercici 2018, presenta un saldo de 92.279.428,57 euros, el qual
representa el 59,8% del total de l'actiu del balanç, En conseqüència, la memòria no inclou la informació necessària i suficient per a la correcta interpretació
dels comptes anuals, atès que en aquesta s'ha d'indicar qualsevol altra informació no inclosa en el model de la memòria que sigui necessària per
permetre el coneixement de la situació i activitat de l'entitat en l'exercici, que faciliti la comprensió deis comptes anuals objecte de presentació.

»La «Nota 27. Informació sobre els ajornaments de pagament a proveïdors. Disposició addicional tercera. «Deure d'informació » de la Llei 15/2010, de 5
de juliol» de la memòria adjunta inclou un apartat anomenat «Nota en la memòria» en el qual es descriuen tres procediments contenciosos administratius
pendents de resolució que inicialment estaven suspesos per prejudicialitat penal i actualment s'han activat. No obstant això, segons la resposta de
l'Advocacia de la CAIB, hi ha 12 procediments judicials pendents de resolució en els quals l'Entitat està demandada, inclosos els tres esmentats a la nota
27, quatre de quantia indeterminada i els altres vuit valorats per una quantia total de 2.604.005,83 euros. Per a cap dels procediments consta dotada una
provisió per a responsabilitats en el balanç adjunt. Atès que l'esmentada resposta de l'Advocacia de la CAIB no indica la probabilitat d'una sentencia
desfavorable per a l'Entitat, no ens ha estat possible determinar, en el seu cas, l'import que pertoca dotar com a provisió per a responsabilitats. A més, la
informació que figura a la nota esmentada de la memòria dels comptes anuals adjunts és insuficient, atès que no inclou tots els procediments esmentats i
per a cada contingència una breu descripció, l'evolució previsible, així com els factors dels quals depèn, una estimació quantificada dels possibles efectes
en els estats financers i, en cas que no es pugui realitzar, informació sobre aquesta impossibilitat i incerteses que la motiven, en què s'assenyalin els
riscos màxims i mínims i, en el cas excepcional en què una provisió no s'hagi pogut registrar en el balanç perquè no pot ser valorada de forma fiable,
addicionalment s'han d'explicar els motius pels quals no es pot fer la dita valoració.

»L'Entitat, d'acord amb l'art. 21 del Decret 18/2018, de 22 de juny, pel qual es reorganitza, es reestructura i es regula l'Agència d'Estratègia Turística de
les Illes Balears, té caràcter de mitjà propi de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la resta d'administracions públiques que
tenen presència en el Consell de Direcció i/o en el Consell Assessor, com també de tots els ens instrumentals d’aquestes administracions. La memòria
adjunta no inclou la informació que estableix l'art. 32.2.b. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), respecte al
compliment del requisit de que més del 80 per cent de les activitats de l'Entitat es portin a terme en l'exercici de les comeses que li han confiat el poder
adjudicador que fa l’encàrrec i que el controla o altres persones jurídiques controlades de la mateixa manera per l’entitat que fa l’encàrrec. La LCSP
estableix que el compliment efectiu d'aquest requisit ha de quedar reflectit en la memòria integrant dels comptes anuals de l’ens destinatari de l’encàrrec i,
en conseqüència, ha de ser objecte de verificació per l'auditor de comptes en la realització de l'auditoria dels comptes anuals esmentats de conformitat
amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes.

[…]

»Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la nostra opinió amb excepcions.

»Paràgrafs d’èmfasi
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»Cridem l’atenció sobre la nota «1. Activitat de l'empresa» de la memòria adjunta, en la qual s'indica que des de l'any 1987, la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears ha tingut ens instrumentals de desenvolupament de la promoció de l'oferta turística balear en els mercats nacional i internacional. Les
funcions i serveis en matèria de promoció turística han estat traspassades als consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Per tant, es
donen circumstàncies necessàries per a dur a terme una remodelació de la AETIB, les seves funcions i les seves finalitats. Per tot això, es va aprovar la
Llei 2/2016, de 30 de marc , de l’Impost sobre Estades Turístiques a les Illes Balears i de Mesures d'Impuls del Turisme Sostenible, que va crear un nou
tribut, amb caràcter finalista , mitjançant l'afectació dels ingressos que es recaptin per a inversions vinculades, amb el desenvolupament i la protecció
mediambiental, i amb el turisme sostenible. La disposició addicional dècima de la Llei 13/2017, de 29 de desembre de Pressuposts Generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018, estableix que correspon a l’Agència de Turisme de les Illes Balears la gestió dels recursos
integrants del fons per a afavorir el turisme sostenible. D'altra banda s’encomana a l’ens instrumental el control financer permanent de l'activitat
econòmica financera que es derivi de la gestió d'aquest fons. L'objecte del Decret 18/2018 de 23 de marc, és establir una nova regulació de l'entitat
pública. La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Cridem l'atenció sobre la «Nota 9. Instruments financers» de la memòria adjunta, en l'apartat «9.3. Fons propis» en el qual es mostra que conseqüència
dels resultats negatius d'exercicis anteriors els fons propis de l’Entitat, al tancament de l'exercici 2018, són negatius per import de 1.975.664,39 euros (a
l’exercici anterior també negatiu s per import de 1.987.854,59 euros). També destaca que el resultat de l’exercici 2018 sigui 0,00 euros, fet que és
conseqüència de l'aplicació de la Instrucció 1/2018 del Conseller d’Economia, Hisenda i Innovació i en concret el seu punt cinquè on s'estableix que «a
causa de la seva naturalesa les transferències rebudes de la comunitat autònoma de les Illes Balears i els seus ens dependents, en la part que no s'hagin
destinat a executar despesa de l’exercici, s’hauran de retornar a l’ens concedent dins de l'exercici següent». També cridem l'atenció sobre el balanç adjunt
que mostra que, al tancament de l'exercici 2018, l'Entitat presenta un fons de maniobra negatiu per import de 29.887.316,43 euros. També cridem
l'atenció sobre la liquidació del pressupost administratiu adjunta que mostra que els ingressos dels capítols «IV. Transferències corrents» i «VII.
Transferències de capital» representen el 98,5% dels ingressos de l'exercici 2018 efectivament meritats (27.383.827,51 sobre 27.795.652,23 euros.
Aquests fets evidencien que l'Entitat depèn de les aportacions que realitza la CAIB per poder continuar amb la seva activitat. La nostra opinió no ha estat
modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Cridem l’atenció sobre la «Nota 9. Instruments financers» de la memòria adjunta, en la qual s'indica que dins el saldo de l’epígraf «IV, Inversions en
empreses del grup i associades a llarg termini» de l'actiu no corrent del balanç hi ha un import de 64.322.023,98 euros del expedients pluriennals a cobrar
dels projectes finançats amb el Fons per afavorir el turisme sostenible per als exercicis 2019, 2020, 2021 i 2022, segons autorització de la imputació a
exercicis futurs de la despesa pluriennal de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques de 12 d'abril de 20 18 i Informe del Director General de
Pressuposts i Finançament de 6 de juny de 2018; i que dins l'epígraf «IV. Inversions en empreses del grup i associades a curt termini» de l'actiu corrent
del balanç hi ha un import de 64.127.007,51 euros que és la quantitat pendent de cobrar de la CAIB per les transferències aprovades per a l'exercici 2018
dels projectes finançats amb el Fons per afavorir el turisme sostenible. Així, els saldos vinculats al Fons per afavorir el turisme sostenible que figuren en
l'actiu del balanç adjunt, per import de 128.449.031,49 euros, representen el 83,3% del total de l'actiu del balanç. La nostra opinió no ha estat modificada
en relació amb aquesta qüestió.

»Cridem l'atenció sobre la «Nota 9. Instruments financers» de la memòria adjunta, en la qual s'indica que el saldo de l'epígraf «III. Deutes amb empreses
del grup i associades a llarg termini» del passiu no corrent del balanç, per import de 30.002.997,39 euros, correspon a les subvencions a pagar per les
resolucions atorgades a favor de beneficiaris per als exercicis 2020, 2021 i 2022; que dins l'epígraf «V. Creditors comercials i altres comptes a pagar» del
passiu corrent del balanç hi ha un import de 9.078.103,96 euros que correspon al deute per les justificacions rebudes a 31 de desembre de 2018 pendents
d’aprovar dels projectes fiançats amb el Fons per afavorir el turisme sostenible; i que l'epígraf «VI. Periodificacions a curt termini» del passiu corrent del
balanç presenta un import de 92.279.428,57 euros relacionats amb el Fons per afavorir el turisme sostenible. Així, els saldos vinculats al Fons per afavorir
el turisme sostenible que figuren en el passiu del balanç adjunt, per import de 131.360.529,92 euros, representen el 85,2% del total de l'actiu del balanç.
La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Altres qüestions

»Tal com s'indica en la nota 2 de la memòria adjunta, d'acord amb la normativa que regeix l’actuació de l’Entitat, els comptes anuals adjunts, els han
preparat l’òrgan de govern d'acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’Entitat amb el propòsit de mostrar la imatge fidel. En
conseqüència, els comptes anuals adjunts s'han preparat en virtut d'aquest marc normatiu d'informació financera i han estat auditats aplicant les Normes
d'Auditoria del Sector Públic de la Intervenció General de l'Estat. Aquest informe en cap cas s'ha d'entendre com un informe d’auditoria en els termes
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prevists en la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes vigent a Espanya.

[...]

»Responsabilitats de la direcció i dels responsables del govern de l’Entitat en relació als comptes anuals

[...]

»Els comptes anuals als quals es refereix aquest informe varen ser formulats per l’òrgan de govern de l’Entitat el 28 de febrer de 2019 i varen ser posats a
la disposició de C.M.S. Auditors Associats, S.L. el 5 de març de 2019. Aquests comptes varen ser reformulats amb data 22 de maig de 2019 i varen ser
posats a la disposició de C.M.S. Auditors Associats, S.L. el 23 de maig de 2019.»

INFORME DE CONTROL FINANCER 09/2018 DE REVISIÓ LIMITADA DE DESPESES DE PERSONAL DE 05/09/2019
«[…]

»2.- PRINCIPALS CONCLUSIONS DEL CONTROL REALITZAT

»D'acord amb l’informe d'auditoria emès el 2 d'abril de 2019, es va posar de manifest que l'ATB no ha dut a terme les mesures de racionalització del règim
retributiu i de la classificació professional del personal al seu servei, d'acord amb la DA 15ª de la Llei 15/2012, de 27 de desembre de pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013.

»La Intervenció Adjunta d'Auditories considera que ha d'emetre una OPINIÓ DESFAVORABLE i que aquesta entitat haurà de dur a terme de forma
inmediata l'adopció de totes les mesures necessàries per a dur a terme el compliment de la DA 15ª de la Llei 15/2012, de 27 de desembre de pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013.»
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QUADRE NÚM. IV.9.4. SERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA (SFM)
SERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA (SFM)

Exercici 2018

OBJECTE SOCIAL:
Gestió de l'explotació ferroviària a les Illes Balears

PARTÍCIPS

%

CAIB

INGRESSOS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI NEGATIU

2018
0,00
0,00
6.893.481,96
27.700.776,06
573.882,05
35.168.140,07
0,00
28.987.005,45
28.987.005,45
64.155.145,52
0,00
19.881.612,89
19.881.612,89
84.036.758,41
-3.428.624,73

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
III. Inversions immobiliàries
IV. Inv. en empr. i ent. del grup i assoc. l/t
V. Inversions financeres a llarg termini
VI. Actius per imposts diferits
VII. Deutors comercials no corrents

2018
503.372.259,17
5.941,61
388.638.764,26
1.513.287,10
104.621.247,73
8.593.018,47
0,00
0,00

B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
III. Deutors comerc. i altres comptes a cobrar
IV. Inv. en empr. del grup i assoc. c/t
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

35.722.543,10
3.540.292,98
313.120,70
3.155.481,52
26.956.229,26
325,51
223.327,61
1.533.765,52
539.094.802,27

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
2018
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
6.332.056,92
2. Var. exist. produc. acab. i en curs de fabr.
0,00
3. Treballs realitz. per l'entitat per al seu actiu
0,00
4. Aprovisionaments
-579.307,58
5. Altres ingressos d'explotació
28.942.633,30
6. Despeses de personal
-10.647.047,49
7. Altres despeses d'explotació
-11.779.501,08
8. Amortització de l'immobilitzat
-27.486.736,03
9. Imputació de subv. de l'immob. no financer
27.707.797,77
10. Excessos de provisions
659.095,51
11. Deterior. i result. per alien. de l'immob.
441.034,14
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
13.590.025,46
12. Ingressos financers
66,60
13. Despeses financeres
-10.842.666,36
14. Var. de valor raonable en inst. financers
0,00
15. Diferències de canvi
0,00
16. Deterior. i resultat per alien. d'inst. financ.
0,00
A.2) RESULTAT FINANCER
-10.842.599,76
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A1+A2)
2.747.425,70
17. Imposts sobre beneficis
0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI OP.CONT (A3+17)
2.747.425,70
B) RESULTAT PER OP.INTERROMPUDES
0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A4+B)
2.747.425,70

100.00

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2017
DESPESES
0,00 1. Despeses de personal
0,00 2. Despeses corrents en béns i serveis
6.706.074,00 3. Despeses financeres
30.419.798,49 4. Transferències corrents
578.076,43
37.703.948,92 OPERACIONS CORRENTS
925.000,00 6. Inversions reals
61.494.178,04 7. Transferències de capital
62.419.178,04 OPERACIONS DE CAPITAL
100.123.126,96 OPERACIONS NO FINANCERES
0,00 8. Actius financers
0,00 9. Passius financers
0,00 OPERACIONS FINANCERES
100.123.126,96 TOTAL DESPESES
-4.020.954,83 RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU
BALANÇ DE SITUACIÓ
2017
PATRIMONI NET I PASSIU
513.802.107,20 A) PATRIMONI NET
19.955,94 A-1) Fons propis
386.604.990,35 I. Capital
1.578.287,84 II. Reserves
119.052.605,25 III. Resultats d'exercicis anteriors
6.546.267,82 IV. Altres aportacions de socis
0,00 V. Resultat de l'exercici
0,00 VI. Altres instruments de patrimoni net
A-2) Ajusts per canvis de valor
30.804.770,90 A-3) Subvencions, donacions i llegats
0,00 B) PASSIU NO CORRENT
1.215.949,44 I. Provisions a llarg termini
254.369,10 II. Deutes amb entitats de crèdit
26.364.543,46 III. Altres passius no corrents
325,51 C) PASSIU CORRENT
4.309,55 I. Deutes amb entitats de crèdit
2.965.273,84 II. Altres passius corrents
544.606.878,10 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

2018
10.647.047,49
12.668.195,09
10.842.666,36
0,00

2017
10.194.032,28
12.951.833,53
12.842.551,11
0,00

34.157.908,94
18.034.011,74
0,00
18.034.011,74
52.191.920,68
0,00
35.273.462,46
35.273.462,46
87.465.383,14
0,00

35.988.416,92
8.269.194,29
0,00
8.269.194,29
44.257.611,21
0,00
59.886.470,58
59.886.470,58
104.144.081,79
0,00

2018
216.181.349,15
-12.300.960,28
650.870,05
-2.566.018,16
-164.244.559,95
151.111.322,08
2.747.425,70
0,00
0,00
228.482.309,43
237.281.611,04
0,00
194.294.194,30
42.987.416,74
85.631.842,08
34.187.193,13
51.444.648,95
539.094.802,27

2017
212.154.715,77
-15.048.385,98
650.870,05
-43.526.735,35
-164.125.549,01
151.111.322,08
40.841.706,25
0,00
0,00
227.203.101,75
265.764.098,27
0,00
227.266.445,40
38.497.652,87
66.688.064,06
35.459.913,12
31.228.150,94
544.606.878,10

ALTRES DADES
2017
6.002.450,48
0,00
0,00
-1.814.737,29
31.542.898,38
-10.194.032,28
-11.622.468,06
-29.888.696,50
66.567.256,53
1.461.621,44
1.669.336,62
53.723.629,32
55.296,28
-12.842.162,52
0,00
0,00
0,00
-12.786.866,24
40.936.763,08
-95.056,83
40.841.706,25
0,00
40.841.706,25

PRESENTACIÓ DE:
Comptes anuals
Informe d'auditoria
Firma d'auditoria
Deute viu a final de l'exercici
Contractes formalitzats
Subvencions i ajudes concedides
PERSONAL
Nombre mitjà de treballadors
Mitjana de despesa de personal

112

SÍ
NO
X
X
C.M.S. Auditors Associats, S.L.
Nre. operacions
Import total
16,00
228.481.387,43
96,00
19.374.628,90
0,00
0,00
2018
189,62
56.149,39

2017
184,19
55.345,19
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RESULTAT DEL CONTROL FINANCER I DE L'AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA FINANCERA

«[…]

»Opinió amb excepcions

»Hem fet una auditoria financera dels comptes anuals de Serveis Ferroviaris de Mallorca (l’Entitat), que comprenen el balanç al 31 de desembre de 2018,
el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la liquidació del pressupost corresponents a l’exercici anual
acabat en aquesta data, com també la memòria dels comptes anuals que inclou un resum de les polítiques comptables significatives.

»En la nostra opinió, excepte pels possibles efectes i pels efectes de les qüestions descrites en la secció Fonament de l’opinió amb excepcions del nostre
informe, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes materials, la imatge fidel de la situació financera de l'Entitat a 31 de desembre de
2018, com també dels resultats de les seves operacions i de la liquidació del pressupost corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, i de
conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d’aplicació que és el Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el
Pla general de comptabilitat.

»Fonament de l’opinió amb excepcions

»En el desenvolupament del nostre treball s’han posat de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten l'opinió de l’informe:

»Limitacions a l’abast

»Els epígrafs «II. Immobilitzat material» i «III. Inversions immobiliàries» de l'actiu no corrent del balanç adjunt, que presenten un saldo de 388.638.764,26
euros (386.604.990,35 euros a l'exercici anterior) i 1.513.287,10 euros (1.578.287,84 euros a l'exercici anterior), respectivament, inclouen elements rebuts
en l'adscripció d'actius formalitzada en el moment de la constitució de l'Entitat, en la qual no es va incloure un detall individualitzat cost d'adquisició dels
elements rebuts. Durant l'exercici 2012, l'Entitat va registrar un deteriorament de valor d’immobilitzat material per import de 18.281.101,38 euros,
conseqüència de la realització d'un inventari i valoració deis immobles adscrits i de la seva propietat. Aquest deteriorament es va calcular comparant el
valor net comptable global dels immobles esmentats amb el valor global de la valoració realitzada. Atès que no es no es disposava del valor net comptable
individualitzat de cada un dels elements valorats no es va determinar la possible existència de revaloracions en alguns immobles que haurien incrementar
l'import dels deterioraments registrats globalment. A més, figuren registrats en els epígrafs esmentats altres deterioraments, per import de 87.979.055,65
euros, dels quals l'Entitat no ens ha proporcionat documentació justificativa que suposi una evidència d'auditoria suficient i adequada, ni hem pogut aplicar
procediments alternatius per verificar la seva raonabilitat, així com tampoc de la contingència fiscal que aquest fet pot suposar. En conseqüència, no ens
ha estat possible determinar la raonabilitat dels deterioraments registrats, per import de 106.260.157,03 euros, en els epígrafs «II. Immobilitzat material» i
«III, Inversions immobiliàries» de l'actiu no corrent del balanç adjunt, així com tampoc l’efecte sobre el compte de pèrdues i guanys adjunt.

»No vàrem estar presents en el recompte físic de les existències realitzat per l'Entitat al 31 de desembre de 2017, que figuren a les xifres comparatives de
l'epígraf «II. Existències» de l'actiu corrent del balanç adjunt per un import 1.215.949,44 euros, atès que a aquesta data no havíem rebut l’encàrrec de la
Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears per realitzar l'auditoria dels comptes anuals de l'Entitat l'exercici 2018 i
no hem pogut verificar les quantitats d’existències a aquesta data mitjançant l'aplicació de procediments alternatius d'auditoria. Atès que les existències
inicials formen part de la determinació del resultat de les operacions i dels fluxos d'efectiu, no hem pogut determinar si hagués estat necessari realitzar
ajustos al resultar de l'exercici i als fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació de l'estat de fluxos d'efectiu corresponents a l'exercici acabat el 31 de
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desembre de 2018, així com a les xifres comparatives corresponents a l'exercici anterior.

»L'epígraf «A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts» del patrimoni net del balanç adjunt presenta un saldo de 228.482.309,43 euros (227.203.101,75
euros al tancament de l'exercici anterior). D'acord amb la nota «18. Subvencions, donacions i llegats» de la memòria adjunta, l'Entitat rep anualment
subvencions de capital destinades al finançament de les inversions, els fons de les quals s'utilitzen directament per pagar als proveïdors d'immobilitzat o a
amortitzar el capital de les operacions d'endeutament que s'han hagut de signar amb entitats de crèdit o operacions de préstec reintegrable amb la pròpia
Comunitat Autònoma, precisament per fer front als pressupostos d'inversió, en les quantitats no cobertes directament per subvencions. D'acord amb el
marc normatiu d’informació financera aplicable a l'Entitat, aquest epígraf ha de mostrar l'import de les subvencions, donacions i llegats rebuts per a
finançar elements de l'actiu que encara no s'han aplicat al resultat de l'exercici. Aquestes subvencions, donacions i llegats rebuts s'han d'imputar com a
ingressos de l'exercici en proporció a la dotació a l'amortització dels elements d'immobilitzat finançats o, si s'escau, i especialment pel cas de les
existències, quan se'n produeixi l'alienació, correcció valorativa per deteriorament o baixa en balanç. Tots els elements materials de l'actiu no corrent han
estat finançats amb subvencions de capital de la CAIB, per donacions o per préstecs que suposen un finançament específic, els quals a la vegada l'Entitat
ha rebut transferències de la CAIB per la seva amortització, cas en què la imputació també s'ha de realitzar en funció de l'element finançat. Per últim, les
subvencions de capital que al tancament de l'exercici no han estat destinades a la seva finalitat s'han de classificar com a deutes transformables en
subvencions. Tot i que l'Entitat ha aportat un detall extracomptable de la composició de l'epígraf esmentat, aquest no resulta evidència suficient i
adequada per a verificar la seva raonabilitat i la correcta aplicació de les normes de registre i valoració que estableix el marc normatiu esmentat. En
conseqüència, no em pogut obtenir evidència suficient i adequada que ens permeti assegurar, raonablement, que tots els saldos de les donacions i les
subvencions de capital estan correctament classificats a l’epígraf «A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts» del patrimoni net del balanç adjunt o, en
el seu cas, l'import que hauria de figurar com a deutes transformables en subvencions dins el passiu del balanç ni, en el seu cas, l'efecte sobre els
epígrafs «V. Resultats d'exercicis anteriors» i «VII. Resultat de l'exercici» del patrimoni net del balanç, sobre el compte de pèrdues i guanys adjunt i sobre
l'estat de canvis en el patrimoni net adjunt.

»Excepcions

»L'epígraf «III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar» de l'actiu corrent del balanç adjunt presenta a les xifres comparatives de l'exercici anterior un
import 254.369,10 euros, que inclou classificat un saldo creditor de 4.710.723,76 euros, corresponent al deute de l'Entitat amb la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears (CAIB) pel finançament rebut del Fons de liquiditat autonòmica. El marc normatiu d'informació financera aplicable a l'Entitat estableix que
llevat que una norma disposi el contrari de manera expressa, no es poden compensar les partides de l'actiu i del passiu o les de despeses i ingressos, i
s'han de valorar separadament els elements integrants dels comptes anuals. En conseqüència, les xifres comparatives de l'epígraf «III. Deutors
comercials i altres comptes a cobrar» de l'actiu corrent del balanç adjunt i de l'epígraf «Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini» del
passiu corrent del balanç adjunt estan infravalorades en un import de 4.710.723,76 euros.

»L'epígraf «A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts» del patrimoni net del balanç adjunt, que presenta un saldo de 228.482.309,43 euros
(227.203.101,75 euros al tancament de l'exercici anterior), inclou un import de 28.987.005.45 euros que, d’acord amb la memòria sobre la liquidació del
pressupost adjunta, correspon a transferències de capital rebudes de la CAIB durant l'exercici 2018. No obstant això, al tancament de l'exercici, va quedar
un crèdit pressupostari al capítol «VI. Inversions reals» per import de 3.453.443,13 euros (6.538.186.87 euros al tancament de l'exercici anterior), pel qual
es tramitarà a l'exercici següent una modificació per incorporació de romanent per finançar noves inversions. Per tant, part de les transferències de capital
rebudes no s'havien aplicat a la seva finalitat i, per això, no pertoca que estiguin classificades en el patrimoni net. Les subvencions de capital que al
tancament de l'exercici no han estat destinades a la seva finalitat s'han de classificar com a deutes transformables en subvencions en el passiu del balanç.
En conseqüència, l’epígraf «A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts» del patrimoni net del balanç adjunt està sobrevalorat en 3.453.443,13 euros
(6.538.186,87 euros al tancament de l'exercici anterior) i l'epígraf «II. Deutes a llarg termini» del passiu no corrent del balanç adjunt infravalorat en el
mateix import.

»L'epígraf «II. Provisions a curt termini» del passiu corrent del balanç adjunt presenta un saldo de 1.757.596,27 euros del qual, únicament, correspon a
litigis un import de 56.465,18 euros, atès que la resta correspon a provisions per actes d’inspecció de l'Agència Tributària, per import de 1.555.335,53
euros, i a d'interessos relacionats amb expropiacions, per import de 145.795,56 euros. No obstant això, segons la resposta de l'Advocacia de la CAIB, hi
ha 37 procediments judicials pendents de resolució. Atès que l'esmentada resposta no indica la probabilitat d'una sentencia desfavorable per a l'Entitat, no
ens ha estat possible determinar la infravaloració de l’epígraf de provisions esmentat. A més, la informació que figura a la nota «14. Provisions i
contingències» de la memòria adjunta és insuficient, atès que no inclou per a cada provisió i contingència una breu descripció, l'evolució previsible, així
com els factors dels quals depèn, una estimació quantificada dels possibles efectes en els estats financers i, en cas que no es pugui realitzar, informació
sobre aquesta impossibilitat i incerteses que la motiven, en què s'assenyalin els riscos màxims i mínims i, en el cas excepcional en què una provisió no
s'hagi pogut registrar en el balanç perquè no pot ser valorada de forma fiable, addicionalment s'han d'explicar els motius pels quals no es pot fer la dita

114

Informe del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018

valoració.

»L'Entitat, d'acord amb l'art. 4 dels estatuts de l'Entitat aprovats pel Decret 44/2015, de 22 de maig, pel qual s'aproven els nous Estatuts de l'entitat pública
empresarial Serveis Ferroviaris de Mallorca, té el caràcter de mitjà propi i servei tècnic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i
de la resta d'organismes de dret públic o dret privat integrats en el sector instrumental de la Comunitat Autònoma que s'hagin de considerar poders
adjudicadors. La memòria adjunta no inclou la informació que estableix l'art. 32.2.b. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
(LCSP), respecte al compliment del requisit de que més del 80 per cent de les activitats de l'Entitat es portin a terme en l'exercici de les comeses que li
han confiat el poder adjudicador que fa l’encàrrec i que el controla o altres persones jurídiques controlades de la mateixa manera per l'entitat que fa
l’encàrrec. La LCSP estableix que el compliment efectiu d'aquest requisit ha de quedar reflectit en la memòria integrant dels comptes anuals de l’ens
destinatari de l’encàrrec i, en conseqüència, ha de ser objecte de verificació per l'auditor de comptes en la realització de l'auditoria dels comptes anuals
esmentats de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes.

[…]

»Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la nostra opinió amb excepcions.

»Paràgrafs d’èmfasi

»Cridem l'atenció sobre la nota «2. Bases de presentació dels comptes anuals» de la memòria adjunta, en la qual s'indica que a 31 de desembre de 2018,
l'Entitat té un fans propis negatius per import de 12.300.960,28 euros, amb una millora respecte al final de l'exercici 2017 (que eren negatius per import de
15.048.385,98 euros) de 2.747.425 ,70 euros en el desequilibri en els fans propis. No obstant això, la societat te garantit en tot moment les seves
necessitats de fons per part de la CAIB, qui prestarà el recolzament financer necessari per possibilitar el compliment dels compromisos i obligacions de
pagament contretes per l'Entitat i assegurar així la continuïtat de les seves operacions. En conseqüència, la Direcció de l'Entitat ha preparat aquests
comptes anuals atenent al principi d'empresa en funcionament. També cridem l'atenció sobre el balanç adjunt que mostra que l'Entitat presenta, al
tancament de l'exercici 2018, un fons de maniobra negatiu per import de 49.909.298,98 euros (35.883.293,16 euros al tancament de l'exercici anterior). A
més, cridem l'atenció sobre la memòria de la liquidació del pressupost de 2018 i la liquidació del pressupost d'ingressos adjuntes, en les quals es mostra
que el 91,1% del total d'ingressos meritats durant l'exercici 2018 corresponen a la CAIB en concepte de transferències corrents (27.700.776,06 euros), de
transferències de capital (28.987.005,45 euros) i d'un préstec reintegrable (19.881.612,89 euros). A més, cridem l'atenció sobre la nota «9. Instruments
financers» de la memòria adjunta, que indica que el saldo que figura a l’epígraf «IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini» de
l'actiu no corrent del balanç, per import de 104.621.247,73 euros (119.052.605,25 euros a l'exercici anterior), i a l'epígraf «IV. Inversions en empreses del
grup associades a curt termini» de l'actiu corrent del balanç, per import de 26.959.229,26 euros (26.364.543,46 euros a l'exercici anterior) corresponen, en
la seva pràctica totalitat, a les quantitats pendents de cobrament de la CAIB, cal destacar que aquests saldos representen el 24,4% total de l'actiu de
l'Entitat. Per últim, cridem l'atenció sobre la nota «23. Operacions amb parts vinculades» de la memòria adjunta, que mostra que l'Entitat ha rebut, els
exercicis 2015, 2016 i 2017, tres préstecs reintegrables de la CAIB pe un nominal de 81.449.008,93 euros, dels quals queda un import de 58.361.235,40
euros pendents d'amortitzar al tancament de l'exercici 2018. Aquests fets són evidència que l'Entitat depèn de les aportacions que realitza la CAIB per
poder continuar amb la seva activitat. La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Cridem l'atenció sobre la nota «2. Bases de presentació dels comptes anuals» de la memòria adjunta, a l'apartat «2.3. Correcció d'errors / canvis de
criteri en l'exercici 2018», en la qual s'aclareix en específicament els ajusts per correcció d'errors fets durant l'exercici 2018 a les xifres comparatives de
l'exercici 2017 que figuren en el balanç i al compte de pèrdues i guanys, que afecten a l'actiu no corrent per un import de 177.451,22 euros, a l'actiu
corrent per un import de -151.532,89 euros, al patrimoni net per un import de 1.596.405,39 euros, al passiu corrent per import de -1.570.487,06 euros i al
resultat de l'exercici 2017 per un import de 1.477.394,45 euros. La nostra opinió no s'ha modificat en relació amb aquesta qüestió.

»Cridem l'atenció sobre la nota «5. Immobilitzat material» de la memòria adjunta, en la qual s'indica que més enllà de les cobertures per responsabilitat
civil i obligatòria de viatgers, Serveis Ferroviaris de Mallorca no té contractades pòlisses d’assegurança en relació al seu immobilitzat. Aquest fet suposa
una debilitat significativa de control intern atès que no està garantida la salvaguarda d'aquests actius. La nostra opinió no s'ha modificat en relació amb
aquesta qüestió.
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»Cridem l’atenció sobre les notes «12. Situació fiscal» i «14. Provisions i contingències» de la memòria adjunta, en les quals s’indica que l'Entitat ha estat
inclosa en un procediment inspector iniciat per l’Agència Estatal de l'Administració Tributària en relació amb les obligacions per l'Impost sobre el Valor
Afegit de l'exercici 2016. En juny de 2017 es va estendre l'abast de les actuacions per tal de verificar la procedència de considerar les transferències
corrents rebudes de la CAIB com una contraprestació de les operacions realitzades per SFM i, per tant, de l'obligació de repercutir IVA en elles. El dia 11
d'octubre de 2017 es varen notificar acords de liquidació amb un deute tributari més interessos que ascendien a 1.555.335,53 euros. El dia 10 de
novembre de 2017 es va presentar escrit d'interposició de reclamació econòmica-administrativa davant el Tribunal Econòmic-Administratiu Central. Per
aquest concepte l'Entitat, durant l'exercici 2017, va dotar una provisió per a riscs i despeses per import de 1.555.335,53 euros. La nostra opinió no s'ha
modificat en relació amb aquesta qüestió.

»Cridem l'atenció sobre la nota «21. Actius no corrents mantinguts per a la venda i operacions interrompudes» de la memòria adjunta, que indica que al
tancament de l’exercici l'Entitat ha reclassificat en aquest epígraf el material mòbil dièsel que ha decidit posar a la venda per no ser necessari per a la
explotació del servei, per import de 3.540.292,98 euros. També indica que es va licitar una darrera subhasta (expedient 5/2018), en la qual es va intentar
vendre la resta de material dièsel coordinant la retirada d'aquest material amb l'efectiva posada en marxa de tota la xarxa electrificada. No obstant això,
aquesta darrera subhasta es va declarar deserta. En data 7 de febrer de 2019, l’Entitat ha acordat l'inici del procediment d'adjudicació directa d'aquest
material, si bé, està pendent de la negociació dels termes definitius del contracte i la seva formalització. La nostra opinió no ha estat modificada en relació
amb aquesta qüestió.

»Cridem l'atenció sobre la nota «23. Operacions amb parts vinculades» de la memòria adjunta, que indica que, en data 20 de marc de 2019, s'ha
formalitzat una nova operació de préstec reintegrable de la CAIB per import de 18.540.893,59 euros que l'Entitat destinarà al pagament dels venciments
de capital dels préstecs de la seva cartera de deute amb entitats financeres en l’exercici 2019. L'amortització d'aquesta nova operació la durà a terme
l'Entitat en quatre amortitzacions anuals, la primera de les quals serà el 20 de marc de 2021 i així successivament fins al 20 de març de 2024, data de
venciment de l’operació, que meritarà un interés nominal anual de 0,215% durant tota la vida del préstec. La nostra opinió no ha estat modificada en
relació amb aquesta qüestió.

»Altres qüestions

»Tal com s'indica en la nota 2 de la memòria adjunta, d'acord amb la normativa que regeix l’actuació de l’Entitat, els comptes anuals adjunts, els han
preparat l’òrgan de govern d'acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’Entitat amb el propòsit de mostrar la imatge fidel. En
conseqüència, els comptes anuals adjunts s'han preparat en virtut d'aquest marc normatiu d'informació financera i han estat auditats aplicant les Normes
d'Auditoria del Sector Públic de la Intervenció General de l'Estat. Aquest informe en cap cas s'ha d'entendre com un informe d’auditoria en els termes
prevists en la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes vigent a Espanya.

[...]

»Responsabilitats de la direcció i dels responsables del govern de l’Entitat en relació als comptes anuals

[...]

»Els comptes anuals als quals es refereix aquest informe varen ser formulats per l’òrgan de govern de l’Entitat el 24 d’abril de 2019 i varen ser posats a la
disposició de C.M.S. Auditors Associats, S.L. el 29 d’abril de 2019.»
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QUADRE NÚM. IV.9.5. INSTITUT BALEAR DE LA NATURA (IBANAT)
INSTITUT BALEAR DE LA NATURA (IBANAT)

OBJECTE SOCIAL:
Realització de tot tipus de treballs forestals, gestió de parcs naturals i àrees recreatives,
vigilància i extinció d’incendis forestals, de forma directa o per subcontractació, dins
l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

INGRESSOS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI NEGATIU

2018
0,00
0,00
873.998,00
19.722.797,00
141,00
20.596.936,00
0,00
5.405.651,00
5.405.651,00
26.002.587,00
0,00
0,00
0,00
26.002.587,00
0,00

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
III. Inversions immobiliàries
IV. Inv. en empr. i ent. del grup i assoc. l/t
V. Inversions financeres a llarg termini
VI. Actius per imposts diferits
VII. Deutors comercials no corrents

2018
40.805.483,93
123.266,76
40.029.036,69
0,00
642.749,45
7.290,80
3.140,23
0,00

B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
III. Deutors comerc. i altres comptes a cobrar
IV. Inv. en empr. del grup i assoc. c/t
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

12.212.684,11
0,00
545.011,29
373.428,67
10.969.802,78
10.337,74
1.853,65
312.249,98
53.018.168,04

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
2018
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
873.998,06
2. Var. exist. produc. acab. i en curs de fabr.
0,00
3. Treballs realitz. per l'entitat per al seu actiu
0,00
4. Aprovisionaments
-2.234.753,24
5. Altres ingressos d'explotació
19.727.144,89
6. Despeses de personal
-16.531.429,37
7. Altres despeses d'explotació
-1.830.638,28
8. Amortització de l'immobilitzat
-1.224.022,41
9. Imputació de subv. de l'immob. no financer
1.227.377,80
10. Excessos de provisions
0,00
11. Deterior. i result. per alien. de l'immob.
-7.107,75
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
569,70
12. Ingressos financers
24,37
13. Despeses financeres
0,00
14. Var. de valor raonable en inst. financers
0,00
15. Diferències de canvi
0,00
16. Deterior. i resultat per alien. d'inst. financ.
0,00
A.2) RESULTAT FINANCER
24,37
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A1+A2)
594,07
17. Imposts sobre beneficis
-6,09
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI OP.CONT (A3+17)
587,98
B) RESULTAT PER OP.INTERROMPUDES
0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A4+B)
587,98

Exercici 2018
PARTÍCIPS

%

CAIB

100.00

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2017
DESPESES
0,00 1. Despeses de personal
0,00 2. Despeses corrents en béns i serveis
859.410,00 3. Despeses financeres
17.919.992,00 4. Transferències corrents
141,00
18.779.543,00 OPERACIONS CORRENTS
0,00 6. Inversions reals
2.711.604,00 7. Transferències de capital
2.711.604,00 OPERACIONS DE CAPITAL
21.491.147,00 OPERACIONS NO FINANCERES
0,00 8. Actius financers
0,00 9. Passius financers
0,00 OPERACIONS FINANCERES
21.491.147,00 TOTAL DESPESES
0,00 RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU
BALANÇ DE SITUACIÓ
2017
PATRIMONI NET I PASSIU
31.240.637,73 A) PATRIMONI NET
145.031,53 A-1) Fons propis
30.745.519,86 I. Capital
0,00 II. Reserves
340.429,55 III. Resultats d'exercicis anteriors
6.510,47 IV. Altres aportacions de socis
3.146,32 V. Resultat de l'exercici
0,00 VI. Altres instruments de patrimoni net
A-2) Ajusts per canvis de valor
9.561.548,41 A-3) Subvencions, donacions i llegats
0,00 B) PASSIU NO CORRENT
399.917,17 I. Provisions a llarg termini
394.950,40 II. Deutes amb entitats de crèdit
8.371.867,46 III. Altres passius no corrents
10.203,08 C) PASSIU CORRENT
1.872,60 I. Deutes amb entitats de crèdit
382.737,70 II. Altres passius corrents
40.802.186,14 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

2.018
16.531.429,00
4.032.274,00
0,00
0,00

2017
15.463.633,00
3.575.988,00
325,00
0,00

20.563.703,00
1.412.347,00
59.548,00
1.471.895,00
22.035.598,00
0,00
401.542,00
401.542,00
22.437.140,00
3.565.447,00

19.039.946,00
582.115,00
172.975,00
755.090,00
19.795.036,00
0,00
530.431,00
530.431,00
20.325.467,00
1.165.680,00

2018
39.006.571,99
-1.126.536,33
3.213,79
1.632.363,77
-3.909.074,08
1.146.372,21
587,98
0,00
0,00
40.133.108,32
309.845,03
32.309,39
0,00
277.535,64
13.701.751,02
340.429,49
13.361.321,53
53.018.168,04

2017
29.487.013,06
-1.397.252,13
3.213,79
1.362.235,95
-3.909.180,18
1.146.372,21
106,10
0,00
0,00
30.884.265,19
372.738,88
32.309,39
340.429,49
0,00
10.942.434,20
401.540,64
10.540.893,56
40.802.186,14

ALTRES DADES
2017
859.410,36
0,00
0,00
-2.099.852,56
18.305.131,85
-15.234.841,41
-1.721.907,35
-1.181.612,91
1.181.637,52
0,00
-107.640,77
324,73
141,47
-324,73
0,00
0,00
0,00
-183,26
141,47
-35,37
106,10
0,00
106,10
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PRESENTACIÓ DE:
Comptes anuals
Informe d'auditoria
Firma d'auditoria
Deute viu a final de l'exercici
Contractes formalitzats
Subvencions i ajudes concedides
PERSONAL
Nombre mitjà de treballadors
Mitjana de despesa de personal

SÍ
NO
X
X
C.M.S. Auditors Associats, S.L.
Nre. operacions
Import total
2,00
340.429,49
94,00
3.019.034,83
3,00
278.528,81
2018
452,76
36.512,56

2017
441,95
34.471,86
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RESULTAT DEL CONTROL FINANCER I DE L'AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA FINANCERA

«[…]

»Opinió amb excepcions

»Hem fet una auditoria financera dels comptes anuals de l'Institut Balear de la Natura (l’Entitat), que comprenen el balanç al 31 de desembre de 2018, el
compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la liquidació del pressupost corresponents a l’exercici anual
acabat en aquesta data, com també la memòria dels comptes anuals que inclou un resum de les polítiques comptables significatives.

»En la nostra opinió, excepte pels possibles efectes i pels efectes de les qüestions descrites en la secció Fonament de l’opinió amb excepcions del nostre
informe, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes materials, la imatge fidel de la situació financera de l'Entitat a 31 de desembre de
2018, com també dels resultats de les seves operacions i de la liquidació del pressupost corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, i de
conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d’aplicació que és el Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el
Pla general de comptabilitat.

»Fonament de l’opinió amb excepcions

»En el desenvolupament del nostre treball s’han posat de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten l'opinió de l’informe:

»Limitacions a l’abast

»L'epígraf «II. Immobilitzat material» de l'actiu no corrent del balanç adjunt, que presenta un saldo per import de 40.029.036,69 euros (30.745.519,86
euros en l’exercici anterior), inclou el valor net comptable de la finca «Son Real», per import de 10.312.522,19 euros (10.550.988,37 euros en l’exercici
anterior). Durant l'exercici 2012, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB) va adscriure aquesta finca a l’entitat Espais de Natura Balear (ENB).
El Decret 23/2013, de 24 de maig, d’extinció de l’entitat pública empresarial ENB i d’assumpció de les seves funcions estableix que l’Ibanat se subroga en
tots els drets i les obligacions de què sigui titular ENB i que el patrimoni propi o adscrit a l'entitat ENB s’integra en el patrimoni de l'Ibanat. L'única
evidència documental aportada per l'Entitat del valor raonable assignat a la finca «Son Real» en el moment de la seva adscripció, per import
d’11.907.000,00 euros, és un escrit, de 23 de maig de 2012, de la Directora General de Patrimoni, Contractes i Obres Públiques en el qual es comunica
que segons les anotacions en l’Inventari General de Béns i Drets de la CAIB aquest és el valor de la finca esmentada i que consta en escriptura pública.
D'acord amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a l'Entitat, s'han de valorar per separat el valor del terreny i el dels edificis i altres
construccions, atès que normalment els terrenys tenen una vida il·limitada i, per tant, no s'amortitzen. L'Entitat no disposa d’una valoració separada dels
terrenys i aplica els criteris establerts per a les construccions per a la dotació de l'amortització anual, 2,0% del valor registrat. En conseqüència, no ens ha
estat possible determinar l’import pel qual aquesta finca hauria de figurar valorada a l'actiu no corrent del balanç adjunt, així com tampoc l’efecte d’aquesta
en el compte de pèrdues i guanys adjunt.

»L'epígraf «II. Immobilitzat material» de l'actiu no corrent del balanç adjunt, abans esmentat, també inclou el valor assignat, per import de 16.366.193,67
euros, a l’agrupació de finques «Aubarca - Es verger», «Alqueria Vella» i «Es Canons d’Artà». El 28 de juny de 2018, la CAIB va adquirir la finca «Es
Canons d’Artà» per un import de 6.750.000,00 euros i, el 2 de juliol de 2018, va adscriure aquesta finca a l'Ibanat. A més, la CAIB ja era titular de les
finques «Aubarca - Es verger» i «Alqueria Vella», també adscrites amb anterioritat a l'Ibanat, les quals, d’acord amb l’escriptura pública de compravenda
de finques rústiques i d'agrupació abans esmentada tenen un valor de 9.616.193,67 euros. Durant l'exercici 2018, l'Entitat ha donat d’alta en el compte
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«210. Terrenys i béns naturals», per aquesta adscripció i agrupació de les finques, un import de 16.366.193,67 euros contra l’epígraf «A-3) Subvencions,
donacions i llegats rebuts» del patrimoni net i, a la vegada, ha donat de baixa contra aquest epígraf el valor net comptable pel qual figuraven registrades
les finques «Aubarca - Es verger» i «Alqueria Vella», per import de 7.219.539,77 euros. D'acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a
l'Entitat, s'han de valorar per separat el valor del terreny i el dels edificis i altres construccions, atès que normalment els terrenys tenen una vida il·limitada
i, per tant, no s'amortitzen. L’Entitat no disposa d’una valoració separada de les construccions existents en les finques agrupades i ha classificat el valor
esmentat com a terrenys i béns naturals. Així, per a l'exercici 2018, l'Entitat no ha registrat cap import d'amortització per a les construccions existents dins
les finques agrupades. En conseqüència, no ens ha estat possible determinar l'import pel qual aquestes finques agrupades haurien de figurar valorades a
l’actiu no corrent del balanç adjunt, així com tampoc l'efecte d’aquestes en el compte de pèrdues i guanys adjunt.

»L'Entitat, d’acord amb la «Nota 1. Activitat de l’empresa» de la memòria adjunta, té el seu domicili social al carrer Gremi de Corredors núm. 10-1 del
Polígon Son Rossinyol de Palma. L'Entitat no ha proporcionat evidència documental del dret d'ús o la propietat de l'immoble on està ubicat el seu domicili
social i les oficines de l’Entitat, així com tampoc de determinades instal·lacions que utilitza per realitzar la seva activitat. Tampoc ha aportat cap contracte
o conveni amb la CAIB que reguli el seu ús. En conseqüència, no ens ha estat possible determinar si aquests elements haurien de figurar a l'actiu no
corrent del balanç adjunt, així com tampoc l’efecte d’aquest ús en el compte de pèrdues i guanys adjunt.

»L'epígraf «II. Immobilitzat material» de l’actiu no corrent del balanç adjunt, inclou el valor net comptable, per import de 152.725,64 euros (190.880,55
euros en l’exercici anterior), corresponent a una inversió realitzada l’any 2011, per import de 381.549,13 euros, per l'electrificació de la finca denominada
«Binifaldó». L'Entitat no ha proporcionat evidència documental de la titularitat, l’adscripció o la cessió d'aquesta finca a l'Entitat. D'acord amb el marc
normatiu d’informació financera aplicable a l'Entitat, són actius els béns, drets i altres recursos controlats econòmicament per l'empresa, resultants de
successos passats, dels quals s'espera que l'empresa obtingui beneficis o rendiments econòmics en el futur. En conseqüència, no ens ha estat possible
determinar si aquest element ha de figurar a l'actiu no corrent del balanç adjunt, així com tampoc l'efecte d’aquest en el compte de pèrdues i guanys
adjunt.

»Excepcions

»L’Entitat, així com indica a la «Nota 4. Normes de registre i valoració» i a la «Nota 6. Immobilitzat material» de la memòria adjunta, no ha avaluat
l’existència d’indicis de deteriorament del valor de l'immobilitzat material al suposar un cost molt elevat i no ser necessari ni rellevant per a l’activitat de
l’Institut. Al tancament de l'exercici 2018, l’epígraf «II. Immobilitzat material» de l'actiu no corrent del balanç adjunt presenta un saldo de 40.029,036,69
euros (30.745.519,86 euros en l'exercici anterior), que representa el 75,5%, del total de l'actiu del balanç esmentat (75,4% a l’exercici anterior). El marc
normatiu d’informació financera aplicable a l’Entitat estableix que almenys en el tancament de l'exercici, l' entitat ha d’avaluar si hi ha indicis que algun
immobilitzat material o, si s’escau, alguna unitat generadora d’efectiu puguin estar deteriorats, cas en què n’ha d’estimar els imports recuperables
efectuant les correccions valoratives que escaiguin. L'Entitat tampoc no ens ha proporcionat la documentació adequada que ens permeti estimar, en el
seu cas, aquest deteriorament. Per això, no ens ha estat possible determinar si pertocava registrar correccions valoratives d'aquests elements classificats
a l'actiu no corrent del balanç adjunt, així com tampoc l’efecte d'aquestes correccions en el compte de pèrdues i guanys adjunt.

»La «Nota 2. Bases de presentació dels comptes anuals» de la memòria adjunta, a l'apartat «2.9. Mitjà propi de l'Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears» indica que L’IBANAT compleix efectivament els requisits que estableix l’article 32.2.b. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (LCSP). A més, la nota esmentada indica que l’Ibanat mitjançant Acord de Consell d’Administració, en la sessió de 27 de
febrer de 2014, va aprovar els preus i tarifes aplicables als serveis, vendes i activitats realitzades per l’entitat, que varen ser publicades al BOIB núm.156,
de 13 de novembre. No obstant això, l'article 32.2.a. de la LCSP assenyala que la compensació s'estableix per referència a tarifes aprovades per l’entitat
pública de la qual depèn el mitjà propi personificat per a les activitats objecte d'encàrrec, per tant, les tarifes haurien d’estar aprovades per l'Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. A més, la memòria adjunta no indica el percentatge de les activitats de l'Entitat que es porten a terme en
l’exercici de les comeses que li han confiat el poder adjudicador que fa l’encàrrec i que el controla o altres persones jurídiques controlades de la mateixa
manera per l'entitat que fa l’encàrrec, d'acord amb el que estableix l'article 32.2.b. de la LCSP.

»La liquidació del pressupost adjunta presenta modificacions de les previsions d'ingressos i modificacions dels crèdits de despeses per import total de
9.888.334,00 euros. No obstant això, la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, de 28 de desembre de 2018, per la qual
s'autoritza la modificació del pressupost de l'IBANAT per a l’exercici 2018 únicament ascendeix a un total de 2.607.003,72 euros. En aquest sentit, la
memòria de la liquidació del pressupost adjunta destaca que a data de formulació de comptes romanen pendents de rebre les aprovacions de les
sol·licituds de modificació de pressupost de juny i desembre. En conseqüència, les modificacions de crèdit que figuren a la liquidació del pressupost
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adjunta estan sobrevalorades en 7.281.330,28 euros. Així, les previsions definit ives d'ingressos dels capítols «IV. Transferències corrents»,.«VII.
Transferències de capital» i «VIII. Variació d'actius financers» estan sobrevalorades en 510.122,00 euros, 3.857.111,00 euros i 2.914.097,28 euros,
respectivament. Pel que fa al pressupost de despeses, els crèdits definitius del capítol «I. Despeses de personal» estan sobrevalorats en 588.086,00
euros, els crèdits definitius del capítol «II. Despeses en compres de béns i serveis» estan infravalorats en -230.294,10 euros, els crèdits definitius del
capítol «VI. inversions reals» estan sobrevalorats en 7.014.588,62 euros i els crèdits definitius del capítol «VII. Transferències de capital» estan
infravalorats en - 91.049,24 euros. Per últim, l'Entitat ha executat despesa corrent per damunt de les previsions de despesa del pressupost d’explotació,
per import de 356.043,90 euros. Aquest fet suposa un incompliment de l'article 40.3 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat
autònoma de les Illes Balears (LFCAIB), que estableix que tenen caràcter limitador, a l’efecte de requerir l'autorització prèvia del conseller competent en
matèria d'hisenda i pressuposts a que fa referència l'article 63 de la Llei esmentada, l’import total de les previsions de despesa del pressupost
d’explotació. No consta que l'Entitat hagi realitzat les oportunes modificacions de crèdit aprovades per l’òrgan corresponent i tramitades d’acord amb
l'article 63 de l'LFCAIB i l’article 5 del Decret 128/1993, de 16 de desembre, sobre la comptabilitat i rendició de comptes de les empreses públiques de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, per donar cobertura a l'excés de despesa esmentat.

[…]

»Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la nostra opinió amb excepcions.

»Paràgraf d’èmfasi

»Cridem l’atenció sobre la «Nota 12. Fons propis» de la memòria adjunta, en la qual es mostra que, conseqüència dels resultats negatius d'exercicis
anteriors per import de -4.532.637,81 euros, els fons propis de l’Entitat al tancament de l’exercici 2018 i al tancament de l’exercici anterior són negatius per
import de -1.126.536,33 euros i de -1.397.252,13 euros, respectivament. Addicionalment, aquesta situació es veu agreujada al presentar un fons de
maniobra negatiu al tancament dels exercicis 2018 i 2017 per import de -1.489.066,91 euros i -1.380.885,79 euros, respectivament. També cridem
l'atenció sobre la «Nota 9. Instruments financers» de la memòria adjunta i sobre el balanç adjunt, en els qual es mostra que les inversions financers a curt
i llarg termini en empreses del grup i associades, per import d'11.612.552,23 euros, representen el 21,9% de l’actiu del balanç i que els deutes amb
empreses del grup i associades, 5.619.678,30 Euros, representen el 40,1% del passiu del balanç. Per últim, també cridem l’atenció sobre la «Liquidació
del pressupost» adjunta, en la qual es mostra que els ingressos per transferències corrents i de capital que ha rebut l'Entitat, per import de 25.128.448,00
euros, representen el 96,6% dels ingressos meritats a l'exercici 2018, per import de 26.002.587,00 euros. Aquests fets són evidència que l'Entitat depèn
de les aportacions que realitza la CAIB i d’altres entitats vinculades a aquesta per poder continuar amb la seva activitat. La nostra opinió no ha estat
modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Altres qüestions

»Tal com s'indica en la nota 2 de la memòria adjunta, d'acord amb la normativa que regeix l’actuació de l’Entitat, els comptes anuals adjunts, els han
preparat l’òrgan de govern d'acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’Entitat amb el propòsit de mostrar la imatge fidel. En
conseqüència, els comptes anuals adjunts s'han preparat en virtut d'aquest marc normatiu d'informació financera i han estat auditats aplicant les Normes
d'Auditoria del Sector Públic de la Intervenció General de l'Estat. Aquest informe en cap cas s'ha d'entendre com un informe d’auditoria en els termes
prevists en la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes vigent a Espanya.

»L'Entitat no ha aportat l'evidència documental adequada i suficient per verificar el compliment, durant l'exercici 2018, de la normativa sobre protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals, que li és d'aplicació.

[...]
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»Responsabilitats de la direcció i dels responsables del govern de l’Entitat en relació als comptes anuals

[...]

»Els comptes anuals als quals es refereix aquest informe varen ser formulats per l’òrgan de govern de l’Entitat el 28 de febrer de 2019 i varen ser posats a
la disposició de C.M.S. Auditors Associats, S.L. el 18 de març de 2019.»
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QUADRE NÚM. IV.9.6. INSTITUT D'INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES ILLES BALEARS (IDI)
INSTITUT D'INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES ILLES BALEARS (IDI)

OBJECTE SOCIAL:
L'IDI té com a objectiu genèric impulsar el desenvolupament de l'activitat econòmica i
empresarial a les Illes Balears amb criteris de competitivitat, sostenibilitat, reequilibri
territorial i sectorial, facilitant als treballadors i treballadores, emprenedors i
emprenedores, i a les empreses, la informació, la formació, l'assessorament i els
mitjans necessaris per a la seva implantació, per millor la seva gestió i per augmentar
la seva competitvitiata, i col.laborar amb altres entitats públiques i privades que
persegueixen objectius afins.

INGRESSOS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI NEGATIU

2018
0,00
0,00
1.349.391,79
3.323.315,00
0,00
4.672.706,79
530.893,72
1.309.091,00
1.839.984,72
6.512.691,51
471.077,51
0,00
471.077,51
6.983.769,02
-207.466,11

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
III. Inversions immobiliàries
IV. Inv. en empr. i ent. del grup i assoc. l/t
V. Inversions financeres a llarg termini
VI. Actius per imposts diferits
VII. Deutors comercials no corrents

2018
3.275.276,32
0,00
781.772,11
1.386.444,73
909.091,43
197.968,05
0,00
0,00

B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
III. Deutors comerc. i altres comptes a cobrar
IV. Inv. en empr. del grup i assoc. c/t
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

5.891.740,36
0,00
1.734.907,80
552.831,48
3.303.419,88
4.181,24
0,00
296.399,96
9.167.016,68

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
2018
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
1.172.054,41
2. Var. exist. produc. acab. i en curs de fabr.
0,00
3. Treballs realitz. per l'entitat per al seu actiu
0,00
4. Aprovisionaments
0,00
5. Altres ingressos d'explotació
3.138.571,47
6. Despeses de personal
-2.013.675,82
7. Altres despeses d'explotació
-2.805.577,69
8. Amortització de l'immobilitzat
-175.233,14
9. Imputació de subv. de l'immob. no financer
112.916,21
10. Excessos de provisions
18.962,49
11. Deterior. i result. per alien. de l'immob.
-162.133,45
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
-714.115,52
12. Ingressos financers
2.785,24
13. Despeses financeres
-33,03
14. Var. de valor raonable en inst. financers
0,00
15. Diferències de canvi
0,00
16. Deterior. i resultat per alien. d'inst. financ.
0,00
A.2) RESULTAT FINANCER
2.752,21
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A1+A2)
-711.363,31
17. Imposts sobre beneficis
0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI OP.CONT (A3+17)
-711.363,31
B) RESULTAT PER OP.INTERROMPUDES
-4.050,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A4+B)
-715.413,31

Exercici 2018
PARTÍCIPS

%

CAIB

100.00

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2017
DESPESES
0,00 1. Despeses de personal
0,00 2. Despeses corrents en béns i serveis
1.129.918,40 3. Despeses financeres
3.982.250,00 4. Transferències corrents
0,00
5.112.168,40 OPERACIONS CORRENTS
0,00 6. Inversions reals
1.559.091,00 7. Transferències de capital
1.559.091,00 OPERACIONS DE CAPITAL
6.671.259,40 OPERACIONS NO FINANCERES
471.077,51 8. Actius financers
0,00 9. Passius financers
471.077,51 OPERACIONS FINANCERES
7.142.336,91 TOTAL DESPESES
0,00 RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU
BALANÇ DE SITUACIÓ
2017
PATRIMONI NET I PASSIU
4.725.536,31 A) PATRIMONI NET
0,00 A-1) Fons propis
326.414,12 I. Capital
1.978.269,62 II. Reserves
2.218.182,45 III. Resultats d'exercicis anteriors
202.670,12 IV. Altres aportacions de socis
0,00 V. Resultat de l'exercici
0,00 VI. Altres instruments de patrimoni net
A-2) Ajusts per canvis de valor
7.641.776,72 A-3) Subvencions, donacions i llegats
0,00 B) PASSIU NO CORRENT
1.564.264,79 I. Provisions a llarg termini
459.646,04 II. Deutes amb entitats de crèdit
5.240.558,13 III. Altres passius no corrents
69.131,24 C) PASSIU CORRENT
0,00 I. Deutes amb entitats de crèdit
308.176,52 II. Altres passius corrents
12.367.313,03 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

2018
2.050.254,89
1.865.623,18
0,00
1.099.470,52

2017
1.738.613,15
1.332.076,35
0,00
0,00

5.015.348,59
866.795,54
0,00
866.795,54
5.882.144,13
0,00
1.309.091,00
1.309.091,00
7.191.235,13
0,00

3.070.689,50
235.528,34
0,00
235.528,34
3.306.217,84
0,00
1.309.091,00
1.309.091,00
4.615.308,84
2.527.028,07

2018
4.702.210,85
4.055.207,28
539.552,42
5.942.117,18
-31.028.079,04
29.317.030,03
-715.413,31
0,00
0,00
647.003,57
909.090,64
0,00
909.090,64
0,00
3.555.715,19
1.309.091,04
2.246.624,15
9.167.016,68

2017
5.612.775,22
5.102.855,44
539.552,42
5.978.696,25
-30.439.133,92
29.612.685,81
-588.945,12
0,00
0,00
509.919,78
2.218.181,64
0,00
2.218.181,64
0,00
4.536.356,17
1.516.612,15
3.019.744,02
12.367.313,03

ALTRES DADES
2017
950.828,36
-15.767,44
0,00
-152,74
1.588.362,21
-1.738.613,15
-1.384.061,22
-150.643,45
165.163,45
1.692,03
-6.703,54
-589.895,49
950,37
0,00
0,00
0,00
0,00
950,37
-588.945,12
0,00
-588.945,12
0,00
-588.945,12
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PRESENTACIÓ DE:
Comptes anuals
Informe d'auditoria
Firma d'auditoria
Deute viu a final de l'exercici
Contractes formalitzats
Subvencions i ajudes concedides
PERSONAL
Nombre mitjà de treballadors
Mitjana de despesa de personal

SÍ
NO
X
X
C.M.S. Auditors Associats, S.L.
Nre. operacions
Import total
2,00
2.218.181,68
98,00
2.447.324,96
2,00
1.670.783,00
2018
46,82
43.008,88

2017
40,38
43.056,29
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RESULTAT DEL CONTROL FINANCER I DE L'AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA FINANCERA

«[…]

»Opinió amb excepcions

»Hem fet una auditoria financera dels comptes anuals de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (l'Entitat), que comprenen el balanç al 31 de
desembre de 2018, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la liquidació del pressupost
corresponents a l’exercici anual acabat en aquesta data, com també la memòria dels comptes anuals que inclou un resum de les polítiques comptables
significatives.

»En la nostra opinió, excepte pels possibles efectes i pels efectes de les qüestions descrites en la secció Fonament de l’opinió amb excepcions del nostre
informe, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes materials, la imatge fidel de la situació financera de l'Entitat a 31 de desembre de
2018, com també dels resultats de les seves operacions i de la liquidació del pressupost corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, i de
conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d’aplicació del Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla
general de comptabilitat.

»Fonament de l’opinió amb excepcions

»En el desenvolupament del nostre treball s’ha posat de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten l'opinió de l’informe:

»Limitacions a l’abast

»L'Entitat,d’acord amb la nota «1. Activitat de l’empresa» de la memòria adjunta, té el seu domicili social a la plaça Son Castelló núm. 1 de Palma.
L’Entitat no ha proporcionat evidència documental del dret d'ús o la propietat de l'immoble on està ubicat el seu domicili social i les oficines de l'Entitat, així
com tampoc de determinades instal·lacions que utilitza per realitzar la seva activitat. Tampoc ha aportat cap contracte o conveni amb l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB) que reguli el seu ús. En conseqüència, no ens ha estat possible determinar si aquests elements haurien
de figurar a l'actiu no corrent del balanç adjunt, així com tampoc l'efecte d’aquest ús en el compte de pèrdues i guanys adjunt.

»L'Entitat va rebre l'adscripció de l'edifici Centre Bit Raiguer, d’acord amb la Resolució, de 22 de març de 2017, del director general del Tresor, Política
Financera i Patrimoni per la qual s'autoritza la desadscripció de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria i adscripció a l’Institut d'Innovació Empresarial
de les Illes Balears, de l'edifici Centre Bit Raiguer (DGTPFP/SP 92/2017), publicada al BOIB núm. 36, de 25 de març de 2017. L'Entitat no ha registrat
aquesta adscripció ni ha proporcionat cap valoració econòmica d'aquest edifici i de les seves instal·lacions i mobiliari, elements que l’Entitat fa servir per
dur a terme la seva activitat. En conseqüència, no ens ha estat possible determinar el valor pel qual aquest edifici i instal·lacions haurien de figurar a l'actiu
no corrent del balanç adjunt, així com tampoc l’efecte d’aquest ús en el compte de pèrdues i guanys adjunt.

»L'Entitat té assumida la gestió de les instal·lacions del recinte firal de Menorca, ubicades al polígon industrial de Maó, mitjançant la cessió que li fa el
Consell Insular de Menorca fins el dia 26 d’octubre de 2028, d’acord amb el conveni signat el 17 de febrer de 2015 entres ambdues parts. L'Entitat no ha
registrat el dret d'ús del recinte firal de Menorca ni ha proporcionat cap valoració econòmica d’aquest i de les seves instal·lacions, elements que l'Entitat fa
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servir per dur a terme la seva activitat. En conseqüència, no ens ha estat possible determinar el valor pel qual aquest dret d'ús del recinte firal de Menorca
hauria de figurar a l'actiu no corrent del balanç adjunt, així com tampoc l'efecte d'aquest ús en el compte de pèrdues i guanys adjunt.

»L'epígraf «A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts» del patrimoni net del balanç adjunt, que presenta un saldo de 647.003,57 euros (509.919,78
euros a l'exercici anterior), ha de representar l'import pendent d’aplicar al resultar de les subvencions i transferències que han finançat elements que
figuren a l'actiu de l'Entitat. No obstant això, la nota «4. Normes de registre i valoració» de la memòria dels comptes anuals adjunts, indica que, fins a
l'exercici 2010, les subvencions es registraven com a ingressos de l'exercici. L'Entitat no ha aportat evidència documental dels elements que figuren a
l'actiu del balanç adjunt que estan vinculats a subvencions i transferències rebudes, ni hem pogut aplicar procediments alternatius per determinar el valor
net comptable d’aquests elements. En conseqüència, no ens ha estat possible determinar la raonabilitat del saldo de subvencions pendents d’aplicar al
resultat que figura a l’epígraf «A.3) Subvencions, donacions i llegats» del patrimoni net del balanç adjunt, així corn tampoc l'efecte de la imputació
d'aquestes subvencions en el compte de pèrdues i guanys adjunt.

»Excepcions

»L’epígraf «VI. Altres aportacions de socis» del patrimoni net del balanç adjunt presenta, a les xifres comparatives de l'exercici anterior, un import de
29.612.685,81 euros, que inclou una transferència de capital, per import de 250.000,00 euros, concedida a l'exercici 2017 que al tancament no s'havia
aplicat a la seva finalitat. Les transferències de capital que al tancament de l'exercici no s'han aplicat a la seva finalitat s'han de registrar en el passiu com
a deutes transformables en subvencions. En conseqüència, les xifres comparatives de l'epígraf «VI. Altres aportacions de socis» del patrimoni net del
balanç estan sobrevalorades en 250.000,00 euros i les xifres comparatives de l'epígraf «III. Deutes a curt termini» del passiu corrent del balanç estan
infravalorades en el mateix import.

»L’epígraf «7. Altres despeses d’explotació» del compte de pèrdues i guanys adjunt inclou un import de 842.752,89 euros (515.491,24 euros a l'exercici
anterior) que corresponen a prestacions de serveis d’altres empreses per desenvolupar l'activitat pròpia de l'Entitat. D'acord amb el marc normatiu
d’informació financera aplicable a l’Entitat, aquestes despeses s’han de classificar a la partida «c) Treballs realitzats per altres empreses» de l’epígraf «4,
Aprovisionaments» del compte de pèrdues i guanys. En conseqüència, l’epígraf «7. Altres despeses d’explotació» del compte de pèrdues i guanys adjunt
esta sobrevalorat en 842.752,89 euros (515.491,24 euros a l’exercici anterior) i l’epígraf «4. Aprovisionaments» del compte de pèrdues i guanys està
infravalorat en el mateix import.

»La nota «21. Pagaments pendents a proveïdors» de la memòria adjunta no inclou el període mitjà de pagament a proveïdors de l’exercici i de l’exercici
anterior; a més la nota s'ha d’anomenar «Informació sobre els ajornaments de pagament a proveïdors. Disposició addicional tercera. «Deure d’informació»
de la Llei 15/2010, de 5 de juliol», d'acord amb el contingut establert a la Resolució de 29 de gener de 2016. de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de
Comptes, sobre la informació a incorporar en la memòria dels comptes anuals en relació amb el període mitjà de pagament a proveïdors en operacions
comercials.

»L'Entitat, d'acord amb l'art. 4 dels seus estatuts, té el caràcter de mitjà propi de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la resta
d’entitats instrumentals integrants del sector públic autonòmic que, d’acord amb la Llei esmentada, s’hagin de considerar poders adjudicadors. La memòria
adjunta no inclou la informació que estableix l'art. 32.2.b. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), respecte al
compliment del requisit de que més del 80 per cent de les activitats de l'Entitat es portin a terme en l'exercici de les comeses que li han confiat el poder
adjudicador que fa l’encàrrec i que el controla o altres persones jurídiques controlades de la mateixa manera per l'entitat que fa l’encàrrec. La LCSP
estableix que el compliment efectiu d'aquest requisit ha de quedar reflectit en la memòria integrant dels comptes anuals de l’ens destinatari de l’encàrrec i,
en conseqüència, ha de ser objecte de verificació per l'auditor de comptes en la realització de l'auditoria dels comptes anuals esmentats de conformitat
amb la normativa reguladora de l'activitat d’auditoria de comptes.

[…]
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»Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la nostra opinió amb excepcions.

»Paràgrafs d’èmfasi

»Cridem l'atenció sobre la nota «4. Normes de registre i valoració» de la memòria dels comptes anuals adjunts, en la qual s’indica que en data 21
d'octubre de 2008, POIMA IV Fase, SA empresa de l'Ajuntament de Maó i l’IDI signaren un contracte de permuta en escriptura pública pel qual
s'agregaven vuit parcel·les de POIMA IV Fase en una i es cedia la propietat a l’IDI a canvi d’una part de les naus modulars que es volia edificar, valorant
els terrenys cedits en 640.000,00 euros. L'objectiu de la permuta era la construcció de naus modulars. El Consell de Direcció de l'IDI, en data 30 de juny
de 2014, va acordar resoldre el contracte de permuta i restituir a l'Ajuntament de Maó la propietat de la parcel·la. L'empresa POIMA IV Fase, SA es
trobava en procés de dissolució i liquidació i que la devolució no es podia tramitar fins que no s’hagués completat la liquidació de l'entitat i els seus béns
passats a l'Ajuntament de Maó. Realitzada una consulta amb l’Ajuntament de Maó en mes de desembre de 2018, se'ns informa que la dissolució i
liquidació de POIMA IV Fase, SA havia culminat, per la qual cosa ja era possible resoldre el contracte i retornar els terrenys. També cridem l'atenció sobre
la nota «9. Instruments financers» de la memòria adjunta, en la qual s’indica que l'epígraf «V. Creditors comercials i altres comptes a pagar» del passiu
corrent del balanç adjunt inclou saldo pendent de pagament de 742.400,00 euros que correspon a POIMA IV Fase, SA. Per últim, també cridem l’atenció
sobre la nota «10. Existències» de la memòria adjunta, en la qual s’indica que l’epígraf «II. Existències» de l’actiu corrent del balanç adjunt inclou un valor
net comptable pel concepte «Obres i terrenys polígon industrial de Maó» de 651.561,97 euros. La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb
aquesta qüestió.

»Cridem l’atenció sobre les notes «4. Normes de registre i valoració» i «15. Negocis conjunts» de la memòria dels comptes anuals adjunts, en les quals
s'indica que l’IDI participa amb un 62,89% en la Junta de Compensació Sa Creu de Porreres. Aquesta Junta promou les obres del polígon industrial de
Porreres. En la nota 15 d'aquesta memòria es reflexa el balanç que s'ha consolidat dins els compres anuals, del qual el total d’actius i passius que
corresponen a l’IDI, d’acord amb el percentatge abans esmentat, és de 560.401,02 euros. La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta
qüestió.

»Cridem l’atenció sobre les notes «9. Instruments finances», «11. Subvencions» i «13. Ingressos i despeses» de la memòria adjunta, les quals mostren
que el resultat de l'exercici 2018 és negatiu per import de -715.413,31 euros (-588.945,12 euros a l'exercici anterior) i que la CAIB ha concedit a l'Entitat
subvencions corrents i de capital per import de 4.971.683,15 euros (5.541.341,15 euros a l’exercici anterior). També cridem l'atenció sobre la liquidació del
pressupost adjunta que mostra que el 71,1% dels ingressos no financers meritats l'exercici 2018 corresponen a transferències corrents i de capital de la
CAIB. Aquests fets evidencien que l'Entitat depèn de les aportacions que realitza la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per poder continuar amb la
seva activitat. La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Altres qüestions

»Tal com s'indica en la nota 2 de la memòria adjunta, d'acord amb la normativa que regeix l’actuació de l’Entitat, els comptes anuals adjunts, els han
preparat l’òrgan de govern d'acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’Entitat amb el propòsit de mostrar la imatge fidel. En
conseqüència, els comptes anuals adjunts s'han preparat en virtut d'aquest marc normatiu d'informació financera i han estat auditats aplicant les Normes
d'Auditoria del Sector Públic de la Intervenció General de l'Estat. Aquest informe en cap cas s'ha d'entendre com un informe d’auditoria en els termes
prevists en la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes vigent a Espanya.

»L'Entitat no ha aportat l’evidència documental adequada i suficient per verificar el compliment, durant l’exercici 2018, de la normativa sobre la protecció
de dades personals i garantia dels drets digitals, que li és d’aplicació.

[...]
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»Responsabilitats de la direcció i dels responsables del govern de l’Entitat en relació als comptes anuals

[...]

»Els comptes anuals als quals es refereix aquest informe varen ser formulats per l’òrgan de govern de l’Entitat el 27 de febrer de 2019 i varen ser posats a
la disposició de C.M.S. Auditors Associats, S.L. el 13 de març de 2019. Aquests comptes van ser reformulats amb data 28 de maig de 2019 i varen ser
posats a la disposició de C.M.S. Auditors Associats, S.L. el mateix dia.»
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QUADRE NÚM. IV.9.7. INSTITUT BALEAR D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EDUCATIUS (IBISEC)
INSTITUT BALEAR D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EDUCATIUS (IBISEC)

OBJECTE SOCIAL:
Projectar, construir, conservar, explotar i promocionar tota classe d’obres
d’infraestructures i equipaments educatius o culturals. Contractar o executar els serveis
necessaris per prestar d’una manera correcta i completa el servei públic educatiu.

INGRESSOS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI NEGATIU

2018
0,00
0,00
0,00
3.010.095,92
0,00
3.010.095,92
0,00
22.967.090,91
22.967.090,91
25.977.186,83
10.975.117,12
0,00
10.975.117,12
36.952.303,95
0,00

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
III. Inversions immobiliàries
IV. Inv. en empr. i ent. del grup i assoc. l/t
V. Inversions financeres a llarg termini
VI. Actius per imposts diferits
VII. Deutors comercials no corrents

2018
32.459.928,74
7.886,41
70.327,26
0,00
32.379.265,07
2.450,00
0,00
0,00

B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
III. Deutors comerc. i altres comptes a cobrar
IV. Inv. en empr. del grup i assoc. c/t
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

27.294.797,36
0,00
0,00
27.264.484,67
0,00
0,00
5.230,24
25.082,45
59.754.726,10

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
2018
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
0,00
2. Var. exist. produc. acab. i en curs de fabr.
0,00
3. Treballs realitz. per l'entitat per al seu actiu
0,00
4. Aprovisionaments
-15.406.172,50
5. Altres ingressos d'explotació
15.405.266,08
6. Despeses de personal
-1.792.163,75
7. Altres despeses d'explotació
-469.106,32
8. Amortització de l'immobilitzat
-15.479,50
9. Imputació de subv. de l'immob. no financer
0,00
10. Excessos de provisions
0,00
11. Deterior. i result. per alien. de l'immob.
0,00
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
-2.277.655,99
12. Ingressos financers
0,00
13. Despeses financeres
-733.110,88
14. Var. de valor raonable en inst. financers
0,00
15. Diferències de canvi
0,00
16. Deterior. i resultat per alien. d'inst. financ.
0,00
A.2) RESULTAT FINANCER
-733.110,88
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A1+A2)
-3.010.766,87
17. Imposts sobre beneficis
0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI OP.CONT (A3+17)
-3.010.766,87
B) RESULTAT PER OP.INTERROMPUDES
0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A4+B)
-3.010.766,87

Exercici 2018
PARTÍCIPS

%

CAIB

100.00

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2017
DESPESES
0,00 1. Despeses de personal
0,00 2. Despeses corrents en béns i serveis
0,00 3. Despeses financeres
3.444.695,80 4. Transferències corrents
0,00
3.444.695,80 OPERACIONS CORRENTS
0,00 6. Inversions reals
45.026.315,03 7. Transferències de capital
45.026.315,03 OPERACIONS DE CAPITAL
48.471.010,83 OPERACIONS NO FINANCERES
0,00 8. Actius financers
0,00 9. Passius financers
0,00 OPERACIONS FINANCERES
48.471.010,83 TOTAL DESPESES
0,00 RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU

2018
1.792.163,75
465.745,42
888.110,88
0,00

2017
1.528.268,02
367.321,70
1.196.623,74
0,00

3.146.020,05
15.987.612,25
0,00
15.987.612,25
19.133.632,30
0,00
5.794.507,00
5.794.507,00
24.928.139,30
12.024.164,65

3.092.213,46
10.356.006,75
0,00
10.356.006,75
13.448.220,21
0,00
29.223.724,93
29.223.724,93
42.671.945,14
5.799.065,69

BALANÇ DE SITUACIÓ
2017
PATRIMONI NET I PASSIU
39.438.338,77 A) PATRIMONI NET
10.111,69 A-1) Fons propis
28.794,50 I. Capital
0,00 II. Reserves
39.396.982,58 III. Resultats d'exercicis anteriors
2.450,00 IV. Altres aportacions de socis
0,00 V. Resultat de l'exercici
0,00 VI. Altres instruments de patrimoni net
A-2) Ajusts per canvis de valor
26.576.961,11 A-3) Subvencions, donacions i llegats
0,00 B) PASSIU NO CORRENT
0,00 I. Provisions a llarg termini
26.524.041,34 II. Deutes amb entitats de crèdit
0,00 III. Altres passius no corrents
0,00 C) PASSIU CORRENT
0,00 I. Deutes amb entitats de crèdit
52.919,77 II. Altres passius corrents
66.015.299,88 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

2018
13.498.246,32
720.352,63
0,00
721.023,58
0,00
3.010.095,92
-3.010.766,87
0,00
0,00
12.777.893,69
32.396.900,44
3.360,90
32.379.265,07
14.274,47
13.859.579,34
6.694.171,42
7.165.407,92
59.754.726,10

2017
15.064.781,25
2.008.618,09
0,00
924.138,46
0,00
4.893.616,65
-3.809.137,02
0,00
0,00
13.056.163,16
39.715.869,38
318.886,80
39.396.982,58
0,00
11.234.649,25
6.927.669,13
4.306.980,12
66.015.299,88

ALTRES DADES
2017
0,00
0,00
0,00
-11.502.012,10
11.515.001,70
-1.528.268,02
-369.410,83
-10.223,99
0,00
0,00
0,00
-1.894.913,24
0,00
-1.914.223,78
0,00
0,00
0,00
-1.914.223,78
-3.809.137,02
0,00
-3.809.137,02
0,00
-3.809.137,02
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PRESENTACIÓ DE:
Comptes anuals
Informe d'auditoria
Firma d'auditoria
Deute viu a final de l'exercici
Contractes formalitzats
Subvencions i ajudes concedides
PERSONAL
Nombre mitjà de treballadors
Mitjana de despesa de personal

SÍ
NO
X
X
C.M.S. Auditors Associats, S.L.
Nre. operacions
Import total
7,00
39.073.436,49
389,00
15.379.442,51
0,00
0,00
2018
26,74
67.021,83

2017
27,33
55.919,06
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RESULTAT DEL CONTROL FINANCER I DE L'AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA FINANCERA

«[…]

»Opinió amb excepcions

»Hem fet una auditoria financera dels comptes anuals de l'Institut Balear d’lnfraestructures i Serveis Educatius (l'Entitat), que comprenen el balanç al 31
de desembre de 2018, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d'efectiu i la liquidació del pressupost
corresponents a l’exercici anual acabat en aquesta data, com també la memòria dels comptes anuals que inclou un resum de les polítiques comptables
significatives.

»En la nostra opinió, excepte pels possibles efectes i pels efectes de les qüestions descrites en la secció Fonament de l'opinió amb excepcions del nostre
informe, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes materials, la imatge fidel de la situació financera de l'Entitat a 31 de desembre de
2018, com també dels resultats de les seves operacions i de la liquidació del pressupost corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, i de
conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació que és el Reial Decret 1514/2007,de 16 de novembre, pel qual s’aprova el
Pla general de comptabilitat.

»Fonament de l’opinió amb excepcions

»En el desenvolupament del nostre treball s'han posat de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten l'opinió de l'informe:

»Limitacions a l’abast

»L'Entitat té la seva seu a l'Edifici Naorte, bloc A, 3a planta del ParcBit, a la carretera de Valldemossa, km 7,4, de Palma. L'Entitat no ha proporcionat
evidència documental del dret d'ús o la propietat de l’immoble on esta ubicada la seva seu i les seves oficines administratives ni de determinades
instal·lacions que utilitza per realitzar la seva activitat, així com tampoc cap contracte o conveni amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB)
que reguli el seu ús. En conseqüència, no ens ha estat possible determinar si aquests elements haurien de figurar a l'actiu no corrent del balanç adjunt,
així com tampoc l'efecte d’aquest ús en el compte de pèrdues i guanys adjunt.

»L'Entitat, d’acord amb els seus Estatuts, té per objecte, entre altres activitats, projectar, construir, conservar, explotar i promoure, per si mateix o a través
de mitjans i recursos de tercers, tota classe d'obres d'infraestructures i equipaments educatius que la CAIB promogui o en els quals participi, actuant per
encàrrec del Govern de les Illes Balears, per mitjà de la conselleria competent en matèria d’educació, segons els termes dels encàrrecs i dels mandats
d’actuació. Atès que l'Entitat és la que contracta i controla l'execució d'obres de construcció, ampliacions, millores, reformes, etc. de centres educatius que
són propietat de la CAIB, durant aquesta execució i fins a la finalització i recepció formal de les obres i el seu posterior traspàs a la CAIB, les obres en
curs haurien de figurar com a existències a l'actiu corrent del balanç i donar-les de baixa contra resultats en el moment de l'entrega formal d'aquestes a la
CAIB. A més, d'acord amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a l'Entitat, els honoraris facultatius de projecte i direcció d'obra també formen
part del cost de producció d’aquests elements. En conseqüència, no ens ha estat possible determinar per quin valor aquests elements haurien de figurar a
l'actiu corrent del balanç adjunt, així com tampoc l’efecte d'aquests sobre el patrimoni net del balanç adjunt.
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»Excepcions

»L'epígraf «III. Deutors comercials i altres comptes a pagar» de l’actiu corrent del balanç, que presenta un saldo de 27.264.484,67 euros, inclou un import
de 6.506.839,47 euros (6.699.477,25 euros a l'exercici anterior), que correspon, segons la informació de la nota «6. Instruments financers» de la memòria
adjunta, als expedients pluriennals aprovats per la CAIB a favor de l'Entitat per fer front als compromisos de pagaments de les amortitzacions de capital de
les operacions de préstec formalitzades per l'Entitat. Per la vinculació entre les entitats i pel concepte del dret de cobrament d'acord amb el marc normatiu
d'informació financera aplicable a l’Entitat, aquests imports s'han de classificar en l’epígraf d'inversions en empreses del grup i associades a curt termini.
En conseqüència, l'epígraf «III. Deutors comercials i altres comptes a pagar» de l'actiu corrent del balanç està sobrevalorat en un import de 6.506.839,47
euros (6.699.477,25 euros a l’exercici anterior) i l'epígraf «IV. Inversions en empreses del grup i associades a curt termini» de l'actiu corrent del balanç
està infravalorat en el mateix import.

»L'epígraf «A-3) Subvencions, donacions i llegats» del patrimoni net del balanç adjunt presenta un saldo de 12.777.893,69 euros (13.056.163,16 euros a
l’exercici anterior) que correspon, segons la informació de la nota «12. Subvencions, donacions i llegats» de la memòria adjunta, a transferències de
capital de les quals una part, al tancament de l’exercici, no ha estar aplicada a la seva finalitat. D'acord amb el marc normatiu d'informació financera
aplicable a l'Entitat, les subvencions de capital destinades a finançar elements de l'actiu no corrent s'han de registrar directament dins el patrimoni net i
s’imputen en el compte de pèrdues i guanys com a ingressos de l’exercici en proporció a la dotació a l'amortització dels elements d''immobilitzat o, si
s'escau, quan se'n produeixi l'alienació, correcció valorativa per deteriorament o baixa en balanç dels elements que han finançat. Les subvencions,
donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables s'han de registrar com a passius de l'empresa fins que adquireixin la condició de no reintegrables.
L'Entitat ha de registrar com a deutes transformables en subvencions els import de les transferències de capital que, al tancament de l'exercici, no ha estat
aplicades a la seva finalitat. En conseqüència, l'epígraf «A-3) Subvencions, donacions i llegats» del patrimoni net del balanç adjunt està sobrevalorat en un
import de 12.777.893,69 euros (13.056.163,16 euros a l’exercici anterior) i l'epígraf «Il. Deutes a llarg termini» del passiu no corrent del balanç està
infravalorat en el mateix import.

»L'epígraf «I. Provisions a llarg termini» del passiu no corrent del balanç adjunt i l’epígraf «Il. Provisions a curt termini» del passiu corrent presenten saldos
de 3.360,90 euros (318.886,80 euros a l'exercici anterior) i de 1.513.152,42 euros (1.875.918,51 euros a l'exercici anterior), respectivament. Segons la
resposta de I' Advocacia de la CAIB, hi ha 10 procediments judicials pendents de resolució valorats per import total de 1.258.592,93 euros, per als quals
no consta cap provisió dotada, i 5 procediments judicials on la quantitat sol·licitada és indeterminada (per a un d'aquests procediments hi ha una provisió
dotada per import de 1.464.508,79 euros). Atès que l’esmentada resposta no indica la probabilitat d'una sentencia desfavorable per a l'Entitat, no ens ha
estat possible determinar la infravaloració dels epígrafs de provisions esmentats. A més, la informació que figura a la nota «10. Provisions i contingències»
de la memòria dels comptes anuals adjunts és insuficient, atès que no inclou per a cada provisió i contingència una breu descripció, l’evolució previsible,
així com els factors dels quals depèn, una estimació quantificada dels possibles efectes en els estats financers i, en cas que no es pugui realitzar,
informació sobre aquesta impossibilitat i incerteses que la motiven, en què s'assenyalin els riscos màxims i mínims i, en el cas excepcional en què una
provisió no s'hagi pogut registrar en el balanç perquè no pot ser valorada de forma fiable, addicionalment s'han d’explicar els motius pels quals no es pot
fer la dita valoració.

»L'epígraf «III. Reserves» del patrimoni net del balanç adjunt que presenta un saldo de 721.023,58 euros, inclou un ajust realitzat durant l’exercici 2018,
per import de 1.290.527,63 euros, que d'acord amb la informació de la nota «7. Fons propis» de la memòria adjunta, correspon al deute a compensar per
les transferències corrents rebudes de la CAIB i no gastades en exercicis anteriors, és a dir, no aplicades a la seva finalitat, segon l’Informe de la Direcció
General de Pressuposts i Finançament, de 28 de desembre de 2018, en el qual s'informava sobre una modificació pressupostària. D'acord amb el marc
normatiu d'informació financera aplicable a l'Entitat, la correcció d'errors d'exercicis anteriors s'ha d'imputar directament en el patrimoni net, s'han de
modificar les xifres afectades en la informació comparativa dels exercicis als quals afecti l'error. A més, la contrapartida de l'ajust és l'epígraf «IV. Deutes
amb empreses del grup i associades» del passiu corrent del balanç adjunt, que presenta un saldo de 2.274.988,58 euros (984.460,95 euros a l'exercici
anterior), que correspon, segons la nota «13. Operacions amb parts vinculades» de la memòria adjunta, a transferències corrents que al tancament de
l'exercici no han estat aplicades a la seva finalitat. El punt cinquè de la Instrucció 1/2008 del Conseller d’Economia, Hisenda i Innovació estableix «atesa la
seva naturalesa, les transferències corrents rebudes de la comunitat autònoma de les Illes Balears i els seus ens dependents, en la part que no s'hagi
destinat a executar despesa de l’exercici, si s'escau, s'hauran de retornar als ens concedents dins l’exercici següent quan, un cap tancats i auditats els
comptes, s'hagi quantificat definitivament aquell import a la memòria de la liquidació del pressupost. Les conselleries o altres ens concedents no podran
autoritzar a les empreses i fundacions la utilització d'aquests imports en l’exercici següent». Per tant, les transferències corrents rebudes que no han estat
aplicades a la seva finalitat són subvencions a reintegrar. En conseqüència, l'epígraf «IV. Deutes amb empreses del grup i associades» del passiu corrent
del balanç adjunt està sobrevalorat en un import de 2.274.988,58 euros i l’epígraf «V. Creditors comercials i altres comptes a pagar» del passiu corrent del
balanç adjunt esta infravalorat en el mateix import. A més, les xifres comparatives de l'epígraf «III. Reserves» del patrimoni net del balanç i l'epígraf «IV.
Deutes amb empreses del grup i associades» del passiu corrent del balanç estan sobrevalorades en un import de 1.290.527,63 euros i 984.460,95 euros,
respectivament, i les xifres comparatives de l’epígraf «V. Creditors comercials i altres comptes a pagar» del passiu corrent del balanç estan infravalorades
en un import de 2.274.988,58 euros.
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»L’estat de canvis en el patrimoni net adjunt inclou, al quadre «A) Estat d'ingressos i despeses reconeguts corresponent a l'exercici acabat el 31 de
desembre de 2018», un import d'ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net, 18.137.092,53 euros, i un import de les transferències al
compte de pèrdues i guanys, -15.405.266,08 euros, els quals d'acord amb la segona excepció no s'han d'imputar directament al patrimoni net. A més, el
total d'aquest quadre és incoherent amb el total de l'epígraf «I. Total ingressos i despeses reconeguts» del quadre «B) estat total de canvis en el patrimoni
net corresponent a l’exercici acabat el 31 de desembre de 2018». Per últim, en el quadre «B) estat total de canvis en el patrimoni net corresponent a
l'exercici acabat el 31 de desembre de 2018» els epígrafs «I Ajustos per canvis de criteri 2017», «II. Ajustos per errors 2017» i «III. Altres variacions del
patrimoni net» són incoherents amb la informació de la nota «7. Fons propis» de la memòria adjunta.

»L'estat de fluxos d'efectiu corresponent a l'exercici acabat el 31 de desembre de 2018 adjunt, d'acord amb al marc normatiu d'informació financera
aplicable a l'Entitat, presenta incorrectament valorades i classificades determinades magnituds dels fluxos d’efectiu de les activitats d'explotació, dels
fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió i dels fluxos d'efectiu de les activitats de finançament, atès que hi ha ajusts del resultat que no pertoca realitzar,
altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació que no corresponen a fluxos d’efectiu, cobraments per desinversions que no estan correctament
classificats i cobraments i pagaments per instruments de patrimoni sobrevalorats. En conseqüència, l’epígraf «2. Ajustos del resultat» està infravalorat en
un import de 15.405.266,08 euros, l'epígraf «4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació» està infravalorat en un import de 1.541.988,69 euros,
l'epígraf «7. Cobraments per desinversions»: està infravalorat en un import de 6.486.284,30 euros. l'epígraf «9. Cobraments i pagaments per instruments
de patrimoni» sobrevalorat en un import de 23.433.539,07 euros.

»L'estat de fluxos d'efectiu adjunt no presenta la columna corresponent a l'exercici 2017, fet que suposa un incompliment del marc normatiu d'informació
financera aplicable a l’Entitat que estableix que en cada partida hi han de figurar, a més de les xifres de l'exercici que es tanca, les corresponents a
l'exercici immediatament anterior. Les xifres comparatives que haurien de figurar per a l’exercici 2017, d’acord amb els comptes anuals de l’exercici 2017,
en els epígrafs de fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació són les següents: a l'epígraf «1. Resultat de l'exercici abans d'imposts» un import de 3.809.137,02 euros, a l'epígraf «2. Ajusts del resultat» un import de -8.418.339,44 euros, a l'epígraf «3. Canvis en el capital corrent» un import de 1.794,17
euros, a l'epígraf «4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació» un import de 1.039.643,93 euros, i així el total de l'epígraf «5. Fluxos d'efectiu de
les activitats d’explotació» hauria de ser de -13.268.914,566 euros. Les xifres comparatives que haurien de figurar en els epígrafs de fluxos d'efectiu de les
activitats d'inversió són les següents: a l'epígraf «6. Pagaments per inversions» un import de -16.489,11 euros, a l'epígraf «7. Cobraments per
desinversions» un import de 0,00 euros, i així el total de l'epígraf «8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió» hauria de ser de -16.489,11 euros. Les
xifres comparatives que haurien de figurar en els epígrafs de fluxos d'efectiu de les activitats de finançament són els següents: a l'epígraf «9. Cobraments i
pagaments per instruments de patrimoni» un import de 37.641.672,19 euros, a l'epígraf «10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer»
un import de -29.223.724,93 euros, i així el total de l'epígraf «12. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament» hauria de ser de 8.417.947,26 euros.
Per últim, a l'epígraf «I) Augment/disminució neta de l'efectiu o equivalents» ha de figurar un import de -4.867.456,41 euros, a l'epígraf «Efectiu o
equivalents al començament de l’exercici» hauria de figurar un import de 4.920.376,18 euros i a l'epígraf «Efectiu o equivalents al final de l'exercici» hauria
de figurar un import de 52.919,77 euros.

»La liquidació del pressupost administratiu dels comptes anuals adjunts inclou en el capítol «VIII. Variació d’actius financers» com a ingressos meritats de
l'exercici, un import de 10.975.117,12 euros, que correspon a la incorporació de romanents d'exercicis anteriors i que, per tant, no haurien de figurar com a
ingressos meritats de l’exercici 2018, atès que ja es varen meritar en exercicis anteriors. En conseqüència, els ingressos meritats del capítol «VIII. Variació
d’actius financers» de la liquidació del pressupost d'ingressos i el resultat pressupostari d'aquesta liquidació estan sobrevalorats en un import de
10.975.117,12 euros.

»L'Entitat, d'acord amb l'article 10 del Decret 26/2016, de 13 de maig, d’aprovació dels nous Estatuts de l’Institut Balear d'Infraestructures i Serveis
Educatius (IBISEC), té el caràcter de mitjà propi de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La memòria adjunta no inclou la
informació que estableix l'article 32.2.b. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), respecte al compliment del requisit
de que més del 80 per cent de les activitats de l'Entitat es portin a terme en l’exercici de les comeses que li han confiat el poder adjudicador que fa
l’encàrrec i que el controla o altres persones jurídiques controlades de la mateixa manera per l'entitat que fa l’encàrrec. La LCSP estableix que el
compliment efectiu d'aquest requisit ha de quedar reflectit en la memòria integrant dels comptes anuals de l'ens destinatari de l’encàrrec i, en
conseqüència, ha de ser objecte de verificació per l'auditor de comptes en la realització de l'auditoria dels comptes anuals esmentats de conformitat amb
la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes.

[...]
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»Considerem que l'evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la nostra opinió amb excepcions.

»Paràgraf d’èmfasi

»Cridem l'atenció sobre la nota «7. Fons propis» de la memòria dels comptes anuals adjunts, que mostra que els fons propis, al tancament de l'exercici
2018, són positius per import de 720.352,63 euros (2.008.618,09 euros a l’exercici anterior) i que el resultat de l’exercici és negatiu per import de
3.010.766,87 euros (a l'exercici anterior també negatiu per import de 3.809.137,02 euros). A més, aquesta nota indica que la continuïtat de l'Entitat està
condicionada totalment al suport financer que com fins ara li ve donant la CAIB. També cridem l'atenció sobre la nota «6. Instruments financers» de la
memòria adjunta, que mostra que un import de 59.646.199,74 euros dels actius financers corresponen a deutes de la CAIB amb l'Entitat, aquest import
representa el 99,82% del total de l'actiu del balanç adjunt. Per últim, cridem l'atenció sobre el compte de pèrdues i guanys adjunt que mostra que l'únic
ingrés de l'Entitat, per import de 15.405.266,08 euros, correspon a les subvencions d'explotació de la CAIB incorporades al resultar de l'exercici. Aquests
fets són evidència que l'Entitat depèn de les aportacions que realitza la CAIB per poder continuar amb la seva activitat. La nostra opinió no ha estat
modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Altres qüestions

»Tal com s'indica en la nota 2 de la memòria adjunta, d'acord amb la normativa que regeix l'actuació de l'Entitat, els comptes anuals adjunts, els han
preparat l’òrgan de govern d'acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’Entitat amb el propòsit de mostrar la imatge fidel. En
conseqüència, els comptes anuals adjunts s'han preparat en virtut d'aquest marc normatiu d'informació financera i han estat auditats aplicant les Normes
d'Auditoria del Sector Públic de la Intervenció General de l'Estat. Aquest informe en cap cas s'ha d'entendre com un informe d’auditoria en els termes
prevists en la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes vigent a Espanya.

»La liquidació del pressupost administratiu dels comptes anuals adjunts mostra que l'Entitat ha executat despesa corrent per damunt de les previsions de
despesa del pressupost d'explotació, per import de 135.924,13 euros. Aquest fet suposa un incompliment de l'article 40.3 de la Llei 14/2014, de 29 de
desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que estableix que tenen caràcter limitador, a l'efecte de requerir l'autorització prèvia
del conseller competent en matèria d'hisenda i pressuposts a que fa referència l'article 63 de la Llei esmentada, l'import total de les previsions de despesa
del pressupost: d'explotació.

[...]

»Responsabilitats de la direcció i dels responsables del govern de l’Entitat en relació als comptes anuals

[...]

»Els comptes anuals als quals es refereix aquest informe varen ser formulats per l’òrgan de govern de l’Entitat el 28 de febrer de 2019 i varen ser posats a
la disposició de C.M.S. Auditors Associats, S.L. el 14 de març de 2019.»
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QUADRE NÚM. IV.9.8. ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (EPRTVIB)
ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (EPRTVIB)

OBJECTE SOCIAL:
Regulació i gestió dels serveis de radiodifusió i televisió competència de la Comunitat
Autònoma

INGRESSOS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI NEGATIU

2018
0,00
0,00
682.936,00
29.600.000,00
1.928.336,00
32.211.272,00
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
33.711.272,00
133.245,00
0,00
133.245,00
33.844.517,00
-95.284,00

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
III. Inversions immobiliàries
IV. Inv. en empr. i ent. del grup i assoc. l/t
V. Inversions financeres a llarg termini
VI. Actius per imposts diferits
VII. Deutors comercials no corrents

2018
11.609.325,00
47.377,00
11.500.109,00
0,00
51.786,00
10.053,00
0,00
0,00

B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
III. Deutors comerc. i altres comptes a cobrar
IV. Inv. en empr. del grup i assoc. c/t
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

27.632.215,00
0,00
60.940,00
10.115.706,00
10.377.067,00
0,00
0,00
7.078.502,00
39.241.540,00

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
2018
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
682.936,00
2. Var. exist. produc. acab. i en curs de fabr.
0,00
3. Treballs realitz. per l'entitat per al seu actiu
0,00
4. Aprovisionaments
-18.327.872,00
5. Altres ingressos d'explotació
31.328.529,00
6. Despeses de personal
-4.950.877,00
7. Altres despeses d'explotació
-7.058.953,00
8. Amortització de l'immobilitzat
-517.677,00
9. Imputació de subv. de l'immob. no financer
0,00
10. Excessos de provisions
16.814.471,00
11. Deterior. i result. per alien. de l'immob.
2.013.125,00
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
19.983.682,00
12. Ingressos financers
1.928.366,00
13. Despeses financeres
0,00
14. Var. de valor raonable en inst. financers
0,00
15. Diferències de canvi
25.612,00
16. Deterior. i resultat per alien. d'inst. financ.
0,00
A.2) RESULTAT FINANCER
1.953.978,00
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A1+A2)
21.937.660,00
17. Imposts sobre beneficis
0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI OP.CONT (A3+17)
21.937.660,00
B) RESULTAT PER OP.INTERROMPUDES
0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A4+B)
21.937.660,00

Exercici 2018
PARTÍCIPS

%

CAIB

100.00

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2017
DESPESES
0,00 1. Despeses de personal
0,00 2. Despeses corrents en béns i serveis
628.441,00 3. Despeses financeres
32.100.000,00 4. Transferències corrents
44.968,00
32.773.409,00 OPERACIONS CORRENTS
0,00 6. Inversions reals
0,00 7. Transferències de capital
0,00 OPERACIONS DE CAPITAL
32.773.409,00 OPERACIONS NO FINANCERES
0,00 8. Actius financers
0,00 9. Passius financers
0,00 OPERACIONS FINANCERES
32.773.409,00 TOTAL DESPESES
0,00 RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU
BALANÇ DE SITUACIÓ
2017
PATRIMONI NET I PASSIU
7.133.535,00 A) PATRIMONI NET
48.014,00 A-1) Fons propis
7.023.682,00 I. Capital
0,00 II. Reserves
51.786,00 III. Resultats d'exercicis anteriors
10.053,00 IV. Altres aportacions de socis
0,00 V. Resultat de l'exercici
0,00 VI. Altres instruments de patrimoni net
A-2) Ajusts per canvis de valor
29.145.208,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats
0,00 B) PASSIU NO CORRENT
60.754,00 I. Provisions a llarg termini
20.058.505,00 II. Deutes amb entitats de crèdit
1.500.000,00 III. Altres passius no corrents
0,00 C) PASSIU CORRENT
0,00 I. Deutes amb entitats de crèdit
7.525.949,00 II. Altres passius corrents
36.278.743,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

2018
5.377.551,00
25.421.837,00
4.759,00
0,00

2017
4.709.435,00
26.623.704,00
168,00
0,00

30.804.147,00
2.644.305,00
0,00
2.644.305,00
33.448.452,00
0,00
491.349,00
491.349,00
33.939.801,00
0,00

31.333.307,00
193.429,00
0,00
193.429,00
31.526.736,00
0,00
491.296,00
491.296,00
32.018.032,00
755.377,00

2018
3.419.934,00
3.419.934,00
0,00
0,00
-61.955.787,00
43.438.061,00
21.937.660,00
0,00
0,00
0,00
22.860.976,00
15.561.018,00
7.246.726,00
53.232,00
12.960.630,00
491.297,00
12.469.333,00
39.241.540,00

2017
-18.517.726,00
-18.517.726,00
0,00
0,00
-47.087.437,00
43.438.061,00
-14.868.350,00
0,00
0,00
0,00
40.758.004,00
32.948.970,00
7.739.372,00
69.662,00
14.038.465,00
490.000,00
13.548.465,00
36.278.743,00

ALTRES DADES
2017
628.441,00
0,00
0,00
-19.908.130,00
31.344.623,00
-4.759.435,00
-6.734.920,00
-484.013,00
0,00
384.163,00
-15.383.879,00
-14.913.150,00
2.157,00
-168,00
0,00
42.811,00
0,00
44.800,00
-14.868.350,00
0,00
-14.868.350,00
0,00
-14.868.350,00
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PRESENTACIÓ DE:
Comptes anuals
Informe d'auditoria
Firma d'auditoria
Deute viu a final de l'exercici
Contractes formalitzats
Subvencions i ajudes concedides
PERSONAL
Nombre mitjà de treballadors
Mitjana de despesa de personal

SÍ
NO
X
X
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS, S.L.
Nre. operacions
Import total
1,00
7.738.023,00
206,00
20.838.853,39
0,00
0,00
2018
112,00
44.204,25

2017
110,00
43.267,59
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RESULTAT DEL CONTROL FINANCER I DE L'AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA FINANCERA

«[…]

»Opinió amb excepcions

»Hem fet una auditoria financera dels comptes anuals de l'Ens Públic Radiotelevisió de les Illes Balears (l’Entitat), que comprenen el balanç al 31 de
desembre de 2018, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la liquidació del pressupost
corresponents a l’exercici anual acabat en aquesta data, com també la memòria dels comptes anuals que inclou un resum de les polítiques comptables
significatives.

»En la nostra opinió, excepte pels possibles efectes de la qüestió descrita en la secció Fonament de l’opinió amb excepcions del nostre informe, els
comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes materials, la imatge fidel de la situació financera de l'Entitat a 31 de desembre de 2018, com
també dels resultats de les seves operacions i de la liquidació del pressupost corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, i de conformitat
amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d’aplicació que és el Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla
general de comptabilitat.

»Fonament de l’opinió amb excepcions

»En el desenvolupament del nostre treball s’han posat de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten l'opinió de l’informe:

»Limitació a l’abast

»D'acord amb la nota «1. Activitat de l’Entitat» de la memòria adjunta, el model de finançament de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
procedeix exclusivament dels pressuposts aprovats per la Comunitat Autònoma dels Illes Balears (CAIB) per a cada exercici, en el qual s’estableixen les
aportacions tant de capital com d’explotació per a finançar les activitats de l'Entitat. L’epígraf «I. Immobilitzat intangible» i l’epígraf «II. Immobilitzat
material» de l'actiu no corrent del balanç adjunt presenten un valor net comprable, al tancament de l’exercici 2018, de 47.377,02 euros i 11.500.109,19
euros, respectivament. L’epígraf «5. Altres ingressos d’explotació» de l compte de pèrdues i guanys adjunt inclou un import de 1.500.000,00 euros
corresponent a subvencions de capital de la CAIB concedides durant l’exercici 2018. A més, l’epígraf «VI. Altres aportacions de socis» presenta un saldo
de 43.438.060,92 euros que, d 'acord amb el detall a portat per l'Entitat, inclou, entre altres conceptes. traspassos de subvencions de capital,
reclassificacions de saldos i ajusts per la fusió. D'acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l'Entitat, les subvencions de capital
destinades a finançar elements de l’actiu no corrent s'han de registrar directament dins el patrimoni net i s’imputen en el compte de pèrdues i guanys com
a ingressos de l’exercici en proporció a la dotació a l'amortització dels elements d’immobilitzat o, si s’escau, quan se’n produeixi l’alienació, correcció
valorativa per deteriorament o baixa en balanç dels elements que han finançat. A més, quan es reben transferències per a la cancel·lació d'un
finançament específic, la imputació s’ha de realitzar en funció de l’element finançat. L'Entitat no ha aplicat de manera sistemàticament aquesta norma de
registre i valoració de subvencions, donacions i llegats rebuts i no ha aportat la documentació justificativa i antecedents suficients per determinar com
s’han finançat tots els elements que figuren registrats com a immobilitzat a l’actiu no corrent del balanç adjunt. En conseqüència, no ens ha estat possible
determinar quin saldo hauria de figurar als epígrafs «V. Resultats d’exercicis anterior», «VI. Altres aportacions de socis» i «A.3) Subvencions, donacions i
llegats rebuts» del patrimoni net del balanç adjunt, com tampoc l’efecte de la imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres sobre el compte
de pèrdues i guanys adjunt i l’efecte sobre l’estat de canvis en el patrimoni net adjunt.
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[…]

»Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la nostra opinió amb excepcions.

»Paràgrafs d’èmfasi

»Cridem l'atenció sobre la nota «1. Activitat de l'Entitat» de la memòria adjunta, en la qual s’indica que el model de finançament de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears procedeix exclusivament dels pressuposts aprovats per la Comunitat Autònoma dels Illes Balears per a cada exercici,
en el qual s'estableixen les aportacions tant de capital com d'explotació per a finançar les activitats del Ens. També cridem l’atenció sobre la nota «2.
Bases de presentació dels comptes anuals» de la memòria adjunta, en la qual s'indica que l’Entitat ha de ser entesa sota aquest principi ja que constitueix
un servei públic d’àmbit autonòmic baix suport de la comunitat autònoma i no existeixen riscos de continuïtat del servei. També cridem l’atenció sobre el
balanç adjunt que mostra que els fons propis al tancament de l’exercici anterior eren negatius per import de -18.141.050,93 euros. També cridem l'atenció
sobre la liquidació del pressupost 2018 adjunta, la qual mostra que els ingressos meritats per transferències corrents i de capital, per import de
31.100.000, euros, representen el 92% dels ingressos totals de la liquidació. També cridem l'atenció sobre la nota «12. Subvencions» de la memòria
adjunta, en la qual s’indica que l'Entitat té subvencions a reintegrar a la CAIB per superàvits pressupostaris dels exercicis 2013 a 2017, per un import de
2.180.091,96 euros (2.105.128,96 euros al tancament de l’exercici anterior) que figuren classificades a l’epígraf «III. Deutes amb empreses del grup i
associades» del passiu no corrent del balanç adjunt. Per últim, cridem l’atenció sobre la nota «15. Operacions amb parts vinculades» de la memòria
adjunta, en la qual s'indica que el saldo deutors de la CAIB amb l'Entitat és per un import de 10.376.142,90 euros (1.500.000,00 euros al tancament de
l'exercici anterior) que figura classificat a l’epígraf «IV. Inversions en empreses del grup i associades» de l'actiu corrent del balanç adjunt. Aquests fets són
evidència que l’Entitat depèn de les aportacions que realitza la CAIB per poder continuar amb la seva activitat. La nostra opinió no ha estat modificada en
relació amb aquesta qüestió.

»Cridem l’atenció sobre la nota «6. Immobilitzat material» de la memòria adjunta, en la qual s’indica que el resultat de l’informe de valoració de l'edifici de
la seu de Calvià que s’ha encarregat a un expert independent posa de manifest el major valor de mercat de les construccions situades en Calvià respecte
al valor net comptable amb el qual figuren en la comptabilitat per import de 2.349.162.20 euros. Aquest import corregeix un error en la provisió excessiva
danys anteriors que oblidaven incloure el valor de sòl a l'hora del càlcul de la provisió. També cridem l’atenció sobre la nota «17. Provisions i
contingències» de la memòria adjunta, en la qual s’indica que s'estima que la probabilitats que el TEAC emeti una resolució en contra dels anteriors casos
d’una altra televisions i que obligui aquest Ens a retornar les quotes d’IVA de 2011 a 2014 són nul·les o remotes, i per això en 2018 s'ha procedit a
desdotar les provisions corresponents a aquest període d'IVA, tant de principal com d’interessos per import de 17.772.526,17 euros, dels quals s’ha
comptabilitzat contra el resultat de l'exercici 2018 un import de 16.814.471,41 euros i la resta compensant saldos deutors de la Hisenda Pública. L'ajust del
deteriorament del valor de l’immobilitzat material i l'excés de provisió esmentats es corresponen amb l'import de 19.163.633,61 euros que figura a l'epígraf
«10. Excés de provisions» del compte de pèrdues i guanys adjunt. La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Cridem l’atenció sobre la nota «13. Situació fiscal» de la memòria adjunta, en la qual s’indica, entre altres qüestions, que durant l’exercici 2018 es va
obtenir la devolució de la resta de les quotes d'IVA pendents dels exercicis 2011 a 2014 (a excepció dels mesos de maig i juny de 2012 de TV) sent
l’import cobrat en 2018, sense comptar interessos, de 12.331.935,66 euros. A data 31 de desembre de 2018, el saldo de 9.902.064,76 euros reflectit en el
compte «470. Hisenda Pública, deutora per IVA» es compon de les quotes d'IVA pendents de cobrament de 2016 a setembre 2017 per import de
4.339.892,25 euros i de les quotes d’IVA pendents de cobrament del 2018 per 5.562.172,51 euros. Els interessos cobrats, durant l’exercici 2018, per la
devolució de les quotes d’IVA, per import de 1.918.804,94 euros, figuren registrats dins el saldo de l’epígraf «12. Ingressos financers» del compte de
pèrdues i guanys adjunt. La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Cridem l’atenció sobre la nota «17. Provisions i contingències» de la memòria adjunta, en la qual s'indica, entre altres qüestions, que hi ha dotada una
provisió, per import 15.561.018,27 euros, classificada a l'epígraf «I. Provisions a llarg termini» del passiu no corrent del balanç adjunt, conseqüència de les
inspeccions d'IVA produïdes durant l’exercici 2017 sobre els anys 2015, 2016 i fins al tercer trimestre de 2017, que corresponen a 14.601.062,00 per les
quotes d’aquests exercicis i 575.382,00 euros per interessos financers, més els corresponents a l'exercici 2018 per import de 384.574,00 euros. Aquests
interessos de l'exercici 2018 i la dotació, durant l’exercici 2017, de la provisió esmentada figuren al saldo i a les xifres comparatives, respectivament, de
l’epígraf «11. Altres resultats» del compte de pèrdues i guanys adjunt. La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió.
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»Cridem l’atenció sobre la nota «18. Altra informació» de la memòria adjunta, en la qual s’indica que els contractes signats pel grup i les obligacions
compromeses per al 2019, que aniran reportant-se durant tot l'exercici, ascendeixen a més de 34 milions d'euros (incloses inversions de renovació
tecnològica) i comprenen tant els encàrrecs de producció de programes com contractes de col·laboració per a l'activitat de TV i ràdio, serveis tècnics,
personal, estructura, etc. A més, inclou els principals contractes pluriennals amb la corresponent tramitació administrativa que mostra unes anualitats per
un import total de 10.728.652 euros que corresponen als exercicis 2020 a 2022, per imports de 6.813.325,00 euros, 3.581.326,00 euros i 334.000,00
euros, respectivament. La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Altres qüestions

»Tal com s'indica en la nota 2 de la memòria adjunta, d'acord amb la normativa que regeix l’actuació de l’Entitat, els comptes anuals adjunts, els han
preparat l’òrgan de govern d'acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’Entitat amb el propòsit de mostrar la imatge fidel. En
conseqüència, els comptes anuals adjunts s'han preparat en virtut d'aquest marc normatiu d'informació financera i han estat auditats aplicant les Normes
d'Auditoria del Sector Públic de la Intervenció General de l'Estat. Aquest informe en cap cas s'ha d'entendre com un informe d’auditoria en els termes
prevists en la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes vigent a Espanya.

»L'Entitat no ha aportat l'evidència documental adequada i suficient per verificar el compliment, durant l'exercici 2018, de la normativa sobre protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals, que li és d'aplicació.

»La «liquidació del pressupost administratiu» dels comptes anuals adjunts, mostra que l’Entitat ha executat despesa corrent per damunt de les previsions
de despesa del pressupost d’explotació, per import de 8.800,00 euros; que ha executat despesa del capítol «VI. Inversions reals» per damunt de les
previsions de variacions dels actius i els passiu s no financers incloses en el pressupost de capital, per import de 82.305,00 euros; i que ha executat
despesa del capítol «IX. Variació de passius financers» per damunt de les previsions de variacions dels actius i els passius financers incloses en el
pressupost de capital, per import de 1.349,00 euros. Aquests fets suposen tres incompliments de l'article 40.3 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de
finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears (LFCAIB), que estableix que tenen caràcter limitador, a l'efecte de requerir l'autorització prèvia del
conseller competent en matèria d'hisenda i pressuposts a què fa referència l'article 63 de la Llei esmentada, l'import total de les previsions de despesa del
pressupost d’explotació, l'import total de les previsions de variacions dels actius i els passius financers incloses en el pressupost de capital i l’import total
de les previsions de variacions dels actius i els passius financers incloses en el pressupost de capital.

»L'Entitat, a 31 de desembre de 2018, té inversions financeres per imposicions a curt termini d'excedents de tresoreria, per import de 5.000.000,00 euros, i
no consta que aquestes s'hagin tramitat donant compliment a l'article 11 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat
Autònoma dels Illes Balears, que estableix que la coordinació i el control de la gestió de la tresoreria dels ens que integren el sector públic instrumental
han de dur a terme de manera centralitzada la direcció general competent en matèria de tresoreria o l’òrgan que, si escau, s'estableixi reglamentàriament.

[...]

»Responsabilitats de la direcció i dels responsables del govern de l’Entitat en relació als comptes anuals

[...]

»Els comptes anuals als quals es refereix aquest informe varen ser formulats per l’òrgan de govern de l’Entitat el 25 de febrer de 2019 i varen ser posats a
la disposició de C.M.S. Auditors Associats, S.L. el 27 de febrer de 2019. Aquests comptes anuals varen ser reformulats amb data 31 de maig de 2019 i
varen ser posats a la disposició de C.M.S. Auditors Associats, S.L. el dia 7de juny de 2019.»
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INFORME DE CONTROL FINANCER 10/2018 DE REVISIÓ LIMITADA DE DESPESES DE PERSONAL DE L’ENTITAT ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS DE 05/09/2019
«[…]

»2.- PRINCIPALS CONCLUSIONS DEL CONTROL REALITZAT

»De l'informe emès, s'han qualificat com a deficiències aquelles debilitats en la gestió de les despeses de personal d'escassa rellevància i per a les que es
proposa una millora, i com a irregularitats, aquelles debilitats de major importància per a la gestió de les despeses de personal i que determinen l'adopció
d'una mesura correctora. En aquest informe es fa una descripció de les que tenen major impacte.
»D'acord amb l'informe d'auditoria emès el 12 d'agost de 2019, es varen posar de manifest 7 deficiències així com 10 irregularitats.
»De les irregularitats detectades cal destacar les més significatives:
»• A l'àrea d'anàlisi de la Relació de Llocs de Treball (RLT), s'ha detectat que hi ha un augment en el complement d'alguns treballadors que coincideix
amb la reducció aplicada als conceptes retributius establerta en la Llei 6/2010 (5% reducció). Aquest augment del complement esmentat no es paga als
treballadors perquè queda compensat amb una reducció del 5% que consta en els fulls de nòmina.
»• A l'àrea d'anàlisi de l'objectiu de determinar si la totalitat del personal presta serveis de manera efectiva a l'entitat, s'ha detectat que hi havia set
treballadors que desenvolupaven treballs habituals a l'entitat, i estaven contractats com a treballadors autònoms econòmicament dependents, i que foren
donats d'alta d'ofici per la Inspecció de Treball. L'efecte econòmic es de 360.328,42 € per ingrés de quotes de la seguretat social més 72.065,68 € de
recàrrec.
»• A l'àrea d'anàlisi de l'objectiu de determinar si les retribucions abonades s'ajusten a l'establert a les disposicions legals, s'ha comprovat l'existència de
dferències a la suma de complements que cobren dterminats treballadors en relació a la RLT vigent i actualitzada.
»Respecte a la mostra analitzada,

MOSTRA
TIPUS

IRREGULARITATS

ELEMENTS REVISATS

IMPORT

INCIDÈNCIES

IMPORT

% ERROR
S / Nº NÒMINAS

S / IMPORT

Personal no directiu

29

67.354,97 €

2

655,63 €

6,90

0,97

Personal directiu

11

48.314,62 €

3

24,09€

27,27

0,05

R.L.T. (Rel. Llocs Treball)

89

2.778.178,26 €

7

19.563,88 €

7,87

0,70

»D'aquestes irregularitats detectades s'estima un error sistèmic de 26.384,85 €.
»Conclusió final
»Aquesta Intervenció considera que, excepte per les irregularitats esmentades anteriorment, la revisió limitada realitzada sobre els documents justificatius
de les despeses de personal de l'entitat ha resultat favorable en relació als objectius descrits al pla de control.»
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QUADRE NÚM. IV.9.9. FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)
FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

OBJECTE SOCIAL:
Executar la política de la Conselleria competent en materia d'agricultura i pesca relativa
al foment i la millora dels sectors agrari i pesquer, com també ser l’organisme pagador
de les ajudes de la UE

INGRESSOS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI NEGATIU

0,00
0,00
78.945,31
10.146.575,57
1,25
10.225.522,13
0,00
67.972.915,80
67.972.915,80
78.198.437,93
161.449,00
0,00
161.449,00
78.359.886,93
0,00

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
III. Inversions immobiliàries
IV. Inv. en empr. i ent. del grup i assoc. l/t
V. Inversions financeres a llarg termini
VI. Actius per imposts diferits
VII. Deutors comercials no corrents

2018
56.953.827,30
607.205,55
4.674.620,02
2.615.413,26
34.386.391,93
14.670.196,54
0,00
0,00

B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
III. Deutors comerc. i altres comptes a cobrar
IV. Inv. en empr. del grup i assoc. c/t
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

2018

65.210.758,66
0,00
0,00
15.310.641,19
38.219.693,71
10.925.620,16
0,00
754.803,60
122.164.585,96

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
2018
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
0,00
2. Var. exist. produc. acab. i en curs de fabr.
0,00
3. Treballs realitz. per l'entitat per al seu actiu
0,00
4. Aprovisionaments
0,00
5. Altres ingressos d'explotació
70.276.239,75
6. Despeses de personal
-6.762.836,19
7. Altres despeses d'explotació
-63.368.566,32
8. Amortització de l'immobilitzat
-544.078,14
9. Imputació de subv. de l'immob. no financer
544.078,14
10. Excessos de provisions
0,00
11. Deterior. i result. per alien. de l'immob.
0,00
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
144.837,24
12. Ingressos financers
1,25
13. Despeses financeres
-138.731,68
14. Var. de valor raonable en inst. financers
0,00
15. Diferències de canvi
0,00
16. Deterior. i resultat per alien. d'inst. financ.
0,00
A.2) RESULTAT FINANCER
-138.730,43
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A1+A2)
6.106,81
17. Imposts sobre beneficis
0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI OP.CONT (A3+17)
6.106,81
B) RESULTAT PER OP.INTERROMPUDES
0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A4+B)
6.106,81

Exercici 2018
PARTÍCIPS

%

CAIB

100.00

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2017
DESPESES
0,00 1. Despeses de personal
0,00 2. Despeses corrents en béns i serveis
159.568,13 3. Despeses financeres
10.554.917,76 4. Transferències corrents
718,40
10.715.204,29 OPERACIONS CORRENTS
0,00 6. Inversions reals
56.817.162,61 7. Transferències de capital
56.817.162,61 OPERACIONS DE CAPITAL
67.532.366,90 OPERACIONS NO FINANCERES
0,00 8. Actius financers
0,00 9. Passius financers
0,00 OPERACIONS FINANCERES
67.532.366,90 TOTAL DESPESES
-27.697,03 RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU
BALANÇ DE SITUACIÓ
2017
PATRIMONI NET I PASSIU
86.956.583,44 A) PATRIMONI NET
656.999,56 A-1) Fons propis
4.790.388,57 I. Capital
2.628.770,16 II. Reserves
43.742.113,99 III. Resultats d'exercicis anteriors
35.138.311,16 IV. Altres aportacions de socis
0,00 V. Resultat de l'exercici
0,00 VI. Altres instruments de patrimoni net
A-2) Ajusts per canvis de valor
64.544.087,94 A-3) Subvencions, donacions i llegats
0,00 B) PASSIU NO CORRENT
0,00 I. Provisions a llarg termini
8.783.467,63 II. Deutes amb entitats de crèdit
37.201.030,75 III. Altres passius no corrents
16.812.107,61 C) PASSIU CORRENT
0,00 I. Deutes amb entitats de crèdit
1.747.481,95 II. Altres passius corrents
151.500.671,38 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

2018
6.762.836,19
1.575.766,26
138.731,68
1.617.046,50

2017
6.264.153,07
1.633.265,35
183.943,69
2.519.321,27

10.094.380,63
365.158,68
60.181.860,37
60.547.019,05
70.641.399,68
0,00
1.173.636,35
1.173.636,35
71.815.036,03
6.544.850,90

10.600.683,38
285.150,05
55.500.594,15
55.785.744,20
66.386.427,58
0,00
1.173.636,35
1.173.636,35
67.560.063,93
0,00

2018
7.410.864,80
0,00
0,00
0,00
-6.106,81
0,00
6.106,81
0,00
66.826,23
7.344.038,57
49.542.962,50
0,00
2.264.545,58
47.278.416,92
65.210.758,66
1.197.129,35
64.013.629,31
122.164.585,96

2017
7.559.555,84
-6.106,81
0,00
0,00
-6.593,81
0,00
487,00
0,00
62.492,06
7.503.170,59
79.390.920,79
0,00
3.438.181,93
75.952.738,86
64.550.194,75
1.208.728,09
63.341.466,66
151.500.671,38

ALTRES DADES
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
66.100.559,13
-6.264.153,07
-59.652.693,77
-470.927,00
470.927,00
0,00
0,00
183.712,29
718,40
-183.943,69
0,00
0,00
0,00
-183.225,29
487,00
0,00
487,00
0,00
487,00
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PRESENTACIÓ DE:
Comptes anuals
Informe d'auditoria
Firma d'auditoria
Deute viu a final de l'exercici
Contractes formalitzats
Subvencions i ajudes concedides
PERSONAL
Nombre mitjà de treballadors
Mitjana de despesa de personal

SÍ
NO
X
X
C.M.S. Auditors Associats, S.L.
Nre. operacions
Import total
3,00
3.461.674,93
55,00
1.922.572,39
8,00
78.230.457,79
2018
148,00
45.694,83

2017
146,50
42.758,72
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RESULTAT DEL CONTROL FINANCER I DE L'AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA FINANCERA

«[…]

»Opinió

»Hem fet una auditoria financera dels comptes anuals del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (l'Entitat), que comprenen el balanç al
31 de desembre de 2018, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la liquidació del pressupost
corresponents a l’exercici anual acabat en aquesta data, com també la memòria dels comptes anuals que inclou un resum de les polítiques comptables
significatives.

»En la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes materials, la imatge fidel de la situació financera de l'Entitat a 31 de
desembre de 2018, com també dels resultats de les seves operacions i de la liquidació del pressupost corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta
data, i de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació que és el Reial Decret 1514/2007,de 16 de novembre, pel qual
s’aprova el Pla general de comptabilitat.

»Fonament de l’opinió

[...]

»Considerem que l'evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la nostra opinió.

»Paràgrafs d’èmfasi

»Cridem l'atenció la nota «1. Activitat de l'empresa» de memòria adjunta, en la qual s'indica que l'Entitat no té cap activitat que generi ingressos
significatius, fet pel qual la seva continuïtat està supeditada al suport financer de la CAIB; sobre la nota «18. Subvencions, donacions i llegats» en la qual
s’indica que tota l’activitat del FOGAIBA està finançada mitjançant subvencions; i sobre la «26. Liquidació del pressupost administratiu» en la qual s’indica
que els ingressos meritats per transferències corrents són 10.146.575,57 euros i els ingressos meritats per transferències de capital són 67.972.915,80
euros, aportacions que suposen el 99,7% dels ingressos totals liquidats a l’exercici 2018 (78.119.491,37 euros sobre 78.359.886,93 euros). Aquests fets
evidencien que l’Entitat depèn de les aportacions que realitza la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per poder continuar amb la seva activitat. La
nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Cridem l'atenció sobre la nota «2. Bases de presentació dels comptes anuals» de la memòria adjunta en la qual s’indica que s’han aplicat els principis
específics de comptabilitat pressupostària, sense que aquests contradiguin en cap cas els purament comptables i en particular la Instrucció 1/2008, de 26
de febrer, de liquidació del pressupost administratiu. També cridem l’atenció sobre la nota «3. Aplicació del resultat» de la memòria adjunta en la qual
s’indica que per la pròpia activitat del FOGAIBA, el resultat comptable hauria de ser nul, o en tot cas compensar-se en exercicis següents, ja que totes les
despeses estan subvencionades sense tenir altre tipus d’activitat que generi resultats. Les circumstàncies que fan que el resultat sigui positiu, es deu a
l’aplicació d’una provisió per pagaments indeguts reclamats per import de 6.106,81 euros. Per últim cridem l’atenció sobre el balanç adjunt que mostra que
els fons propis de l’Entitat, al tancament de l’exercici 2018, són per import de 0,00 euros, atès que el resultat d’aquest exercici, 6.106,81 euros, compensa

143

Informe del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018

exactament els fons propis negatius de l’exercici anterior. Aquest fet, que al tancament de l’exercici els fons propis de l’Entitat siguin 0,00 euros, és
conseqüència de l’aplicació de la Instrucció 1/2008 del Conseller d’Economia, Hisenda i Innovació i en concret el seu punt cinquè on s’estableix «que a
causa de la seva naturalesa les transferències rebudes de la comunitat autònoma de les Illes Balears i els seus ens dependents, en la part que no s’hagin
destinat a executar de l’exercici, s’hauran de retornar a l’ens concedent dins l’exercici següent». La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb
aquesta qüestió.

»Altres qüestions

»Tal com s'indica en la nota 2 de la memòria adjunta, d'acord amb la normativa que regeix l'actuació de l'Entitat, els comptes anuals adjunts, els han
preparat l’òrgan de govern d'acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’Entitat amb el propòsit de mostrar la imatge fidel. En
conseqüència, els comptes anuals adjunts s'han preparat en virtut d'aquest marc normatiu d'informació financera i han estat auditats aplicant les Normes
d'Auditoria del Sector Públic de la Intervenció General de l'Estat. Aquest informe en cap cas s'ha d'entendre com un informe d’auditoria en els termes
prevists en la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes vigent a Espanya.

[...]

»Responsabilitats de la direcció i dels responsables del govern de l’Entitat en relació als comptes anuals

[...]

»Els comptes anuals als quals es refereix aquest informe varen ser formulats per l’òrgan de govern de l’Entitat el 21 de febrer de 2019 i varen ser posats a
la disposició de C.M.S. Auditors Associats, S.L. el 14 de març de 2019.»
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QUADRE NÚM. IV.9.10. PORTS DE LES ILLES BALEARS
PORTS DE LES ILLES BALEARS

Exercici 2018

OBJECTE SOCIAL:
Exercici de competències executives de l'Administració autonòmica en matèria de ports i
d’instal·lacions portuàries i marítimes

INGRESSOS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI NEGATIU

2018
0,00
0,00
22.196.587,84
2.760.049,11
231.642,64
25.188.279,59
0,00
0,00
0,00
25.188.279,59
0,00
0,00
0,00
25.188.279,59
-123.961,75

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
III. Inversions immobiliàries
IV. Inv. en empr. i ent. del grup i assoc. l/t
V. Inversions financeres a llarg termini
VI. Actius per imposts diferits
VII. Deutors comercials no corrents

2018
395.141.095,47
165.068,92
174.959.543,45
172.928.737,64
47.087.745,46
0,00
0,00
0,00

B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
III. Deutors comerc. i altres comptes a cobrar
IV. Inv. en empr. del grup i assoc. c/t
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

41.495.600,05
0,00
0,00
2.557.644,50
13.489.372,61
6.202,20
49.758,34
25.392.622,40
436.636.695,52

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
2018
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
22.181.260,49
2. Var. exist. produc. acab. i en curs de fabr.
0,00
3. Treballs realitz. per l'entitat per al seu actiu
0,00
4. Aprovisionaments
0,00
5. Altres ingressos d'explotació
2.939.146,09
6. Despeses de personal
-4.579.364,39
7. Altres despeses d'explotació
-1.007.346,12
8. Amortització de l'immobilitzat
-3.781.527,08
9. Imputació de subv. de l'immob. no financer
1.181.999,26
10. Excessos de provisions
0,00
11. Deterior. i result. per alien. de l'immob.
-20.125,00
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
16.914.043,25
12. Ingressos financers
67.873,01
13. Despeses financeres
-3.205.777,66
14. Var. de valor raonable en inst. financers
0,00
15. Diferències de canvi
0,00
16. Deterior. i resultat per alien. d'inst. financ.
0,00
A.2) RESULTAT FINANCER
-3.137.904,65
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A1+A2)
13.776.138,60
17. Imposts sobre beneficis
0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI OP.CONT (A3+17)
13.776.138,60
B) RESULTAT PER OP.INTERROMPUDES
0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A4+B)
13.776.138,60

PARTÍCIPS

%

CAIB

100.00

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2017
DESPESES
0,00 1. Despeses de personal
0,00 2. Despeses corrents en béns i serveis
21.237.763,55 3. Despeses financeres
2.829.396,59 4. Transferències corrents
165.308,38
24.232.468,52 OPERACIONS CORRENTS
0,00 6. Inversions reals
0,00 7. Transferències de capital
0,00 OPERACIONS DE CAPITAL
24.232.468,52 OPERACIONS NO FINANCERES
0,00 8. Actius financers
0,00 9. Passius financers
0,00 OPERACIONS FINANCERES
24.232.468,52 TOTAL DESPESES
-1.413.797,10 RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU
BALANÇ DE SITUACIÓ
2017
PATRIMONI NET I PASSIU
395.917.901,10 A) PATRIMONI NET
12.766,55 A-1) Fons propis
171.930.480,89 I. Capital
173.917.559,70 II. Reserves
50.057.093,96 III. Resultats d'exercicis anteriors
0,00 IV. Altres aportacions de socis
0,00 V. Resultat de l'exercici
0,00 VI. Altres instruments de patrimoni net
A-2) Ajusts per canvis de valor
38.456.609,18 A-3) Subvencions, donacions i llegats
0,00 B) PASSIU NO CORRENT
0,00 I. Provisions a llarg termini
6.231.835,96 II. Deutes amb entitats de crèdit
13.063.047,51 III. Altres passius no corrents
5.709,17 C) PASSIU CORRENT
49.933,34 I. Deutes amb entitats de crèdit
19.106.083,20 II. Altres passius corrents
434.374.510,28 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

2018
4.579.364,39
3.794.803,45
3.205.777,66
0,00

2017
4.210.382,01
3.034.361,57
3.503.861,28
0,00

11.579.945,50
7.304.266,84
0,00
7.304.266,84
18.884.212,34
0,00
6.428.029,00
6.428.029,00
25.312.241,34
0,00

10.748.604,86
3.469.631,76
5.000.000,00
8.469.631,76
19.218.236,62
0,00
6.428.029,00
6.428.029,00
25.646.265,62
0,00

2018
358.275.286,98
280.671.461,81
0,00
32.917.015,21
0,00
233.978.308,00
13.776.138,60
0,00
0,00
77.603.825,17
67.425.473,63
651.058,41
65.769.567,52
1.004.847,70
10.935.934,91
9.598.129,64
1.337.805,27
436.636.695,52

2017
345.789.174,79
266.895.323,21
0,00
25.024.115,36
0,00
233.978.308,00
7.892.899,85
0,00
0,00
78.893.851,58
78.166.105,79
2.151.096,56
75.166.943,12
848.066,11
10.419.229,70
9.263.381,42
1.155.848,28
434.374.510,28

ALTRES DADES
2017
21.225.981,43
0,00
0,00
0,00
3.005.390,17
-4.210.382,01
-6.025.503,14
-3.788.485,72
1.188.663,48
0,00
0,00
11.395.664,21
1.096,92
-3.503.861,28
0,00
0,00
0,00
-3.502.764,36
7.892.899,85
0,00
7.892.899,85
0,00
7.892.899,85
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PRESENTACIÓ DE:
Comptes anuals
Informe d'auditoria
Firma d'auditoria
Deute viu a final de l'exercici
Contractes formalitzats
Subvencions i ajudes concedides
PERSONAL
Nombre mitjà de treballadors
Mitjana de despesa de personal

SÍ
NO
X
X
C.M.S Auditors Associats, S.L.
Nre. operacions
Import total
s.d.
75.367.697,16
37,00
9.355.970,14
0,00
0,00
2018
137,00
33.426,02

2017
130,00
32.387,55
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RESULTAT DEL CONTROL FINANCER I DE L'AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA FINANCERA

«[…]

»Opinió amb excepcions

»Hem fet una auditoria financera dels comptes anuals de Ports de les Illes Balears (l’Entitat), que comprenen el balanç al 31 de desembre de 2018, el
compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la liquidació del pressupost corresponents a l’exercici anual
acabat en aquesta data, com també la memòria dels comptes anuals que inclou un resum de les polítiques comptables significatives.

»En la nostra opinió, excepte pels possibles efectes i pels efectes de les qüestions descrites en la secció Fonament de l’opinió amb excepcions del nostre
informe, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes materials, la imatge fidel de la situació financera de l'Entitat a 31 de desembre de
2018, com també dels resultats de les seves operacions i de la liquidació del pressupost corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, i de
conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d’aplicació que resulta d’aplicació que és el Reial Decret 1514/2007, de 16 de
novembre, pel qual s’aprova el Pla general de comptabilitat.

»Fonament de l’opinió amb excepcions

»En el desenvolupament del nostre treball s’han posat de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten l'opinió de l’informe:

»Limitació a l’abast

»Els epígrafs «II. Immobilitzat material» i «III. Inversions immobiliàries» de l'actiu no corrent del balanç adjunt presenten uns saldos 174.959.543,45 euros
(171.930.480,89 euros en l'exercici anterior) i 172.928.737,64 euros (173.917.559,70 euros en l’exercici anterior), respectivament. Les partides
corresponents a construccions, classificades en els dos epígrafs esmentats, inclouen el valor dels ports de gestió directa i dels ports de gestió indirecta
rebuts en adscripció de mitjans, per un valor net comptable al tancament de l'exercici 2018 de 47.576.654,90 euros (47.932.425,66 euros en l'exercici
anterior) i 88.264.359,56 euros (89.253.181,69 euros en l'exercici anterior), respectivament, que representen el 31,1% del total de l'actiu del balanç.
L'Entitat no disposa, atès que no es va identificar el moment de l'adscripció, d'una valoració de les instal·lacions incorporades a aquestes construccions,
aplicant els criteris establerts per a les construccions per a la dotació a l'amortització. Al no disposar dels valors individualitzats no ha estat possible
avaluar la idoneïtat dels càrrecs per amortització dels elements esmentats corresponent a l'exercici 2018, per import de 1.344.592,82 euros, i dels
exercicis anteriors. A més, l'Entitat ha estimat una vida útil, per al càlcul de la quota anual d’amortització, de 100 anys per edificis administratius,
comercials, de serveis, dics i obres d’abric, i de 68 anys per a rescloses, obres permanents de canalització i defensa de marges, molls i varadors; no
obstant això, tant l’experiència com les pràctiques habituals en matèria comptable, consideren pel cas de construccions que la vida útil és com a màxim 50
anys. Per últim, l'Entitat no ha donat d’alta les inversions realitzades pels concessionaris dels ports de gestió indirecta, establertes en els corresponents
títols concessionals i que revertiran en el moment de finalització d'aquests, contra ingressos a distribuir al llarg respectives concessions. Per tot això, no
ens ha estat possible determinar l'import pel qual aquests elements haurien de figurar valorats a l'actiu no corrent del balanç adjunt, així corn tampoc
l'efecte d’aquests en el compte de pèrdues i guanys adjunt.

»Excepcions

147

Informe del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018

»L’Entitat, així com indica a la «Nota 3. Normes de registre i valoració» de la memòria adjunta, no ha realitzat, al tancament de l'exercici 2018 ni al
tancament de l’any anterior, una anàlisi de deteriorament dels elements classificats els epígrafs «II. Immobilitzat material» i «III. Inversions immobiliàries»
de l’actiu no corrent del balanç adjunt, que presenten uns saldos de 174.959.543,45 euros (171.930.480,89 en l'exercici anterior) i 172.928.737, 64 euros
(173.917.559,70 euros en l'exercici anterior), respectivament. El marc normatiu d’informació financera aplicable a l'Entitat estableix que almenys en el
tancament de l'exercici, l'empresa ha d'avaluar si hi ha indicis que algun immobilitzat material o, si s’escau, alguna unitat generadora d’efectiu puguin estar
deteriorats, cas en què n'ha d’estimar els imports recuperables efectuant les correccions valoratives que escaiguin. L'Entitat tampoc no ens ha
proporcionat la documentació adequada que ens permeti estimar, en el seu cas, aquest deteriorament. Per això, no ens ha estat possible determinar si
pertocava registrar correccions valoratives d’aquests elements classificats a l'actiu no corrent del balanç adjunt, així com tampoc l'efecte d’aquestes
correccions en el compte de pèrdues i guanys adjunt.

»La «Nota 16. Provisions i contingències» de la memòria adjunta, indica que la Sentència 671/2017 del Tribunal Suprem (TS), de 18 d’abril de 2017, va
acordar anul·lar la concessió atorgada al Club de Vela del Port d’Andratx (CVPA), el 29 de desembre 2005, i va declarar el dret de l'entitat mercantil
Iniciatives Portuàries Mirall del Mar de Mallorca, S.L. (IP3M) al fet que se li adjudiqués la concessió de conformitat a la oferta que va presentar al concurs
convocat a l’any 2002. El Consell d’Administració de Ports de les Illes Balears en compliment de la citada sentencia va declarar l’extinció de la concessió a
favor del CVPA, el 8 juny de 2017, acordant que aquesta entitat prosseguís amb l'explotació en precari, amb les mateixes condicions derivades de
l'anterior títol concessional, fins la reversió de la concessió. D'altra banda el Consell d'Administració de Ports de les Illes Balears va instar al Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) incident d'execució perquè es pronunciés sobre com s'havia d'executar la Sentencia del TS o si concorria
causa d'impossibilitat d'execució, respecte al dret de IP3M al fet que se li adjudicarà la concessió segons la seva oferta de 2002. Actualment aquest
incident esta en tràmit, pendent de resolució, si bé, consta un informe pericial, de desembre de 2018, encarregat per la Sala de lo ContenciósAdministratiu del TSJIB, en el qual s'indica que la indemnització que procediria pagar a IP3M, en el cas de no poder-se executar la Sentencia 671/2017,
és de 4.514.199,50 euros i la indemnització que procedeix pagar al CVPA és de 7.289.693,97 euros, 6.372.841,29 euros per la part de les construccions
autoritzades pendents d’amortitzar i 916.852,68 euros per l’acomiadament de tota la plantilla. L’Entitat no ha registrat, al tancament de l'exercici 2018, cap
provisió per responsabilitats per la indemnització que pertoca CVPA per l'extinció de la concessió. A més, la nota esmentada de la memòria no explica
adequadament la incertesa respecte de la possibilitat d’executar la Sentencia esmentada i la valoració, en cas contrari, de la indemnització a pagar a
IP3M, per import de 4.514.199,50 euros. En conseqüència, l’epígraf «III. Inversions immobiliàries» de l'actiu no corrent del balanç adjunt i l’epígraf «II.
Provisions a curt termini» del passiu corrent del balanç estan infravalorats en 6.372.841,29 euros i 7.289.699,97 euros, respectivament, i l’epígraf «VII.
Resultat de l’exercici» del patrimoni net del balanç sobrevalorat en 916.852,68 euros.

»La memòria dels comptes anuals adjunts corresponents a l'exercici no inclou una nota sobre «Informació sobre els ajornaments de pagament a
proveïdors». Disposició addicional tercera. «Deure d'informació» de la Llei 15/2010, de 5 juliol», d’acord amb el contingut establert a la Resolució de 29
de desembre de 2010, de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, sobre la informació a incorporar en la memòria dels comptes anuals en relació
amb ajornaments de pagaments a proveïdors.

[…]

»Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la nostra opinió amb excepcions.

»Paràgrafs d’èmfasi

»Cridem l’atenció sobre la «Nota 5. Immobilitat material», la «Nota 6. Inversions immobiliàries» i la «Nota 9. Fons propis» de la memòria adjunta, en les
quals s’indica que tant els ports de gestió directa com indirecta, varen ser adscrits a l'Entitat, segons l’establert a la Llei 10/2005, de 21 de juny, de Ports
de les Illes Balears, i varen ser comptabilitzats per l'import que figurava a una certificació emesa per la Direcció General de Patrimoni de la CAIB, de data
31 de desembre de 2006. També s’indica que dins de l’epígraf aportacions de socis, per import de 233.978.308,00 euros, s'inclou l’aportació realitzada per
la CAIB, mitjançant l'adscripció dels ports a l'Entitat Ports de les Illes Balears. La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Cridem l'atenció sobre la «Nota 8. Instruments financers» i la «Nota 9. Inversions en empreses del grup i associades» de la memòria adjunta, en les
quals s’indica que l'import consignat als epígrafs d’inversions a empreses el grup, tant a llarg com a curt termini, per un import total de 60.568.290,12
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euros (63.111.313,52 euros al tancament de l’exercici anterior), està constituït pels convenis subscrits amb la CAIB per l'execució de diferents obres, i que
es varen finançar mitjançant contrastes de cessions de drets de crèdit. que han estat registrats com a passius financers. Donat que les obres previstes als
convenis ja han estat executades la seva totalitat, l’esmentat import esta previst que s’aminori anualment en funció de les devolucions anuals que realitza
CAIB al banc Dexia. La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Altres qüestions

»Tal com s'indica en la nota 2 de la memòria adjunta, d'acord amb la normativa que regeix l’actuació de l’Entitat, els comptes anuals adjunts, els han
preparat l’òrgan de govern d'acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’Entitat amb el propòsit de mostrar la imatge fidel. En
conseqüència, els comptes anuals adjunts s'han preparat en virtut d'aquest marc normatiu d'informació financera i han estat auditats aplicant les Normes
d'Auditoria del Sector Públic de la Intervenció General de l'Estat. Aquest informe en cap cas s'ha d'entendre com un informe d’auditoria en els termes
prevists en la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes vigent a Espanya.

»De la informació aportada per l’Entitat es desprèn que aquesta no compleix, en tots els aspectes més significatius, amb els requisits en matèria de
seguretat exigits per la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals.

[...]

»Responsabilitats de la direcció i dels responsables del govern de l’Entitat en relació als comptes anuals

[...]

»Els comptes anuals als quals es refereix aquest informe varen ser formulats per l’òrgan de govern de l’Entitat el 28 de febrer de 2019 i varen ser posats a
la disposició de C.M.S. Auditors Associats, S.L. el 6 de març de 2019. Aquests comptes van ser reformulats amb data 17 d’abril de 2019 i varen ser posats
a la disposició de C.M.S. Auditors Associats, S.L. el mateix dia.»
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INFORME DE CONTROL FINANCER 07/2018 DE REVISIÓ LIMITADA DE DESPESES DE PERSONAL DE PORTS DE LES ILLES BALEARS DE
15/11/2019
«[…]

»2.- PRINCIPALS CONCLUSIONS DEL CONTROL REALITZAT

»De l'informe emès, s'han qualificat com a deficiències aquelles debilitats en la gestió de les despeses de personal d'escassa rellevància i per a les que es
proposa una millora, i com a irregularitats, aquelles debilitats de major importància per a la gestió de les despeses de personal i que determinen l'adopció
d'una mesura correctora. En aquest informe es fa una descripció de les que tenen major impacte.
»D'acord amb l'informe d'auditoria emès el 9 d'octubre de 2019, es varen posar de manifest 6 deficiències així com 4 irregularitats.
»De les irregularitats detectades cal destacar les més significatives:
»• A l'àrea d'anàlisi del personal que presta serveis de manera efectiva a Ports de les Illes Balears, s'han detectat determeinades prestacions de serveis:
suport administratiu, suport àrea econòmica, suport expedients de contractació i suport unitat sancions que corresponen a competècies pròpies de Ports,
que no s'han realitzat amb càrrec al capítol I.
»• A l'àrea que analitza que les retribucions abonades s'ajustin al establert a les disposicions legals aplicables, s'ha comprovat que el porrateig de la paga
extra mensual dels treballadors de la mostra no inclou el complement de paga extra i, hi ha una limitació a l'abast a l'hora de la revisió del Complement
Transitori (CPT) que no s'ha pogut comprovar el seu càlcul, ja que Ports no disposa de la seva justificació
»Conclusió final
»Aquesta Intervenció considera que, excepte per les irregularitats esmentades anteriorment, la revisió limitada realitzada sobre els documents justificatius
de les despeses de personal de l'entitat ha resultat favorable en relació als objectius descrits al pla de control.»
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QUADRE NÚM. IV.9.11. INSTITUT BALEAR DE LA JOVENTUT (IB-JOVE)
INSTITUT BALEAR DE LA JOVENTUT (IB-JOVE)

Exercici 2018

OBJECTE SOCIAL:
Coordinar i executar la política autonòmica en matèria de joventut

PARTÍCIPS

%

CAIB

INGRESSOS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI NEGATIU

2018
0,00
0,00
953.559,81
1.886.656,00
12,01
2.840.227,82
0,00
69.961,35
69.961,35
2.910.189,17
112.521,43
0,00
112.521,43
3.022.710,60
0,00

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
III. Inversions immobiliàries
IV. Inv. en empr. i ent. del grup i assoc. l/t
V. Inversions financeres a llarg termini
VI. Actius per imposts diferits
VII. Deutors comercials no corrents

2018
1.282.696,21
0,00
1.282.696,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
III. Deutors comerc. i altres comptes a cobrar
IV. Inv. en empr. del grup i assoc. c/t
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

451.604,27
0,00
0,00
112.859,44
-0,99
0,00
0,00
338.745,82
1.734.300,48

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
2018
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
846.459,81
2. Var. exist. produc. acab. i en curs de fabr.
0,00
3. Treballs realitz. per l'entitat per al seu actiu
0,00
4. Aprovisionaments
-634.903,88
5. Altres ingressos d'explotació
2.176.238,78
6. Despeses de personal
-1.773.026,32
7. Altres despeses d'explotació
-400.242,46
8. Amortització de l'immobilitzat
-59.450,18
9. Imputació de subv. de l'immob. no financer
0,00
10. Excessos de provisions
0,00
11. Deterior. i result. per alien. de l'immob.
0,00
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
155.075,75
12. Ingressos financers
1,27
13. Despeses financeres
0,00
14. Var. de valor raonable en inst. financers
0,00
15. Diferències de canvi
-278,22
16. Deterior. i resultat per alien. d'inst. financ.
0,00
A.2) RESULTAT FINANCER
-276,95
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A1+A2)
154.798,80
17. Imposts sobre beneficis
0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI OP.CONT (A3+17)
154.798,80
B) RESULTAT PER OP.INTERROMPUDES
0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A4+B)
154.798,80

100.00

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2017
DESPESES
0,00 1. Despeses de personal
0,00 2. Despeses corrents en béns i serveis
1.038.599,38 3. Despeses financeres
1.620.976,88 4. Transferències corrents
0,00
2.659.576,26 OPERACIONS CORRENTS
0,00 6. Inversions reals
200.417,00 7. Transferències de capital
200.417,00 OPERACIONS DE CAPITAL
2.859.993,26 OPERACIONS NO FINANCERES
0,00 8. Actius financers
0,00 9. Passius financers
0,00 OPERACIONS FINANCERES
2.859.993,26 TOTAL DESPESES
-238.105,88 RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU
BALANÇ DE SITUACIÓ
2017
PATRIMONI NET I PASSIU
1.134.895,74 A) PATRIMONI NET
0,00 A-1) Fons propis
1.134.895,74 I. Capital
0,00 II. Reserves
0,00 III. Resultats d'exercicis anteriors
0,00 IV. Altres aportacions de socis
0,00 V. Resultat de l'exercici
0,00 VI. Altres instruments de patrimoni net
A-2) Ajusts per canvis de valor
285.360,60 A-3) Subvencions, donacions i llegats
0,00 B) PASSIU NO CORRENT
0,00 I. Provisions a llarg termini
61.932,92 II. Deutes amb entitats de crèdit
-0,99 III. Altres passius no corrents
0,00 C) PASSIU CORRENT
475,38 I. Deutes amb entitats de crèdit
222.953,29 II. Altres passius corrents
1.420.256,34 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

2018
1.773.026,32
1.035.435,30
0,00
0,00

2017
1.712.433,68
1.046.288,68
0,00
0,00

2.808.461,62
207.250,65
0,00
207.250,65
3.015.712,27
0,00
0,00
0,00
3.015.712,27
6.998,33

2.758.722,36
138.959,78
0,00
138.959,78
2.897.682,14
0,00
200.417,00
200.417,00
3.098.099,14
0,00

2018
-207.659,46
-1.552.200,90
2.300.840,69
1.016.379,65
-15.463.670,00
10.439.449,96
154.798,80
0,00
0,00
1.344.541,44
1.500.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
441.959,94
0,00
441.959,94
1.734.300,48

2017
-477.259,68
-1.706.999,70
2.300.840,69
1.016.379,65
-15.311.421,14
10.439.449,96
-152.248,86
0,00
0,00
1.229.740,02
1.500.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
397.516,02
0,00
397.516,02
1.420.256,34

ALTRES DADES
2017
875.430,74
0,00
0,00
-608.612,30
1.679.144,83
-1.712.433,68
-437.448,25
-53.102,76
105.000,00
0,00
0,00
-152.021,42
0,69
0,00
0,00
-228,13
0,00
-227,44
-152.248,86
0,00
-152.248,86
0,00
-152.248,86
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PRESENTACIÓ DE:
Comptes anuals
Informe d'auditoria
Firma d'auditoria
Deute viu a final de l'exercici
Contractes formalitzats
Subvencions i ajudes concedides
PERSONAL
Nombre mitjà de treballadors
Mitjana de despesa de personal

SÍ
NO
X
X
C.M.S. Auditors Associasts, S.L.
Nre. operacions
Import total
0,00
0,00
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
2018
53,92
32.883,15

2017
49,55
34.559,71
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RESULTAT DEL CONTROL FINANCER I DE L'AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA FINANCERA

«[…]

»Opinió amb excepcions

»Hem fet una auditoria financera dels comptes anuals de l’Institut Balear de la Joventut (l'Entitat), que comprenen el balanç al 31 de desembre de 2018, el
compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la liquidació del pressupost corresponents a l’exercici anual
acabat en aquesta data, com també la memòria dels comptes anuals que inclou un resum de les polítiques comptables significatives.

»En la nostra opinió, excepte pels possibles efectes i pels efectes de les qüestions descrites en la secció Fonament de l’opinió amb excepcions del nostre
informe, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes materials, la imatge fidel de la situació financera de l'Entitat a 31 de desembre de
2018, com també dels resultats de les seves operacions i de la liquidació del pressupost corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, i de
conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d’aplicació que resulta d’aplicació que és el Reial Decret 1514/2007, de 16 de
novembre, pel qual s’aprova el Pla general de comptabilitat.

»Fonament de l’opinió amb excepcions

»En el desenvolupament del nostre treball s’han posat de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten l'opinió de l’informe:

»Limitacions a l’abast

»L’epígraf «II. Immobilitzat material» de l’actiu no corrent del balanç adjunt, que presenta un saldo de 1.282.696,21 euros (1.134.895,74 euros a l’exercici
anterior), inclou el valor net comptable dels terrenys i construccions de l’alberg i del campament de «La Victòria», per import de 930.019,47 euros
(952.452,12 euros a l’exercici anterior), que és propietat de l’Ajuntament d’Alcúdia, el qual va cedir la gestió mitjançant un conveni, signat el 4 de maig de
2011, amb una vigència de 12 anys. L’Entitat no ha aportat altra documentació justificativa que permeti determinar si aquests elements han de figurar com
a immobilitzat material o com a intangible en el balanç, ni del valor pel qual figuren registrats aquests elements. A més, no consta que l'Entitat hagi avaluat
si hi ha indicis que aquest immobilitzat material pugui estar deteriorat, cas en què n'hauria d'estimar l’import recuperable efectuant les correccions
valoratives que escaiguin. En conseqüència, no ens ha estat possible determinar si el valor comptable d'aquest immobilitzat material, que presenta el
balanç al 31 de desembre de 2018 per un valor net comptable de 930.019,47 euros (952.452,12 euros l'exercici anterior), supera el seu import
recuperable, entès aquest com l'import més alt entre el seu valor raonable menys els costos de venda i el seu valor en ús, ni la seva correcta classificació
com a immobilitzat material.

»L'Entitat, d'acord amb la nota «I. Activitat de l'Entitat» de la memòria adjunta, té el seu domicili i les oficines a l'edifici Palma Arena al Carrer de l’Uruguai,
s/n de Palma. L'Entitat no ha proporcionat evidència documental del dret d’ús o la propietat d'aquest domicili o espai físic on està ubicat i realitza la seva
activitat, així com tampoc cap contracte de lloguer o conveni amb l’entitat titular de l’immoble que reguli el seu ús. En conseqüència, no ens ha estat
possible determinar si existeixen béns, drets o altres recursos controlats econòmicament per l'Entitat relacionats amb aquest immoble que haurien de
figurar a l’actiu no corrent del balanç adjunt, així com tampoc l’efecte en el compte de pèrdues i guanys adjunt.
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»En l'aplicació de procediments d’auditoria s’ha detectat que en el balanç adjunt no figura registrat cap actiu per la cessió gratuïta de «Can Arabí» i de les
«Cases dels mestres» rebuts de l'Ajuntament de Binissalem i del Consell Insular de Formentera, respectivament, Aquests elements són utilitzats per
realitzar l’activitat de l’Entitat i, per això, haurien de figurar al seu actiu pel seu valor d’ús d’acord amb les normes de registre i valoració del marc normatiu
d’informació financera aplicable a l’Entitat. L’Entitat no ha aportat cap valoració econòmica del dret d’ús d’aquets immobles i de les seves instal·lacions i
mobiliari, elements que fa servir per portat a terme la seva activitat. En conseqüència, no ens ha estat possible determinar l’import pel qual aquests
elements haurien de figurar valorats a l’actiu no corrent del balanç adjunt. No obstant, l’efecte en el compte de pèrdues i guanys adjunt per l’amortització
del dret d’ús es compensaria pel traspàs al resultat de l’exercici per la cessió gratuïta d’aquest ús i, per tant, no variaria el resultat de l’exercici.

»A data d’emissió del present informe no hem rebut resposta a la sol·licitud de confirmació externa enviada a una institució financera amb la que opera
l’Entitat. Encara que hem pogut aplicar procediments alternatius per obtenir evidència raonable del saldo que l’Entitat manté amb aquesta entitat
financera, no és possible conèixer si s’hagués posat de manifest alguna circumstància addicional, d’haver-se rebut la seva resposta, que pogués afectar
als comptes anuals al 31 de desembre de 2018.

»L'epígraf «II. Deutes a llarg termini» del passiu no corrent del balanç adjunt presenta un saldo de 1.500.000,00 euros que, d’acord amb la nota «VII.
Instruments financers» de la memòria adjunta, correspon a un deute a llarg termini amb la CAIB, transformable en subvencions, per una transferència
rebuda per inversió i que es va utilitzar per pagar despesa corrent. L'Entitat no ha aportat la documentació justificativa del saldo esmentat ni hem pogut
aplicar procediments alternatius per a verificar la valoració i la classificació d’aquest saldo. En conseqüència, no ens ha estat possible determinar si el
saldo esmentat està correctament valorat i classificat al passiu no corrent del balanç adjunt.

»L'epígraf «III. Deutes a curt termini» del passiu corrent del balanç adjunt presenta un saldo de 61.810,00 euros que correspon a una subvenció atorgada
a l'Entitat mitjançant la Resolució del Conseller de Treball, Comerç i Industria, president del SOIB, de 28 de novembre de 2016, per la qual s'autoritza i
finança la realització d’activitats formatives per a treballadors, preferentment desocupats, durant el període 2016-2018 amb un termini d'execució fins el 31
de marc de 2018. Amb data 7 de juny de 2018, s'ha autoritzat l'ampliació del termini d’execució de les activitat formatives fins el 31 de marc de 2020.
L'Entitat, al tancament de l'exercici 2018, ha impartit els cursos quedant pendent de realització, únicament, les pràctiques dels alumnes. No obstant això,
l'Entitat no ha aportat una relació de despeses meritades per aquests cursos fins el 31 de desembre de 2018, ni hem pogut aplicar alternatius per estimar
aquestes despeses per determinar l'import de la subvenció al resultar de l'exercici 2018. En conseqüència, no ens ha estat possible determinar si el saldo
esmentat està correctament valorar i classificat al passiu corrent del balanç adjunt ni l’efecte sobre el compte de pèrdues i guanys adjunt.

»L’epígraf «V. Creditors comercials i altres comptes a pagar» del passiu corrent del balanç adjunt, que presenta un import de 380.149,94 euros
(277.706,02 euros a l’exercici anterior), inclou saldos de creditors comercials per 239.226,65 euros, deutes amb administracions públiques per 84.896,21
euros i bestretes de clients per 56.027,08 euros. Dels 391 comptes corresponents a creditors comercials hi ha 24 comptes, que presenten un saldo per
import total de 95.780,95 euros (95.780,95 euros a l’exercici anterior), que d’acord amb els registres comptables, correspon a creditors diversos que
provenen dels exercicis 2010, 2011, 2013, 2014 i 2016, per uns imports de 120,00 euros, 87.908,96 euros, 2.900,00 euros, 891,49 euros i 960,50 euros,
respectivament. L’Entitat no ha aportat la documentació justificativa de la composició dels saldos esmentats ni ha aportat cap explicació del motiu pel qual
no s’ha realitzat el corresponent pagament d’aquests saldos, i tampoc no hem pogut aplicar procediments alternatius per a verificar la correcta valoració i
la classificació d’aquests saldos. També hi ha 7 comptes de creditors comercials que presenten saldo deutor, per import de 2.632,18 euros, que han estat
classificats a l’epígraf esmentat compensant el saldo creditor de la resta de comptes. A més, hem rebut resposta satisfactòria del procediment d’auditoria
de conformació de saldos i transaccions de 10 dels 16 creditors circularitzats, ni hem pogut aplicar procediments alternatius per verificar la raonabilitat del
saldo que presenten al tancament de l’exercici 2018. Per tots aquests fets no hem pogut obtenir una evidència suficient i adequada de la raonabilitat dels
saldos de creditors comercials que figuren classificats a l’epígraf «V. Creditors comercials i altres comptes a pagar» del passiu corrent del balanç adjunt,
per un import net de 239.226,65 euros, ni de l’efecte, si és el cas, sobre el compte de pèrdues i guanys adjunt.

»Excepcions

»L'Entitat presenta, al tancament de l’exercici 2018, uns fons propis per import de 1.552.200,90 euros (al tancament de l’exercici anterior eren també
negatius per import de 1.706.999,70 euros, després de la correcció d’errors), conseqüència de les pèrdues acumulades en exercicis anteriors. A més,
l’Entitat depèn econòmicament de manera molt significativa de les aportacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB), que durant l’exercici
2018 han estat per import de 2.137.073,00 euros (1.970.956,48 euros l’exercici anterior). Com a conseqüència d'aquests fets existeix una incertesa
significativa sobre l'evolució futura de l’Institut Balear de la Joventut, ja que la seva viabilitat depèn de les aportacions que realitzi la CAIB per poder
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continuar amb la seva activitat de forma que pugui realitzar els seus actius i liquidar el seus passius pels valors que s’indiquen en els comptes anuals
adjunts, que han estat preparats assumint que l'activitat continuarà. L'Entitat no ha inclòs a la memòria adjunta informació sobre les principals decisions i
línies d’actuació que justifiquen la formulació dels comptes anuals sota el principi de empresa en funcionament.

»L'epígraf «III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar» de l'actiu corrent del balanç adjunt, que presenta un saldo de 112.859,44 euros, inclou un
saldo que correspon a la CAIB, per transferències corrents de l'exercici 2018 pendents de cobrament, per import de 71.604,86 euros. No obstant això,
d'acord amb la resposta al procediment de confirmació de saldos realitzat, al tancament de l'exercici 2018, la CAIB no reconeix cap obligació pendent de
pagament a l'Entitat. A més, s'han detectat altres saldos de deutors, per import de 23.368,31 euros, dels quals no s'ha rebut resposta al procediment de
confirmació de saldos realitzat ni s'han obtingut resultats satisfactoris als procediments alternatius de verificació de la seva cobrabilitat i que, per tant,
pertocava registrar el corresponent deteriorament d'aquests crèdits al tancament de l'exercici. En conseqüència, l’epígraf «III. Deutors comercials i altres
comptes a cobrar» de l'actiu corrent del balanç adjunt està sobrevalorat en 94.973,17 euros, l'epígraf «VII. Resultat de l'exercici» del patrimoni net del
balanç està sobrevalorat en el mateix import,així com l'epígraf «5. Altres ingressos d'explotació» i «7. Altres despeses d'explotació» del compte de
pèrdues i guanys adjunt que estan sobrevalorats en un imports de 71.604,86 euros i 23.368,31 euros, respectivament.

»L’epígraf «III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar» de l’actiu corrent del balanç adjunt, que presenta un saldo de 112.859,44 euros, inclou 34
comptes de clients i deutors diversos que presenten saldo creditor contrari a la seva naturalesa, per import de 31.413,08 euros. Aquests comptes han
estat incorrectament classificats a l'epígraf esmentat compensant el saldo deutor de la resta de comptes de deutors. En conseqüència, l'epígraf «III.
Deutors comercials i altres comptes a cobrar» de l’actiu corrent del balanç adjunt i l'epígraf «V. Creditors comercials i altres comptes a pagar» del passiu
corrent del balanç adjunt estan infravalorats en un import de 31.413,08 euros.

»L'epígraf «A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts» del patrimoni net del balanç adjunt presenta saldo de 1.344.541,44 euros (1.229,740,02 euros al
tancament de l'exercici anterior), que correspon a donacions i a subvencions de capital per finançar elements de l'immobilitzat material registrats a l'actiu
no corrent del balanç. Aquest epígraf ha de mostrar l'import de les subvencions, donacions í llegats rebuts per a finançar l'actiu no corrent que encara no
s'han aplicat al resultat de l'exercici. Aquestes subvencions, donacions i llegats rebuts s'han d'imputar com a ingressos de l'exercici en proporció a la
dotació a l'amortització dels elements d’immobilitzat finançats o, si s'escau, quan se'n produeixi l'alienació, correcció valorativa per deteriorament o baixa
en balanç. Tots els elements de l'actiu no corrent de l'Entitat han estat finançats amb subvencions de capital de la CAIB o per donacions. Per tant, el saldo
que figuri a l’epígraf «A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts» del patrimoni net del balanç ha de ser igual al valor net comptable dels elements de
l'actiu no corrent finançats. El valor net comptable de l'immobilitzat material, a 31 de desembre de 2018, és de 1.282.696,21 euros (1.134.895,74 euros al
tancament de l'exercici anterior). A més, l'Entitat no ha imputat com a ingressos meritats el total de l'import de l'amortització l'exercici de l'immobilitzat
material, per un import de 59.450,18 euros, i ha registrat subvencions de capital en el patrimoni net, per import de 250.417,00 euros, de les quals al
tancament de l'exercici un import de 43.166,35 euros no havia estat destinat a la seva finalitat i que, per tant, ha d’estar classificat com a deutes
transformables en subvencions. En conseqüència, l'epígraf «A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts» del patrimoni net del balanç està sobrevalorat
en 61.845,23 euros, l’epígraf «V. Resultats d'exercicis anteriors» del patrimoni net del balanç està sobrevalorat en 28.809,95 euros, l'epígraf «VII. Resultat
de l'exercici» del patrimoni net del balanç està infravalorat en 47.488,83 euros i l'epígraf «II. Deutes a llarg termini» del passiu no corrent del balanç està
infravalorat en un import de 43.166,35 euros. Pel que fa al compte de pèrdues i guanys, l'epígraf «5. Altres ingressos d'explotació» està sobrevalorat en
11.961,35 euros, l'epígraf «9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres» infravalorat en 59.450,18 euros i el resultat de l'exercici
infravalorat en 47.488,83 euros. A més, les xifres comparatives de l’epígraf «A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts» del patrimoni net del balanç
estan infravalorades en 28.809,95 euros; de l’epígraf «V. Resultats d'exercicis anteriors» del patrimoni net del balanç estan sobrevalorades en 51.092,46
euros i de l'epígraf «VII. Resultat de l'exercici» del patrimoni net del balanç estan infravalorades en 22.282,51 euros. Per últim, les xifres comparatives de
l'epígraf «5. Altres ingressos d'explotació» del compte de pèrdues i guanys estan sobrevalorades en 30.820,25 euros i de l'epígraf «9. Imputació de
subvencions d'immobilitzat no financer i altres» del compte de pèrdues i guanys estan infravalorades en 53.102,76 euros.

»L'epígraf «A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts» del patrimoni net del balanç adjunt, a les xifres comparatives de l'exercici 2017, presenta un
saldo de 1.229.740,02 euros que inclou una partida de 123.654,23 euros que correspon a subvencions rebudes del Servei d'Ocupació de les Illes Balears
(SOIB) per a la contractació de joves qualificats a través del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil para el període 2014-2020. Aquestes subvencions
s’han de registrar coma deutes transformables en subvencions fins que es destinin a la seva finalitat. L’Entitat va registrar incorrectament durant l'exercici
2017 en aquest epígraf «A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts», aquestes subvencions per un import de 149.562,60 euros, del qual va imputar al
resultat de l'exercici 2017 un import de 25.908,37 euros, no obstant d'acord amb la part ja meritada de la subvenció, d'haver imputat un import de
35.171,86 euros. Durant l’exercici 2018 s'ha imputat a resultats un import de 112.521,43 euros i s'ha retornat al SOIB un import d'11.132,80 euros. En
conseqüència, l'epígraf «V. Resultats d'exercicis anteriors» del patrimoni net del balanç està infravalorat en un import de 9.263,49 euros i l’epígraf «VII.
Resultat de l’exercici» del patrimoni net del balanç i l'epígraf «5. Altres ingressos d'explotació» del compte de pèrdues i guanys estan sobrevalorats en el
mateix import. A més, les xifres comparatives de l'epígraf «A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts» del patrimoni net del balanç estan
sobrevalorades en 123.654,23 euros; les xifres comparatives de l'epígraf «III. Deutes a curt termini» del passiu corrent del balanç per deutes
transformables en subvencions estan infravalorades en 114.390,74 euros; i les xifres comparatives de l'epígraf «VII. Resultat de l'exercici» del patrimoni
net del balanç i de l'epígraf «5. Altres ingressos d'explotació» del compte de pèrdues i guanys estan infravalorades en 9.263,49 euros.
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»L'epígraf «III. Deutes a curt termini» del passiu corrent del balanç presenta, a les xifres comparatives de l'exercici 2017, un saldo de 119.810,00 euros
que inclou una partida de deutes transformables en subvencions, per import de 58.000,00 euros, que correspon a subvencions rebudes del SOIB per la
qual s'autoritza i fiança la realització d'activitats formatives per a treballadors, preferentment desocupats, durant el període 2015-2017 que, a 31 de
desembre de 2017, havien estat destinades a la seva finalitat, 44.303,35 euros durant l'exercici 2016 i 13.696,65 euros durant l'exercici 2017, i que per
tant corresponia imputar-les al resultat. Durant l'exercici 2018, l'Entitat ha imputat al resultat l'import total de la subvenció. En conseqüència, l'epígraf «V.
Resultats d'exercicis anteriors» del patrimoni net del balanç està infravalorat en 58.000,00 euros i l’epígraf «VII. Resultat de l'exercici» del patrimoni net del
balanç i l'epígraf «5. Altres ingressos d'explotació» del compte de pèrdues i guanys estan sobrevalorats en el mateix import. A més, les xifres
comparatives de l'epígraf «III. Deutes a curt termini» del passiu corrent del balanç estan sobrevalorades en 58.000,00 euros, de l'epígraf «V. Resultats
d'exercicis anteriors» del patrimoni net del balanç estan infravalorades en 44.303,35 euros i de l'epígraf «VII. Resultat de l'exercici» estan infravalorades
en 13.696,65 euros.

»D'acord amb la resposta de l'Advocacia de la CAIB, la contraprestació pels serveis d’assistència jurídica corresponents a l'exercici 2018 són per un
import de 16.120,84 euros (15.945,44 euros a l'exercici anterior). Al tancament de l'exercici 2018 no consten registrades aquestes despeses a la
comptabilitat de l'Entitat, ni imputades a la liquidació del pressupost de l’exercici 2018. En conseqüència, l'epígraf «V. Creditors comercials i altres
comptes a pagar» del passiu corrent del balanç adjunt i l’epígraf «7. Altres despeses d'explotació» del compte de pèrdues i guanys estan infravalorats en
un import de 16.120,84 euros (15.945,44 euros a l’exercici anterior) i el resultat de l’exercici sobrevalorat en el mateix import.

»L'epígraf «7. Altres despeses d'explotació» del compte de pèrdues i guanys, que presenta un saldo de 400.242,46 euros, inclou un import de 19.230,89
euros que corresponen a la despesa per les places gratuïtes que ha d'oferir l'Entitat d'acord amb els convenis signats entre altres amb l'Ajuntament de
Binissalem, el Consell Insular de Formentera i l'Ajuntament d'Alcúdia. L’Entitat, per aquestes estàncies gratuïtes, registra un ingrés i com a contrapartida
una despesa pel mateix import. A l’exercici 2018, l'Entitat ha canviat el criteri de registre d'aquestes despeses, atès que a l'exercici anterior es varen
registrar a l’epígraf «13. Altres resultats» del compte de pèrdues i guanys, per import de 31.992,30 euros. L'Entitat no ha explicat a la memòria adjunta
aquest canvi de criteri ni ha adaptat les xifres comparatives de l'exercici anterior, així com estableix el marc normatiu d'informació financera aplicable a
l’Entitat. En conseqüència, les xifres comparatives de l'epígraf «7. Altres despeses d'explotació» del compte de pèrdues i guanys adjunt estan
sobrevalorades en 31.992,30 euros i les xifres comparatives de l'epígraf «13. Altres resultats» del compte de pèrdues i guanys estan infravalorades en el
mateix import.

»L'epígraf «9. Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres» del compte de pèrdues i guanys presenta a les xifres comparatives de
l'exercici 2017 un saldo, per import de 105.000,00 euros, que correspon a l'anualitat de l'exercici 2017 del contracte de concessió de serveis per a la
realització de les tasques d'emissió, promoció i dinamització del «Carnet Jove de les Illes Balears», en les seves modalitats de targeta no financera i
financera. Per tant, l’esmentat import no correspon a la imputació de subvencions d’immobilitzat no financer al resultat de l'exercici i s'hauria d'haver
imputat a l'epígraf «5.Altres ingressos d’explotació» del compte de pèrdues i guanys. En conseqüència, les xifres comparatives de l’epígraf «9. Imputació
de subvencions d'immobilitzat no financer i altres» del compte de pèrdues i guanys adjunt estan sobrevalorades en 105.000,00 euros i les xifres
comparatives de l'epígraf «5. Altres ingressos d'explotació» del compte de pèrdues i guanys estan infravalorades en el mateix import.

»L'estat de canvis en el patrimoni net adjunt, d'acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l'Entitat, inclou incorrectament classificades i
valorades determinades magnituds. En conseqüència, al quadre «A) Estat d'ingressos i despeses reconeguts», a l'apartat «B) Ingressos i despeses
imputats directament al patrimoni net» l'epígraf «III. Subvencions, donacions i llegats rebuts» està infravalorat en un import de 207.250,65 euros; a
l'apartat «C) Transferències al compte de pèrdues i guanys» l'epígraf «X. Subvencions, donacions i llegats rebuts» de l'apartat «C) Transferències al
compte de pèrdues i guanys» està sobrevalorat en un import de 59.450,18 euros; així el «Total d'ingressos i despeses reconegudes (A+B+C)» és de
302.599,27 euros. En el quadre «B) Estat total de canvis en el patrimoni net» totes les xifres que hi figuren són incorrectes i, a més, és incoherent amb el
patrimoni net del balanç adjunt en un import de 368.012,85 euros.

»L'estat de fluxos d'efectiu adjunt, d'acord amb al marc normatiu d'informació financera aplicable a l'Entitat, presenta incorrectament classificades i
valorades determinades magnituds dels fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació i de finançament, i a més desquadrat en un import de 297.482,63
euros. En conseqüència, per tal que aquest estat sigui coherent amb els altres estats dels comptes anuals i sense tenir en compte altres excepcions, els
imports que haurien de figurar en els epígrafs de fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació afectats són els següents: a l'epígraf «3. Canvis en el capital
corrent» un import de 40.859,98 euros, a l'epígraf «4. Altres fluxos de les activitats d'explotació» un import de 12,01 euros, i així el total de l'epígraf «5.
Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació» hauria ser de 72.915,14 euros. Els imports que haurien de figurar en els epígrafs de fluxos d'efectiu de les
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activitats de finançament afectats són els següents: a l'epígraf «9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni» un import de 207.250,65 euros i
a l'epígraf «10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer» un import de 43.166,35 euros, i així el total de l’epígraf «12. Fluxos d'efectiu
de les activitats de finançament» hauria de ser de 250.417,00 euros; a l'epígraf «D) Efecte de les variacions dels tipus de canvi» hauria de figurar un
import de -288,96 euros i a l'epígraf «E) Augment/disminució neta de l'efectiu o equivalents» hauria de figurar un import de 115.792,53 euros.

»La nota «III. Aplicació a resultats» de la memòria dels comptes anuals adjunts, indica que el resultat de l’exercici 2018 és de 42.277,37 euros; no obstant
això, d'acord amb el balanç adjunt, el compte de pèrdues i guanys adjunt i els registres comptables aportats per l'Entitat, el resultar de l'exercici 2018 és
per import de 154.798,80 euros. Igualment, la nota «VII. Instruments financers» de la memòria adjunta, en l'apartat «C. Fons propis» inclou un quadre en
el qual s'indica que el resultat de l'exercici és de 42.277,37 euros. Per últim, la nota «X. Situació fiscal» de la memòria adjunta també inclou un quadre en
el qual s'indica que el resultat de l'exercici és de 42.277,37 euros. En conseqüència, el resultat que figura en el quadres de les notes «III. Aplicació a
resultats», «VII. Instruments financers» i «X. Situació fiscal» de la memòria adjunta està infravalorat en un import de 112.521,43 euros i el total de fons
propis està infravalorat en el mateix import.

»La nota «XVII. Informació sobre els ajornaments de pagaments efectuats a proveïdors» de la memòria dels comptes anuals adjunts no inclou el període
mitjà de pagament a proveïdors en operacions comercials, d'acord amb la Resolució de 29 de gener de 2016, de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de
Comptes, sobre la informació a incorporar en la memòria dels comptes anuals en relació amb el període mitjà de pagament a proveïdors en operacions
comercials. Amb la informació i documentació aportada per l'Entitat, no ens ha estat possible quantificar del període mitjà de pagament a proveïdors en
operacions comercials que hauria de figurar a la memòria adjunta.

»La memòria dels comptes anuals adjunts no inclou informació, a la nota corresponent a «fets posteriors», sobre el tancament temporal de l'alberg de la
Victòria per realitzar obres de reforma per adequar l'edifici a la normativa vigent i esmenar les deficiències constructives que afecten la seguretat de les
persones usuàries, per Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports, de 12 de juliol de 2019, per la qual s'adopta la mesura cautelar de tancament
parcial d'una part de la instal·lació juvenil de l'alberg de la Victòria (BOIB núm. 97 de 16 de juliol de 2019). La Direcció General d'Arquitectura i Habitatge,
en data 10 d'abril de 2019, va emetre un informe que conclou que en l'edifici destinat a alberg hi ha una sèrie de deficiències (evacuació en cas d'incendi i
despreniments puntuals en parts de la façana) que poden afectar requisits mínims de seguretat de les persones usuàries, sobretot si són menors d'edat,
per la qual cosa aconsella la clausura de l'edifici per garantir la seguretat de les persones usuàries. Durant l'exercici 2018, els ingressos d’explotació de
l'alberg «La Victòria», per import de 301.882,20 euros, d'acord amb la nota «XI. Ingressos i despeses» de la memòria adjunta, han representat el 35,7%
dels ingressos per prestacions de serveis de l'exercici.

»L'Entitat, d'acord amb l'article 3 bis dels seus Estatuts, té el caràcter de mitjà propi de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de
la resta d'administracions públiques, com també de tots els seus ens instrumentals que, d'acord amb la Llei esmentada, s'hagin de considerar poders
adjudicadors. La memòria adjunta no inclou la informació que estableix l'art. 32.2.b. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
(LCSP), respecte al compliment del requisit de que més del 80 per cent de les activitats de l'Entitat es portin a terme en l'exercici de les comeses que li
han confiat el poder adjudicador que fa l’encàrrec i que el controla o altres persones jurídiques controlades de la mateixa manera per l'entitat que fa
l’encàrrec. La LCSP estableix que el compliment efectiu d'aquest requisit ha de quedar reflectit en la memòria integrant dels comptes anuals de l’ens
destinatari de l’encàrrec i, en conseqüència, ha de ser objecte de verificació per l’auditor de comptes en la realització de l’auditoria dels comptes anuals
esmentats de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes.

»La liquidació del pressupost dels comptes anuals adjunts inclou en el capítol «VIII. Variació d'actius financers» com a ingressos meritats de l’exercici, un
import de 112.521,43 euros, que correspon a la incorporació de romanents d'exercicis anteriors i que, per tant, no haurien de figurar com a ingressos
meritats de l'exercici 2018, que són ingressos que es varen meritar en exercicis anteriors. A més, d'acord amb la resposta de la CAIB al procediment de
confirmació de saldos i transaccions realitzat, no són correctes els imports d'ingressos meritats dels capítols «IV. Transferències corrents» i «VII.
Transferències de capital». En conseqüència, els ingressos meritats del capítol Transferències corrents» estan sobrevalorats en un import de 71.604,86
euros, els ingressos meritats del capítol «VII. Transferències de capital» estan infravalorats en un import de 180.455,65 euros i els ingressos meritats del
capítol «VIII. Variació d'actius financers» de la liquidació del pressupost administratiu estan sobrevalorats en un import de 112.521,43 euros. A més,
aquesta liquidació no inclou la memòria explicativa sobre l'estat de liquidació del pressupost administratiu, que hauria de fer especial referència a les
variacions produïdes entre el pressupost definitiu i el liquidat d'acord amb l'article 6.2.b) del Decret 128/1993, de 16 de desembre, sobre la comptabilitat i
rendició de comptes de les empreses públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

[…]
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»Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la nostra opinió amb excepcions.

»Paràgraf d’èmfasi

»Cridem l'atenció sobre la nota «XIV. Subvencions. donacions i llegats» i l'annex «IV. Liquidació del pressupost» de la memòria adjunta, en la qual s'indica
que, durant l'exercici 2018, s'han rebut subvencions d'explotació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per un import de 1.886.656,00 euros.
Aquestes subvencions més les transferències de capital rebudes durant l'exercici 2018, si es té en compte l'excepció de la secció «Fonament de l'opinió
amb excepcions», suposen el 70,7% dels ingressos liquidats aquest exercici (2.137.073,00 euros sobre 3.090.644,82 euros). A més, cridem l'atenció
sobre el balanç adjunt i sobre la nota «VII. Instruments financers» de la memòria adjunta. en l'apartat «C. Fons propis» que, d'acord amb l'excepció de la
secció «Fonament de l'opinió amb excepcions», mostren que, al tancament de l'exercici 2018, els fons propis són negatius per import de -1.552.200,90
euros (-1.706.999,70 euros al tancament de l'exercici anterior). Aquests fets són evidencia que l'Entitat depèn de les aportacions que realitza la CAIB per
poder continuar amb la seva activitat. La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Altres qüestions

»Tal com s'indica en la nota II de la memòria adjunta, d'acord amb la normativa que regeix l’actuació de l’Entitat, els comptes anuals adjunts, els han
preparat l’òrgan de govern d'acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’Entitat amb el propòsit de mostrar la imatge fidel. En
conseqüència, els comptes anuals adjunts s'han preparat en virtut d'aquest marc normatiu d'informació financera i han estat auditats aplicant les Normes
d'Auditoria del Sector Públic de la Intervenció General de l'Estat. Aquest informe en cap cas s'ha d'entendre com un informe d’auditoria en els termes
prevists en la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes vigent a Espanya.

»L’Entitat no ha aportat l’evidència documental adequada i suficient per verificar el compliment durant l’exercici 2018, de la normativa sobre prevenció de
riscos laborals i la normativa sobre protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, que li és d’aplicació.

[...]

»Responsabilitats de la direcció i dels responsables del govern de l’Entitat en relació als comptes anuals

[...]

»Els comptes anuals als quals es refereix aquest informe varen ser formulats per l’òrgan de govern de l’Entitat el 30 d’abril de 2019 i varen ser posats a la
disposició de C.M.S. Auditors Associats, S.L. el 21 de maig de 2019.»

AUDITORIA DE COMPLIMENT DE LEGALITAT
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«[…]

»Opinió

»Hem realitzat una auditoria del compliment de la legislació més important que li és d’aplicació a l’Institut Balear de la Joventut (l'Entitat) durant l'exercici
2018, amb objecte d’emetre una opinió sobre si l'Entitat esmentada compleix adequadament amb aquesta legislació.

»En la nostra opinió, excepte pels efectes de les qüestions descrites en la secció «Fonament de l’opinió amb excepcions» del nostre informe, l'Entitat
compleix adequadament durant l’exercici 2018, en tots els aspectes significatius, amb la legislació més important que li és d’aplicació relativa a despeses
de personal, contractació del sector públic, tramitació de subvencions i inversions realitzades finançades amb Fons Europeus o en el marc del Pla Anual
d'Impuls del Turisme Sostenible.

»Fonament de l’opinió amb excepcions

»En el desenvolupament del nostre treball s’han posat de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten l'opinió de l’informe següents:

»Excepcions de la revisió de l’àrea de personal

»L'Entitat va trametre a la Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques arxius dels llistats mensuals de les nòmines de l’exercici 2018,
en format electrònic Excel, en els quals no consta la categoria i grup professional de cada persona. A més, els llistats corresponents als mesos de març,
juliol i octubre es varen trametre fora del termini establert a la Instrucció 1/2015, que indica que s'ha de trametre abans del dia 5 de cada mes següent. Per
últim, no s'ha aportat la documentació justificant de l'enviament del llistat de nòmines corresponent al mes de gener de 2018. Aquests fets suposen un
incompliment de la Instrucció 1/2015, del director general de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis. (Objectiu A)

»L'Entitat no disposa d’un sistema de control de presencia física i horari del personal que hi presta serveis que suposi una evidència d’auditoria suficient i
adequada per verificar el compliment de la jornada laboral, fet que suposa un incompliment de la Instrucció 1/2017 del director general de Funció Pública i
Administracions Públiques adreçada a les secretaries generals o als òrgans que tinguin atribuïdes les funcions equivalents en matèria de personal, per la
qual es fixen els criteris sobre el control d'entrades i sortides, el compliment de l'horari i les justificacions de les absències. (Objectiu B)

»L'Entitat no ha aportat tota la documentació adequada dels expedients personals d'una mostra de treballadors per comprovar els aspectes que puguin
tenir rellevància econòmica, com per exemple: la titulació, les resolucions de concessions de triennis, l’acció social, els descomptes en nòmina, etc.
(Objectiu D)

»Excepcions de la revisió de l’àrea de contractació del sector públic
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»L'Entitat ha realitzat la contractació del servei «assessorament fiscal i comptable» (núm. 713/2018) mitjançant un contracte menor signat el 12 de febrer
de 2018 i amb vigència fins el 31 de desembre de 2018; no obstant això, s'ha constatat que la facturació per aquest servei inclou el període entre l’1 de
gener i el 12 de febrer de 2018 i, a més, s'ha constatat que figura registrada una factura de data 1 d’abril de 2019, de la qual no s'ha aportat còpia, que no
format part de l’execució del contracte esmentat, fet que suposa un incompliment de l’article 29.8 i de la LCSP. (Objectiu E)

»L'Entitat ha realitzat la contractació del servei «adequació, reforç i reforma de la xarxa elèctrica del campament de la Victoria i instal·lació elèctrica de
l'Alberg» (núm. 725/2018), per un any i per import de 14.900,00 euros (IVA exclòs), mitjançant un contracte menor signat el 12 de maig de 2018; no
obstant això, s'ha constatat que hi ha facturació per aquest servei en els mesos de juliol i agost de 2019, fet que suposa un incompliment de l'article 29.8
de la LCSP. (Objectiu E)

»L'Entitat ha realitzat la contractació del servei «camp de treball per la rehabilitació de l'Ermita Vella d'Esporles dins el programa d’activitats d’estiu» (núm.
738/2018), mitjançant un contracte menor per un import de 14.980.00 euros (IVA exempt), signat el 12 d’agost de 2018 i amb vigència fins el 30 de
setembre de 2019, per tant, superior a un any i, a més, s’ha constatat que l’import total facturat pel contractista ha estat de 18.591,20 euros, fets que
suposen un incompliment dels articles 29.8 i 118 de la LCSP. (Objectiu E)

»L'Entitat ha aportat una relació de 13 contractes menors adjudicats durant l'exercici 2018; no obstant això, s'ha constatat que ha realitzat l’adjudicació
directa d'altres serveis i subministraments que no figuren a l'esmentada relació i, tant alguns dels contractes menors com altres adjudicacions directes,
suposen necessitats recurrents que superen l’any de durada (per exemple: servei de prevenció de riscs laborals; servei d'assessorament laboral, legal,
nòmines, contractes i relacions amb la Seguretat Social; assessorament fiscal i comptable; subministrament d’aliments; impremta; cursos docència i
formació; subministrament d'equips informàtics i el seu manteniment; servei de vigilància, salvament i socorrisme; camps de treball i campaments;
productes de neteja; etc.) i que en alguns casos, a més, superen els imports establerts per als contractes menors, fets que suposen incompliments dels
articles 23.3 i 138.3 del TRLCSP i dels articles 29.8, 99.2 i 118.1 de la LCSP. (Objectiu E)

»Excepcions de la revisió de l’àrea de subvencions

»L'Entitat no ha aportat la documentació corresponent al «Programa Cultural Art Jove per a l’any 2018» següent: informe justificatiu de la responsable de
l’Àrea d'Art Jove del IB-Jove previ a l'inici del procediment, ordre d'inici del procediment i la resolució de nomenament dels membres del jurat. (Objectiu A)

»L'Entitat ha aportat la documentació de l’expedient corresponent a una mostra de beneficiaris del «Programa Cultural Art Jove per a l'any 2018»; de la
seva revisió s'ha constatat que hi ha el formulari emplenat per participar, però de 10 expedients no s'ha aportat la fotografia o una fotocòpia del DNI per
les dues cares o del NIE en el cas de residents estrangers, i de 8 expedients no s'ha aportat la documentació específica per a cada certamen, fet que
suposa un incompliment de l’apartat 5.4 de les Bases generals del Programa Cultural Art Jove 2018 de la Resolució del director de l'Institut Balear de la
Joventut de 22 de marc de 2018 per la qual s’aprova la convocatòria dels certàmens i premis del Programa Cultural Art Jove per a l’any 2018 i se
n’estableixen les bases generals i les específiques (BOIB núm. 43, de 7 d’abril de 2018). (Objectiu B)

»L'Entitat no ha aportat la documentació justificativa que acrediti, abans de dictar la proposta de resolució de concessió, que els beneficiaris de la mostra
seleccionada estaven al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat, i de les obligacions tributàries
davant la hisenda autonòmica o una declaració responsable de la persona sol·licitant quan es tracti de subvencions de quantia igual o inferior a 3.000
euros, fet que suposa un incompliment de l'article 11.f) del Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre. pel qual s’aprova el text refós de la llei de
subvencions (TRLS). (Objectiu B)

»L'Entitat ha aportat la documentació de l’expedient corresponent a una mostra de beneficiaris del «Programa Cultural Art Jove per a l’any 2018»; no
obstant això, no s’ha aportat el certificat que acrediti que s'han fet les actuacions o haver presentat els encàrrecs específics dels certàmens de Fotografia,
Curtmetratges, Música per a Joves Intèrprets en la modalitat de solistes, Creació Teatral Jove, Creació Musical Jove, Disseny Gràfic, Poesia i Prosa
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Poètica Manel Marí i Relat Breu; a més, de 2 expedients no s'ha aportat la documentació justificativa del pagament, fets que suposen un incompliment de
l'apartat 9 de les Bases generals del Programa Cultural Art Jove 2018 de la Resolució del director de l’Institut Balear de la Joventut de 22 de març de 2018
per la qual s'aprova la convocatòria dels certàmens i premis del Programa Cultural Art Jove per a l’any 2018 i se n’estableixen les bases generals i les
específiques (BOIB núm. 43, de 7 d’abril de 2018). (Objectiu C)»
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QUADRE NÚM. IV.9.12. SERVEIS D'INFORMACIÓ TERRITORIAL DE LES ILLES BALEARS (SITIBSA)
SERVEI D'INFORMACIÓ TERRITORIAL DE LES ILLES BALEARS (SITIBSA)

OBJECTE SOCIAL:
Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears té com a fins generals tots els
relacionats amb la cartografia i la informació geogràfica territorial de competència del
Govern i de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, llevat que
estiguin atribuïts a altres organismes del sector públic instrumental.

INGRESSOS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI NEGATIU

2018
0,00
0,00
79.535,00
707.700,00
0,00
787.235,00
0,00
150.000,00
150.000,00
937.235,00
0,00
0,00
0,00
937.235,00
0,00

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
III. Inversions immobiliàries
IV. Inv. en empr. i ent. del grup i assoc. l/t
V. Inversions financeres a llarg termini
VI. Actius per imposts diferits
VII. Deutors comercials no corrents

2018
1.389.963,00
0,00
1.389.963,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
III. Deutors comerc. i altres comptes a cobrar
IV. Inv. en empr. del grup i assoc. c/t
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

337.853,00
0,00
0,00
74.741,00
235.564,00
0,00
3.807,00
23.741,00
1.727.816,00

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
2018
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
74.276,00
2. Var. exist. produc. acab. i en curs de fabr.
0,00
3. Treballs realitz. per l'entitat per al seu actiu
0,00
4. Aprovisionaments
0,00
5. Altres ingressos d'explotació
1.143,00
6. Despeses de personal
-624.966,00
7. Altres despeses d'explotació
-134.634,00
8. Amortització de l'immobilitzat
-146.750,00
9. Imputació de subv. de l'immob. no financer
52.551,00
10. Excessos de provisions
0,00
11. Deterior. i result. per alien. de l'immob.
-155,00
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
-778.535,00
12. Ingressos financers
0,00
13. Despeses financeres
0,00
14. Var. de valor raonable en inst. financers
0,00
15. Diferències de canvi
0,00
16. Deterior. i resultat per alien. d'inst. financ.
0,00
A.2) RESULTAT FINANCER
0,00
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A1+A2)
-778.535,00
17. Imposts sobre beneficis
0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI OP.CONT (A3+17)
-778.535,00
B) RESULTAT PER OP.INTERROMPUDES
0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A4+B)
-778.535,00

Exercici 2018
PARTÍCIPS

%

CAIB

100.00

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2017
DESPESES
0,00 1. Despeses de personal
0,00 2. Despeses corrents en béns i serveis
99.749,00 3. Despeses financeres
727.751,00 4. Transferències corrents
0,00
827.500,00 OPERACIONS CORRENTS
0,00 6. Inversions reals
68.400,00 7. Transferències de capital
68.400,00 OPERACIONS DE CAPITAL
895.900,00 OPERACIONS NO FINANCERES
0,00 8. Actius financers
0,00 9. Passius financers
0,00 OPERACIONS FINANCERES
895.900,00 TOTAL DESPESES
0,00 RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU
BALANÇ DE SITUACIÓ
2017
PATRIMONI NET I PASSIU
1.436.006,00 A) PATRIMONI NET
0,00 A-1) Fons propis
1.436.006,00 I. Capital
0,00 II. Reserves
0,00 III. Resultats d'exercicis anteriors
0,00 IV. Altres aportacions de socis
0,00 V. Resultat de l'exercici
0,00 VI. Altres instruments de patrimoni net
A-2) Ajusts per canvis de valor
307.270,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats
0,00 B) PASSIU NO CORRENT
0,00 I. Provisions a llarg termini
60.593,00 II. Deutes amb entitats de crèdit
239.233,00 III. Altres passius no corrents
0,00 C) PASSIU CORRENT
4.005,00 I. Deutes amb entitats de crèdit
3.439,00 II. Altres passius corrents
1.743.276,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

2018
624.966,00
134.634,00
0,00
0,00

2017
633.163,00
145.592,00
0,00
0,00

759.600,00
112.865,00
0,00
112.865,00
872.465,00
0,00
0,00
0,00
872.465,00
64.770,00

778.755,00
66.355,00
0,00
66.355,00
845.110,00
0,00
0,00
0,00
845.110,00
50.790,00

2018
1.477.113,00
140.872,00
702.000,00
-284.639,00
-4.075.176,00
4.577.221,00
-778.534,00
0,00
0,00
1.336.241,00
1.052,00
1.052,00
0,00
0,00
249.651,00
0,00
249.651,00
1.727.816,00

2017
1.515.634,00
126.842,00
702.000,00
-284.639,00
-3.416.682,00
3.834.008,00
-707.845,00
0,00
0,00
1.388.792,00
666,00
0,00
0,00
666,00
226.976,00
0,00
226.976,00
1.743.276,00

ALTRES DADES
2017
92.300,00
0,00
0,00
-15.938,00
42.916,00
-625.682,00
-129.447,00
-143.033,00
60.601,00
0,00
10.437,00
-707.846,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-707.846,00
0,00
-707.846,00
0,00
-707.846,00
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PRESENTACIÓ DE:
Comptes anuals
Informe d'auditoria
Firma d'auditoria
Deute viu a final de l'exercici
Contractes formalitzats
Subvencions i ajudes concedides
PERSONAL
Nombre mitjà de treballadors
Mitjana de despesa de personal

SÍ
NO
X
X
C.M.S. Auditors Associats, S.L.
Nre. operacions
Import total
0,00
0,00
8,00
136.151,00
0,00
0,00
2018
14,00
44.640,42

2017
14,00
44.691,57
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RESULTAT DEL CONTROL FINANCER I DE L'AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA FINANCERA

«[…]

»Opinió amb excepcions

»Hem fet una auditoria financera dels comptes anuals del Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears (l'Entitat), que comprenen el balanç al 31 de
desembre de 2018, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net i la liquidació del pressupost corresponents a l’exercici anual
acabat en aquesta data, com també la memòria dels comptes anuals que inclou un resum de les polítiques comptables significatives.

»En la nostra opinió, excepte pels possibles efectes i pels efectes de les qüestions descrites en la secció Fonament de l’opinió amb excepcions del nostre
informe, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes materials, la imatge fidel de la situació financera de l'Entitat a 31 de desembre de
2018, com també dels resultats de les seves operacions i de la liquidació del pressupost corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, i de
conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d’aplicació que resulta d’aplicació que és el Reial Decret 1514/2007, de 16 de
novembre, pel qual s’aprova el Pla general de comptabilitat.

»Fonament de l’opinió amb excepcions

»En el desenvolupament del nostre treball s’han posat de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten l'opinió de l’informe:

»Limitació a l’abast

»L'epígraf «IV. Inversions financeres en empreses del grup i associades a curt termini» de l’actiu corrent del balanç adjunt presenta un saldo, per import
de 235.563,82 euros, que correspon a l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB). Segon els registres comptables
aportats per la Intervenció General de la CAIB, el saldo a favor de l’Entitat al tancament de l'exercici per transferències corrents i de capital és de
222.063,54 euros, per tant, inferior al saldo reconegut per l'Entitat en un import de 13.500,28 euros. La nota «14. Operacions amb parts vinculades» de la
memòria adjunta indica que aquesta diferència és un error de la CAIB al compensar els romanents de l’exercici 2017. No obstant això, l'Entitat no ha
aportat documentació justificativa adequada i suficient respecte d’aquest import ni hem pogut aplicar procediments alternatius per verificar la seva
comptabilitat. En conseqüència, no hem pogut obtenir evidència suficient i adequada que ens permeti assegurar, raonablement, que aquest saldo a cobrar
està correctament valorat en el balanç adjunt o si, en seu cas, s'hauria d'haver ajustat contra el resultar de l’exercici 2018.

»Excepcions

»L’entitat, durant l'exercici 2017, va rebre dues subvencions del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) per a la contractació de joves amb estudis
qualificats a través del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil per al període 2014-2020, per import màxim de 35.674,14 euros. L’entitat,va registrar com a
ingrés en l’exercici 2017 la totalitat de la subvenció i a l’exercici 2018 únicament ha registrat en la despesa, per import de 4.116,00 euros, per la part de
subvenció retornada per la baixa d'un dels treballadors abans del període mínim de permanència dels 15 mesos. L’Entitat hauria d'haver imputat al
resultat de l’exercici 2017 únicament la part meritada de la subvenció i la resta com a passiu corrent per dentes a curt termini transformables en
subvencions. No obstant això, tot i que la nota «13. Ingressos i despeses» de la memòria adjunta explica aquest fet, aquesta errada no s’ha corregit en els
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estats comptables dels comptes anuals l'exercici 2018. En conseqüència. L’epígraf «VII. Resultat de l’exercici» del patrimoni net del balanç i l’epígraf «5.
Altres ingressos d’explotació» del compte de pèrdues i guanys estan infravalorats en 27.350,17 euros i l’epígraf «V. Resultats d’exercicis anteriors»
sobrevalorat en el mateix import. A més, les xifres comparatives de l’exercici anterior de l’epígraf «VII. Resultat de l’exercici» del patrimoni net del balanç i
l’epígraf «5. Altres ingressos d'explotació» del compte de pèrdues i guanys estan sobrevalorades en 27.350,17 euros i les xifres comparatives l’epígraf
«III. Deutes a curt termini» del passiu corrent del balanç infravalorades en el mateix import.

»L’entitat, durant l’exercici 2017. va registrar a l’epígraf «VI. Altres aportacions de socis» un import de 99.430,54 euros que correspon a les anualitats de
2017 i 2018 d'una aportació pluriennal de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques del Govern dels Illes Balears per al període 2016-2018, per
un import total de 149.145,81 euros, per a atendre despeses corrents derivades d'un contracte de manteniment, d'acord amb la Resolució de 30 de
novembre de 2015. Per tant, l'aportació corresponent a l’exercici 2018, per import de 49.715,27 euros, no s'havia d’haver registrat al tancament de
l'exercici 2017. En conseqüència, les xifres comparatives de l'exercici anterior de l’epígraf «VI. Altres aportacions de socis» del patrimoni net del balanç i
l’epígraf «IV. Inversions en empreses del grup i associades a curt termini» de l'actiu corrent del balanç estan sobrevalorades en 49.715,27 euros.

[…]

»Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la nostra opinió amb excepcions.

»Paràgrafs d’èmfasi

»Cridem l’atenció sobre les notes «9. Fons propis», «10. Subvencions, donacions i llegats rebuts», «13. Ingressos i despeses», «14. Operacions amb
parts vinculades» de la memòria dels comptes anuals adjunts i la liquidació del pressupost, en les quals es mostra que el resultat de l'exercici 2018 és
negatiu per import de -778.533,52 euros i que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB) ha realitzat una aportació sense caràcter finalista per
import de 743.213,47 euros, transferències de capital per import de 150.000,00 euros i ingressos per facturació per import de 52.115,00 euros (inclosos
13.632,00 euros facturats a Ports de les Illes Balears). Aquests recursos representen el 97,1% dels ingressos meritats segons la liquidació del pressupost
l’exercici 2018. Aquests fets són evidència que l’Entitat depèn de les aportacions realitza la CAIB per poder continuar amb la seva activitat. La nostra
opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Cridem l'atenció sobre la nota «14. Operacions amb parts vinculades» de la memòria dels comptes anuals adjunts, en la qual s’indica que la mitjana de
volum global de negocis dels tres darrers exercicis (2018 inclòs) corresponent a comandes de l'Administració de la CAIB i el seu sector públic instrumental
(com a poder adjudicador) a SITIBSA (com a medi propi personificat) és el 72,57% del total d'activitats de l'Entitat. Així, l'Entitat no compleix amb el
requisit per tenir la consideració de mitjà propi personificat que estableix l’art. 32.2.b. de la Llei de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP),
que més per cent de les activitats de l'Entitat portin a terme en l'exercici de les comeses que li han confiat el poder adjudicador que fa l'encàrrec i que el
controla o altres persones jurídiques controlades de la mateixa manera per l'entitat que fa l’encàrrec. La nostra opinió no ha estat modificada en relació
amb aquesta qüestió.

»Cridem l’atenció sobre la nota «14. Operacions amb parts vinculades» de la memòria dels comptes anuals adjunts, en la qual s’indica que, el 10 d'abril
de 2015, es va subscriure un Conveni d’assistència amb la Direcció de l' Advocacia de la CAIB, el qual té com objecte l'assumpció per part d’aquesta de la
representació i la defensa en judici de SITIBSA en qualsevol jurisdicció i ordre jurisdiccional. Com a contraprestació per aquest servei, el punt cinquè de
l’esmentat Conveni disposa que SITIBSA ha de satisfer a la Vicepresidència i Conselleria de Presidència la quantia anual de 7.500,00 euros. Ates que
l’Advocacia de la CAIB no ha informat durant tot aquest temps a SITIBSA de la quantia que correspon a cada anualitat, ni ha enviat cap mena de
documentació justificativa del deute ni ha reclamat el seu pagament, els comptes anuals de SITIBSA inclouen a 31 de desembre 2018 una provisió per la
despesa acumulada dels darrers 4 anys, en considerar-se el termini màxim poder reclamar el deute, sent el seu import de 30.122,50 euros, dels quals
7.500,00 euros corresponen a l’any 2018. La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Cridem l’atenció sobre la nota «16. Provisions i contingències» de memòria dels comptes anuals adjunts, en la qual s’indica que entre juliol de l'any 2011

164

Informe del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018

i el 7 de gener de 2014 la societat mercantil Serveis d’Informació Territorial de Illes Balears no va pagar en els seus proveïdors dins el termini màxim
establert per la legislació. Per això, a 31 de desembre de 2013, es va dotar una provisió per poder fer front a les possibles reclamacions d'interessos de
demora i costes judicials dels proveïdors que varen cobrar fora del termini legal. Dins l'exercici 2018, una vegada transcorreguts 4 anys des del darrer
pagament d'una factura fora de termini, s'ha cancel·lat íntegrament la provisió del passiu del balanç, al haver extingit per prescripció el dret a seva
reclamació. L'import de la provisió cancel·lada és de 49.350,15 euros, i ha estat cancel·lada contra resultats negatius de l'exercici 2013. La nostra opinió
no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Altres qüestions

»Tal com s'indica en la nota 2 de la memòria adjunta, d'acord amb la normativa que regeix l’actuació de l’Entitat, els comptes anuals adjunts, els han
preparat l’òrgan de govern d'acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’Entitat amb el propòsit de mostrar la imatge fidel. En
conseqüència, els comptes anuals adjunts s'han preparat en virtut d'aquest marc normatiu d'informació financera i han estat auditats aplicant les Normes
d'Auditoria del Sector Públic de la Intervenció General de l'Estat. Aquest informe en cap cas s'ha d'entendre com un informe d’auditoria en els termes
prevists en la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes vigent a Espanya.

»L’Entitat té implantats procediments, respecte a la protecció de dades de caràcter personal, que no presenten diferències significatives amb el que
disposen les normes vigents i, en principi, asseguren raonablement, la seva seguretat. No obstant això, es troba pendent l'avaluació d’impacte en el
tractament de dades personals, d'acord amb l'art. 28 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals.

[...]

»Responsabilitats de la direcció i dels responsables del govern de l’Entitat en relació als comptes anuals

[...]

»Els comptes anuals als quals es refereix aquest informe varen ser formulats per l’òrgan de govern de l’Entitat el 28 de febrer de 2019 i varen ser posats a
la disposició de C.M.S. Auditors Associats, S.L. el 13 de març de 2019.»
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QUADRE NÚM. IV.9.13. SERVEIS DE MILLORA AGRÀRIA I PESQUERA (SEMILLA)
SERVEIS DE MILLORA AGRÀRIA I PESQUERA (SEMILLA)

OBJECTE SOCIAL:
SEMILLA té com a fins generals els fins relacionats amb l’agricultura, la ramaderia i la
pesca de competència del Govern i de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, llevat que estiguin atribuïts a altres organismes del sector públic

INGRESSOS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI NEGATIU

0,00
0,00
572.144,00
4.911.025,00
16.925,00
5.500.094,00
0,00
5.706.028,00
5.706.028,00
11.206.122,00
0,00
0,00
0,00
11.206.122,00
0,00

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
III. Inversions immobiliàries
IV. Inv. en empr. i ent. del grup i assoc. l/t
V. Inversions financeres a llarg termini
VI. Actius per imposts diferits
VII. Deutors comercials no corrents

2018
9.678.416,00
30.854,00
1.256.473,00
0,00
8.363.455,00
0,00
27.634,00
0,00

B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
III. Deutors comerc. i altres comptes a cobrar
IV. Inv. en empr. del grup i assoc. c/t
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

2018

11.528.831,00
0,00
4.739,00
199.262,00
11.070.355,00
9.522,00
606,00
244.347,00
21.207.247,00

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
2018
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
572.144,00
2. Var. exist. produc. acab. i en curs de fabr.
0,00
3. Treballs realitz. per l'entitat per al seu actiu
0,00
4. Aprovisionaments
-1.470.081,00
5. Altres ingressos d'explotació
420.913,00
6. Despeses de personal
-2.985.070,00
7. Altres despeses d'explotació
-669.428,00
8. Amortització de l'immobilitzat
-106.814,00
9. Imputació de subv. de l'immob. no financer
21.733,00
10. Excessos de provisions
894,00
11. Deterior. i result. per alien. de l'immob.
12.103,00
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
-4.203.606,00
12. Ingressos financers
6,00
13. Despeses financeres
-160.239,00
14. Var. de valor raonable en inst. financers
0,00
15. Diferències de canvi
-25,00
16. Deterior. i resultat per alien. d'inst. financ.
-60.903,00
A.2) RESULTAT FINANCER
-221.161,00
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A1+A2)
-4.424.767,00
17. Imposts sobre beneficis
17.170,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI OP.CONT (A3+17)
-4.407.597,00
B) RESULTAT PER OP.INTERROMPUDES
0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A4+B)
-4.407.597,00

Exercici 2018
PARTÍCIPS

%

CAIB

100.00

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2017
DESPESES
0,00 1. Despeses de personal
0,00 2. Despeses corrents en béns i serveis
459.578,00 3. Despeses financeres
5.062.257,00 4. Transferències corrents
0,00
5.521.835,00 OPERACIONS CORRENTS
0,00 6. Inversions reals
5.595.103,00 7. Transferències de capital
5.595.103,00 OPERACIONS DE CAPITAL
11.116.938,00 OPERACIONS NO FINANCERES
1.654.643,00 8. Actius financers
0,00 9. Passius financers
1.654.643,00 OPERACIONS FINANCERES
12.771.581,00 TOTAL DESPESES
0,00 RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU
BALANÇ DE SITUACIÓ
2017
PATRIMONI NET I PASSIU
15.111.282,00 A) PATRIMONI NET
3.297,00 A-1) Fons propis
1.188.528,00 I. Capital
0,00 II. Reserves
13.919.457,00 III. Resultats d'exercicis anteriors
0,00 IV. Altres aportacions de socis
0,00 V. Resultat de l'exercici
0,00 VI. Altres instruments de patrimoni net
A-2) Ajusts per canvis de valor
11.338.327,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats
0,00 B) PASSIU NO CORRENT
8.383,00 I. Provisions a llarg termini
281.576,00 II. Deutes amb entitats de crèdit
10.690.874,00 III. Altres passius no corrents
6.702,00 C) PASSIU CORRENT
5.803,00 I. Deutes amb entitats de crèdit
344.989,00 II. Altres passius corrents
26.449.609,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

2018
3.021.280,00
2.105.389,00
160.239,00
0,00

2017
3.053.766,00
1.838.895,00
194.510,00
0,00

5.286.908,00
195.277,00
0,00
195.277,00
5.482.185,00
0,00
5.495.105,00
5.495.105,00
10.977.290,00
228.832,00

5.087.171,00
182.150,00
0,00
182.150,00
5.269.321,00
0,00
5.495.104,00
5.495.104,00
10.764.425,00
2.007.156,00

2018
4.844.635,00
4.087.954,00
0,00
1.064.567,00
-26.511.954,00
33.942.938,00
-4.407.597,00
0,00
0,00
756.681,00
8.123.251,00
0,00
8.123.251,00
0,00
8.239.361,00
5.531.763,00
2.707.598,00
21.207.247,00

2017
4.727.984,00
3.940.927,00
0,00
1.066.988,00
-22.170.728,00
29.396.356,00
-4.351.689,00
0,00
0,00
787.057,00
13.654.565,00
36.211,00
13.618.354,00
0,00
8.067.060,00
5.538.707,00
2.528.353,00
26.449.609,00

ALTRES DADES
2017
439.523,00
0,00
0,00
-1.305.699,00
343.345,00
-3.053.766,00
-525.724,00
-108.247,00
28.959,00
0,00
21.959,00
-4.159.650,00
2.471,00
-194.510,00
0,00
0,00
0,00
-192.039,00
-4.351.689,00
0,00
-4.351.689,00
0,00
-4.351.689,00
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PRESENTACIÓ DE:
Comptes anuals
Informe d'auditoria
Firma d'auditoria
Deute viu a final de l'exercici
Contractes formalitzats
Subvencions i ajudes concedides
PERSONAL
Nombre mitjà de treballadors
Mitjana de despesa de personal

SÍ
NO
X
X
C.M.S. Auditors Associats, S.L.
Nre. operacions
Import total
12,00
13.655.014,00
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
2018
63,80
46.787,93

2017
63,80
47.864,67

Informe del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018

RESULTAT DEL CONTROL FINANCER I DE L'AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA FINANCERA

«[…]

»Opinió amb excepcions

»Hem fet una auditoria financera dels comptes anuals de Serveis de Millora Agraria i Pesquera (l’Entitat), que comprenen el balanç al 31 de desembre de
2018, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la liquidació del pressupost corresponents a l’exercici
anual acabat en aquesta data, com també la memòria dels comptes anuals que inclou un resum de les polítiques comptables significatives.

»En la nostra opinió, excepte pels possibles efectes i pels efectes de les qüestions descrites en la secció Fonament de l’opinió amb excepcions del nostre
informe, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes materials, la imatge fidel de la situació financera de l'Entitat a 31 de desembre de
2018, com també dels resultats de les seves operacions i de la liquidació del pressupost corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, i de
conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d’aplicació que és el Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el
Pla general de comptabilitat.

»Fonament de l’opinió amb excepcions

»En el desenvolupament del nostre treball s’han posat de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten l'opinió de l’informe:

»Limitacions a l’abast

»La societat Serveis de Millora Agrària, SAU va realitzar l'any 2014 una operació de cessió global d'actius i passius en favor de l'Ens Públic Empresarial
Serveis de Millora Agrària i Pesquera, que ser inscrita en el Registre Mercantil el 22 de desembre de 2014. Aquesta operació regulada en l'article 81.1 de
la Llei 3/2009, de 3 d’abril, sobre modificacions estructurals de les societats mercantils, en la qual la societat cedent transmet tot el seu patrimoni per
successió universal a canvi d'una contraprestació, en aquest cas 1,00 euro, no es correspon amb cap de les operacions establertes en l'article 83 del
Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de marc, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'impost sobre societats (TRLIS), per la qual cosa la mateixa no es
podia acollir al règim fiscal especial i hauria de tributar conformement al règim general de l'impost a l’article 15 del TRLIS. La compensació a satisfer, que
es va acordar a un «preu simbòlic» d'1,00 euro, no està justificada per una valoració que acrediti el valor dels actius i passius objecte de la cessió de la
societat mercantil a l'entitat pública empresarial davant una eventual comprovació administrativa. En cas que la societat cedent pogués haver de liquidar
algun import en l'impost de societats per aquesta operació, l'entitat pública assumirà aquestes obligacions com a successora de tots els drets i
obligacions. En conseqüència, no ens ha estat possible determinar els efectes que una eventual comprovació fiscal pogués tenir sobre els comptes anuals
adjunts.

»Excepcions

»L’epígraf «IV. Deutes amb empreses del grup i associades» del passiu corrent del balanç adjunt, que presenta un saldo de 2.209.826,83 euros
(1.788.646,33 euros a l'exercici anterior), inclou un import de 2.167.657,32 euros (1.782.578,16 euros a l’exercici anterior) que correspon, segons la nota
«9. Instruments financers» de la memòria adjunta, a subvencions retornables; és a dir, subvencions d’explotació que al tancament de l’exercici no han
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estat aplicades a la seva finalitat. El punt cinquè de la Instrucció 1/2008 del Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació estableix «atesa la seva
naturalesa, les transferències corrents rebudes de la comunitat autònoma de les Illes Balears i els seus ens dependents, en la part que no s'hagi destinat
a executar despesa de l'exercici, si s'escau, s’hauran de retornar als ens concedents dins l'exercici següent quan, un cop tancats i auditats els comptes,
s'hagi quantificat definitivament aquell import a la memòria de la liquidació del pressupost. Les conselleries o altres ens concedents no podran autoritzar a
les empreses i fundacions la utilització d’aquests imports en l’exercici següent». Per tant, les transferències corrents rebudes que no han estat aplicades a
la seva finalitat són subvencions a reintegrar. En conseqüència, l'epígraf «IV. Deutes amb empreses del grup i associades» del passiu corrent del balanç
adjunt està sobrevalorat en un import de 2.167.657,32 euros (1.782.578,16 euros al tancament de l'exercici anterior) i l'epígraf «V. Creditors comercials i
altres comptes a pagar» del passiu corrent del balanç adjunt està infravalorat en els mateixos imports.

»L'estat de fluxos d'efectiu adjunt presenta, d’acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l'Entitat, incorrectament classificades
determinades magnituds dels fluxos defectiu de les activitats d'inversió i dels fluxos d’efectiu de les activitats de finançament, atès que determinats
cobraments de crèdits a empreses del grup han estat classificats a l’epígraf «9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni» que presenta un
import de 9.891.031,00 euros (10.528.519,00 euros a l’exercici anterior). En conseqüència, l’epígraf «7. Cobraments per desinversions» està infravalorat
en un import de 5.344.449,44 euros (5.881.119,22 euros a l’exercici anterior) i l'epígraf «9, Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni» està
sobrevalorat en els mateixos imports.

[…]

»Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la nostra opinió amb excepcions.

»Paràgrafs d’èmfasi

»Cridem l'atenció sobre la nota «10. Inversions en empreses del grup i associades» de la memòria adjunta, en la qual s'indica que les inversions
financeres en empreses del grup i associades suposen un import de 19.433.333,00 euros (24.619.853,00 euros a l'exercici anterior), el que representa el
91.6% del total de l'actiu del balanç adjunt (93,0% a l'exercici anterior), També cridem l'atenció sobre la nota «12. Fons propis» de la memòria adjunta i
sobre l'estat de canvis en el patrimoni net adjunt, que mostren que el resultat de l'exercici 2018 és negatiu, -4.407.597,44 euros (-4.351.689,61 euros a
l’exercici anterior) i que les aportacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB) directament registrades en el patrimoni net són per import
de 4.546.581,56 euros (4.647.399,78 euros a l'exercici anterior). Per últim, cridem l'atenció sobre la liquidació del pressupost 2018 dels comptes anuals
adjunts que mostra que els ingressos meritats de l'exercici per transferències corrents i de capital, 10.617.053,00 euros, representen el 94,7% del total
d’ingressos. Aquests fets són evidència que l’Entitat depèn de la CAIB per poder continuar amb la seva activitat. La nostra opinió no ha estat modificada
en relació amb aquesta qüestió.

»Cridem l'atenció sobre la nota «10. Inversions en empreses del grup i associades, apartat a) Instruments de patrimoni» de la memòria adjunta, en la qual
s'indica que Fruita Bona Hortofrutícola SAT: a data 9 de desembre de 2014 es va produir la baixa com a socis de l'Entitat amb una valoració global de la
liquidació de les aportacions de SEMILLA, que ascendeix a 60.903,25 euros, condicionat a la venda de una nau industrial. Finalment la venda de la nau
s’ha produït generant pèrdues, i per tant SEMILLA no podrà recuperar l'import de la liquidació que s'ha dut a pérdues de l'exercici. La nostra opinió no ha
estat modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Altres qüestions

»Tal com s'indica en la nota 2 de la memòria adjunta, d'acord amb la normativa que regeix l’actuació de l’Entitat, els comptes anuals adjunts, els han
preparat l’òrgan de govern d'acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’Entitat amb el propòsit de mostrar la imatge fidel. En
conseqüència, els comptes anuals adjunts s'han preparat en virtut d'aquest marc normatiu d'informació financera i han estat auditats aplicant les Normes
d'Auditoria del Sector Públic de la Intervenció General de l'Estat. Aquest informe en cap cas s'ha d'entendre com un informe d’auditoria en els termes
prevists en la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes vigent a Espanya.
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»La liquidació del pressupost 2018 dels comptes anuals adjunts mostra que l' Entitat ha executat despesa corrent per damunt de les previsions de
despesa del pressupost d’explotació, per import de 413.073,00 euros. Aquest fet suposa un incompliment de l'article 40.3 de la Llei 14/2014, de 29 de
desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears (LFCAIB), que estableix que tenen caràcter limitador, a l'efecte de requerir
l'autorització prèvia del conseller competent en matèria d'hisenda i pressuposts a què fa referència l'article 63 de la Llei esmentada, l'import total de les
previsions de despesa del pressupost d’explotació. A més, aquesta liquidació del pressupost no s'ajusta al model previst a la Instrucció 1/2012, de 12
d'agost, del director general de Pressuposts i Finançament per la qual s’aproven les plantilles per a l'elaboració i liquidació dels pressuposts de les entitats
públiques empresarials, societats mercantils públiques i fundacions del sector públic autonòmic, atès que no inclou la informació comparativa per capítols
de l'exercici anterior.

[...]

»Responsabilitats de la direcció i dels responsables del govern de l’Entitat en relació als comptes anuals

[...]

»Els comptes anuals als quals es refereix aquest informe varen ser formulats per l’òrgan de govern de l’Entitat el 25 de març de 2019 i varen ser posats a
la disposició de C.M.S. Auditors Associats, S.L. el 23 d’abril de 2019.»
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QUADRE NÚM. IV.9.14. ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL DE TELECOMUNICACIONS I INNOVACIÓ DE LES ILLES BALEARS (IBETEC)
ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL DE TELECOMUNICACIONS I INNOVACIÓ DE LES ILLES BALEARS (IBETEC)

OBJECTE SOCIAL:
Prestació del servei de transport i difusió del senyal de la televisió digital i el
desplegament i la gestió de la xarxa de comunicacions mòbils professionals tetraIB per
als cossos d’emergència i de seguretat de les Illes Balears.

INGRESSOS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI NEGATIU

0,00
0,00
1.077.912,66
2.309.903,00
7.766,40
3.395.582,06
0,00
1.146.598,00
1.146.598,00
4.542.180,06
0,00
0,00
0,00
4.542.180,06
0,00

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
III. Inversions immobiliàries
IV. Inv. en empr. i ent. del grup i assoc. l/t
V. Inversions financeres a llarg termini
VI. Actius per imposts diferits
VII. Deutors comercials no corrents

2018
5.660.851,90
17.205,94
4.589.363,46
1.027.039,60
0,00
27.242,90
0,00
0,00

B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
III. Deutors comerc. i altres comptes a cobrar
IV. Inv. en empr. del grup i assoc. c/t
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

2018

7.201.651,86
0,00
0,00
1.523.946,26
5.511.188,56
23.378,48
0,00
143.138,56
12.862.503,76

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
2018
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
1.077.912,66
2. Var. exist. produc. acab. i en curs de fabr.
0,00
3. Treballs realitz. per l'entitat per al seu actiu
0,00
4. Aprovisionaments
-1.045.396,59
5. Altres ingressos d'explotació
1.488.143,59
6. Despeses de personal
-506.984,49
7. Altres despeses d'explotació
-1.758.510,22
8. Amortització de l'immobilitzat
-988.963,62
9. Imputació de subv. de l'immob. no financer
818.644,24
10. Excessos de provisions
-29.199,25
11. Deterior. i result. per alien. de l'immob.
0,00
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
-944.353,68
12. Ingressos financers
0,00
13. Despeses financeres
0,00
14. Var. de valor raonable en inst. financers
0,00
15. Diferències de canvi
-0,23
16. Deterior. i resultat per alien. d'inst. financ.
0,00
A.2) RESULTAT FINANCER
-0,23
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A1+A2)
-944.353,91
17. Imposts sobre beneficis
0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI OP.CONT (A3+17)
-944.353,91
B) RESULTAT PER OP.INTERROMPUDES
0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A4+B)
-944.353,91

Exercici 2018

PARTÍCIPS

%

CAIB

100.00

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2017
DESPESES
0,00 1. Despeses de personal
0,00 2. Despeses corrents en béns i serveis
1.052.947,97 3. Despeses financeres
2.237.615,00 4. Transferències corrents
7.766,40
3.298.329,37 OPERACIONS CORRENTS
0,00 6. Inversions reals
1.476.999,99 7. Transferències de capital
1.476.999,99 OPERACIONS DE CAPITAL
4.775.329,36 OPERACIONS NO FINANCERES
0,00 8. Actius financers
0,00 9. Passius financers
0,00 OPERACIONS FINANCERES
4.775.329,36 TOTAL DESPESES
0,00 RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU
BALANÇ DE SITUACIÓ
2017
PATRIMONI NET I PASSIU
6.331.492,39 A) PATRIMONI NET
19.867,76 A-1) Fons propis
5.246.792,30 I. Capital
1.051.906,71 II. Reserves
0,00 III. Resultats d'exercicis anteriors
12.925,62 IV. Altres aportacions de socis
0,00 V. Resultat de l'exercici
0,00 VI. Altres instruments de patrimoni net
A-2) Ajusts per canvis de valor
6.683.974,78 A-3) Subvencions, donacions i llegats
0,00 B) PASSIU NO CORRENT
0,00 I. Provisions a llarg termini
1.685.152,56 II. Deutes amb entitats de crèdit
4.473.297,68 III. Altres passius no corrents
23.378,48 C) PASSIU CORRENT
0,00 I. Deutes amb entitats de crèdit
502.146,06 II. Altres passius corrents
13.015.467,17 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

2018
506.984,49
2.671.622,02
0,23
0,00

2017
494.259,32
2.518.278,44
1,03
0,00

3.178.606,74
320.028,28
0,00
320.028,28
3.498.635,02
0,00
0,00
0,00
3.498.635,02
1.043.545,04

3.012.538,79
591.307,85
0,00
591.307,85
3.603.846,64
0,00
0,00
0,00
3.603.846,64
1.171.482,72

2018
3.189.615,82
-1.697.483,31
61.000,00
-4.052.105,87
-6.477.789,34
9.715.765,81
-944.353,91
0,00
0,00
4.887.099,13
16.209,80
0,00
0,00
16.209,80
9.656.678,14
0,00
9.656.678,14
12.862.503,76

2017
3.822.532,70
-1.582.655,21
61.000,00
-4.041.403,97
-9.558.579,13
8.886.240,00
3.070.087,89
0,00
0,00
5.405.187,91
8.075,45
0,00
0,00
8.075,45
9.184.859,02
0,00
9.184.859,02
13.015.467,17

ALTRES DADES
2017
1.052.941,95
0,00
0,00
-1.007.414,37
1.316.876,63
-494.259,32
-1.523.286,84
-1.125.862,27
3.378.794,62
3.122.837,03
-1.650.538,51
3.070.088,92
0,00
0,00
0,00
-1,03
0,00
-1,03
3.070.087,89
0,00
3.070.087,89
0,00
3.070.087,89
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PRESENTACIÓ DE:
Comptes anuals
Informe d'auditoria
Firma d'auditoria
Deute viu a final de l'exercici
Contractes formalitzats
Subvencions i ajudes concedides
PERSONAL
Nombre mitjà de treballadors
Mitjana de despesa de personal

SÍ
NO
X
X
C.M.S. Auditors Associats, S.L.
Nre. operacions
Import total
0,00
0,00
23,00
976.556,84
0,00
0,00
2018
12,65
40.077,83

2017
11,67
42.352,98
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RESULTAT DEL CONTROL FINANCER I DE L'AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA FINANCERA

«[…]

»Opinió

»Hem fet una auditoria financera dels comptes anuals de l’Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears (l'Entitat), que
comprenen el balanç al 31 de desembre de 2018, el compte de pèrdues i guanys i la liquidació del pressupost corresponents a l’exercici anual acabat en
aquesta data, com també la memòria dels comptes anuals que inclou un resum de les polítiques comptables significatives.

»En la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes materials, la imatge fidel de la situació financera de l'Entitat a 31 de
desembre de 2018, com també dels resultats de les seves operacions i de la liquidació del pressupost corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta
data, i de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació que és el Reial Decret 1514/2007,de 16 de novembre, pel qual
s’aprova el Pla general de comptabilitat.

»Fonament de l’opinió

[...]

»Considerem que l'evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la nostra opinió amb excepcions.

»Paràgraf d’èmfasi

»Cridem l'atenció sobre la nota «1. Introducció» de la memòria adjunta, en la qual s’indica que el Consell d’Administració de Multimèdia va aprovar el 28
de novembre de 2017 un projecte de cessió global d’actius i passis per la qual Multimèdia de les Illes Balears SAU (Cedent) va procedir a cedir a l’Entitat
Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears (Cessionària) tot el seu patrimoni en bloc, en un sol acte, a canvi d’una
contraprestació que va rebre total i directament la Comunitat Autònoma de les Illes Balears com a accionista de la Cedent. Posteriorment, presentat el
projecte al Registre Mercantil el 30 de novembre, la Junta General d’Accionistes de Multimèdia va aprovar l’esmentada cessió en data 1 de desembre de
2017. En dates 5 i 6 de desembre de 2017 es va publicar al BORME i a un diari de tirada autonòmica l’anunci relatiu a l’Acord de la Junta. El 18 de
desembre de 2017 el Consell d’Administració de l’entitat IBETEC va acceptar la cessió d’actius i passius de Multimèdia. A continuació, es va elevar a
escriptura pública el 24 de gener de 2018 davant l’Il·lustríssim Notari Víctor Alonso-Cuevecillas Fortuny, la cessió global d’actius i passius, la qual
suposaria la dissolució sense liquidació de Multimèdia. Finalment, es va presentar l’esmentada escriptura al Registre Mercantil de Palma en data 31 de
gener de 2018, i la inscripció de l’extinció de Multimèdia la va efectuar el Registre en data 20 de març de 2018. Un dels aspectes més importants a tenir
en compte de la cessió és que va realitzar amb efectes retroactius comptables a 1 de gener de 2017, per la qual cosa la formulació i aprovació dels
comptes anuals de l’exercici 2017 ja es va realitzar per part dels òrgans escaients d’IBETEC. La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb
aquesta qüestió.

»Cridem l'atenció sobre la nota «3. Bases de presentació dels comptes anuals» de la memòria adjunta, en la qual s’indica que s’ha de fer especial menció
als motius pels quals es formulen aquests comptes anuals sota el principi d’entitat en funcionament i, a continuació, es relaciones diversos arguments que
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justifiquen que s’hagin formulat el comptes anuals d’IBETEC baix aquest principi. També, cridem l'atenció sobre la nota «9. Fons propis» de la memòria
adjunta, en la qual s’indica que s’han comptabilitzat com a aportacions de socis els imports de les subvencions d’explotació atorgades per la CAIB de
forma genèrica, seguint els criteris que va adoptar l’empresa l’any 2012, i que sumen un total de 829.525,81 euros en 2018 i 928.504,65 euros en 2017. El
saldo del compte d’aportacions de socis és a final d’any de 9.715.765,81 euros i a 31 de desembre de 2017 era de 8.886.240,00 euros. També cridem
l’atenció sobre el balanç adjunt que presenta uns fons propis negatius per import de –1.697.483,31 euros (-1.582.655,21 euros al tancament de l’exercici
anterior), conseqüència de les pèrdues acumulades en exercicis anteriors, de les reserves negatives que figuren dins el patrimoni net i del resultat negatiu
de l’exercici per import de –944.353,91 euros. Addicionalment, aquesta situació es veu agreujada al presentar un fons de maniobra negatiu per impot de 2.455.026,28 euros (-2.500.884,24 euros al tancament de l’exercici anterior). A més, l’epígraf «IV. Inversions en empreses del grup i associades a curt
termini» de l’actiu corent del balanç, que presenta un saldo de 5.511.188,56 euros (4.473.297,68 euros a l’exercici anterior), correspon a l’import pendent
de cobrar de la CAIB per subvencions corrents i de capital de l’exercici 2018; aquest saldo representa el 42,8% del total de l’actiu del balanç adjunt. Per
últim, l’epígraf «III. Deutes a curt termini» del passiu corrent del balanç, que presenta un saldo de 9.273.936,34 euros, del qual un import de 9.263.613,94
euros correspon a l’import de deutes transformables en subvencions; aquest saldo representa el 72,1% del total del patrimoni net passiu del balanç adjunt.
Aquests fets són evidència que l’Entitat depèn de les aportacions que realitza la CAIB per poder continuar amb la seva activitat. La nostra opinió no ha
estat modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Cridem l'atenció sobre la nota «3. Bases de presentació dels comptes anuals» de la memòria adjunta, a l’apartat «3.7. Correcció d’errors», en la qual
s’aclareixen específicament els ajusts per correcció d’errors fets durant l’exercici 2018 a les xifres comparatives de l’exercici 2017 que figuren en el balanç,
que afecten a l’actiu no corrent per un import de 108.844,06 euros, a l’actiu corrent per un import de -129.615,67 euros, al patrimoni net per un import de
919.150,75 euros i al passiu corrent per import de -939.922,36 euros. La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Cridem l'atenció sobre la nota «6. Immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries» de la memòria adjunta, a l’apartat «6.2. Immobilitzat
material», en la qual s’indica que les baixes d’instal·lacions tècniques per un valor de 150.514,77 euros, de les quals 121.306,26 euros són els elements
duts a instal·lacions tècniques i que no es varen subministrar finalment (fet al qual ens referim al error que es comenta a l’apartat 3.7 d’aquesta memòria).
També hi ha 29.193,32 euros d’elements robats corresponents a una central de transformació elèctrica del centre de telecomunicacions en construcció de
Puig de Gat a Eivissa. Amb data 14 de Juny de 2018 es va presentar la corresponent denúncia davant la Guardia Civil. La nostra opinió no ha estat
modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Cridem l'atenció sobre la nota «10. Situació fiscal» en la qual s’indica que malament la cessió global d’actius i passius tingui efectes comptables des de
l’1 de gener de 2017, al haver-se firmat l’escriptura pública i registrada al Registre Mercantil dins l’any 2018, amb data posterior a la data de meritació de
l’Impost de Societat, aquest es presentarà a nom de Multimèdia de les Illes Balears, S.A.U. És a dir, a efectes fiscals té efectes des de l’1 de gener de
2018. No hi ha bases imposables negatives pendents de compensar. Com hem comentat a primer paràgraf d’aquest punt, les bases imposables que
restaven per compensar a 31 de desembre de 2016 a Multimèdia s’han perdut ates que no es podien traspassar a l’entitat pública empresarial al no
beneficiar-se la cessió global d’actius i passius del regim fiscal de fusions i escissions. La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta
qüestió.

»Cridem l’atenció sobre la nota «14. Altra informació» de la memòria adjunta en la qual s’indica que Multimèdia/IBETEC tenia comptabilitzats 200.000,00
euros d’un terreny per la construcció d’un local a Alaior (Menorca), ates un conveni signat en data 22 de desembre de 2010, entre Conselleria de
Presidència, mitjançant Multimèdia de les Illes Balears, SAU, la Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques mitjançant l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI)
i l’Ajuntament d’Alaior, pel qual l’IBAVI havia de construir una promoció d’habitatges a Alaior i l’Ajuntament transmetria a favor de Multimèdia un local de la
planta baixa. En contraprestació Multimèdia va realitzar el pagament del preu acordat per a la compra del local a compte de la futura transmissió, un cop
l’IBAVI fes entrega de l’edifici, i per tant del local, a l’Ajuntament. Ates que el local encara no s’havia construït, en data 12 de febrer de 2013, el Consell
d’Administració de Multimèdia va acordar que s’iniciessin els tràmits per denunciar el conveni de col·laboració esmentat. Aquest import de 200.000,00
euros esta aprovisionat des de l’any 2012. El maig de 2015 i el setembre de 2017 es varen realitzar reclamacions extrajudicials mitjançant burofax. Es
preveu arribar a un acord amb l’IBAVI per tal de que sigui aquesta entitat la que retorni questa quantia, ates que els seus incompliments varen tenir com a
conseqüència que l’Ajuntament també incomplís. La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Cridem l’atenció sobre la nota «15. Fets posteriors» de la memòria adjunta en la qual s’indica que en el mes d’abril de 2019 l’Agència Tributària va iniciar
actuacions de comprovació i investigació sobre l’Impost de Societats de l’exercici 2017 (de Multimèdia de les Illes Balears, S.A.); concretament, sobre la
comprovació del deteriorament dels actius financers declarats al compte de pèrdues i guanys i els corresponents ajustos fiscals. En compareixença de 30
d’abril de 2019, se’ls va subministrar tota la informació requerida per a la seva comprovació i estam a l’espera d’una nova notificació per la seva part. No
es preveu que s’hagi de realitzar cap aprovisionament amb motiu d’aquesta actuació. La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta
qüestió.
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»Altres qüestions

»Tal com s'indica en la nota 3 de la memòria adjunta, d'acord amb la normativa que regeix l'actuació de l'Entitat, els comptes anuals adjunts, els han
preparat l’òrgan de govern d'acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’Entitat amb el propòsit de mostrar la imatge fidel. En
conseqüència, els comptes anuals adjunts s'han preparat en virtut d'aquest marc normatiu d'informació financera i han estat auditats aplicant les Normes
d'Auditoria del Sector Públic de la Intervenció General de l'Estat. Aquest informe en cap cas s'ha d'entendre com un informe d’auditoria en els termes
prevists en la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes vigent a Espanya.

[...]

»Responsabilitats de la direcció i dels responsables del govern de l’Entitat en relació als comptes anuals

[...]

»Els comptes anuals als quals es refereix aquest informe varen ser formulats per l’òrgan de govern de l’Entitat el 28 de febrer de 2019 i varen ser posats a
la disposició de C.M.S. Auditors Associats, S.L. el 11 de març de 2019. Aquests comptes anuals varen ser reformulats en data 23 de maig de 2019 i varen
ser posats a la disposició de C.M.S. Auditors Associats, S.L. el mateix dia.»
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QUADRE NÚM. IV.9.15. GESTIÓ SANITÀRIA I ASSISTENCIAL DE LES ILLES BALEARS (GSAIB)
GESTIÓ SANITÀRIA I ASSISTENCIAL DE LES ILLES BALEARS (GSAIB)

OBJECTE SOCIAL:
Prestar serveis de suport a l’activitat assistencial dels centres sanitaris del Servei de
Salut de les Illes Balears i de la Xarxa Sanitària Pública de les Illes Balears.

INGRESSOS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI NEGATIU

2018
0,00
0,00
10.656.540,11
400.000,00
0,00
11.056.540,11
0,00
440.000,00
440.000,00
11.496.540,11
0,00
0,00
0,00
11.496.540,11
-2.718.722,22

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
III. Inversions immobiliàries
IV. Inv. en empr. i ent. del grup i assoc. l/t
V. Inversions financeres a llarg termini
VI. Actius per imposts diferits
VII. Deutors comercials no corrents

2018
2.269.985,88
0,00
2.269.985,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
III. Deutors comerc. i altres comptes a cobrar
IV. Inv. en empr. del grup i assoc. c/t
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

3.910.707,85
0,00
0,00
3.854.974,96
0,00
0,00
4.954,17
50.778,72
6.180.693,73

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
2018
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
10.656.540,11
2. Var. exist. produc. acab. i en curs de fabr.
0,00
3. Treballs realitz. per l'entitat per al seu actiu
0,00
4. Aprovisionaments
-672.660,40
5. Altres ingressos d'explotació
0,00
6. Despeses de personal
-9.295.863,05
7. Altres despeses d'explotació
-1.782.064,37
8. Amortització de l'immobilitzat
-194.688,63
9. Imputació de subv. de l'immob. no financer
194.688,63
10. Excessos de provisions
0,00
11. Deterior. i result. per alien. de l'immob.
0,00
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
-1.094.047,71
12. Ingressos financers
0,00
13. Despeses financeres
0,00
14. Var. de valor raonable en inst. financers
0,00
15. Diferències de canvi
0,00
16. Deterior. i resultat per alien. d'inst. financ.
0,00
A.2) RESULTAT FINANCER
0,00
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A1+A2)
-1.094.047,71
17. Imposts sobre beneficis
0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI OP.CONT (A3+17)
-1.094.047,71
B) RESULTAT PER OP.INTERROMPUDES
0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A4+B)
-1.094.047,71

Exercici 2018

PARTÍCIPS
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

%
100.00

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2017
DESPESES
0,00 1. Despeses de personal
0,00 2. Despeses corrents en béns i serveis
0,00 3. Despeses financeres
0,00 4. Transferències corrents
0,00
0,00 OPERACIONS CORRENTS
0,00 6. Inversions reals
2.511.467,00 7. Transferències de capital
2.511.467,00 OPERACIONS DE CAPITAL
2.511.467,00 OPERACIONS NO FINANCERES
0,00 8. Actius financers
0,00 9. Passius financers
0,00 OPERACIONS FINANCERES
2.511.467,00 TOTAL DESPESES
0,00 RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU

11.750.587,82
2.464.674,51
0,00
2.464.674,51
14.215.262,33
0,00
0,00
0,00
14.215.262,33
0,00

BALANÇ DE SITUACIÓ
2017
PATRIMONI NET I PASSIU
0,00 A) PATRIMONI NET
0,00 A-1) Fons propis
0,00 I. Capital
0,00 II. Reserves
0,00 III. Resultats d'exercicis anteriors
0,00 IV. Altres aportacions de socis
0,00 V. Resultat de l'exercici
0,00 VI. Altres instruments de patrimoni net
A-2) Ajusts per canvis de valor
2.511.467,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats
0,00 B) PASSIU NO CORRENT
0,00 I. Provisions a llarg termini
2.511.467,00 II. Deutes amb entitats de crèdit
0,00 III. Altres passius no corrents
0,00 C) PASSIU CORRENT
0,00 I. Deutes amb entitats de crèdit
0,00 II. Altres passius corrents
2.511.467,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

2018
1.575.938,17
-694.047,71
0,00
0,00
0,00
400.000,00
-1.094.047,71
0,00
0,00
2.269.985,88
486.792,49
0,00
0,00
486.792,49
4.117.963,07
0,00
4.117.963,07
6.180.693,73

2018
9.295.863,05
2.454.724,77
0,00
0,00

2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.511.467,00

2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.511.467,00
0,00
0,00
2.511.467,00
0,00
0,00
0,00
2.511.467,00

ALTRES DADES
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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PRESENTACIÓ DE:
Comptes anuals
Informe d'auditoria
Firma d'auditoria
Deute viu a final de l'exercici
Contractes formalitzats
Subvencions i ajudes concedides
PERSONAL
Nombre mitjà de treballadors
Mitjana de despesa de personal

SÍ
NO
X
X
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS, S.L.
Nre. operacions
Import total
0,00
0,00
19,00
2.600.633,12
0,00
0,00
2018
347,00
26.789,23

2017
0,00
0,00
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RESULTAT DEL CONTROL FINANCER I DE L'AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA FINANCERA

«[…]

»Opinió amb excepcions

»Hem fet una auditoria financera dels comptes anuals de Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears (l’Entitat), que comprenen el balanç al 31 de
desembre de 2018, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net i la liquidació del pressupost corresponents a l’exercici anual
acabat en aquesta data, com també la memòria dels comptes anuals que inclou un resum de les polítiques comptables significatives.

»En la nostra opinió, excepte pels possibles efectes i pels efectes de les qüestions descrites en la secció Fonament de l’opinió amb excepcions del nostre
informe, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes materials, la imatge fidel de la situació financera de l'Entitat a 31 de desembre de
2018, com també dels resultats de les seves operacions i de la liquidació del pressupost corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, i de
conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d’aplicació que és el Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el
Pla general de comptabilitat.

»Fonament de l’opinió amb excepcions

»En el desenvolupament del nostre treball s’han posat de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten l'opinió de l’informe:

»Limitacions a l’abast

»L'Entitat, d'acord amb la nota «1. Activitat de l’empresa» de la memòria adjunta, té seu a la carretera de Valldemossa, 79, dins el terme municipal de
Palma. A més, l'Entitat utilitza unes oficines de l'edifici ubicat al carrer de la Reina Esclaramunda, núm. 9 de Palma. L'Entitat no ha proporcionat evidència
documental del dret d'ús o la propietat dels immobles on està ubicada la seva seu [excepte la Resolució, de 23 de maig de 2019, del Director General del
Servei de Salut, per la qual s’autoritza la cessió temporal i gratuïta de l'ús d'un espai de 165,8 metres quadrats del recinte de l'Hospital Universitari Són
Espases a l’entitat pública empresarial Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears (GSAIB) per al desenvolupament de les funcions i activitats que li
són pròpies] i les seves oficines administratives ni de determinades instal·lacions que utilitza per realitzar la seva activitat, així com tampoc cap contracte o
conveni amb el Servei de Salut de les Illes Balears que reguli el seu ús durant l'exercici 2018. En conseqüència, no ens ha estat possible determinar si
aquests elements haurien de figurar a l'actiu no corrent del balanç adjunt, així com tampoc l’efecte d’aquest ús en el compte de pèrdues i guanys adjunt.

»La nota «4. Normes de registre i valoració» de la memòria adjunta, a l'apartat «4.7. Existències», indica que en la data de tancament, l’Entitat no disposa
d’inventari físic, atès que el gestiona la Central Corporativa de Compres i Logística del Servei de Salut, que és responsable de la gestió de les compres
del material fungible assistencial de tots els ens vinculats al Servei de Salut. L'Entitat no ha proporcional evidència documental del valor de les existències,
és a dir, d’aquells actius posseïts per ser venuts en el curs normal de l’explotació o en forma de materials o subministraments per ser consumits en la
prestació de serveis. En conseqüència, no ens ha estat possible determinar si aquestes existències haurien de figurar a l'actiu corrent del balanç adjunt,
així com tampoc l’efecte d’aquestes en el compte de pèrdues i guanys adjunt.

»Excepcions
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»L’epígraf «III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar» de l’actiu corrent del balanç presenta un saldo, al tancament de l’exercici 2018, per import de
3.854.974,96 euros (2.511.467,00 euros a l’exercici anterior) que inclou un import de 840.000,00 euros (2.511.467,00 euros a l'exercici anterior) que
correspon al Servei de Salut de les Illes Balears per transferències pendents de pagament. Atès que corresponen a drets de cobrament de transferències i
la vinculació entre l'Entitat i el Servei de Salut, aquests imports haurien de figurar classificats a l’epígraf «IV. Inversions en empreses del grup i associades
a curt termini» de l'actiu corrent del balanç. En conseqüència, l'epígraf «III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar» de l’actiu corrent del balanç
adjunt està sobrevalorat en un import de 840.000,00 euros (2.511.467,00 euros a l’exercici anterior) i l’epígraf «IV. Inversions en empreses del grup i
associades a curt termini» de l’actiu corrent del balanç adjunt està infravalorat en el mateix import.

»L’epígraf «13. Altres resultats» del compte de pèrdues i guanys adjunt presenta un saldo de 194.688,63 euros que correspon a la imputació de
subvencions d’immobilitzat no financer al resultar de l’exercici, En conseqüència, l’epígraf «13. Altres resultats» del compte de pèrdues i guanys adjunt
està sobrevalorat en un import de 194.688,63 euros i l'epígraf «9. Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres» del compte de pèrdues i
guanys està infravalorat en el mateix import.

»L'Entitat, d’acord amb l'art. 4 dels seus estatuts, té el caràcter de mitjà propi i servei tècnic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i de la resta d’organismes de dret públic o de dret privat integrats en el sector instrumental de la Comunitat Autònoma que tenguin la consideració
de poders adjudicadors. La memòria adjunta no inclou la informació que estableix l’art. 32.2.b. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic (LCSP), respecte al compliment del requisit de que més del 80 per cent de les activitats de l'Entitat es portin a terme en l'exercici de les
comeses que li han confiat el poder adjudicador que fa l’encàrrec i que el controla o a altres persones jurídiques controlades de la mateixa manera per
l'entitat que fa l’encàrrec. La LCSP estableix que el compliment efectiu d'aquest requisit ha de quedar reflectit en la memòria integrant dels comptes anuals
de l’ens destinatari de l’encàrrec i, en conseqüència, ha de ser objecte de verificació per l'auditor de comptes en la realització de l'auditoria dels comptes
anuals esmentats de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes.

[…]

»Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la nostra opinió amb excepcions.

»Paràgrafs d’èmfasi

»Cridem l’atenció sobre la nota «1. Activitat de l'empresa» de la memòria adjunta, en la qual s'indica que l'Entitat és tutelada i controlada totalment pel
Servei de Salut. La presidència recau en la persona titular de la Direcció General del Servei de Salut, a qui correspon la màxima representació de l'Entitat i
en presideix el Consell d'Administració. Tots els vocals del Consell d'Administració són membres de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears o del Servei de Salut. També s'indica que l’Entitat va iniciar activitat l'abril de 2018, malgrat que s’havia previst començar l’1 de març. El
tancament de comptes recull el primer exercici de funcionament de l'Entitat. La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Cridem l’atenció sobre la nota «8. Fons propis» de la memòria adjunta i sobre el balanç adjunt, que mostren que l'Entitat presenta, a 31 de desembre de
2018, fons propis negatius per un import de -694.047,71 euros, conseqüència del resultat negatiu de l'exercici per import de -1.094.047,71 euros, i un fons
de maniobra negatiu per import de -207.255,22 euros. També cridem l'atenció sobre la nota «9. Subvencions» de la memòria adjunta, que mostra que
l'Entitat ha rebut transferències del Servei de Salut de les Illes Balears per import de 3.351.467,00 euros. També cridem l'atenció sobre la nota «11.
ingressos i despeses» de la memòria adjunta, que mostra que la facturació al Servei de Salut per l’encàrrec de gestió en l'exercici de 2018 ha estat de
10.619.044,11 euros i que la xifra d’ingressos de tercers obligats al pagament és de 37.496,00 euros, és a dir, que el 99,6% de la facturació per
prestacions de serveis és a l'entitat dominant.
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»Per últim, cridem l’atenció sobre la nota «15. Fets posteriors al tancament» de la memòria adjunta, en la qual s’indica que no s'han produït fets posteriors
al tancament significatius que afectin la capacitat d'avaluació d'aquests comptes anuals ni que afectin l'aplicació del principi d’empresa en funcionament,
atès que l'entitat dominant té el compromís de compensar els fons propis negatius generats en l'exercici de 2018. Aquests fets són evidència que l'Entitat
depèn del Servei de Salut de les Illes Balears per poder continuar amb la seva activitat. La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta
qüestió.

»Cridem l’atenció sobre la nota «6. Instruments financers» de la memòria adjunta, en la qual s'indica que el deute amb administracions públiques recull les
retencions per l'IRPF del quart trimestre de 2018 pendents de declarar (311.534,47 euros) i les cotitzacions amb la Seguretat Social de l'exercici de 2018
(2.695.415,15 euros). En aquest darrer cas, cal dir que GSAIB s'ha acollit al conveni de cotització de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb la
Seguretat Social; això significa que GSAIB no pagarà directament les seves cotitzacions, sinó que ho farà la Comunitat i aquesta liquidarà -via
compensació de saldos mitjançant el Servei de Salut- les liquidacions de TC finalment fetes per la Tresoreria de la Seguretat Social. Atès que 2018 és el
primer any del conveni, encara no s'ha aplicat cap compensació. La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Altres qüestions

»Tal com s'indica en la nota 2 de la memòria adjunta, d'acord amb la normativa que regeix l’actuació de l’Entitat, els comptes anuals adjunts, els han
preparat l’òrgan de govern d'acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’Entitat amb el propòsit de mostrar la imatge fidel. En
conseqüència, els comptes anuals adjunts s'han preparat en virtut d'aquest marc normatiu d'informació financera i han estat auditats aplicant les Normes
d'Auditoria del Sector Públic de la Intervenció General de l'Estat. Aquest informe en cap cas s'ha d'entendre com un informe d’auditoria en els termes
prevists en la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes vigent a Espanya.

»L'Entitat no ha aportat l'evidència documental adequada i suficient per verificar el compliment, durant l'exercici 2018, de la normativa sobre prevenció de
riscos laborals i de la normativa sobre protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, que li és d'aplicació.

[...]

»Responsabilitats de la direcció i dels responsables del govern de l’Entitat en relació als comptes anuals

[...]

»Els comptes anuals als quals es refereix aquest informe varen ser formulats per l’òrgan de govern de l’Entitat el 28 de febrer 2019 i varen ser posats a la
disposició de C.M.S. Auditors Associats, S.L. el 15 de maig de 2019.»
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QUADRE NÚM. IV.9.16. INSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS (IEB)
INSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS (IEB)

OBJECTE SOCIAL:
L'IEB té com a fins generals els relacionats amb l'ensenyament i la normalització
lingüística de la llengua catalana, la promoció de la cultura de les Illes Balears i la seva
projecció exterior, d'acord amb els seus Estatuts i respectant les competències pròpies
dels consells insulars.

Exercici 2018
PARTÍCIPS

%

CAIB

100.00

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
INGRESSOS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI NEGATIU

0,00
0,00
345.519,81
4.488.251,45
0,00
4.833.771,26
0,00
0,00
0,00
4.833.771,26
500.000,00
0,00
500.000,00
5.333.771,26
-551.782,57

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
III. Inversions immobiliàries
IV. Inv. en empr. i ent. del grup i assoc. l/t
V. Inversions financeres a llarg termini
VI. Actius per imposts diferits
VII. Deutors comercials no corrents

2018
69.695,86
29.749,57
39.946,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
III. Deutors comerc. i altres comptes a cobrar
IV. Inv. en empr. del grup i assoc. c/t
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

2018

1.490.869,58
0,00
0,00
839.584,88
0,00
0,00
1.200,00
650.084,70
1.560.565,44

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
2018
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
345.519,81
2. Var. exist. produc. acab. i en curs de fabr.
0,00
3. Treballs realitz. per l'entitat per al seu actiu
0,00
4. Aprovisionaments
-79.965,58
5. Altres ingressos d'explotació
4.984.367,00
6. Despeses de personal
-1.269.795,59
7. Altres despeses d'explotació
-4.529.356,88
8. Amortització de l'immobilitzat
-58.588,83
9. Imputació de subv. de l'immob. no financer
3.884,45
10. Excessos de provisions
0,00
11. Deterior. i result. per alien. de l'immob.
0,00
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
-603.935,62
12. Ingressos financers
0,00
13. Despeses financeres
0,00
14. Var. de valor raonable en inst. financers
0,00
15. Diferències de canvi
0,00
16. Deterior. i resultat per alien. d'inst. financ.
0,00
A.2) RESULTAT FINANCER
0,00
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A1+A2)
-603.935,62
17. Imposts sobre beneficis
0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI OP.CONT (A3+17)
-603.935,62
B) RESULTAT PER OP.INTERROMPUDES
0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A4+B)
-603.935,62

2017
0,00
0,00
316.026,78
4.610.084,05
2,22
4.926.113,05
0,00
0,00
0,00
4.926.113,05
0,00
0,00
0,00
4.926.113,05
0,00

DESPESES
1. Despeses de personal
2. Despeses corrents en béns i serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents

2018
1.270.248,11
1.491.231,24
0,00
3.117.638,70

2017
1.216.846,48
1.446.617,32
0,00
1.501.990,82

OPERACIONS CORRENTS
6. Inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL DESPESES
RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU

5.879.118,05
6.435,78
0,00
6.435,78
5.885.553,83
0,00
0,00
0,00
5.885.553,83
0,00

4.165.454,62
28.889,19
0,00
28.889,19
4.194.343,81
0,00
0,00
0,00
4.194.343,81
731.769,24

2018
-487.634,88
-487.634,88
901.518,16
8.712,94
-834.210,02
40.279,66
-603.935,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.048.200,32
0,00
2.048.200,32
1.560.565,44

2017
787.643,99
783.759,54
901.518,16
10.376,66
-855.899,16
40.279,66
687.484,22
0,00
0,00
3.884,45
0,00
0,00
0,00
0,00
853.911,15
0,00
853.911,15
1.641.555,14

BALANÇ DE SITUACIÓ
2017
PATRIMONI NET I PASSIU
121.848,91 A) PATRIMONI NET
74.954,03 A-1) Fons propis
46.894,88 I. Capital
0,00 II. Reserves
0,00 III. Resultats d'exercicis anteriors
0,00 IV. Altres aportacions de socis
0,00 V. Resultat de l'exercici
0,00 VI. Altres instruments de patrimoni net
A-2) Ajusts per canvis de valor
1.519.706,23 A-3) Subvencions, donacions i llegats
0,00 B) PASSIU NO CORRENT
0,00 I. Provisions a llarg termini
673.995,88 II. Deutes amb entitats de crèdit
0,00 III. Altres passius no corrents
0,00 C) PASSIU CORRENT
0,00 I. Deutes amb entitats de crèdit
845.710,35 II. Altres passius corrents
1.641.555,14 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)
ALTRES DADES
2017
315.909,42
0,00
0,00
-155.133,11
4.598.264,00
-1.216.846,48
-2.792.200,69
-73.174,21
11.820,05
0,00
-44,93
688.594,05
2,22
-1.112,05
0,00
0,00
0,00
-1.109,83
687.484,22
0,00
687.484,22
0,00
687.484,22
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PRESENTACIÓ DE:
Comptes anuals
Informe d'auditoria
Firma d'auditoria
Deute viu a final de l'exercici
Contractes formalitzats
Subvencions i ajudes concedides
PERSONAL
Nombre mitjà de treballadors
Mitjana de despesa de personal

SÍ
NO
X
X
C.M.S. Auditors Associats, S.L.
Nre. operacions
Import total
0,00
0,00
31,00
229.993,06
8,00
3.138.176,59
2018
24,32
52.211,99

2017
24,15
50.387,02
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RESULTAT DEL CONTROL FINANCER I DE L'AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA FINANCERA

«[…]

»Opinió amb excepcions

»Hem fet una auditoria financera dels comptes anuals de l'Institut d'Estudis Baleàrics (l’Entitat), que comprenen el balanç al 31 de desembre de 2018, el
compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la liquidació del pressupost corresponents a l’exercici anual
acabat en aquesta data, com també la memòria dels comptes anuals que inclou un resum de les polítiques comptables significatives.

»En la nostra opinió, excepte pels possibles efectes i pels efectes de les qüestions descrites en la secció Fonament de l’opinió amb excepcions del nostre
informe, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes materials, la imatge fidel de la situació financera de l'Entitat a 31 de desembre de
2018, com també dels resultats de les seves operacions i de la liquidació del pressupost corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, i de
conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d’aplicació que és el Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el
Pla general de comptabilitat.

»Fonament de l’opinió amb excepcions

»En el desenvolupament del nostre treball s’han posat de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten l'opinió de l’informe:

»Limitacions a l’abast

»A data d'emissió del present informe no s'ha rebut resposta a la sol·licitud de confirmació externa enviada a l'empresa Servicio Balear de Prevención que
realitza l'assessoria sobre prevenció de riscos laborals de l'Entitat, ni hem pogut contactar per obtenir evidència suficient, entre altres, del resultat de les
avaluacions de riscos, de la planificació d'accions preventives i de protecció. Per això, no ha estat possible conèixer si s'hagués posat de manifest
qualsevol circumstancia addicional, en cas d'haver rebut la resposta, que afecti al compliment de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de
riscos laborals i la resta de normativa de desplegament, o que pogués afectar la situació econòmica i financera de l'Entitat al tancament dels comptes
anuals adjunts.

»L'epígraf «V. Creditors comercials i altres comptes a pagar» del passiu corrent del balanç adjunt, que presenta un import de 1.882.405,24 euros
(853.911,15 euros al tancament de l'exercici anterior), inclou saldos de creditors comercials per 1.789.120,42 euros, remuneracions pendents de
pagament per -1.401,78 euros i deutes amb administracions públiques per 94.686,60 euros. Dels 1.025 comptes corresponents a creditors comercials n'hi
ha 14 que no presenten moviment durant l’exercici 2018 amb un saldo de 79.483,54 euros, que correspon als exercicis 2005, 2010, 2011, 2012, 2015,
2016 i 2017 per import de 9.000,00 euros, 45.323,42 euros, 235,93 euros, 12.500,00 euros, 1.184,84 euros, 1.360,70 euros i 9.878,65 euros,
respectivament. L'Entitat no ha aportat cap explicació del motiu pel qual no s'ha realitzat el corresponent pagament d'aquests saldos. També hi ha 13
comptes de creditors comercials que presenten saldo deutor, per import de 33.781,31 euros, que s'han classificat a l'epígraf esmentat compensant el
saldo creditor de la resta de comptes. A més, no hem pogut aplicar procediments alternatius per verificar la raonabilitat del saldo que presenten al
tancament de l’exercici 2018. Per últim, formant part del saldo esmentat, hi ha un import de 272.000,00 euros del qual l'Entitat no ens ha aportat
documentació justificativa corresponent, ni tampoc hem pogut aplicar procediments alternatius per verificar la seva correcta valoració. En conseqüència,
no hem pogut obtenir una evidència suficient i adequada de la raonabilitat de determinats saldos de creditors comercials que figuren classificats a l'epígraf
«V. Creditors comercials i altres comptes a pagar» del passiu corrent del balanç adjunt ni de l'efecte, si és el cas, sobre el patrimoni net del balanç i sobre
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el compte de pèrdues i guanys adjunt.

»Excepcions

»L'epígraf «III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar» de l'actiu corrent del balanç adjunt, que presenta un saldo de 839.584,88 euros (673.995,88
euros al tancament de l'exercici anterior), inclou un saldo que corresponen, d'acord amb la nota «VII. Instruments financers» de la memòria adjunta, a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB), per transferències corrents de l’exercici 2018 pendents de cobrament, per import de 768.443,66 euros
(591.728,13 euros al tancament de l'exercici anterior). Atès el concepte i la vinculació entre ambdues entitats aquest saldo hauria d'estar classificat a
l'epígraf «IV. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini» de l'actiu corrent del balanç adjunt. A més, d'acord amb la resposta al procediment
de confirmació de saldos realitzat, al tancament de l'exercici 2018, la CAIB reconeix únicament un import de 653.888,56 euros com a obligacions pendents
de pagament a l'Entitat. En conseqüència, l’epígraf «III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar» de l’actiu corrent del balanç adjunt està sobrevalorat
en 768.443,66 euros (591.728,13 euros al tancament de l'exercici anterior), l'epígraf «IV. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini» està
infravalorat en 653.888,56 euros (591.728,13 euros al tancament de l'exercici anterior) i l’epígraf «VII. Resultat de l'exercici» del patrimoni net del balanç
està sobrevalorat en 114.555,10 euros. Per altra banda, l'epígraf «5. Altres ingressos d'explotació» del compte de pèrdues i guanys adjunt i el resultat de
l'exercici estan sobrevalorats en un import de 114.555,10 euros.

»L'epígraf «III. Reserves» i l’epígraf «V. Resultats d’exercicis anteriors» del patrimoni net del balanç adjunt presenten saldos per import de 8.712,94 euros
(10.376,66 euros al tancament de l'exercici anterior) i -834.210,02 euros (-855.899,16 euros al tancament de l'exercici anterior), respectivament. La nota
«II. Bases de presentació dels comptes anuals», a l'apartat «6. Correcció d'errades», indica que durant l'exercici 2018 s'ha registrat un ajust contra
l'epígraf «III. Reserves» per un import net de -1.663,72 euros, que correspon a despeses de l'exercici 2017 per import de -20.135,46 euros, ingressos per
aportacions del Consell de Mallorca dels exercicis 2016 i 2017 per import de 18.000,00 euros i ajusts per regularització de saldos per import de 471,74
euros. No obstant això, no s'han modificat les xifres comparatives corresponents a l'exercici anterior i, a més, aquest ajust s'hauria d'haver realitzat contra
l'epígraf «V. Resultats d'exercicis anteriors». A més, durant l'exercici 2018 s'han registrat contra l’epígraf «V. Resultats d'exercicis anteriors» ajusts, no
explicats a la memòria adjunta, per import net de 665.795,08 euros, que corresponen a transferències corrents de la CAIB imputades incorrectament al
resultat de l'exercici anterior. D'acord amb el marc normatiu d'informació financera aplicable per l'Entitat, la correcció d'errors d'exercicis anteriors s'ha
d'imputar directament en el patrimoni net, s'han de modificar les xifres afectades en la informació comparativa dels exercicis als quals afecti l'error i s'ha
d'incorporar la corresponent informació en la memòria dels comptes anuals. En conseqüència, l'epígraf «III. Reserves» del patrimoni net del balanç adjunt
està infravalorat en un import de 1.663,72 euros i l’epígraf «V. Resultats d’exercicis anteriors» sobrevalorat en el mateix import. A més, les xifres
comparatives de l’epígraf «III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar» de l'actiu corrent del balanç estan infravalorades en un import de 18.000,00
euros, les xifres comparatives de l'epígraf «VII. Resultat de l'exercici» del patrimoni net del balanç estan sobrevalorades en un import de 667.458,80
euros, les xifres comparatives de l'epígraf «III. Deutes a curt termini» del passiu corrent del balanç estan infravalorades en un import de 500.000,00 euros i
les xifres comparatives de l'epígraf «V. Creditors comercials i altres comptes a pagar» del passiu corrent del balanç estan infravalorades en un import de
149.458,80 euros.

»L'epígraf «III. Deutes a curt termini» del passiu corrent del balanç adjunt presenta un saldo de 165.795,08 euros que correspon, segons la nota «XIV.
Subvencions, donacions i llegats» de la memòria adjunta, a transferències corrents no gastades; és a dir, subvencions d'explotació que al tancament de
l’exercici no han estat aplicades a la seva finalitat. El punt cinquè de la Instrucció 1/2008 del Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació estableix «atesa la
seva naturalesa, les transferències corrents rebudes de la comunitat autònoma de les Illes Balears i els seus ens dependents, en la part que no s'hagi
destinat a executar despesa de l’exercici, si s' escau, s'hauran de retornar als ens concedents dins l’exercici següent quan, un cop tancats i auditats els
comptes, s'hagi quantificat definitivament aquell import a la memòria de la liquidació del pressupost. Les conselleries o altres ens concedents no podran
autoritzar a les empreses i fundacions la utilització d'aquests imports en l'exercici següent». Per tant, les transferències corrents rebudes que no han estat
aplicades a la seva finalitat són subvencions a reintegrar. En conseqüència, l'epígraf «III. Deutes a curt termini» del passiu corrent del balanç adjunt està
sobrevalorat en un import de 165.795,08 euros i l'epígraf «V. Creditors comercials i altres comptes a pagar» del passiu corrent del balanç adjunt està
infravalorat en el mateix import.

»L'estat de canvis en el patrimoni net adjunt, d'acord amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a l'Entitat, inclou incorrectament classificades i
valorades determinades magnituds. En conseqüència, al quadre «A) Estat d'ingressos i despeses reconeguts», l'epígraf «X. Subvencions, donacions i
llegats rebuts» de l'apartat «C) Transferències al compte de pèrdues i guanys» està sobrevalorat en un import de 3.884,45 euros, així el «Total d'ingressos
i despeses reconegudes (A+B+C)» és de -607.820,07 euros. En el quadre «B) Estat total de canvis en el patrimoni net» totes les xifres que hi figuren són
incorrectes i, a més, és incoherent amb el patrimoni net del balanç adjunt en un import de 4.550.610,84 euros.
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»L'estat de fluxos d'efectiu adjunt, d'acord amb al marc normatiu d'informació financera aplicable a l'Entitat, presenta incorrectament classificades i
valorades determinades magnituds dels fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació i, a més, no totalitza correctament la variació neta de l'efectiu o
equivalents. En conseqüència, l'epígraf «2. Ajusts del resultat» està infravalorat en un import de 164.131,36 euros, l'epígraf «3. Canvis en el capital
corrent» està sobrevalorat en un import de 165.645,90 euros i a l’epígraf «4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació» està infravalorat en un
import de 1.200,00 euros. Així a l'epígraf «5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació» hauria de figurar un import de -189.189,87 euros i a l'epígraf
«E) Augment/disminució neta de l'efectiu o equivalents» hauria de figurar; un import de -195.625,65 euros.

»La liquidació del pressupost administratiu dels comptes anuals adjunts inclou en el capítol «VIII. Variació d'actius financers» com a ingressos meritats de
l'exercici, un import de 500.000,00 euros, que correspon a la incorporació de romanents d'exercicis anteriors i que, per tant, no haurien de figurar com a
ingressos meritats de l'exercici 2018, atès que són ingressos que es varen meritar en exercicis anteriors. En conseqüència, els ingressos meritats del
capítol «VIII. Variació d'actius financers» de la liquidació del pressupost administratiu i el resultat d'aquesta liquidació pressupostària estan sobrevalorats
en un import de 500.000,00 euros. A més, la liquidació del pressupost administratiu adjunta presenta una modificació del pressupost, per import de
500.000,00 euros, que incrementa el capítol «VII. Transferències de capital»; no obstant això, d'acord amb la documentació aportada per l'Entitat, la
modificació aprovada incrementa el capítol «IV. Transferències corrents». En conseqüència, els crèdits definitius de despesa del capítol «IV.
Transferències corrents» estan infravalorats en un import de 500.000,00 euros i els crèdits definitius de despesa del capítol «VII. Transferències de
capital» estan sobrevalorats en el mateix import. Per últim, la liquidació del pressupost administratiu adjunta no inclou una memòria explicativa sobre
l'estat de liquidació del pressupost administratiu, que hauria de fer especial referència a les variacions produïdes entre el pressupost definitiu i el liquidat
d'acord amb l'article 6.2.b) del Decret 128/1993, de 16 de desembre, sobre la comptabilitat i rendició de comptes de les empreses públiques de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

[…]

»Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la nostra opinió amb excepcions.

»Paràgrafs d’èmfasi

»Cridem l'atenció sobre la nota «I. Activitat de l'Entitat» de la memòria dels comptes anuals Adjunts, en la que s'indica que l'article 40 de la Llei 13/2014,
de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2015, crea l'Institut d'Estudis Baleàrics com a
entitat pública empresarial de les que preveu l'article 2.1 b de la Llei 7/2010. D'altra banda, la disposició final sisena de la Llei 12/2015, de 29 de
desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016 i la disposició final cinquena de la Llei 18/2016, de 29
de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2017, tornen a modificar l'article 40 de la Llei 13/2014.
Aquesta darrera modificació disposa la creació de l'entitat pública empresarial Institut de la Llengua i la Cultura de les Illes Balears (ILLENC) i preveu que,
una vegada aprovats els Estatuts de la nova entitat, s’extingirà el consorci Institut d'Estudis Baleàrics, mitjançant la cessió global d'actius i passius, sense
liquidació en els termes que preveu l'article 127.5 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de regim jurídic del sector públic. La disposició final tretzena de la Llei
13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per l'any 2018 modifica de nou l'article 40 de la Llei
13/2014 i recupera el nom Institut d'Estudis Baleàrics. Mitjançant Decret 48/2018, de 21 de desembre, s'aproven els nous estatuts de l'Entitat Institut
d'Estudis Baleàrics. La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Cridem l'atenció sobre la nota «VIII. Instruments financers» de la memòria adjunta que, a l'apartat «3. Fons propis», mostra que els fons propis de
l'Entitat, al tancament de l'exercici 2018, són negatius per un import de 487.634,88 euros i que el resultat de l'exercici 2018 és també negatiu per import de
603.935,62 euros. També cridem l'atenció sobre el balanç adjunt que mostra que l'Entitat presenta, al tancament de l'exercici 2018, un fons de maniobra
negatiu per import de 557.330,74 euros. A més, cridem l'atenció sobre la nota «XIV. Subvencions, donacions i llegats» de la memòria adjunta, en la qual
s’indica que les subvencions d’explotació rebudes de la CAIB, durant l'exercici 2018, són per import de 4.984.367,00 euros, aquestes representen el
93,4% del total d’ingressos de l'exercici. Per últim, cridem l'atenció sobre la nota «XV. Operacions amb parts vinculades» de la memòria adjunta, en la
qual s'indica que, al tancament de l'exercici, el saldo pendent de cobrar de les subvencions de la CAIB és per import de 768.443,66 euros, aquest
representa el 49,2% del total de l'actiu del balanç adjunt. Aquests fets són evidència que l'Entitat depèn de les aportacions que realitza la CAIB per poder
continuar amb la seva activitat. La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió.
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»Altres qüestions

»Tal com s'indica en la nota II de la memòria adjunta, d'acord amb la normativa que regeix l’actuació de l’Entitat, els comptes anuals adjunts, els han
preparat l’òrgan de govern d'acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’Entitat amb el propòsit de mostrar la imatge fidel. En
conseqüència, els comptes anuals adjunts s'han preparat en virtut d'aquest marc normatiu d'informació financera i han estat auditats aplicant les Normes
d'Auditoria del Sector Públic de la Intervenció General de l'Estat. Aquest informe en cap cas s'ha d'entendre com un informe d’auditoria en els termes
prevists en la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes vigent a Espanya.

»L'Entitat no ha aportat l'evidència documental adequada i suficient per verificar el compliment, durant l'exercici 2018, de la normativa sobre prevenció de
riscos laborals i de la normativa sobre protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, que li és d'aplicació.

»La liquidació del pressupost administratiu de l'exercici 2018 adjunta mostra que l'Entitat ha executat despesa de personal per damunt de les previsions
de despesa corresponents a remuneracions del personal incloses en el pressupost d'explotació, per import de 119.600,11 euros. A més, tot i tenir en
compte la modificació pressupostària que incrementa el capítol «IV. Transferències corrents» esmentada a la secció «Fonaments de l’opinió amb
excepcions», l'Entitat ha executat despeses corrents per damunt de l'import total de les previsions de despesa del pressupost d’explotació, per import de
560.229,05 euros. Aquests fets suposen dos incompliment de l'article 40.3 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma
de les Illes Balears (LFCAIB), que estableix que tenen caràcter limitador, a l'efecte de requerir l'autorització prèvia del conseller, competent en matèria
d'hisenda i pressuposts a que fa referència l'article 63 de la Llei esmentada, l'import de les previsions de despesa corresponents a remuneracions del
personal incloses en el pressupost d'explotació i l'import total de les previsions de despesa del pressupost d'explotació.

[...]

»Responsabilitats de la direcció i dels responsables del govern de l’Entitat en relació als comptes anuals

[...]

»Els comptes anuals als quals es refereix aquest informe varen ser formulats per l’òrgan de govern de l’Entitat el 26 d’abril de 2019 i varen ser posats a la
disposició de C.M.S. Auditors Associats, S.L. el 6 de maig de 2019.»
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SOCIETAT MERCANTIL
QUADRE NÚM. IV.9.17. GESTIÓ D'EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS, SAU (GEIBSA)
GESTIÓ D'EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS, SAU (GEIBSA)

OBJECTE SOCIAL:
Gestionar les emergències en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Exercici 2018
PARTÍCIPS

%

CAIB

INGRESSOS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI NEGATIU

2018
0,00
0,00
0,00
4.365.046,00
0,00
4.365.046,00
0,00
905.000,00
905.000,00
5.270.046,00
963.143,94
0,00
963.143,94
6.233.189,94
0,00

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
III. Inversions immobiliàries
IV. Inv. en empr. i ent. del grup i assoc. l/t
V. Inversions financeres a llarg termini
VI. Actius per imposts diferits
VII. Deutors comercials no corrents

2018
3.080.681,17
15.615,23
3.065.065,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
III. Deutors comerc. i altres comptes a cobrar
IV. Inv. en empr. del grup i assoc. c/t
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

2.198.198,85
0,00
0,00
1.972,99
2.155.441,83
7.153,35
4.284,35
29.346,33
5.278.880,02

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
2018
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
0,00
2. Var. exist. produc. acab. i en curs de fabr.
0,00
3. Treballs realitz. per l'entitat per al seu actiu
0,00
4. Aprovisionaments
0,00
5. Altres ingressos d'explotació
4.326.615,92
6. Despeses de personal
-3.419.256,03
7. Altres despeses d'explotació
-803.341,54
8. Amortització de l'immobilitzat
-221.890,24
9. Imputació de subv. de l'immob. no financer
194.447,86
10. Excessos de provisions
0,00
11. Deterior. i result. per alien. de l'immob.
0,00
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
76.575,97
12. Ingressos financers
0,00
13. Despeses financeres
0,00
14. Var. de valor raonable en inst. financers
0,00
15. Diferències de canvi
0,00
16. Deterior. i resultat per alien. d'inst. financ.
0,00
A.2) RESULTAT FINANCER
0,00
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A1+A2)
76.575,97
17. Imposts sobre beneficis
0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI OP.CONT (A3+17)
76.575,97
B) RESULTAT PER OP.INTERROMPUDES
0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A4+B)
76.575,97

100.00

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2017
DESPESES
0,00 1. Despeses de personal
0,00 2. Despeses corrents en béns i serveis
301,97 3. Despeses financeres
4.253.717,68 4. Transferències corrents
0,00
4.254.019,65 OPERACIONS CORRENTS
0,00 6. Inversions reals
525.000,00 7. Transferències de capital
525.000,00 OPERACIONS DE CAPITAL
4.779.019,65 OPERACIONS NO FINANCERES
0,00 8. Actius financers
0,00 9. Passius financers
0,00 OPERACIONS FINANCERES
4.779.019,65 TOTAL DESPESES
0,00 RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU
BALANÇ DE SITUACIÓ
2017
PATRIMONI NET I PASSIU
2.299.029,01 A) PATRIMONI NET
1.227,05 A-1) Fons propis
2.136.809,46 I. Capital
0,00 II. Reserves
0,00 III. Resultats d'exercicis anteriors
0,00 IV. Altres aportacions de socis
160.992,50 V. Resultat de l'exercici
0,00 VI. Altres instruments de patrimoni net
A-2) Ajusts per canvis de valor
1.460.693,79 A-3) Subvencions, donacions i llegats
0,00 B) PASSIU NO CORRENT
0,00 I. Provisions a llarg termini
1.618,76 II. Deutes amb entitats de crèdit
1.153.250,00 III. Altres passius no corrents
100,00 C) PASSIU CORRENT
3.097,55 I. Deutes amb entitats de crèdit
302.627,48 II. Altres passius corrents
3.759.722,80 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

2018
3.574.297,26
803.341,54
0,00
0,00

2017
2.998.156,61
750.894,87
11,74
0,00

4.377.638,80
1.027.134,90
0,00
1.027.134,90
5.404.773,70
0,00
0,00
0,00
5.404.773,70
828.416,24

3.749.063,22
185.207,39
0,00
185.207,39
3.934.270,61
0,00
325.000,00
325.000,00
4.259.270,61
519.749,04

2018
3.041.286,87
1.427.484,66
60.101,21
1.127.438,43
0,00
163.369,05
76.575,97
0,00
0,00
1.613.802,21
1.182,20
0,00
0,00
1.182,20
2.236.410,95
0,00
2.236.410,95
5.278.880,02

2017
2.145.812,66
1.663.089,99
60.101,21
1.308.474,98
0,00
163.369,05
131.144,75
0,00
0,00
482.722,67
160.992,50
0,00
0,00
160.992,50
1.452.917,64
0,00
1.452.917,64
3.759.722,80

ALTRES DADES
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
3.748.762,38
-2.998.156,61
-750.894,87
-174.833,06
346.149,67
0,00
300,00
171.327,51
0,84
-11,74
0,00
0,00
0,00
-10,90
171.316,61
-40.171,86
131.144,75
0,00
131.144,75

PRESENTACIÓ DE:
Comptes anuals
Informe d'auditoria
Firma d'auditoria
Deute viu a final de l'exercici
Contractes formalitzats
Subvencions i ajudes concedides
PERSONAL
Nombre mitjà de treballadors
Mitjana de despesa de personal
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SÍ
NO
X
X
C.M.S. Auditors Associats, S.L.
Nre. operacions
Import total
0,00
0,00
3,00
1.848.224,28
0,00
0,00
2018
91,27
37.463,08

2017
86,63
34.608,75

Informe del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018

RESULTAT DEL CONTROL FINANCER I DE L'AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA FINANCERA

«[…]

»Opinió amb excepcions

»Hem auditat els comptes anuals de Gestió d’Emergències de les Illes Balears, SAU (la Societat), que comprenen el balanç al 31 de desembre de 2018,
el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d'efectiu i la liquidació del pressupost corresponents a l'exercici anual
acabat en aquesta data i la memòria corresponents a l'exercici acabat en aquesta data.

»En la nostra opinió, excepte pels efectes de les qüestions descrites en la secció Fonament de l'opinió amb excepcions del nostre informe, els comptes
anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Societat a 31 de desembre de
2018, com també dels seus resultats i fluxos d’efectiu corresponents a l'exercici acabat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació
financera que resulta d'aplicació (que s’identifica en la nota 2 de la memòria) i, en particular, amb els principis i criteris comptables que hi conté.

»Fonament de l’opinió amb excepcions

»Excepcions

»L'epígraf «II. Immobilitzat material» de l'actiu no corrent del balanç adjunt, que presenta un saldo de 3.065.065,94 euros, inclou el valor de taxació, per
import de 137.400,00 euros, de dos immobles cedits gratuïtament pel Consell Insular de Menorca i per l'Institut d’Innovació Empresarial de les Illes
Balears (IDI) segons convenis de col·laboració signats el 3 d’abril de 2014 i el 24 de febrer de 2015, respectivament. La Societat ha registrat l'alta
d’aquests immobles durant l'exercici 2018, no obstant això no ha corregit les xifres comparatives de l’exercici anterior. D'acord amb el marc normatiu
d’informació financera aplicable per la Societat, en l’esmena d'errors relatius a exercicis anteriors s'han de modificar les xifres afectades en la informació
comparativa dels exercicis als quals afecti l'error. En conseqüència, les xifres comparatives de l'epígraf «II. Immobilitzat material» de l’actiu no corrent del
balanç i de l’epígraf «A.3) Subvencions, donacions i llegats» del patrimoni net del balanç estan infravalorades en un import de 137.400,00 euros.

»L'epígraf «II. Immobilitzat material» de l'actiu no corrent del balanç adjunt inclou l'alta, per import de 949.850,00 euros, corresponent al subministrament
de la «plataforma tecnològica de comunicacions del SEIB 112», d'acord amb el contracte signat el 13 de juliol de 2018. L'import esmentat inclou l’impost
sobre el valor afegit (IVA); no obstant això, al tancament de l’exercici 2018, no estava conclosa la instal·lació d’aquesta plataforma i, per això, el proveïdor
no va emetre la corresponent factura. El document justificant del registre de l'import, de 164.850,00 euros, corresponent a l'IVA suportat és la factura
emesa pel proveïdor. El mes abril de 2019, data de realització del treball de camp de l'auditoria encara no consta l'esmentada factura. En conseqüència,
l’epígraf «II. Immobilitzat material» de l'actiu no corrent del balanç i de l’epígraf «V. Creditors comercials i altres comptes a pagar» del passiu corrent del
balanç estan sobrevalorats en un import de 164.850,00 euros.

»La Societat va rebre, durant l’exercici 2017, una subvenció corrent, per import de 200.000,00 euros, destinada a l'amortització d'un crèdit de circulant que
tenia venciment el 3 d'abril de 2017. Aquesta subvenció es va registrar com ingrés de l'exercici 2017, si bé d'acord amb el que estableix l’Ordre
EHA/733/2010, de 25 de març per la qual s'aproven aspectes comptables d'empreses públiques que operen en determinades circumstàncies, aquesta
s'hauria d'haver comptabilitzat com una aportació de socis. En conseqüència, l’epígraf «VI. Altres aportacions de socis» del patrimoni net del balanç està
infravalorat en un import de 200.000,00 euros i l’epígraf «III. Reserves» del patrimoni net sobrevalorat en el mateix import. Igualment, les xifres
comparatives de l'exercici anterior de l’epígraf «VI. Altres aportacions de socis» del patrimoni net del balanç estan infravalorades en un import de
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200.000,00 euros i de l'epígraf «VII. Resultat de l'exercici» del patrimoni net sobrevalorades en el mateix import.

»La Societat ha registrat, durant l'exercici 2018, contra l'epígraf «III. Reserves» del patrimoni net, un import de 155.041,23 euros corresponents a triennis
del personal d’exercicis anteriors a l'any 2018, conseqüència de l'aplicació de la Disposició addicional quinzena sobre mesures de racionalització del règim
retributiu i de la classificació professional del personal laboral al servei dels ens del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes
Balears de la Llei 15/2012 , de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013. Aquest fet era
conegut per la Societat abans de la formulació dels comptes anuals de l'exercici 2017 i no es va procedir a registrar la corresponent provisió. En
conseqüència, les xifres comparatives de l’epígraf «VII. Resultat de l’exercici» del patrimoni net del balanç estan sobrevalorades en un import de
155.041,23 euros i les xifres comparatives de l'epígraf «II. Provisions a curt termini» del passiu corrent estan infravalorades en el mateix import.

»D'acord amb la nota «12. Situació fiscal» de la memòria adjunta, no s'ha comptabilitzat crèdit impositiu per bases imposables negatives d'exercicis
anteriors, ni efecte impositiu de les subvencions de capital pendents d'imputar a resultats, al ser una empresa pública en la qual el seu objectiu no és
l’obtenció de benefici econòmic si no cobrir un servei amb un pressupost adaptat al mateix i tenir unes bases imposables negatives de 4.670.882,37
euros, no s’espera l’obtenció de beneficis ni pèrdues futures que vagin a compensar ni unes ni altres. Així, la Societat ha registrat, durant l’exercici 2018,
contra l'epígraf «III. Reserves» un import de 160.992,50 euros per donar de baixa el crèdit impositiu i el mateix import contra l’epígraf «A.3) Subvencions,
donacions i llegats» per donar de baixa l'efecte impositiu de les subvencions de capital pendents d'imputar a resultats. Aquest fet suposa un canvi de
criteri comptable respecte a l’exercici anterior que no s'ha explicat adequadament a la memòria adjunta. A més, d'acord amb el marc normatiu d'informació
financera aplicable per la Societat, quan es produeixi un canvi de criteri comptable s'han de modificar les xifres afectades en la informació comparativa
dels exercicis als quals afecti el canvi de criteri comptable. En conseqüència, les xifres comparatives de l’epígraf «VI. Actius per impost diferit» de l'actiu
no corrent del balanç de l'epígraf «IV. Passius per impost diferit» del passiu no corrent i de l'epígraf «III. Reserves» del patrimoni net estan sobrevalorades
en un import de 160.992,50 euros i les xifres comparatives de l’epígraf «A.3) Subvencions, donacions i llegats» del patrimoni net estan infravalorades en el
mateix Import.

»L'estat de canvis en el patrimoni net adjunt no és coherent amb el balanç adjunt i la informació sobre ajusts per canvis de criteris i ajusts per errors de la
memòria adjunta, atès que els imports que figuren a les columnes «Reserves» i «Subvencions, donacions i llegats rebuts» corresponents al saldo final de
l'exercici 2017 no coincideixen amb les xifres comparatives del balanç, així com tampoc coincideixen els ajusts per errors i per canvis de criteris de les
dues columnes esmentades. No obstant això, els saldos finals que presenta l'estat de canvis en el patrimoni net adjunt sí són coincidents amb el balanç al
tancament de l’exercici 2018.

»La liquidació del pressupost adjunta inclou en el capítol «VIII. Variació d'actius financers» com a ingressos meritats de l'exercici, un import de 963.143,94
euros, que correspon a la incorporació de romanents d'exercicis anteriors i que, per tant, no haurien de figurar com a ingressos meritats de l'exercici 2018,
atès que ja es varen meritar en exercicis anteriors. En conseqüència, els ingressos meritats del capítol «VIII. Variació d’actius financers» de la liquidació
del pressupost d'ingressos i el resultat pressupostari d'aquesta liquidació estan sobrevalorats en un import de 963.143,94 euros.

»La Societat, d’acord amb l'art. 6 dels seus estatuts, té el caràcter de mitjà propi de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la
resta d'ens de dret públic o de dret privat integrats en el sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma que, d'acord amb la Llei de Contractes del
Sector Públic, siguin considerats poders adjudicadors. La memòria adjunta no inclou la informació que estableix l'art. 32.2.b. de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP), respecte al compliment del requisit de que més del 80 per cent de les activitats de l' Entitat es portin a
terme en l’exercici de les comeses que li han confiat el poder adjudicador que fa l’encàrrec i que el controla o altres persones jurídiques controlades de la
mateixa manera per l’entitat que fa l’encàrrec. La LCSP estableix que el compliment efectiu d'aquest requisit ha de quedar reflectit en la memòria integrant
dels comptes anuals dels ens destinatari de l’encàrrec i, en conseqüència, ha de ser objecte de verificació per l'auditor de comptes en la realització de
l'auditoria dels comptes anuals esmentats de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes.

[…]

»Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la nostra opinió amb excepcions.
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»Qüestions més rellevants de l'auditoria

»Les qüestions més rellevants de l'auditoria són les que, segons el nostre judici professional, han estat considerades com els riscos d'incorrecció material
més significatius en l'auditoria dels comptes anuals del període actual. Aquests riscos s'han tractat en el context de l'auditoria dels comptes anuals en el
seu conjunt, i en la formació de la nostra opinió sobre aquestes, i no expressem una opinió sobre aquests riscos.

»A més de les qüestions descrites en la secció «Fonament de l'opinió amb excepcions», hem determinat que els riscos que es descriuen a continuació
són els riscos més significatius considerat en l'auditoria que s'han de comunicar en el nostre informe.

»Operacions amb parts vinculades

»La Societat està finançada íntegrament per transferències corrents i de capital de l’Administració General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
(CAIB), les quals es registren com a subvencions per al finançament de les activitats d’interès públic que té encomanades d’acord amb els seus Estatuts.
L'apartat cinquè de la Instrucció 1/2008, de 26 de febrer de 2008, del Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació estableix que «atesa la seva naturalesa,
les transferències corrents rebudes de la comunitat autònoma de les Illes Balears i els seus ens dependents, en la part que no s'hagi destinat a executar
despesa de l'exercici, si s'escau, s'hauran de retornar als ens concedents dins l'exercici següent», per això hi ha el risc que al tancament de l’exercici 2018
hi hagi imports rebuts i no aplicats a la finalitat de finançar les activitats esmentades i que, per tant, s'han de registrar com a deute per subvencions a
reintegrar en el passiu corrent del balanç. A més, a l'hora de la qualificació d'aquestes aportacions s'ha tenir en compte l'Ordre EHA/733/2010, de 25 de
marc, per la qual s'aproven aspectes comptables d'empreses públiques que operen en determinades circumstàncies.

»Com a part dels nostres procediments d'auditoria, hem realitzat proves substantives que han consistit a verificar la correcta comptabilització de les
transferències corrents i de capital rebudes de la CAIB i el compliment de la finalitat per a la qual es varen atorgar, analitzant les despeses finançades
amb aquestes transferències. A més, hem sol·licitat a la Intervenció General de la CAIB la confirmació de les transaccions de l’exercici 2018 i dels saldos
amb la Societat al tancament de l'exercici. També hem analitzat la composició dels saldos dels comptes vinculats a aquestes transferències. Per últim,
hem verificat el compliment de la normativa pressupostària aplicable a la Societat, analitzant la coherència de la liquidació del pressupost amb la Llei
13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018, les modificacions pressupostàries
realitzades i les despeses i ingressos meritats que figuren a l’esmentada liquidació del pressupost de l'exercici 2018.

»Paràgrafs d’èmfasi

»Cridem l'atenció sobre el balanç, el compte de pèrdues i guanys adjunt, la liquidació del pressupost adjunta i les notes «9. Instruments financers», «18.
Subvencions, donacions i llegats» i «23. Operacions amb parts vinculades» de la memòria adjunta, en les qual es mostra que la totalitat dels recursos
obtinguts per la Societat corresponen a transferències corrents i de capital la CAIB. A més, l’epígraf «IV. Inversions en empreses del grup i associades a
curt termini» de l'actiu corrent del balanç, que presenta un saldo de 2.155.441,99 euros, correspon a l'import pendent de cobrar de la CAIB per
subvencions corrents i de capital de l'exercici 2018, aquest saldo representa el 41% del total de l'actiu del balanç. També cridem l'atenció sobre l’epígraf
«IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini» del passiu corrent del balanç, que presenta un saldo de 929.569,56 euros, que correspon
a transferències a retornar a la CAIB dels exercicis 2014, 2016, 2017 i 2018, per import de 11.588,15 euros, 7.578,54 euros, 30.963,75 euros i 879.439,12
euros, respectivament. Per últim, destacar que la Societat presenta, al tancament de l'exercici 2018, un fons de maniobra negatiu per import de 38.212,10
euros. Aquests fets evidencien que la Societat depèn de les aportacions que realitza la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per poder continuar amb
la seva activitat. La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Cridem l'atenció sobre la nota «14. Provisions i contingències» de la memòria adjunta, en la qual s'indica que en el moment d'elaborar els comptes
anuals hi ha 29 procediment judicials iniciats contra la Societat, la pràctica totalitat per reclamacions de treballadors. L’estimació de l'import de les
possibles conseqüències econòmiques d'aquestes demandes, en cas de sentencia en contra de la Societat, és d'un import màxim de 813.423,76 euros.
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No obstant això, els administrador de la Societat consideren que en la majoria dels procediments el risc d'una sentencia desfavorable és remot i,
únicament, en tres, per un import de 767.534,95 euros, consideren que el risc és possible, entre els quals destaquen la demanda presentada per un grup
de més de 50 treballadors que reclamen una quantitat agregada de 718.200,00 euros i una demanda per acomiadament per import de 46.866,00 euros.
La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió.

[...]

»Responsabilitats de la direcció i dels responsables del govern de l’Entitat en relació als comptes anuals

[...]

»Els comptes anuals als quals es refereix aquest informe varen ser formulats pel Consell d’Administració de la Societat el 27 de febrer de 2019 i varen ser
posats a la disposició de C.M.S. Auditors Associats, S.L. el 11 de març de 2019.»
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FUNDACIONS DEL SECTOR PÚBLIC AUTONÒMIC
QUADRE NÚM. IV.9.18. FUNDACIÓ PER ALS ESTUDIS SUPERIORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES DE LES ILLES BALEARS (FESMAE-IB)
FUNDACIÓ PER ALS ESTUDIS SUPERIORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES DE LES ILLES BALEARS (FESMAE-IB)

OBJECTE SOCIAL:
Gestionar els estudis superiors de música i d’arts escèniques a les Illes Balears,
promoure’ls i donar-hi suport.

INGRESSOS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI NEGATIU

0,00
0,00
421.095,00
2.951.201,21
27.421,60
3.399.717,81
0,00
461,62
461,62
3.400.179,43
0,00
0,00
0,00
3.400.179,43
-153.834,49

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
III. Inversions immobiliàries
IV. Inv. en empr. i ent. del grup i assoc. l/t
V. Inversions financeres a llarg termini
VI. Actius per imposts diferits
VII. Deutors comercials no corrents

2018
275.900,26
6.407,09
259.376,24
0,00
0,00
10.116,93
0,00
0,00

B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
III. Deutors comerc. i altres comptes a cobrar
IV. Inv. en empr. del grup i assoc. c/t
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

2018

1.588.958,13
0,00
0,00
1.356.857,39
0,00
900,00
5.667,44
225.533,30
1.864.858,39

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
2018
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
3.674.663,51
2. Var. exist. produc. acab. i en curs de fabr.
0,00
3. Treballs realitz. per l'entitat per al seu actiu
0,00
4. Aprovisionaments
0,00
5. Altres ingressos d'explotació
43.568,53
6. Despeses de personal
-2.993.628,82
7. Altres despeses d'explotació
-776.491,26
8. Amortització de l'immobilitzat
-50.805,00
9. Imputació de subv. de l'immob. no financer
461,62
10. Excessos de provisions
0,00
11. Deterior. i result. per alien. de l'immob.
0,00
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
-102.231,42
12. Ingressos financers
0,00
13. Despeses financeres
0,00
14. Var. de valor raonable en inst. financers
0,00
15. Diferències de canvi
0,00
16. Deterior. i resultat per alien. d'inst. financ.
0,00
A.2) RESULTAT FINANCER
0,00
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A1+A2)
-102.231,42
17. Imposts sobre beneficis
0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI OP.CONT (A3+17)
-102.231,42
B) RESULTAT PER OP.INTERROMPUDES
0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A4+B)
-102.231,42

Exercici 2018

PARTÍCIPS

%

CAIB

100.00

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2017
DESPESES
0,00 1. Despeses de personal
0,00 2. Despeses corrents en béns i serveis
390.713,22 3. Despeses financeres
3.227.169,91 4. Transferències corrents
39.017,60
3.656.900,73 OPERACIONS CORRENTS
0,00 6. Inversions reals
0,00 7. Transferències de capital
0,00 OPERACIONS DE CAPITAL
3.656.900,73 OPERACIONS NO FINANCERES
0,00 8. Actius financers
0,00 9. Passius financers
0,00 OPERACIONS FINANCERES
3.656.900,73 TOTAL DESPESES
0,00 RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU
BALANÇ DE SITUACIÓ
2017
PATRIMONI NET I PASSIU
287.319,37 A) PATRIMONI NET
4.164,68 A-1) Fons propis
273.037,76 I. Capital
0,00 II. Reserves
0,00 III. Resultats d'exercicis anteriors
10.116,93 IV. Altres aportacions de socis
0,00 V. Resultat de l'exercici
0,00 VI. Altres instruments de patrimoni net
A-2) Ajusts per canvis de valor
1.691.763,92 A-3) Subvencions, donacions i llegats
0,00 B) PASSIU NO CORRENT
0,00 I. Provisions a llarg termini
1.271.692,81 II. Deutes amb entitats de crèdit
0,00 III. Altres passius no corrents
900,00 C) PASSIU CORRENT
9.337,48 I. Deutes amb entitats de crèdit
409.833,63 II. Altres passius corrents
1.979.083,29 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

2018
2.993.628,82
514.312,37
0,00
0,00

2017
2.690.429,52
675.928,23
75,06
0,00

3.507.941,19
46.072,73
0,00
46.072,73
3.554.013,92
0,00
0,00
0,00
3.554.013,92
0,00

3.366.432,81
149.444,08
0,00
149.444,08
3.515.876,89
0,00
0,00
0,00
3.515.876,89
141.023,84

2018
1.228.627,16
1.227.781,74
408.688,23
102.113,78
819.211,15
0,00
-102.231,42
0,00
0,00
845,42
0,00
0,00
0,00
0,00
636.231,23
0,00
636.231,23
1.864.858,39

2017
1.341.793,64
1.340.486,60
408.688,23
112.587,22
576.358,42
0,00
242.852,73
0,00
0,00
1.307,04
0,00
0,00
0,00
0,00
637.289,65
0,00
637.289,65
1.979.083,29

ALTRES DADES
2017
3.807.409,50
0,00
0,00
0,00
41.378,18
-2.690.429,52
-871.337,42
-189.547,64
145.454,56
0,00
0,00
242.927,66
0,13
-75,06
0,00
0,00
0,00
-74,93
242.852,73
0,00
242.852,73
0,00
242.852,73

PRESENTACIÓ DE:
Comptes anuals
Informe d'auditoria
Firma d'auditoria
Deute viu a final de l'exercici
Contractes formalitzats
Subvencions i ajudes concedides
PERSONAL
Nombre mitjà de treballadors
Mitjana de despesa de personal
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SÍ
NO
X
X
C.M.S. Auditors Associats, S.L.
Nre. operacions
Import total
0,00
0,00
19,00
143.513,84
0,00
0,00
2018
98,29
30.457,10

2017
80,11
33.584,19
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RESULTAT DEL CONTROL FINANCER I DE L'AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA FINANCERA

«[…]

»Opinió amb excepcions

»Hem fet una auditoria financera dels comptes anuals de la Fundació d'Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (l’Entitat), que
comprenen el balanç al 31 de desembre de 2018, el compte de resultats i la liquidació del pressupost corresponents a l’exercici anual acabat en aquesta
data, com també la memòria dels comptes anuals que inclou un resum de les polítiques comptables significatives.

»En la nostra opinió, excepte pels efectes de les qüestions descrites en la secció Fonament de l’opinió amb excepcions del nostre informe, els comptes
anuals adjunts expressen, en tots els aspectes materials, la imatge fidel de la situació financera de l'Entitat a 31 de desembre de 2018, com també dels
resultats de les seves operacions i de la liquidació del pressupost corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, i de conformitat amb el marc
normatiu d'informació financera que resulta d’aplicació que és el Reial Decret 1491/2011, de 24 d'octubre, pel qual s'aproven les normes d'adaptació del
Pla general de comptabilitat a les entitats sense fins lucratius i el model de pla d'actuació de les entitats sense fins lucratius.

»Fonament de l’opinió amb excepcions

»En el desenvolupament del nostre treball s’han posat de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten l'opinió de l’informe:

»Excepcions

»En l'aplicació dels procediments d’auditoria s'ha detectat que la Fundació va registrar, en exercicis anteriors, com a ingressos en el compte de resultats
els imports rebuts com a subvencions de capital per finançar elements de l'actiu no corrent. D'acord amb el marc normatiu d'informació financera aplicable
a l’Entitat, les subvencions de capital es registren directament en el patrimoni net i s'imputen com a ingressos de l'exercici en proporció a la dotació a
l'amortització efectuada en aquest període per als elements finançats o, si s'escau, quan es produeixi l'alienació, correcció valorativa per deteriorament o
baixa en balanç. En conseqüència, l'epígraf «II. Reserves» del patrimoni net del balanç està sobrevalorat en 36.948,05 euros (13.251,06 euros a l'exercici
anterior), l’epígraf «A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts» del patrimoni net del balanç està infravalorat en 24.323,81 euros (35.513,65 euros a
l'exercici anterior), l’epígraf «III. Deutes a curt termini» del passiu corrent del balanç està infravalorat en 1.434,40 euros (1.434,40 euros a l'exercici
anterior) i l'excedent de l'exercici infravalorat en 11.189,84 euros (sobrevalorat en 23.696,99 euros a l'exercici anterior).

»L'Entitat, al tancament de l'exercici 2017, va aplicar el criteri de caixa a l'hora de reconèixer els ingressos per matricula i, a més, va realitzar l'estimació
d'ingressos anticipats del curs acadèmic 2017/2018 també en funció de l'import cobrat i no sobre l'import total de les matrícules tramitades. Aquests fets
suposen un incompliment del principi de meritació. D'acord amb el registre auxiliar de matricules del curs 2017/2018 l'import total d'aquestes era de
304.830,18 euros, mentre que en els registres comptables figuraven registrades per import de 308.752,28 euros. En conseqüència, les xifres
comparatives de l'epígraf «IV. Deutors comercials i altres comptes a cobrar» de l'actiu corrent del balanç i les xifres comparatives de l'epígraf «VII.
Periodificacions a curt termini» del passiu corrent del balanç estan infravalorades en 13.520,65 euros i 17.442,75 euros, respectivament, i l'excedent de
l'exercici 2017 sobrevalorat en 3.922,10 euros.
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»L'Entitat, d'acord amb l'article 9 dels seus Estatuts, té el caràcter de mitjà propi de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la
resta d'ens de dret públic o de dret privat integrats en el sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma que, d'acord amb el mateix Reial Decret
Legislatiu 3/2011, hagin de ser considerats poders adjudicadors, sempre que es verifiquin les condicions a que es refereix l'apartat 3 següent. De la
mateixa manera, la Fundació pot tenir el caràcter de mitjà propi dels consells insulars i, en general, d'altres administracions i poders adjudicadors no
integrats en el sector públic instrumental autonòmic, sempre que participin en la dotació de la Fundació. La memòria adjunta no inclou la informació que
estableix l'art. 32.2.b. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), respecte al compliment del requisit de que més del 80
per cent de les activitats de l'Entitat es portin a terme en l'exercici de les comeses que li han confiat el poder adjudicador que fa l’encàrrec i que el controla
o altres persones jurídiques controlades de la mateixa manera per l'entitat que fa l’encàrrec. La LCSP estableix que el compliment efectiu d'aquest requisit
ha de quedar reflectit en la memòria integrant dels comptes anuals de l'ens destinatari de l’encàrrec i, en conseqüència, ha de ser objecte de verificació
per l'auditor de comptes en la realització de l'auditoria dels comptes anuals esmentats de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria
de comptes.

[…]

»Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la nostra opinió amb excepcions.

»Paràgrafs d’èmfasi

»Cridem l'atenció sobre la nota «1. Activitat de l'Entitat» de la memòria adjunta, en la qual s'indica que la Fundació per als Estudis Superiors de Música i
Arts Escèniques de les Illes Balears és el resultat de la inscripció en el Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears (acordada per Resolució de 19 de
desembre de 2017) de la fusió per absorció de la Fundació per a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears per part de la Fundació per al
Conservatori Superior de Musica i Dansa de les Illes Balears i de la modificació dels Estatus (inclou canvi de denominació, passant a ser Fundació per als
Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears), de la modificació del Patronat i del cessament i nomenament del gerent de la fundació
absorbent. La fusió es basa en l'acord del Patronat de data 31 de maig de 2017 de fusió per absorció de la Fundació per a l'Escola Superior d'Art Dramàtic
de les Illes Balears per la Fundació per al Conservatori Superior de Musica i Dansa de les Illes Balears (amb extinció sense liquidació de la fundació
absorbida). La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Cridem l'atenció sobre la nota «5. Immobilitzat material» de la memòria adjunta, en la qual sindica que mitjançant Resolució, de data 27 de marc de
2017, la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques va autoritzar la revocació de la cessió d'ús gratuïta i temporal de l'edifici i les instal·lacions que
formen el complex on estan ubicats actualment el Conservatori Superior de Música de les Illes Balears i el Conservatori Professional de Música i Dansa
de Mallorca, a la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears. Mitjançant Resolució, de data 23 de marc de 2017, la
consellera d'Hisenda i Administracions Públiques va adscriure a la Conselleria d'Educació i Universitat, l'edifici i les instal·lacions que formen el complex
on estan ubicats actualment el Conservatori Superior de Música de les Illes Balears i el Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca. Per l'ús
de les instal·lacions del Conservatori, s'ha estimat el valor del lloguer de les instal·lacions a preu de mercat, d'acord amb la nota «9. Arrendaments i altres
operacions de naturalesa similar» per import de 250.138,52 euros. La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Cridem l'atenció sobre la nota «12. Altra informació» de la memòria adjunta, en la qual s'indica que la Fundació depèn, per al seu funcionament ordinari,
de les subvencions rebudes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB), que l'any 2018 i 2017 varen suposar més del 86,88% i 87,90%,
respectivament, dels ingressos totals. També cridem l'atenció sobre la nota «17. Ingressos i despeses» en la qual s'indica el detall de les subvencions
corrents i de capital rebudes per al seu funcionament, per import de 3.269.715,17 euros i 461.62 euros, respectivament (a l'exercici anterior per import de
3.419.056,99 euros i 145.454,56 euros, respectivament). Aquests fets són evidència que la Fundació depèn de les aportacions que realitza la CAIB per
poder continuar amb la seva activitat. La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Altres qüestions
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»Tal com s'indica en la nota 2 de la memòria adjunta, d'acord amb la normativa que regeix l’actuació de l’Entitat, els comptes anuals adjunts, els han
preparat l’òrgan de govern d'acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’Entitat amb el propòsit de mostrar la imatge fidel. En
conseqüència, els comptes anuals adjunts s'han preparat en virtut d'aquest marc normatiu d'informació financera i han estat auditats aplicant les Normes
d'Auditoria del Sector Públic de la Intervenció General de l'Estat. Aquest informe en cap cas s'ha d'entendre com un informe d’auditoria en els termes
prevists en la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes vigent a Espanya.

»L'Entitat no ha aportat l'evidència documental adequada i suficient per verificar el correcte compliment, durant l'exercici 2018, de la normativa sobre
prevenció de riscos laborals.

[...]

»Responsabilitats de la direcció i dels responsables del govern de l’Entitat en relació als comptes anuals

[...]

»Els comptes anuals als quals es refereix aquest informe varen ser formulats per l’òrgan de govern de l'Entitat el 10 d'abril de 2019 i varen ser posats a la
disposició de C.M.S. Auditors Associats, S.L. el 10 d'abril de 2019. Aquests comptes anuals varen ser reformulats en data 20 de juny de 2019 i varen ser
posats a la disposició de C.M.S. Auditors Associats, S.L. el 25 de juny de 2019.»
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QUADRE NÚM. IV.9.19. FUNDACIÓ INSTITUT SOCIOEDUCATIU S'ESTEL
FUNDACIÓ INSTITUT SOCIOEDUCATIU S'ESTEL

OBJECTE SOCIAL:
Desenvolupar programes i actuacions en aplicació de mesures en matèria de justícia
juvenil, en matèria de protecció de menors, en matèria de la dona i en matèria de família
i unitats de convivència.

INGRESSOS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI NEGATIU

2018
0,00
0,00
24.161,26
10.232.306,51
0,00
10.256.467,77
0,00
84.401,06
84.401,06
10.340.868,83
0,00
0,00
0,00
10.340.868,83
0,00

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
III. Inversions immobiliàries
IV. Inv. en empr. i ent. del grup i assoc. l/t
V. Inversions financeres a llarg termini
VI. Actius per imposts diferits
VII. Deutors comercials no corrents

2018
1.747.811,67
341.747,10
899.658,23
0,00
0,00
506.406,34
0,00
0,00

B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
III. Deutors comerc. i altres comptes a cobrar
IV. Inv. en empr. del grup i assoc. c/t
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

1.599.751,72
0,00
0,00
1.100.944,96
0,00
3.813,61
0,00
494.993,15
3.347.563,39

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
2018
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
10.182.306,51
2. Var. exist. produc. acab. i en curs de fabr.
0,00
3. Treballs realitz. per l'entitat per al seu actiu
0,00
4. Aprovisionaments
-1.750.842,80
5. Altres ingressos d'explotació
24.161,26
6. Despeses de personal
-7.611.878,79
7. Altres despeses d'explotació
-831.624,21
8. Amortització de l'immobilitzat
-282.890,63
9. Imputació de subv. de l'immob. no financer
282.890,63
10. Excessos de provisions
0,00
11. Deterior. i result. per alien. de l'immob.
0,00
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
12.121,97
12. Ingressos financers
0,00
13. Despeses financeres
0,00
14. Var. de valor raonable en inst. financers
0,00
15. Diferències de canvi
0,00
16. Deterior. i resultat per alien. d'inst. financ.
0,00
A.2) RESULTAT FINANCER
0,00
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A1+A2)
12.121,97
17. Imposts sobre beneficis
0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI OP.CONT (A3+17)
12.121,97
B) RESULTAT PER OP.INTERROMPUDES
0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A4+B)
12.121,97

Exercici 2018
PARTÍCIPS

%

CAIB

100.00

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2017
DESPESES
0,00 1. Despeses de personal
0,00 2. Despeses corrents en béns i serveis
87.742,20 3. Despeses financeres
10.252.421,31 4. Transferències corrents
0,00
10.340.163,51 OPERACIONS CORRENTS
0,00 6. Inversions reals
151.321,60 7. Transferències de capital
151.321,60 OPERACIONS DE CAPITAL
10.491.485,11 OPERACIONS NO FINANCERES
0,00 8. Actius financers
0,00 9. Passius financers
0,00 OPERACIONS FINANCERES
10.491.485,11 TOTAL DESPESES
0,00 RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU
BALANÇ DE SITUACIÓ
2017
PATRIMONI NET I PASSIU
1.835.637,03 A) PATRIMONI NET
455.662,75 A-1) Fons propis
789.166,88 I. Capital
0,00 II. Reserves
0,00 III. Resultats d'exercicis anteriors
590.807,40 IV. Altres aportacions de socis
0,00 V. Resultat de l'exercici
0,00 VI. Altres instruments de patrimoni net
A-2) Ajusts per canvis de valor
1.436.325,85 A-3) Subvencions, donacions i llegats
0,00 B) PASSIU NO CORRENT
0,00 I. Provisions a llarg termini
782.491,09 II. Deutes amb entitats de crèdit
0,00 III. Altres passius no corrents
3.813,61 C) PASSIU CORRENT
0,00 I. Deutes amb entitats de crèdit
650.021,15 II. Altres passius corrents
3.271.962,88 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

2018
7.611.878,79
2.546.814,40
0,00
35.652,61

2017
7.317.442,16
2.396.847,94
315,77
28.368,42

10.194.345,80
0,00
0,00
0,00
10.194.345,80
0,00
84.401,06
84.401,06
10.278.746,86
62.121,97

9.742.974,29
66.920,54
0,00
66.920,54
9.809.894,83
0,00
84.401,06
84.401,06
9.894.295,89
597.189,22

2018
1.537.301,03
295.895,70
2.412.843,50
0,00
-2.129.069,77
0,00
12.121,97
0,00
0,00
1.241.405,33
843.860,55
0,00
506.406,34
337.454,21
966.401,81
84.401,06
882.000,75
3.347.563,39

2017
1.528.603,36
283.773,73
2.412.843,50
0,00
-2.726.258,99
0,00
597.189,22
0,00
0,00
1.244.829,63
907.727,94
0,00
590.807,40
316.920,54
835.631,58
84.401,06
751.230,52
3.271.962,88

ALTRES DADES
2017
10.326.281,31
0,00
0,00
-1.487.932,33
13.882,20
-7.317.442,16
-937.283,03
-300.560,82
300.560,82
0,00
0,00
597.505,99
0,00
-316,77
0,00
0,00
0,00
-316,77
597.189,22
0,00
597.189,22
0,00
597.189,22
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PRESENTACIÓ DE:
Comptes anuals
Informe d'auditoria
Firma d'auditoria
Deute viu a final de l'exercici
Contractes formalitzats
Subvencions i ajudes concedides
PERSONAL
Nombre mitjà de treballadors
Mitjana de despesa de personal

SÍ
NO
X
X
C.M.S. Auditors Associats, S.L.
Nre. operacions
Import total
1,00
590.807,40
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
2018
193,63
39.311,46

2017
181,05
40.416,69
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RESULTAT DEL CONTROL FINANCER I DE L'AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA FINANCERA

«[…]

»Opinió amb excepcions

»Hem fet una auditoria financera dels comptes anuals de la Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel (l’Entitat), que comprenen el balanç al 31 de desembre
de 2018, el compte de resultats i la liquidació del pressupost corresponents a l’exercici anual acabat en aquesta data, com també la memòria dels
comptes anuals que inclou un resum de les polítiques comptables significatives.

»En la nostra opinió, excepte pels efectes de les qüestions descrites en la secció Fonament de l’opinió amb excepcions del nostre informe, els comptes
anuals adjunts expressen, en tots els aspectes materials, la imatge fidel de la situació financera de l'Entitat a 31 de desembre de 2018, com també dels
resultats de les seves operacions i de la liquidació del pressupost corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, i de conformitat amb el marc
normatiu d'informació financera que resulta d’aplicació que és el Reial Decret 1491/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aproven les normes d’adaptació del
Pla general de comptabilitat a les entitats sense fins lucratius i el model de pla d’actuació de les entitats sense fins lucratius.

»Fonament de l’opinió amb excepcions

»En el desenvolupament del nostre treball s’han posat de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten l'opinió de l’informe:

»Excepcions

»L’epígraf «8. Despeses de personal» del compte de resultats adjunt, que presenta un saldo de 7.611.878,79 euros, inclou un import de 32.322,00 euros
que correspon a una indemnització per acomiadament d'un treballador que correspon a l'exercici 2017. D'acord amb el marc normatiu d’informació
financera aplicable per l’Entitat, la correcció d'errors d’exercicis anteriors s'ha d'imputar directament en el patrimoni net, s'han de modificar les xifres
afectades en la informació comparativa dels exercicis als quals afecti l’error i s'ha d'incorporar la corresponent informació en la memòria dels comptes
anuals. En conseqüència, l’epígraf «III. Excedents d’exercicis anteriors» del patrimoni net del balanç adjunt està sobrevalorat en 32.322,00 euros, l’epígraf
«IV. Excedent de l'exercici» infravalorat en el mateix import, les xifres comparatives de l’epígraf «IV. Excedent de l'exercici» estan sobrevalorades en el
mateix import i les xifres comparatives de l'epígraf «VI. Creditors i altres comptes a pagar» infravalorades en el mateix import. Per últim, l'epígraf «8.
Despeses de personal» del compte de resultats adjunt està sobrevalorat en 32.322,00 euros i les xifres comparatives corresponents a l’exercici anterior
d’aquest epígraf estan infravalorades en el mateix import.

»L'Entitat, d'acord amb l'art. 5 dels seus estatuts, té el caràcter de mitjà propi de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la resta
d'ens de dret públic o privat integrats en el sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma que, d'acord amb el Text refós, s’hagin de considerar
poders adjudicadors. La memòria adjunta no inclou la informació que estableix l'art. 32.2.b. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic (LCSP), respecte al compliment del requisit de que més del 80 per cent de les activitats de l'Entitat es portin a terme en l'exercici de les comeses
que li han confiat el poder adjudicador que fa l’encàrrec i que el controla o altres persones jurídiques controlades de la mateixa manera per l'entitat que fa
l’encàrrec. La LCSP estableix que el compliment efectiu d'aquest requisit ha de quedar reflectit en la memòria integrant dels comptes anuals de l’ens
destinatari de l’encàrrec i, en conseqüència, ha de ser objecte de verificació per l'auditor de comptes en la realització de l'auditoria dels comptes anuals
esmentats de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d’auditoria de comptes.
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[…]

»Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la nostra opinió amb excepcions.

»Paràgraf d’èmfasi

»Cridem l’atenció sobre la «Nota 9. Fons propis» de la memòria adjunta, en la qual s’indica que l'excedent de l'exercici és positiu de 12.121,97 euros que
fa uns fons propis positius de 295.895,70 euros. No obstant això, els fons propis estan molt per davall de la dotació fundacional quantificada en
2.412.843,50 euros. També cridem l'atenció sobre la «Nota 7. Instruments financers» i sobre la «Nota 8. Deutors i altres comptes a cobrar» que mostren
que l’import pendent de cobrament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB), per un total de 1.603.113,91 euros, representa el 47.9% del
total de l’actiu del balanç adjunt. Per últim, també cridem l'atenció sobre la «Nota 22. Liquidació del pressupost » de la memòria adjunta en la qual es
mostra les transferències corrents i de capital meritades durant l'exercici 2018, per import de 10.182.306,51euros i 84.401,06 euros, respectivament,
representen el 99,8% del total d'ingressos de l'exercici. Aquests fets són evidència que l'Entitat depèn de les aportacions que realitza la CAIB per poder
continuar amb la seva activitat. La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Altres qüestions

»Tal com s'indica en la nota 2 de la memòria adjunta, d'acord amb la normativa que regeix l’actuació de l’Entitat, els comptes anuals adjunts, els han
preparat l’òrgan de govern d'acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’Entitat amb el propòsit de mostrar la imatge fidel. En
conseqüència, els comptes anuals adjunts s'han preparat en virtut d'aquest marc normatiu d'informació financera i han estat auditats aplicant les Normes
d'Auditoria del Sector Públic de la Intervenció General de l'Estat. Aquest informe en cap cas s'ha d'entendre com un informe d’auditoria en els termes
prevists en la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes vigent a Espanya.

»L'Entitat no ha aportat l’evidència documental adequada i suficient per verificar el compliment. durant l'exercici 2018, de la normativa sobre protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals, que li és d’aplicació.

[...]

»Responsabilitats de la direcció i dels responsables del govern de l’Entitat en relació als comptes anuals

[...]

»Els comptes anuals als quals es refereix aquest informe varen ser formulats per l’òrgan de govern de l’Entitat el 27 de febrer de 2019 i varen ser posats a
la disposició de C.M.S. Auditors Associats, S.L. el 21 de març de 2019. Aquests comptes anuals varen ser reformulats en data 26 de juny de 2019 i varen
ser posats a la disposició de C.M.S. Auditors Associats, S.L. el mateix dia.»
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QUADRE NÚM. IV.9.20. FUNDACIÓ PER A L'ESPORT BALEAR
FUNDACIÓ PER A L'ESPORT BALEAR

OBJECTE SOCIAL:
Promoure i desenvolupar l'esport balear, individual i col·lectiu d'alt nivell. Promocionar la
imatge esportiva de les Illes Balears o dels seus esportistes i clubs esportius.

INGRESSOS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI NEGATIU

2018
0,00
0,00
209.722,32
4.731.470,11
30.000,00
4.971.192,43
0,00
11.291.911,76
11.291.911,76
16.263.104,19
679.708,24
0,00
679.708,24
16.942.812,43
0,00

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
III. Inversions immobiliàries
IV. Inv. en empr. i ent. del grup i assoc. l/t
V. Inversions financeres a llarg termini
VI. Actius per imposts diferits
VII. Deutors comercials no corrents

2018
12.300.118,25
280.271,76
464.739,58
6.622.212,63
4.932.894,28
0,00
0,00
0,00

B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
III. Deutors comerc. i altres comptes a cobrar
IV. Inv. en empr. del grup i assoc. c/t
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

4.973.639,01
0,00
0,00
253.204,29
2.718.703,69
0,00
9.066,40
1.992.664,63
17.273.757,26

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
2018
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
204.162,69
2. Var. exist. produc. acab. i en curs de fabr.
0,00
3. Treballs realitz. per l'entitat per al seu actiu
0,00
4. Aprovisionaments
0,00
5. Altres ingressos d'explotació
4.506.690,38
6. Despeses de personal
-2.666.545,11
7. Altres despeses d'explotació
-2.093.969,62
8. Amortització de l'immobilitzat
-305.751,98
9. Imputació de subv. de l'immob. no financer
570.131,11
10. Excessos de provisions
0,00
11. Deterior. i result. per alien. de l'immob.
0,00
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
214.717,47
12. Ingressos financers
111,35
13. Despeses financeres
-98.342,11
14. Var. de valor raonable en inst. financers
0,00
15. Diferències de canvi
0,00
16. Deterior. i resultat per alien. d'inst. financ.
0,00
A.2) RESULTAT FINANCER
-98.230,76
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A1+A2)
116.486,71
17. Imposts sobre beneficis
0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI OP.CONT (A3+17)
116.486,71
B) RESULTAT PER OP.INTERROMPUDES
0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A4+B)
116.486,71

Exercici 2018
PARTÍCIPS

%

CAIB

100.00

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2017
DESPESES
0,00 1. Despeses de personal
0,00 2. Despeses corrents en béns i serveis
205.847,07 3. Despeses financeres
4.687.864,38 4. Transferències corrents
30.269,40
4.923.980,85 OPERACIONS CORRENTS
0,00 6. Inversions reals
11.671.911,76 7. Transferències de capital
11.671.911,76 OPERACIONS DE CAPITAL
16.595.892,61 OPERACIONS NO FINANCERES
0,00 8. Actius financers
0,00 9. Passius financers
0,00 OPERACIONS FINANCERES
16.595.892,61 TOTAL DESPESES
0,00 RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU

2018
2.666.545,11
951.215,71
294.245,11
1.013.265,87

2017
2.593.733,33
978.138,70
108.543,53
817.701,18

4.925.271,80
599.532,66
10.729.411,76
11.328.944,42
16.254.216,22
0,00
562.500,00
562.500,00
16.816.716,22
126.096,21

4.498.116,74
137.133,01
9.729.411,76
9.866.544,77
14.364.661,51
0,00
562.500,00
562.500,00
14.927.161,51
1.668.731,10

BALANÇ DE SITUACIÓ
2017
PATRIMONI NET I PASSIU
13.054.805,75 A) PATRIMONI NET
295.193,20 A-1) Fons propis
221.409,04 I. Capital
6.848.072,39 II. Reserves
5.690.131,12 III. Resultats d'exercicis anteriors
0,00 IV. Altres aportacions de socis
0,00 V. Resultat de l'exercici
0,00 VI. Altres instruments de patrimoni net
A-2) Ajusts per canvis de valor
8.858.881,32 A-3) Subvencions, donacions i llegats
0,00 B) PASSIU NO CORRENT
0,00 I. Provisions a llarg termini
6.402.164,01 II. Deutes amb entitats de crèdit
757.236,84 III. Altres passius no corrents
250,00 C) PASSIU CORRENT
2.951,95 I. Deutes amb entitats de crèdit
1.696.278,52 II. Altres passius corrents
21.913.687,07 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

2018
7.300.963,61
-707.070,51
988.906,14
1.564.707,25
-3.377.170,61
0,00
116.486,71
0,00
0,00
8.008.034,12
4.934.206,58
0,00
4.932.894,28
1.312,30
5.038.587,07
757.236,84
4.281.350,23
17.273.757,26

2017
8.712.711,61
107.631,47
988.906,14
2.495.895,94
-6.178.694,37
0,00
2.801.523,76
0,00
0,00
8.605.080,14
5.690.131,12
0,00
5.690.131,12
0,00
7.510.844,34
757.411,80
6.753.432,54
21.913.687,07

ALTRES DADES
2017
205.322,07
0,00
0,00
0,00
6.428.410,00
-2.593.733,33
-1.105.860,50
-277.780,89
253.440,54
0,00
0,00
2.909.797,89
269,40
-108.543,53
0,00
0,00
0,00
-108.274,13
2.801.523,76
0,00
2.801.523,76
0,00
2.801.523,76
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PRESENTACIÓ DE:
Comptes anuals
Informe d'auditoria
Firma d'auditoria
Deute viu a final de l'exercici
Contractes formalitzats
Subvencions i ajudes concedides
PERSONAL
Nombre mitjà de treballadors
Mitjana de despesa de personal

SÍ
NO
X
X
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS, S.L.
Nre. operacions
Import total
2,00
5.690.131,12
25,00
333.080,83
0,00
0,00
2018
92,52
28.821,28

2017
91,02
28.496,30
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RESULTAT DEL CONTROL FINANCER I DE L'AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA FINANCERA

«[…]

»Opinió amb excepcions

»Hem fet una auditoria financera dels comptes anuals de la Fundació per a l'Esport Balear (l’Entitat), que comprenen el balanç al 31 de desembre de
2018, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net i la liquidació del pressupost corresponents a l’exercici anual acabat en aquesta data,
com també la memòria dels comptes anuals que inclou un resum de les polítiques comptables significatives.

»En la nostra opinió, excepte pels possibles efectes i pels efectes de les qüestions descrites en la secció Fonament de l’opinió amb excepcions del nostre
informe, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes materials, la imatge fidel de la situació financera de l'Entitat a 31 de desembre de
2018, com també dels resultats de les seves operacions i de la liquidació del pressupost corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, i de
conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d’aplicació que és el Reial Decret 1491/2011 de 24 d’octubre, pel qual s’aproven les
normes d'adaptació del Pla general de comptabilitat a les entitats sense fins lucratius i el model de pla d’actuació de les entitats sense fins lucratius.

»Fonament de l’opinió amb excepcions

»En el desenvolupament del nostre treball s’han posat de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten l'opinió de l’informe:

»Limitacions a l’abast

»Formant part del saldo de l'epígraf «V. Creditors comercials i altres comptes a pagar» del passiu corrent del balanç a 31 de desembre de 2018 adjunt,
s’inclou una partida per import de 750.000,00 euros, amb origen en l'exercici 2006. La nota 26.1 de la memòria dels comptes anuals de l’exercici 2018 fa
una especial menció a aquesta partida, indicant que es tracta de l'arquitecte Ralph Schurmann, que va ser contractat per al projecte i execució de les
obres del Velòdrom Palma Arena. Pertoca indicar que aquest creditor en la resposta a la sol·licitud de confirmació enviada, reclama un saldo per un import
de 4.199.078,75 euros de principal, més interessos per un total de 7.598.262,17 euros, fet que produeix, segons aquesta resposta, un deute que arriba a
un total de 11.797.340,92 euros. L'esmentada nota de la memòria xifra aquest import global en 8.376.057,26 euros; també es comenta que per
discrepàncies que es varen plantejar amb el creditor vinculades a la prestació del servei, l'Entitat va rescindir, unilateralment, el contracte i, per tant,
considera que no pertoca el reconeixement del deute reclamat. A més, també es diu que durant l'any 2016, la documentació relativa a aquesta qüestió va
ser reclamada pel Jutjat d'instrucció tres de Palma, procediment relatiu a les diligències prèvies 2677/08, peça separada núm. 8 PADD nº 35/2016. Cal
indicar que la qüestió es troba pendent de resolució definitiva i, a més, no va ser possible aplicar procediments alternatius per obtenir evidencia raonable
de la correcta valoració i exigibilitat dels saldos esmentats i, per tant, no és possible determinar en quina mesura aquests podrien afectar als comptes
anuals relatius a l'exercici 2018. A més, respecte al saldo de proveïdors i creditors, també consten qüestions antigues pendents de resolució que afecten a
un conjunt de partides que en el seu conjunt sumen 697.972,78 euros de les que no consta documentació que permeti arribar a conclusions definitives.
Aleshores, no és possible formar-se una opinió sobre aquest saldos ni el seu efecte sobre els comptes anuals relatius a l'exercici 2018.

»La resposta rebuda de la Direcció de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB) assenyala diferents qüestions que es comenten
en la nota 26 de la memòria relativa als comptes anuals de l'exercici 2018. Aquesta nota també comenta altres qüestions litigioses que no formen part
d’aquest document de resposta i, per tant, no consta l'opinió d’aquests serveis jurídics. Alguns d’aquest afers ja es comenten en apartats anteriors, en
concret els relatius als creditors, Ara bé, com aspecte significatiu, la nota 26 fa menció als potencials estats de conflicte amb diferents ajuntaments i altres
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entitats, derivat de la rescissió dels convenis signats per finançar equipaments i instal·lacions esportives. Una part d'aquestes reclamacions es troben
pendent de solucions definitives. La informació que recull la memòria no inclou una valoració econòmica completa dels potencials efectes negatius que es
poden presentar per l'Entitat, pel cas que resultin estimades, en tot o en part, les reclamacions presentades; tampoc no s'han pogut aplicar procediments
alternatius que permetin realitzar una estimació raonable d'aquest efectes en quant a l'impacte en els comptes anuals relatius a l'exercici 2018.

»En quan als epígrafs d’immobilitzat material i inversions immobiliàries, hem de fer constar que l'Entitat no ha aportat cap document que justifiqui
adequadament la situació de l'Entitat respecte als terrenys on es va construir la zona d'aparcaments del velòdrom anomenat Palma Arena. Aquesta zona
es presenta al balanç de l'exercici 2018 adjunt formant part de les inversions immobiliàries, amb un valor net comptable de 4.379.107,21 euros. Aquesta
limitació ha impedit verificar la correcta valoració i comptabilització de l’immobilitzat esmentat amb la finalitat de determinar el seu efecte en els comptes
anuals del període.

»Continuant amb la zona d'aparcaments, cal indicar que el marc conceptual de la comptabilitat que recull el RD 1491/2011, de 24 d’octubre, pel que
s'aproven les normes d’adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense fins lucratius, defineix l'actiu com els béns, drets i altres recursos
controlats econòmicament per l'entitat com a resultat de successos passats, dels quals s'espera que l'entitat obtingui rendiments aprofitables en la seva
activitat futura. En particular, compliran aquesta definició aquells que incorporen un potencial de servei per als usuaris o beneficiaris de l'entitat, En relació
a aquesta definició, cal assenyalar que la zona d’aparcament que es presenta formant part de l’actiu de l'Entitat, en la pràctica, es troba cedida al Consorci
Velòdrom Illes Balears sense que consti cap tipus de contraprestació. Per tant, cal concloure que l'Entitat, ni controla econòmicament aquestes
instal·lacions ni obté rendiments aprofitables en la seva activitat; en conseqüència, segons el marc conceptual abans esmentat, resulta dubtosa la seva
consideració com actiu. El valor net comptable al tancament de l'exercici, tal com exposa el paràgraf anterior, ascendeix a 4.379.107,21 euros.

»L'epígraf «IV. Deutors comercials i altres comptes a cobrar» de l'actiu corrent del balanç adjunt presenta un saldo, al tancament de l'exercici 2018, per
import de 213.866,17 euros (6.356.970,17 euros a l'exercici anterior), que inclou 109.917,33 euros relatius al Consorci Velòdrom Illes Balears. Aquest
saldo que en principi, d'acord amb els registres comptables, resulta el romanent pendent d’aportacions compromeses a l'any 2009 no presenta moviment
des de l'any 2012. D'acord amb els registre comptables del Consorci Velòdrom Illes Balears el saldo pendent de pagament és de 209.917,33 euros. A
més, l'Entitat no ha aportat documentació que acrediti que aquest import compleix els criteris de reconeixement d’un actiu que estableix el marc normatiu
d’informació financera aplicable a l'Entitat. Tampoc no consta cap tipus d’actuació entre aquestes entitats amb la finalitat d'aclarir la situació i definir si
pertoca regularitzar, compensar i/o liquidar aquesta partida.

»Excepcions

»La nota «2.6. Correcció d’errors» de la memòria adjunta indica que durant l'exercici 2018 es varen practicar un conjunt d’ajusts amb la finalitat d’eliminar
o corregir saldos antics, amb contrapartida en el compte de reserves. La mateixa nota destaca com moviment més significatiu, una partida per un total de
953.624,06 euros, que erròniament l'Entitat va considerar com un saldo deutor de la CAIB des de l'any 2007. En concret, les partides afectades per les
correccions realitzades resulten les següents: «3. Deutors varis» per import de 953.624,06 euros, «A-3) Subvencions, donacions i legats rebuts» per
import de 26.914,91 euros i «3. Creditors varis» per import de 4.497,54 euros. Ara bé, d’acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a
l'Entitat, quan es realitza una correcció d’errors d’exercicis anteriors, a més de considerar, en general, com contrapartida la imputació directa en el
patrimoni net, mitjançant el compte de reserves, pertoca modificar les xifres comparatives de l’exercici anterior dels epígrafs afectats, amb la finalitat de
facilitar la comparabilitat entre períodes, modificació que no ha realitzat l'Entitat. Tampoc s’ha considerat l’efecte d'aquests ajusts en la preparació de
l'estat de canvis en el patrimoni net adjunt, sota l'epígraf «II. Ajusts per errors de 2017 i anteriors».

»La nota «5.3. Inversions immobiliàries» de la memòria adjunta, indica que el cost de construcció de la zona d'aparcament del Velòdrom va ascendir a
6.938.878,92 euros. Pel finançament d’aquesta obra l'Entitat va rebre de la CAIB una autorització per realitzar una operació d’endeutament, vinculada a
una subvenció de capital, per un total de 9.000.000,00 euros, amb la finalitat de finançar la construcció d'aquesta zona. Aleshores, tenint en compte
l’import relatiu al cost de l'obra abans esmentat resulta un excés de finançament per un total de 2.061.121,08 euros, import que l'Entitat hauria de
reconèixer com un deute amb la CAIB, atès que no es va aplicar a la seva finalitat i per tant, en principi, pertoca el seu reintegrament.

»En quan a l’epígraf «A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts», cal fer menció al següent: durant l'any 2017 l'Entitat va rebre de la CAIB dues
subvencions de capital per finançar tant programes de tecnificació esportiva com de millores en aquest tipus d'instal·lacions. Al seu conjunt aquestes
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subvencions sumen un total de 1.380.000,00 euros. Segons els registres de l'Entitat, al tancament de l'exercici 2018, d'aquest import, es va aplicar a la
seva finalitat, únicament, 343.589,78 euros. És a dir que es troba pendent d’aplicació 1.036.410,22 euros. D'acord amb les normes vigents en matèria
comptable els import pendent d’aplicació de les subvencions que tinguin el caràcter de reintegrables cal que es registrin com un passiu exigible fins que
s'apliquin a la seva finalitat. Per tant l'epígraf «A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts» es troba sobrevalorat en 1.036.410,22 euros i el passiu
corresponent a deutes transformables en subvencions infravalorat en aquest mateix import.

»El compte de resultats adjunt, incorrectament anomenat compte de pèrdues i guanys, d’acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a
l'Entitat, inclou incorrectament classificades determinades magnituds dels apartats «B) Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net», «C)
Reclassificacions en l'excedent de l'exercici» i «F) Ajustos per errors». En conseqüència, la partida «5. Guanys i pèrdues actuarials i altres ajustos» de
l’epígraf «B) Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net» del compte de resultats està infravalorada en un import de 931.188,69 euros, la
partida «3. Subvencions rebudes» de l'epígraf «C) Reclassificacions en l'excedent de l'exercici» del compte de resultats està infravalorada en un import de
26.914,91 euros i l'epígraf «F) Ajustos per errors» del compte de resultats està sobrevalorat en un import de 958.103,60 euros.

»L'estat de canvis en el patrimoni net adjunt, que és un document que no forma part dels comptes anuals d'acord amb el marc normatiu d'informació
financera aplicable a l'Entitat, inclou incorrectament classificades i valorades determinades magnituds. En conseqüència, al quadre «A) Estat d'ingressos i
despeses reconeguts», l'epígraf «IV. Per guanys i pèrdues actuarials i altres ajustos» de l’apartat «B) Ingressos i despeses imputats directament al
patrimoni net» està infravalorat en un import de 931.188,69 euros i l'epígraf «X. Subvencions, donacions i llegats rebuts» de l'apartat «C) Transferències al
compte de pèrdues i guanys» està infravalorar en un import de 26.914,91 euros. A més, el total d’aquest quadre és incoherent amb el total de l’epígraf «I.
Total ingressos i despeses reconeguts» del quadre «B) Estat total de canvis en el patrimoni net a data 31 de desembre de 2018». Per últim, en el quadre
«B) Estat total de canvis en el patrimoni net a data 31 de desembre de 2018» els epígrafs «II. Ajustos per errors 2017 i anteriors», «I. Total ingressos i
despeses reconeguts» i «III. Altres variacions del patrimoni net» són incoherents amb el balanç adjunt, el compte de resultats adjunt i la informació de la
nota «9. Fons propis» de la memòria adjunta.

»L'estat de fluxos d'efectiu inclòs a la nota «27. Estat de fluxos d’efectiu» de la memòria adjunta, d'acord amb al marc normatiu d'informació financera
aplicable a l'Entitat, presenta incorrectament valorades i classificades determinades magnituds dels fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació, dels
fluxos d'efectiu de les activitats d’inversió i dels fluxos d’efectiu de les activitats de finançament, atès que hi ha ajusts del resultat que no pertoca realitzar,
altres fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació que no corresponen a fluxos d’efectiu, cobraments per desinversions que no estan correctament
classificats i cobraments i pagaments per instruments de patrimoni sobrevalorats. En conseqüència, l’epígraf «2. Ajustos del resultat» està infravalorat en
un import de 955.667,47 euros, l'epígraf «3. Canvis en el capital corrent» està sobrevalorat en un import de 1.312,30 euros, l’epígraf «6. Pagaments per
inversions» està sobrevalorat en un import de 757.236,84 euros, l’epígraf «7. Cobraments per desinversions» està infravalorat en un import de 757.486,84
euros, l’epígraf «10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer» sobrevalorat en un import de 954,605,17 euros.

»La liquidació del pressupost no s'ajusta al model previst a la Instrucció 1/2012, de 12 d'agost, del director general de Pressuposts i Finançament per la
qual s'aproven les plantilles per a l'elaboració i liquidació dels pressuposts de les entitats públiques empresarials, societats mercantils públiques i
fundacions del sector públic autonòmic, atès que no inclou la informació comparativa per capítols de l'exercici anterior.

»La «Liquidació del pressupost de 2018» dels comptes anuals adjunts inclou en el capítol «VIII. Variació d’actius financers» com a ingressos meritats de
l'exercici, un import de 679.708,24 euros, que correspon a la incorporació de romanents d'exercicis anteriors i que, per tant, no haurien de figurar com a
ingressos meritats de l’exercici 2018. En conseqüència, els ingressos meritats del capítol «VIII. Variació d'actius financers» de la liquidació del pressupost
i el resultat d'aquesta liquidació pressupostària estan sobrevalorats en un import de 679,708,24 euros.

»L'Entitat, d'acord amb l'article 3 dels seus Estatuts, té el caràcter de mitjà propi i servei tècnic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, com també de tots els seus ens instrumentals que, d’acord amb la Llei de contractes del sector públic, hagin de ser considerats poders
adjudicadors. La memòria adjunta no inclou la informació que estableix l'art. 32.2.b. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
(LCSP), respecte al compliment del requisit de que més del 80 per cent de les activitats de l'Entitat es portin a terme en l'exercici de les comeses que li
han confiat el poder adjudicador que fa l’encàrrec i que el controla o altres persones jurídiques controlades de la mateixa manera per l’entitat que fa
l’encàrrec. La LCSP estableix que el compliment efectiu d'aquest requisit ha de quedar reflectit en la memòria integrant dels comptes anuals de l’ens
destinatari de l’encàrrec i, en conseqüència, ha de ser objecte de verificació per l'auditor de comptes en la realització de l'auditoria dels comptes anuals
esmentats de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes.
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[…]

»Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la nostra opinió amb excepcions.

»Paràgraf d’èmfasi

»Cridem l’atenció sobre la nota «9. Fons propis» de la memòria adjunta, i sobre el balanç adjunt, que mostren que l'Entitat presenta, a 31 de desembre de
2018, fons propis negatius per un import de -707.070,51 euros. L’Entitat també presenta, al tancament de l'exercici 2018, un fons de maniobra negatiu per
import de -64.948,06 euros. També cridem l’atenció sobre la nota «7. Instruments financers» de la memòria adjunta, que mostra que les inversions en
entitats del grup, al tancament de l'exercici 2018, per import de 7.651.597,97 euros representen el 44,3% del total de l'actiu del balanç adjunt. També
cridem l'atenció sobre la nota «18. Subvencions, donacions i llegats» de la memòria adjunta, que indica que l'Entitat ha rebut subvencions d’explotació
durant l’exercici 2018 per import de 4.474.748,18 euros. Per últim, cridem l'atenció sobre la «Liquidació del pressupost de 2018» dels comptes anuals
adjunts, que mostra que els ingressos executats dels capítols «IV. Transferències corrents» i «VII. Transferències de capital», per un total de
16.023.381,87 euros, representen el 98,5% del total d'ingressos liquidats de l’exercici 2018. Aquests fets són evidència que l'Entitat depèn de la CAIB per
poder continuar amb la seva activitat. La nostra opinió no ha estar modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Altres qüestions

»Tal com s'indica en la nota 2 de la memòria adjunta, d'acord amb la normativa que regeix l’actuació de l’Entitat, els comptes anuals adjunts, els han
preparat l’òrgan de govern d'acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’Entitat amb el propòsit de mostrar la imatge fidel. En
conseqüència, els comptes anuals adjunts s'han preparat en virtut d'aquest marc normatiu d'informació financera i han estat auditats aplicant les Normes
d'Auditoria del Sector Públic de la Intervenció General de l'Estat. Aquest informe en cap cas s'ha d'entendre com un informe d’auditoria en els termes
prevists en la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes vigent a Espanya.

»L'entorn normatiu que regula la protecció de dades de caràcter personal es troba representat per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril
de 2016. Aquestes normes reforcen els drets dels ciutadans vetllant per la privacitat en referència a la seguretat de les dades personals. En aquest ordre,
cal que l'Entitat realitzi diferents actuacions per adaptar les seves polítiques i procediments a aquest entorn normatiu. Entre d'altres, pertoca adaptar els
procediments per la gestió d'incidents i l'avaluació d’impacte en el tractament de dades personals a la que fa menció l'article 28 de la LO 3/2018, tenint en
compte els elements nombrats als articles 24 i 25 del RGPD.

[...]

»Responsabilitats de la direcció i dels responsables del govern de l’Entitat en relació als comptes anuals

[...]
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»Els comptes anuals de l’exercici 2018 que han esta objecte del treball d’auditoria varen ser formulats per l’òrgan de govern de l’Entitat el 26 de febrer de
2019 i varen ser posats a la disposició de C.M.S. Auditors Associats, S.L. el 28 de febrer de 2019.»

AUDITORIA DE COMPLIMENT DE LEGALITAT

«[…]

»Opinió

»Hem realitzat una auditoria del compliment de la legislació més important que li és d’aplicació a la Fundació per a l’Esport Balear (l'Entitat) durant
l'exercici 2018, amb objecte d’emetre una opinió sobre si l'Entitat esmentada compleix adequadament amb aquesta legislació.

»En la nostra opinió, excepte pels efectes de les qüestions descrites en la secció «Fonament de l’opinió amb excepcions» del nostre informe, l'Entitat
compleix adequadament durant l’exercici 2018, en tots els aspectes significatius, amb la legislació més important que li és d’aplicació relativa a despeses
de personal, contractació del sector públic, tramitació de subvencions i inversions realitzades finançades amb Fons Europeus o en el marc del Pla Anual
d'Impuls del Turisme Sostenible.

»Fonament de l’opinió amb excepcions

»En el desenvolupament del nostre treball s’han posat de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten l'opinió de l’informe següents:

»Excepcions de la revisió de l’àrea de personal

»L'Entitat va trametre a la Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques arxius dels llistats mensuals de les nòmines de l’exercici 2018,
en format electrònic Excel, en els quals no consta la categoria i grup professional de cada persona. A més, els llistats corresponents als mesos de gener,
març, juliol, agost, setembre, octubre, novembre i desembre es varen trametre fora del termini establert a la Instrucció 1/2015, que indica que s'ha de
trametre abans del dia 5 de cada mes següent. Aquests fets suposen un incompliment de la Instrucció 1/2015, del director general de Funció Pública,
Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis. (Objectiu A)

»En la sessió del Patronat de la Fundació de 5 de desembre de 2018 es va aprovar la retribució de la part variable, tant del gerent corn de la directora
d’Àrea, segons el Pla d'Actuació de 2018 aprovat per Patronat el 21 de juny de 2018, per un import de 5.033,13 euros. No consta cap actuació i/o acord
que acrediti el grau de compliment dels objectius fixats en aquest pla d’actuació per justificar la percepció de l’esmentada part variable de la retribució
d'aquest personal directiu. (Objectiu B)

»L'Entitat te contractada una persona que ocupa el lloc de feina denominat "Coordinadora de la Comissió d’Esport i Gènere" que és un lloc de feina de
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personal directiu professional; és a dir, es tracta d’un contracte d’alta direcció, formalitzat 17 de maig de 2010, anterior a la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del
sector públic instrumental de la CAIB que va entrar en vigor en data 30 de juliol de 2010. Aleshores aquest contracte s'ha de regir per l'Acord del Consell
de Govern de 9 d'abril de 2001 sobre la formalització de contractes d'alta direcció que presten serveis en entitats incloses en aquest sector instrumental.
Aquest acord, entre d'altres, exigeix, com pas previ a la contractació del personal directiu, un informe favorable de les conselleries competents en matèria
d'hisenda i pressuposts i d'interior. No consten aquests informes, fet que suposa un incompliment dels requisits per contractar aquest tipus de personal,
(Objectiu C)

»L’Entitat no ha aportat la documentació adequada per comprovar que en el procés de selecció de l’oferta de feina de coreògrafa. s'han respectat els
principis constitucionals de publicitat, igualtat, mèrit i capacitar, atès que no s'ha aportat l’acta on constin les puntuacions obtingudes i les persones
seleccionades. (Objectiu C)

»Excepcions de la revisió de l’àrea de contractació del sector públic

»L'expedient 01/2018 (procediment subjecte al TRLCSP), referent al Patrocini dels equips de les Illes Balears que no siguin SAD i que participin a lligues
regulars no professionals de màxima categoria nacional d'esports col·lectius olímpics, es va dividir en vuit lots. Per acreditar la solvència econòmica i
financera del contractista els plecs que regulen el procediment indiquen com requisit mínim, que el volum anual de negoci dels darrers dos anys ha de ser
un import superior a l'import del lot al qual es presenta el contractista. En aquest sentit, l'adjudicatari del lot número vuit informa que no disposa de xifra de
negoci per aquests períodes, per tant, no compleix amb els requisits mínims de solvència per participar en el procediment. (Objectiu B)

»L'expedient 04/2018 (procediment subjecte a la Llei 9/2017, LCSP), relatiu a la renovació del material i instal·lacions de la marca GYMNOVA, que
conformen la sala de gimnàstica artística on entrena i se prepara el programa de gimnàstica artística del CTEIB, es va tramitar com procediment negociat
sense publicitat atès que es compleix amb un dels casos que es contempla a l'article 168 de la LCSP, únic empresari. Els plecs que regulen el
procediment no inclouen cap tipus de condicions de negociació de l'oferta. Pertoca assenyalar que el procediment negociat resulta excepcional i, a més, el
seu element diferenciador és la negociació, inclús quan participi un únic candidat, d’acord amb l'article 170.2 de la LCSP. L’absència d’aquest element
diferenciador pot conduir a la nul·litat del procediment. (Objectiu B). Respecte al compliment de la prestació, tampoc no consta la constatació de la
recepció o conformitat segons estableix l’article 210 de la LCSP. (Objectiu C)

»Respecte als expedients relatius als contractes menors o de reduïda quantia, cal exposar el següent:

»Expedient 001/2018, contracte menor de serveis (procediment subjecte al TRLCSP), relatiu al servei de fisioteràpia pels programes de tecnificació de la
Fundació per a l'Esport Balear: no consta la justificació de l'execució del procediment per part de l’adjudicatari a satisfacció de l'Òrgan de contractació, la
Fundació, d’acord amb l’article 222 del TRLCSP. (Objectiu C). Tampoc no consta acreditada la capacitat d’obrar del contractista ni l'habilitació professional
necessària per realitzar la prestació, segons l’article 138 del TRLCSP. (Objectiu B)

»Expedient 008/2018. contracte menor de subministrament (procediment subjecte al TRLCSP), relatiu a l'adquisició d'un vehicle de 9 places: no consta
l'entrega (recepció) del bé objecte del contracte a satisfacció de l’Òrgan de contractació, la Fundació, segons l'article 222 del TRLCSP. (Objectiu C)

»Expedient 009/2018, contracte menor de serveis (procediment subjecte al TRLCSP), relatiu al servei d’assessoria jurídica: no consta acreditada
l'habilitació professional de l'adjudicatari, d’acord amb l'article 138 del TRLCSP. (Objectiu B)

»Expedient 013/2018, contracte menor de patrocini (procediment subjecte al TRLCSP). relatiu a l'esdeveniment denominat XVIII Edició de la Volta a
Eivissa en Mountain Bike: no consta acreditada la capacitat d'obrar del contractista ni l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació, segons
l'article 138 del TRLCSP. (Objectiu B)
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»A l'expedient 015/2018, contracte menor d’obres (procediment subjecte a la Llei 9/2017 LCSP), relatiu a la construcció d'una pista de vòlei platja, per una
banda, no consta acreditada la capacitat d'obrar del contractista ni l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació, d’acord amb l’article 138
del TRLCSP. (Objectiu B). I, per l'altra, segons la documentació que ha tramès la Fundació, consta una reserva de crèdit fins a un màxim de 30.116,32
euros. El procediment presenta un import relatiu a la seva execució per un total de 31.256,55 euros. No consta cap actuació que justifiqui aquest excés
d'execució del procediment. (Objectiu C). Tampoc no consta la recepció de l’obra objecte del procediment. (Objectiu C)

»Expedients 019/2018 i 020/2018, contractes menors de subministraments (procediments subjectes a la Llei 9/2017 LCSP), relatius a l'adquisició de
material windsurf i una embarcació semirígida: no consta l'entrega (recepció) dels béns objectes dels contractes a satisfacció de l'Òrgan de contractació,
la Fundació, segons l'article 210 de la LCSP. (Objectiu C)

»L'entitat ha realitzat l'adjudicació directe de serveis que suposen necessitats recurrents que superen l’any de durada (per exemple: subministrament de
roba esportiva, servei d’assessoria laboral, serveis de gestió i administració de programes de tecnificació, despeses derivades per l’assistència a
competicions dels esportistes, serveis d’agències de viatges, serveis de menjadors, servei de seguretat, etc.) i que en alguns casos, a més, superen els
imports establerts per als contractes menors, fets que suposen incompliments dels articles 23.3 i 138.3 del TRLCSP i dels articles 29.8, 99.2 i 118.1 de la
LCSP. (Objectiu E)»
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QUADRE NÚM. IV.9.21. FUNDACIÓ ROBERT GRAVES
FUNDACIÓ ROBERT GRAVES

Exercici 2018

OBJECTE SOCIAL:
Gestión de la exposición permanente sobre la vida y obra de Robert Graves, mediante la
creación de una casa museo en el domicilio del escritor, en el municipio de Deià (finca
de Ca n'Alluny).

INGRESSOS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI NEGATIU

2018
0,00
0,00
45.956,62
66.104,01
0,00
112.060,63
0,00
135.333,33
135.333,33
247.393,96
0,00
0,00
0,00
247.393,96
0,00

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
III. Inversions immobiliàries
IV. Inv. en empr. i ent. del grup i assoc. l/t
V. Inversions financeres a llarg termini
VI. Actius per imposts diferits
VII. Deutors comercials no corrents

2018
1.734.785,16
4.139,95
1.595.309,58
0,00
0,00
135.335,63
0,00
0,00

B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
III. Deutors comerc. i altres comptes a cobrar
IV. Inv. en empr. del grup i assoc. c/t
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

149.584,16
0,00
8.143,09
138.330,25
0,00
42,03
714,43
2.354,36
1.884.369,32

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
2018
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
111.407,23
2. Var. exist. produc. acab. i en curs de fabr.
0,00
3. Treballs realitz. per l'entitat per al seu actiu
0,00
4. Aprovisionaments
-2.953,38
5. Altres ingressos d'explotació
653,40
6. Despeses de personal
-60.480,50
7. Altres despeses d'explotació
-39.380,39
8. Amortització de l'immobilitzat
-43.649,61
9. Imputació de subv. de l'immob. no financer
40.937,42
10. Excessos de provisions
0,00
11. Deterior. i result. per alien. de l'immob.
0,00
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
6.534,17
12. Ingressos financers
0,00
13. Despeses financeres
-1.400,18
14. Var. de valor raonable en inst. financers
0,00
15. Diferències de canvi
0,00
16. Deterior. i resultat per alien. d'inst. financ.
0,00
A.2) RESULTAT FINANCER
-1.400,18
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A1+A2)
5.133,99
17. Imposts sobre beneficis
0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI OP.CONT (A3+17)
5.133,99
B) RESULTAT PER OP.INTERROMPUDES
0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A4+B)
5.133,99

PARTÍCIPS

%

AJUNTAMENT DE DEIÀ
CAIB

16.67
83.33

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2017
DESPESES
0,00 1. Despeses de personal
0,00 2. Despeses corrents en béns i serveis
43.494,93 3. Despeses financeres
62.584,59 4. Transferències corrents
0,00
106.079,52 OPERACIONS CORRENTS
0,00 6. Inversions reals
135.333,33 7. Transferències de capital
135.333,33 OPERACIONS DE CAPITAL
241.412,85 OPERACIONS NO FINANCERES
0,00 8. Actius financers
0,00 9. Passius financers
0,00 OPERACIONS FINANCERES
241.412,85 TOTAL DESPESES
0,00 RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU
BALANÇ DE SITUACIÓ
2017
PATRIMONI NET I PASSIU
1.912.319,45 A) PATRIMONI NET
6.713,93 A-1) Fons propis
1.634.936,56 I. Capital
0,00 II. Reserves
0,00 III. Resultats d'exercicis anteriors
270.668,96 IV. Altres aportacions de socis
0,00 V. Resultat de l'exercici
0,00 VI. Altres instruments de patrimoni net
A-2) Ajusts per canvis de valor
144.973,90 A-3) Subvencions, donacions i llegats
0,00 B) PASSIU NO CORRENT
6.175,55 I. Provisions a llarg termini
136.386,20 II. Deutes amb entitats de crèdit
0,00 III. Altres passius no corrents
42,03 C) PASSIU CORRENT
0,00 I. Deutes amb entitats de crèdit
2.370,12 II. Altres passius corrents
2.057.293,35 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

2018
60.480,50
42.333,77
1.400,18
0,00

2017
62.534,71
32.096,27
2.324,11
0,00

104.214,45
1.448,65
0,00
1.448,65
105.663,10
0,00
135.333,33
135.333,33
240.996,43
6.397,53

96.955,09
4.799,94
0,00
4.799,94
101.755,03
0,00
135.333,33
135.333,33
237.088,36
4.324,49

2018
1.608.716,35
15.170,59
167.135,00
61.416,58
-218.514,98
0,00
5.133,99
0,00
0,00
1.593.545,76
135.336,02
0,00
135.336,02
0,00
140.316,95
135.517,33
4.799,62
1.884.369,32

2017
1.644.519,78
11.521,75
167.135,00
62.901,73
-228.343,51
0,00
9.828,53
0,00
0,00
1.632.998,03
270.669,35
0,00
270.669,35
0,00
142.104,22
135.665,79
6.438,43
2.057.293,35

ALTRES DADES
2017
106.072,11
0,00
0,00
-6.543,06
0,00
-62.534,71
-25.553,21
-50.657,56
51.369,05
0,00
0,00
12.152,62
0,02
-2.324,11
0,00
0,00
0,00
-2.324,09
9.828,53
0,00
9.828,53
0,00
9.828,53
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PRESENTACIÓ DE:
Comptes anuals
Informe d'auditoria
Firma d'auditoria
Deute viu a final de l'exercici
Contractes formalitzats
Subvencions i ajudes concedides
PERSONAL
Nombre mitjà de treballadors
Mitjana de despesa de personal

SÍ
NO
X
X
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS, S.L.
Nre. operacions
Import total
1,00
270.853,35
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
2,08
29.077,16

2017
2,00
31.267,35
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RESULTAT DEL CONTROL FINANCER I DE L'AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA FINANCERA

«[…]

»Opinió amb excepcions

»Hem fet una auditoria financera dels comptes anuals de la Fundació Robert Graves (l'Entitat), que comprenen el balanç al 31 de desembre de 2018, el
compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la liquidació del pressupost corresponents a l’exercici anual
acabat en aquesta data, com també la memòria dels comptes anuals que inclou un resum de les polítiques comptables significatives.

»En la nostra opinió, excepte pels possibles efectes i pels efectes de les qüestions descrites en la secció Fonament de l’opinió amb excepcions del nostre
informe, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes materials, la imatge fidel de la situació financera de l'Entitat a 31 de desembre de
2018, com també dels resultats de les seves operacions i de la liquidació del pressupost corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, i de
conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d’aplicació que és el Reial decret 1491/2011, de 24 d'octubre, pel qual s’aproven les
normes d’adaptació del Pla general de comptabilitat a les entitats sense fins lucratius i el model de pla d’actuació de les entitats sense fins lucratius.

»Fonament de l’opinió amb excepcions

»En el desenvolupament del nostre treball s’han posat de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten l'opinió de l’informe:

»Limitacions a l’abast

»L'epígraf «A-1) Fons propis» del patrimoni net del balanç adjunt presenta, a la partida «I. Dotació fundacional / Fondo social», un import de 167.135,00
euros del qual hi ha un import de 95.135,00 euros que, segons certificat del secretari del Patronat de 20 de desembre de 2005, correspon a una donació
del senyor Paul Sykes. Segons aquest certificat es va acordar, en la reunió del Patronat de l'Entitat celebrada el 4 de novembre de 2005, destinar aquesta
donació a la compra d'una finca rústica de Son Canals (Deià), perquè sigui destinada única i exclusivament a jardins públics. No obstant, l'Entitat no ha
aportat cap escriptura per formalitzar l'augment de la dotació fundacional per aquest concepte ni cap document on es manifesti que aquesta donació
s’afectarà a les finalitats fundacionals, d'acord amb el que estableix l’article 12.4 de la Llei 50/2002, de 26 desembre, de fundacions. En conseqüència, no
ens ha estat possible determinar si és raonable la classificació d'aquesta donació, per import de 95.135,00 euros, a la partida «I. Dotació fundacional /
Fondo social» del patrimoni net del balanç adjunt.

»Excepcions

»L'epígraf «VI. Inversions financeres a llarg termini» de l'actiu no corrent del adjunt presenta un saldo, per import de 135.335,63 euros, correspon a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Atesa la vinculació entre ambdues entitats aquest saldo hauria d'estar classificat a l'epígraf «V. Inversions en
entitats del grup i associades a llarg termini» de l'actiu no corrent del balanç adjunt. De la mateixa manera, a l'epígraf «III. Deutors comercials i altres
comptes a cobrar» de l'actiu corrent del balanç adjunt hi ha classificat un saldo, per import de 135.517,33 euros, que correspon a la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears. Atesa la vinculació esmentada, aquest saldo hauria d’estar classificat a l'epígraf «IV. Inversions en entitats del grup i associades a curt
termini» de l'actiu corrent del balanç adjunt. En conseqüència, l'epígraf «VI. Inversions financeres a llarg termini» de l'actiu no corrent i l'epígraf «III.
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Deutors comercials i altres comptes a cobrar» de l’actiu corrent estan sobrevalorats en 135.335,63 euros i 135.517,33 euros, respectivament, i els epígrafs
«V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini» i «IV. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini» estan infravalorats en els
mateixos imports, respectivament.

»El compte de resultats adjunt no presenta, d'acord amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a l’entitat, correctament classificats determinats
imports, atès que la partida «1. Subvencions rebudes» de l'epígraf «C) Reclassificacions a l'excedent de l'exercici» no inclou l'import de les subvencions
traspassades a l'excedent de l'exercici, per import de 40.937,42 euros (a l’exercici anterior un import de 42.056,56 euros). En conseqüència, a l’epígraf
«C) Reclassificacions a l’excedent de l’exercici» del compte de resultats hauria de figurar un import de -40.937,42 euros (a les xifres comparatives de
l’exercici anterior un import de -51.369,05 euros) i a l'epígraf «I) Resultat total, variació del patrimoni net en l'exercici» hauria de figurar un import de 35.803,43 euros (a l’exercici anterior un import de -42.056,56 euros).

»Els comptes anuals adjunts inclouen l'estat de canvis en el patrimoni net i l'estat de fluxos d’efectiu, que són estats comptables que no estan prevists en
el marc normatiu d’informació financera aplicable a l'Entitat. A més, l'estat de fluxos d’efectiu adjunt presenta incorrectament classificades determinades
magnituds dels fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació, de les activitats d'inversió i de les activitats de finançament. A més, està desquadrat en un
import de 178.547,81 euros, atès que a l’epígraf «E) Augment/disminució neta de l'efectiu o equivalents» figura un import de -178.563,57 euros, però la
variació real d’efectiu o equivalents durant l'exercici 2018 és de -15.76 euros.

»La nota «13. Activitat de l’entitat. Aplicació d’elements patrimonials a fins propis. Despeses d’administració» de la memòria dels comptes anuals adjunts
no inclou tota la informació que estableix el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’Entitat, atès que no fa la comparació entre el que preveu en
el Pla d'actuació aprovat per a l'exercici 2018 i el realitzat realment, no inclou, entre altres, els quadres següents: recursos econòmics utilitzats en
l’activitat, objectius i indicadors de l'activitat, recursos econòmics totals utilitzats per l’entitat, grau de compliment del destí de rendes i ingressos, recursos
aplicats en l'exercici i despeses d’administració.

[…]

»Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la nostra opinió amb excepcions.

»Paràgrafs d’èmfasi

»Cridem l'atenció sobre la nota «9. Fons propis» de la memòria dels comptes anuals adjunts, en la que es mostra l'evolució i situació dels fons propis de
l'Entitat al tancament de l’exercici 2018, per un import de 15.170,59 euros, els quals estan mot per davall de l'import de la dotació fundacional, 167.135,00
euros. Cridem l’atenció sobre la nota «21. Liquidació del pressupost 2018» de la memòria dels comptes anuals adjunts, en la qual s'indica que les
transferències corrents i de capital rebudes, per import total de 198.185,24 euros, representen el 80,1% del total d’ingressos de l'exercici. A més, s'ha de
destacar que del saldo de 138.330,25 euros que figura a l'epígraf «III. Usuaris í altres deutors de l'activitat pròpia» de l'actiu corrent del balanç de situació
al 31 de desembre de 2018 adjunt, el 98,0% d’aquest import correspon la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, igual que saldo íntegre de l'epígraf
«VI. Inversions financeres a llarg termini» per import de 135.335,63 euros. Aquests fets són evidència que la Fundació depèn de les aportacions que
realitza la CAIB per poder continuar amb la seva activitat. La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Cridem l’atenció sobre la nota «21. Liquidació del pressupost 2018» de la memòria dels comptes anuals adjunts, que mostra que l'Entitat ha executat
despesa corrent per damunt de les previsions de despesa del pressupost d'explotació, per import de 1.964,45 euros. Aquest fet suposa incompliment de
l’article 40.3 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears (LFCAIB), que estableix que tenen caràcter
limitador, a l’efecte de requerir l'autorització prèvia del conseller competent en matèria d’hisenda i pressuposts a què fa referència l’article 63 de la Llei
esmentada, l'import total de les previsions de despesa del pressupost d'explotació. No consta que l'Entitat hagi realitzat les oportunes modificacions de
crèdit aprovades per l’òrgan corresponent i tramitades d'acord amb l’article 63 de l’LFCAIB i l'article 5 del Decret 128/1993, de 16 de desembre, sobre la
comptabilitat i rendició de comptes de les empreses públiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per donar cobertura a l'excés de despesa

208

Informe del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018

esmentat. La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Altres qüestions

»Tal com s'indica en la nota 2 de la memòria adjunta, d'acord amb la normativa que regeix l’actuació de l’Entitat, els comptes anuals adjunts, els han
preparat l’òrgan de govern d'acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’Entitat amb el propòsit de mostrar la imatge fidel. En
conseqüència, els comptes anuals adjunts s'han preparat en virtut d'aquest marc normatiu d'informació financera i han estat auditats aplicant les Normes
d'Auditoria del Sector Públic de la Intervenció General de l'Estat. Aquest informe en cap cas s'ha d'entendre com un informe d’auditoria en els termes
prevists en la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes vigent a Espanya.

»L'Entitat no ha aportat l’evidència documental adequada i suficient per verificar el compliment, durant l’exercici 2018, de la normativa sobre la protecció
de dades personals i garantia dels drets digitals, que li és d’aplicació.

[...]

»Responsabilitats de la direcció i dels responsables del govern de l’Entitat en relació als comptes anuals

[...]

»Els comptes anuals als quals es refereix aquest informe varen ser formulats per l’òrgan de govern de l’Entitat el 8 de febrer de 2019 i varen ser posats a
la disposició de C.M.S. Auditors Associats, S.L. el 21 de febrer de 2019.»
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QUADRE NÚM. IV.9.22. FUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I DE PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES
BALEARS
FUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I DE PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS

OBJECTE SOCIAL:
Col·laborar i prestar serveis amb les administracions públiques en el desenvolupament
de plans, programes o projectes que tenen per objectiu l'atenció integral de les
persones amb dependència, persones amb grau de discapacitat reconegut i persones
amb problemes de salut mental. Impulsar i desenvolupar programes d'investigació i
innovació científica en el àmbit de la dependència, la discapacitat i de la salut mental.
Participar en programes sociosanitaris de caràcter preventiu, de promoció, assistència i
rehabilitadors, i desenvolupar-los.

INGRESSOS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI NEGATIU

2018
0,00
0,00
2.424.691,80
21.494.192,08
124.282,23
24.043.166,11
0,00
477.599,77
477.599,77
24.520.765,88
0,00
0,00
0,00
24.520.765,88
0,00

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
III. Inversions immobiliàries
IV. Inv. en empr. i ent. del grup i assoc. l/t
V. Inversions financeres a llarg termini
VI. Actius per imposts diferits
VII. Deutors comercials no corrents

2018
30.244.011,65
29.296.453,60
944.212,49
0,00
0,00
3.345,56
0,00
0,00

B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
III. Deutors comerc. i altres comptes a cobrar
IV. Inv. en empr. del grup i assoc. c/t
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

5.161.360,69
0,00
0,00
4.778.593,66
0,00
90,15
12.171,12
370.505,76
35.405.372,34

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
2018
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
23.175.070,47
2. Var. exist. produc. acab. i en curs de fabr.
0,00
3. Treballs realitz. per l'entitat per al seu actiu
0,00
4. Aprovisionaments
-97.055,95
5. Altres ingressos d'explotació
216.751,48
6. Despeses de personal
-19.190.221,09
7. Altres despeses d'explotació
-4.104.544,91
8. Amortització de l'immobilitzat
-1.531.174,61
9. Imputació de subv. de l'immob. no financer
2.326.149,17
10. Excessos de provisions
0,00
11. Deterior. i result. per alien. de l'immob.
-794.974,56
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
0,00
12. Ingressos financers
0,00
13. Despeses financeres
0,00
14. Var. de valor raonable en inst. financers
0,00
15. Diferències de canvi
0,00
16. Deterior. i resultat per alien. d'inst. financ.
0,00
A.2) RESULTAT FINANCER
0,00
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A1+A2)
0,00
17. Imposts sobre beneficis
0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI OP.CONT (A3+17)
0,00
B) RESULTAT PER OP.INTERROMPUDES
0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A4+B)
0,00

Exercici 2018

PARTÍCIPS

%

CAIB

100.00

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2017
DESPESES
0,00 1. Despeses de personal
0,00 2. Despeses corrents en béns i serveis
3.219.744,23 3. Despeses financeres
24.394.593,73 4. Transferències corrents
121.241,90
27.735.579,86 OPERACIONS CORRENTS
0,00 6. Inversions reals
536.245,00 7. Transferències de capital
536.245,00 OPERACIONS DE CAPITAL
28.271.824,86 OPERACIONS NO FINANCERES
0,00 8. Actius financers
0,00 9. Passius financers
0,00 OPERACIONS FINANCERES
28.271.824,86 TOTAL DESPESES
0,00 RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU
BALANÇ DE SITUACIÓ
2017
PATRIMONI NET I PASSIU
1.336.986,00 A) PATRIMONI NET
694.455,08 A-1) Fons propis
639.185,36 I. Capital
0,00 II. Reserves
0,00 III. Resultats d'exercicis anteriors
3.345,56 IV. Altres aportacions de socis
0,00 V. Resultat de l'exercici
0,00 VI. Altres instruments de patrimoni net
A-2) Ajusts per canvis de valor
4.801.731,01 A-3) Subvencions, donacions i llegats
0,00 B) PASSIU NO CORRENT
0,00 I. Provisions a llarg termini
4.334.974,04 II. Deutes amb entitats de crèdit
0,00 III. Altres passius no corrents
0,00 C) PASSIU CORRENT
17.910,60 I. Deutes amb entitats de crèdit
448.846,37 II. Altres passius corrents
6.138.717,01 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

2018
19.190.221,09
2.967.021,15
0,00
1.234.579,71

2017
21.721.689,24
4.154.342,91
0,00
1.859.547,71

23.391.821,95
550.841,46
0,00
550.841,46
23.942.663,41
0,00
0,00
0,00
23.942.663,41
578.102,47

27.735.579,86
218.756,13
0,00
218.756,13
27.954.335,99
0,00
0,00
0,00
27.954.335,99
317.488,87

2018
30.321.917,65
81.251,56
30.000,00
0,00
51.251,56
0,00
0,00
0,00
0,00
30.240.666,09
0,00
0,00
0,00
0,00
5.083.454,69
0,00
5.083.454,69
35.405.372,34

2017
1.414.892,00
81.251,56
30.000,00
0,00
51.251,56
0,00
0,00
0,00
0,00
1.333.640,44
0,00
0,00
0,00
0,00
4.723.825,01
0,00
4.723.825,01
6.138.717,01

ALTRES DADES
2017
27.614.337,96
0,00
0,00
-144.071,10
121.241,90
-21.721.689,24
-5.869.819,52
-178.073,49
178.073,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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PRESENTACIÓ DE:
Comptes anuals
Informe d'auditoria
Firma d'auditoria
Deute viu a final de l'exercici
Contractes formalitzats
Subvencions i ajudes concedides
PERSONAL
Nombre mitjà de treballadors
Mitjana de despesa de personal

SÍ
NO
X
X
C.M.S. Auditors Associats, S.L.
Nre. operacions
Import total
0,00
0,00
88,00
5.856.406,63
0,00
0,00
2018
622,67
30.819,24

2017
711,16
30.544,02
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RESULTAT DEL CONTROL FINANCER I DE L'AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA FINANCERA

«[…]

»Opinió amb excepcions

»Hem fet una auditoria financera dels comptes anuals de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les
Illes Balears (l'Entitat), que comprenen el balanç al 31 de desembre de 2018, el compte de pèrdues i guanys i la liquidació del pressupost corresponents a
l’exercici anual acabat en aquesta data, com també la memòria dels comptes anuals que inclou un resum de les polítiques comptables significatives.

»En la nostra opinió, excepte pels possibles efectes i pels efectes de les qüestions descrites en la secció Fonament de l’opinió amb excepcions del nostre
informe, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes materials, la imatge fidel de la situació financera de l'Entitat a 31 de desembre de
2018, com també dels resultats de les seves operacions i de la liquidació del pressupost corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, i de
conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d’aplicació que és el Reial Decret 1491/2011,de 24 d’octubre, pel qual s’aproven les
normes d’adaptació del Pla general de comptabilitat a les entitats sense fins lucratius i el model del pla d’actuació de les entitats sense fins lucratius.

»Fonament de l’opinió amb excepcions

»En el desenvolupament del nostre treball s'han posat de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten l'opinió de l’informe:

»Limitacions a l’abast

»L’Acord, de 9 de març de 2016, d’encàrrec de gestió a la Fundació d'Atenció i Suport Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes
Balears, de diverses actuacions derivades de l’execució de la normativa vigent en matèria de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones
en situació de dependència (publicat al BOIB núm. 34, de 15 de març de 2016), encomana a la Fundació, entre altres activitats, la gestió per deu anys de
dotze centres, entre els quals hi ha residencies, centres de dia i serveis de promoció de l'autonomia personal, que es detallen a l'annex de l’esmentat
Acord. Aquest encàrrec de gestió no concreta les condicions amb les quals la Fundació disposa dels immobles, instal·lacions i mobiliari necessaris per
gestionar aquests serveis assistencials. L'Entitat, durant l'exercici 2018, ha donat d'alta com a immobilitzat intangible el valor del dret d'ús de part
d’aquests immobles, per un import de 30.682.333,36 euros, per les cessions d’ús gratuïtes realitzades pel Consorci de Recursos Sociosanitaris de les Illes
Balears. No obstant això, la Fundació no ha proporcionat, per a l’exercici 2017, evidència documental del valor del dret d'ús dels esmentats elements,
excepte pel que fa a la cessió del dret d'ús de dos immobles que figuren registrats a les xifres comparatives de l'exercici anterior, per un valor net
comptable de 690.038,88 euros, a l'epígraf «1. Immobilitzat intangible» del balanç adjunt, així com tampoc cap contracte de lloguer o conveni amb l'entitat
o entitats titulars dels immobles que reguli el seu ús abans de la cessió d'ús esmentada. La Fundació tampoc no ha aportat cap valoració econòmica del
dret d’ús d’aquests immobles i de les seves instal·lacions i mobiliari, elements que va fer servir per portar a terme la seva activitat durant l'exercici 2017.
En conseqüència, no ens ha estat possible determinar si existeixen més béns, drets o altres recursos controlats econòmicament per la Fundació
relacionats amb aquest encàrrec de gestió ni l'import pel qual aquests haurien de figurar valorats a les xifres comparatives corresponents a l'exercici 2017
de l'actiu no corrent del balanç adjunt, així com tampoc l'efecte d’aquests sobre les xifres comparatives del compte de resultats adjunt.

»L'Entitat utilitza, per realitzar part de la seva activitat administrativa, unes oficines a l'edifici de Avinguda de Gabriel Alomar, núm. 33 de Palma. L'Entitat
no havia proporcionat evidència documental del dret d’ús o la propietat d’aquest local, així com tampoc cap contracte o conveni amb la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears (CAIB) que regulés el seu ús durant l'exercici 2018 i anteriors. No obstant això, la nota «21. Esdeveniments posteriors al
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tancament» de la memòria adjunta indica que mitjançant Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació, de data 22 de febrer de 2019, s'ha
autoritzat la cessió gratuïta i temporal de 650 m2 de l'edifici ubicat a l'Avinguda Gabriel Alomar, 33, de Palma, a la Fundació per un període de 20 anys,
amb caràcter retroactiu, a comptar des del dia l de gener de 2016. A més, segons l'Acord de 9 de març de 2016 esmentat en el paràgraf anterior, l'Entitat
també va rebre l'encomana de gestió de la Residència i Centre de Dia Can Blai de Santa Eulària des Riu. L'Entitat no ha proporcionat cap valoració
econòmica del dret d'ús d'aquests immobles i de les seves instal·lacions i mobiliari, elements que fa servir per portar a terme part de la seva activitat. En
conseqüència, no ens ha estat possible determinar el valor pel qual el dret d’ús d’aquests elements hauria de figurar a l'actiu no corrent del balanç adjunt
així com tampoc l'efecte d’aquest ús en el compte de resultats adjunt.

»Excepcions

»L'Entitat, durant l'exercici 2017, va donar de baixa contra l'excedent de l'exercici un saldo deutor de 849.899,45 euros que, d'acord amb els registres
comptables i la informació de la memòria dels comptes anuals de l'exercici 2017, corresponia al Consorci de Gestió Sanitaria d'Eivissa per les quantitats
derivades de convenis de col·laboració per al manteniment i funcionament de les places residencials i centres de dia del Centre Can Blai de Santa Eulària
des Riu durant l’exercici 2014. D'acord amb l'escrit del president d'aquest Consorci, que estava en procés de dissolució i liquidació, que va trametre una
còpia de l'informe de la Comissió liquidadora de 27 de maig de 2016, on s’indicava que s'havia compensat aquest import de la quantia de l’aportació neta
de la CAIB en l’esmentada liquidació i que, per tant, el Consorci no reconeixia aquest deute. A la resposta a la circularització de la CAIB no incloïa
l’esmentat import com a pendent de pagament a la Fundació. D'acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l'Entitat, l'esmena d’errors
relatius a exercicis anteriors s'ha d’imputar directament en el patrimoni net i s'han de modificar les xifres afectades en la informació comparativa dels
exercicis als quals afecti. En conseqüència, les xifres comparatives de l'exercici 2017 de l'epígraf «V. Excedents d’exercicis anteriors» del patrimoni net del
balanç adjunt estan sobrevalorades en un import de 849.899,45 euros i les xifres comparatives de l'exercici 2017 de l'epígraf «IV. Excedent de l'exercici»
del patrimoni net del balanç adjunt i la partida «9. Altres despeses de l'activitat» del compte de resultats adjunt estan infravalorades en el mateix import.

»L'epígraf «VI. Periodificacions a curt termini» del passiu corrent del balanç, que presenta un saldo per import de 1.405.064,67 euros (1.245.913,78 euros
a l'exercici anterior), inclou un import de 1.096.670,61 euros (569.912,30 euros l'exercici anterior) que correspon a les transferències de capital rebudes de
la CAIB encara no aplicades a la seva finalitat i de les quals es sol·licitarà la seva incorporació a l'exercici 2019. Les periodificacions a curt termini del
passiu corrent han de ser ingressos comptabilitzats que corresponen a l'exercici següent; en aquest cas es tracta de transferències de capital rebudes de
la CAIB encara no aplicades a la seva finalitat i pertoca la seva classificació com a deutes transformables en subvencions fins que s’executin les
inversions i es puguin imputar a l'epígraf «A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts» del patrimoni net. En conseqüència, l’epígraf «II. Deutes a curt
termini» del passiu corrent del balanç està infravalorat en 1.096.670,61 euros (569.912,30 euros l’exercici anterior) i l’epígraf «VI. Periodificacions a curt
termini» del passiu corrent del balanç està sobrevalorat en mateix import.

»L'Entitat, d'acord amb l'art. 3 bis dels seus Estatuts, té el caràcter de mitjà propi de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la
resta d'ens de dret públic o de dret privat integrats en el sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma que, d'acord amb la Llei 30/2007 hagin de
ser considerats poders adjudicadors, sempre que es verifiquin les condicions a què es refereix l'apartat 3 següent. De la mateixa manera, la Fundació pot
tenir el caràcter de mitjà propi dels consells insulars i, en general, d'altres administracions i poders adjudicadors no integrats en el sector públic
instrumental autonòmic, sempre que participin en la dotació de la Fundació. La memòria adjunta no inclou la informació que estableix l’art. 32.2.b. de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic respecte al compliment del requisit de que més del 80 per cent de les activitats de l’Entitat
es portin a terme en l'exercici de les comeses que li han confiat el poder adjudicador que fa l’encàrrec i que el controla o altres persones jurídiques
controlades de la mateixa manera per l'entitat que fa l’encàrrec. La LCSP estableix que el compliment efectiu d’aquest requisit ha de quedar reflectit en la
memòria integrant dels comptes anuals de l’ens destinatari de l’encàrrec i, en conseqüència, ha de ser objecte de verificació per l'auditor de comptes en la
realització de l'auditoria dels comptes anuals esmentats de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d’auditoria de comptes.

[...]

»Considerem que l'evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la nostra opinió amb excepcions.

»Paràgrafs d’èmfasi
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»Cridem l'atenció sobre les notes «3. Excedent de l’exercici» i «12. Fons propis» de la memòria adjunta, en les quals s’indica que l'excedent de l’exercici
2018 és per import de 0,00 euros, igual que l'excedent de l'exercici anterior. També cridem l'atenció sobre la nota «19. Activitat de l’entitat. Aplicació
d’elements patrimonials a finalitats pròpies. Altra informació» de la memòria adjunta, en la qual s'indica que els recursos totals empleats per l'Entitat, per
import de 26.268.812,58 euros, són iguals als recursos econòmics totals obtinguts per l'Entitat. Aquest fet, que l'excedent de l’exercici sigui 0,00 euros, és
conseqüència de l’aplicació de la Instrucció 1/2008 del Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació i en concret el seu punt 5 on s'estableix «que a causa
de la seva naturalesa les transferències rebudes de la comunitat autònoma de les Illes Balears i els seus ens dependents, en la part que no s'hagin
destinat a executar despesa de l’exercici, s’haurà de retornar a l'ens concedent dins de l'exercici següent». La nostra opinió no ha estat modificada en
relació amb aquesta qüestió.

»Cridem l'atenció sobre la nota «5. Immobilitzat intangible» de la memòria adjunta, en la qual s’indica que les altes de l'exercici, per import de
30.682.333,36 euros, recullen les cessions d’ús gratuïtes de les residències i centres de dia de Son Güells (Mallorca), Can Raspalls (Eivissa) i Sa Serra
(Eivissa), així com del centre ocupacional Sa Riera (Mallorca), realitzades pel Consorci de Recursos Sociosanitaris de les Illes Balears. Per altra banda,
en data 1 de gener de 2018, es varen traspassar al Consell Insular de Mallorca els immobles de Can Real i Son Perxana, motiu pel qual s'han donat de
baixa aquests béns de l'immobilitzat intangible, per un valor net comptable de 690.038,88 euros. També cridem l’atenció sobre la nota «6. Immobilitzat
material» de la memòria adjunta, en la qual s'indica que les baixes de l'exercici són degudes al traspàs dia 1 de gener de 2018 dels centres Oms-Sant
Miquel, Can Clar, Can Real i Son Bru a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, així com a baixes d'elements que han quedat obsolets i s’han substituït, per un
valor net comptable de 104.935,68 euros. Per aquestes baixes d’immobilitzat intangible í immobilitzat material, l’epígraf «13. Deteriorament i resultat per
alienacions de l'immobilitzat» del compte de resultats adjunt presenta una pèrdua per import de -794.974,56 euros. La nostra opinió no ha estat
modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Cridem l’atenció sobre la nota «18. Ingressos i despeses» de la memòria adjunta, en la qual s’indica que la totalitat dels ingressos registrats a l’epígraf de
«Subvencions aplicades al resultat de l’exercici» es corresponen amb aportacions de la CAIB, i sobre la partida «d) Subvencions imputades al resultat de
l'exercici» de l’epígraf «1. Ingressos de l'entitat per activitat pròpia» del compte de resultats adjunt, que mostren que l’any 2018 aquestes subvencions
suposen el 81,0% dels ingressos totals (20.842.847,92 euros damunt 25.717.971,12 euros) i l'any 2017 varen suposar el 88,0% dels ingressos totals
(24.394.593,73 euros damunt 27.735.579,86 euros). També cridem l'atenció sobre la nota «9. Deutors i altres comptes a cobrar» de la memòria adjunta,
en la qual s’indica que la totalitat del saldo de l'epígraf de «clients, empreses del grup i associades» es correspon amb quantitats a cobrar de la CAIB, per
import de 4.422.651,69 euros (3.949.703,41 euros al tancament de l’exercici anterior). Per últim, cridem l’atenció sobre les notes «15. Creditors comercials
i altres comptes a pagar» i «16. Periodificacions» de la memòria adjunta, en les quals es mostra que l’Entitat té passius per subvencions a reintegrar i per
subvencions de capital no aplicades a la seva finalitat per import total de 2.935.230,09 euros (2.000.503,32 euros al tancament de l'exercici anterior).
Aquests fets són evidencia que l'Entitat depèn de les aportacions que realitza la CAIB per poder continuar amb la seva activitat. La nostra opinió no ha
estat modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Altres qüestions

»Tal com s'indica en la nota 2 de la memòria adjunta, d'acord amb la normativa que regeix l'actuació de l'Entitat, els comptes anuals adjunts, els han
preparat l’òrgan de govern d'acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’Entitat amb el propòsit de mostrar la imatge fidel. En
conseqüència, els comptes anuals adjunts s'han preparat en virtut d'aquest marc normatiu d'informació financera i han estat auditats aplicant les Normes
d'Auditoria del Sector Públic de la Intervenció General de l'Estat. Aquest informe en cap cas s'ha d'entendre com un informe d’auditoria en els termes
prevists en la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes vigent a Espanya.

»L’Entitat no ha aportat l’evidència documental adequada i suficient per verificar el compliment, durant l’exercici 2018, de la normativa sobre protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals, que li és d’aplicació.

[...]
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»Responsabilitats de la direcció i dels responsables del govern de l’Entitat en relació als comptes anuals

[...]

»Els comptes anuals als quals es refereix aquest informe varen ser formulats per l’òrgan de govern de l’Entitat el 20 de març de 2019 i varen ser posats a
la disposició de C.M.S. Auditors Associats, S.L. el 21 de març de 2019.»

AUDITORIA DE COMPLIMENT DE LEGALITAT

«[…]

»Opinió

»Hem realitzat una auditoria del compliment de la legislació més important que li és d’aplicació a la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de
Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears (l'Entitat) durant l’exercici 2018, amb objecte d'emetre una opinió sobre si l'Entitat esmentada
compleix adequadament amb aquesta legislació.

»En la nostra opinió, excepte pels efectes de les qüestions descrites en la secció «Fonament de l’opinió amb excepcions» del nostre informe, l'Entitat
compleix adequadament durant l’exercici 2018, en tots els aspectes significatius, amb la legislació més important que li és d’aplicació relativa a despeses
de personal, contractació del sector públic, tramitació de subvencions i inversions realitzades finançades amb Fons Europeus o en el marc del Pla Anual
d'Impuls del Turisme Sostenible.

»Fonament de l’opinió amb excepcions

»En el desenvolupament del nostre treball s’han posat de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten l'opinió de l’informe següents:

»Excepcions de la revisió de l’àrea de personal

»L'Entitat va trametre a la Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques arxius dels llistats mensuals de les nòmines de l’exercici 2018,
en format electrònic Excel, en els quals no consta la categoria i grup professional de cada persona. A més, els llistats corresponents als mesos de gener i
febrer es varen trametre el 12 d’abril de 2018 i els llistats corresponents als mesos de marc, abril, maig, juny, juliol, agost, setembre, octubre, novembre i
desembre es varen trametre el 27 de febrer de 2019; per tant, fora del termini establert a la Instrucció 1/2015, que indica que s'ha de trametre abans del
dia 5 de cada mes següent. Aquests fets suposen un incompliment de la Instrucció 1/2015, del director general de Funció Pública, Administracions
Públiques i Qualitat dels Serveis. (Objectiu A)
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»L'Entitat va deixar de gestionar, dia 1 de gener de 2018, la Residència Sant Miquel/Oms, el Centre de Dia Oms de Palma, el Centre de Dia Can Clar de
Llucmajor i el Centre de Dia de Son Bru de Puigpunyent, que varen ser traspassats al Consell de Mallorca. No consta que hi hagi cap acord del Patronat o
resolució de la Presidenta de la Fundació que actualitzi la Relació de llocs de treball (RLT) de la Fundació en relació amb aquesta qüestió tan significativa,
fins a la modificació aprovada el 3 de juliol de 2018, fet que suposa un incompliment de l'article 23 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic
instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears. (Objectiu B)

»L'Entitat ha aportat la RLT del seu personal i les modificacions d'aquesta aprovades durant l'exercici 2018; no obstant això, no ha aportat la relació de
llocs de treball del personal directiu professional. L'article 29 dels Estatuts de l'Entitat preveu el lloc de treball de director tècnic o directora tècnica, que es
considera personal directiu professional d'acord amb l'article 22 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma
de les Illes Balears. A més, consta la publicació en el BOIB de la resolució de nomenament de director tècnic de la Fundació (BOIB núm. 12, de 28 de
gener de 2017). No consta que l'Entitat tengui aprovada la relació de llocs de treball del personal directiu professional (RLT DP), fet que suposa un
incompliment de la Instrucció 1/2018 del director general de Funció Pública per la qual es determinen els criteris generals relatius a la confecció i
modificació de la Relació de llocs de treball de personal laboral dels ens del sector públic instrumental autonòmic. (Objectiu B)

»L’Entitat ha comunicat que, actualment, hi ha 31 treballadors de la Fundació que realitzen les seves tasques a les dependències de la Conselleria d'Afers
Socials i Esports i a la Direcció General de la Dependència. Quinze d'aquests treballadors realitzen les funcions vinculades als encàrrecs de gestió de la
Fundació, d'acord amb la Resolució de la secretària general de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, de 10 març de 2016, per la qual es publica
l'Acord, de 9 de març de 2016, d’encàrrec de gestió a la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes
Balears, de diverses actuacions derivades de l’execució de la normativa vigent en matèria de serveis socials i promoció de l'autonomia personal i atenció
a les persones en situació de dependència (BOIB núm. 34 de 15 de març de 2016). No obstant això, hi ha setze treballadors que realitzen les funcions a
diferents departaments i serveis de la Conselleria (un al Gabinet de Premsa de la Conselleria, un a la Direcció General de Planificació, quatre a la Direcció
General de Dependència i deu al Servei d’Informació de la Conselleria), dels quals no queda justificat que no es tracti d'una mera posada a disposició dels
treballadors de la Fundació (cedent) a la Conselleria (cessionària), fet que constitueix una cessió il·legal de treballadors que suposa un incompliment de
l'article 43.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors. (Objectiu B)

»L'Entitat ha aportat l'acta de selecció d'un tècnic o tècnica de grau mitjà en infermeria mitjançant oferta genèrica del Servei Públic d'Ocupació (SOIB:
04/2018/00536), de data 20 de febrer de 2018, en base a la qual es contracte una persona. No obstant això, no consta que en aquell moment estàs
esgotada una borsa de treball per aquest lloc de feina, convocada el 2 de juliol de 2016, que és el sistema preferent de contractació, atès que en data 28
de maig de 2018 es va contractar un treballador d’aquesta borsa de treball pel mateix lloc de feina. A més, l'Entitat no ha aportat la documentació
justificativa adequada per comprovar que s’ha respectat l’ordre de les borses de treball convocades a l'hora de la contractació d’una mostra de
treballadors. (Objectiu C)

»Excepció de la revisió de l’àrea de contractació del sector públic

»L'Entitat ha resolt, el 20 de febrer de 2019, el contracte privat del «Servei de gestió i implantació de les accions formatives per al personal de la
Fundació» (expedient núm. 32/2017 Obert/Serv), per incompliment culpable del contractista, atès que aquest no disposa ni de la infraestructura ni dels
recursos docents mínims per poder donar compliment a les prestacions estipulades en el contracte. El Plec de clàusules particulars no exigia, quan per
aquest contracte resulta un requisit fonamental, l'especificació dels noms i la qualificació professional del personal responsable d'executar la prestació, el
compromís de dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals o materials indicats i el caràcter d’obligacions essencials als efectes
prevists en l'article 223.f, fet que suposa un incompliment de l’article 64 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). (Objectiu B)

»L'Entitat ha realitzat l'adjudicació directa de serveis que suposen necessitats recurrents que superen l'any de durada (per exemple: neteja de vidres,
subministrament d'oxigen medicinal, recollida de residus perillosos, auditories ISO, subministraments informàtics, manteniment equipaments, servei de
dietista, servei de perruqueria, servei de podologia, etc.) i que en alguns casos, a més, superen els imports establerts per als contractes menors, fets que
suposen incompliments dels articles 23.3 i 138.3 del TRLCSP i dels articles 29.8, 99.2 i 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic (LCSP). (Objectiu E)»
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INFORME DE CONTROL FINANCER 08/2018 DE REVISIÓ LIMITADA DE DESPESES DE PERSONAL DE LA FUNDACIÓ D’ATENCIÓ I SUPORT A LA
DEPEDÈNCIA I DE PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS DE 05/07/2019
«[…]

»2.- PRINCIPALS CONCLUSIONS DEL CONTROL REALITZAT

»De l’informe emès, s’han qualificat com a deficiències aquelles debilitats en la gestió de les despeses de personal d’escassa rellevància i per a les que es
proposa una millora, i com a irregularitats, aquelles debilitats de major importància per a la gestió de les despeses de personal i que determinen l’adopció
d’una mesura correctora. En aquest informe es fa una descripció de les que tenen major impacte.

»D’acord amb l’informe d’auditoria emès el 4 de juny de 2019, es varen posar de manifest 5 deficiències així com 4 irregularitats.

»De les irregularitats detectades cal destacar les més significatives:

»•A l’àrea d’anàlisi de les diferències entre la plantilla real i l’aprovada, s’ha detectat que l’entitat ha pogut incórrer en supòsits de cessió il·legal de
treballadors cap a la conselleria d’adscripció de l’ens.

»•*A l’àrea que analitza l’adequació dels nomenaments del personal a la normativa d’aplicació, s’ha comprovat que l’entitat no ha seguit el procediment
establert a l’art. 19 de la llei 13/2017, de 29 de desembre de pressuposts generals de la CAIB per a l’any 2018 per a les contractacions temporals
eventuals de més de 45 dies, ja que no consta els informes previs i favorables de la Direcció General de Pressupost i Finançament i de la Direcció
General de Funció Pública i Administracions Públiques.

»Conclusió final

»Aquesta Intervenció considera que, excepte per les irregularitats esmentades anteriorment, la revisió limitada realitzada sobre els documents justificatius
de les despeses de personal de l’entitat ha resultat favorable en relació als objectius descrits al pla de control.»
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QUADRE NÚM. IV.9.23. FUNDACIÓ BANC DE SANG I TEIXITS DE LES ILLES BALEARS
FUNDACIÓ BANC DE SANG I TEIXITS DE LES ILLES BALEARS

OBJECTE SOCIAL:
Organització funcional, hemodonació, hemoteràpia i donació de teixits en l'àmbit de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

INGRESSOS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI NEGATIU

2018
0,00
0,00
9.439.610,73
4.620,00
62,19
9.444.292,92
0,00
0,00
0,00
9.444.292,92
0,00
0,00
0,00
9.444.292,92
0,00

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
III. Inversions immobiliàries
IV. Inv. en empr. i ent. del grup i assoc. l/t
V. Inversions financeres a llarg termini
VI. Actius per imposts diferits
VII. Deutors comercials no corrents

2018
1.357.714,61
34.702,84
1.322.086,91
0,00
0,00
924,86
0,00
0,00

B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
III. Deutors comerc. i altres comptes a cobrar
IV. Inv. en empr. del grup i assoc. c/t
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

6.741.824,42
0,00
1.549.186,24
4.794.401,32
0,00
38,40
23.523,56
374.674,90
8.099.539,03

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
2018
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
9.576.289,17
2. Var. exist. produc. acab. i en curs de fabr.
50.108,72
3. Treballs realitz. per l'entitat per al seu actiu
-242,39
4. Aprovisionaments
-3.353.642,22
5. Altres ingressos d'explotació
12.879,20
6. Despeses de personal
-4.126.611,14
7. Altres despeses d'explotació
-1.231.568,08
8. Amortització de l'immobilitzat
-194.326,95
9. Imputació de subv. de l'immob. no financer
64.787,78
10. Excessos de provisions
0,00
11. Deterior. i result. per alien. de l'immob.
-3.414,86
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
794.259,23
12. Ingressos financers
62,19
13. Despeses financeres
-325,77
14. Var. de valor raonable en inst. financers
0,00
15. Diferències de canvi
0,00
16. Deterior. i resultat per alien. d'inst. financ.
0,00
A.2) RESULTAT FINANCER
-263,58
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A1+A2)
793.995,65
17. Imposts sobre beneficis
0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI OP.CONT (A3+17)
793.995,65
B) RESULTAT PER OP.INTERROMPUDES
0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A4+B)
793.995,65

Exercici 2018
PARTÍCIPS

%

CAIB

100.00

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2017
DESPESES
0,00 1. Despeses de personal
0,00 2. Despeses corrents en béns i serveis
9.563.343,74 3. Despeses financeres
139.634,29 4. Transferències corrents
420,96
9.703.398,99 OPERACIONS CORRENTS
350,00 6. Inversions reals
0,00 7. Transferències de capital
350,00 OPERACIONS DE CAPITAL
9.703.748,99 OPERACIONS NO FINANCERES
0,00 8. Actius financers
0,00 9. Passius financers
0,00 OPERACIONS FINANCERES
9.703.748,99 TOTAL DESPESES
0,00 RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU
BALANÇ DE SITUACIÓ
2017
PATRIMONI NET I PASSIU
1.464.514,52 A) PATRIMONI NET
41.993,75 A-1) Fons propis
1.421.595,91 I. Capital
0,00 II. Reserves
0,00 III. Resultats d'exercicis anteriors
924,86 IV. Altres aportacions de socis
0,00 V. Resultat de l'exercici
0,00 VI. Altres instruments de patrimoni net
A-2) Ajusts per canvis de valor
6.650.598,23 A-3) Subvencions, donacions i llegats
0,00 B) PASSIU NO CORRENT
1.499.077,52 I. Provisions a llarg termini
5.107.056,81 II. Deutes amb entitats de crèdit
0,00 III. Altres passius no corrents
38,40 C) PASSIU CORRENT
16.234,67 I. Deutes amb entitats de crèdit
28.190,83 II. Altres passius corrents
8.115.112,75 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

2018
4.119.856,38
4.588.133,72
325,77
0,00

2017
3.969.766,74
4.918.782,13
448,29
19.300,00

8.708.315,87
90.941,89
0,00
90.941,89
8.799.257,76
0,00
17.749,54
17.749,54
8.817.007,30
627.285,62

8.908.297,16
181.921,17
0,00
181.921,17
9.090.218,33
0,00
17.631,12
17.631,12
9.107.849,45
595.899,54

2018
7.351.492,24
7.026.843,17
1.478.952,56
1.732,34
4.752.162,62
0,00
793.995,65
0,00
0,00
324.649,07
73.663,66
32.568,00
1.495,40
39.600,26
674.383,13
19.375,43
655.007,70
8.099.539,03

2017
6.618.748,28
6.232.847,52
1.478.952,56
1.732,34
4.029.106,43
0,00
723.056,19
0,00
0,00
385.900,76
201.437,03
32.568,00
19.373,89
149.495,14
1.294.927,44
19.234,66
1.275.692,78
8.115.112,75

ALTRES DADES
2017
9.583.412,27
139.905,61
-19.594,05
-3.755.112,24
9.852,35
-3.922.146,81
-1.165.779,91
-208.523,46
64.024,59
0,00
-2.954,83
723.083,52
420,96
-448,29
0,00
0,00
0,00
-27,33
723.056,19
0,00
723.056,19
0,00
723.056,19
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PRESENTACIÓ DE:
Comptes anuals
Informe d'auditoria
Firma d'auditoria
Deute viu a final de l'exercici
Contractes formalitzats
Subvencions i ajudes concedides
PERSONAL
Nombre mitjà de treballadors
Mitjana de despesa de personal

SÍ
NO
X
X
C.M.S. Auditoris Associats, S.L.
Nre. operacions
Import total
1,00
20.870,83
117,00
4.528.230,14
0,00
0,00
2018
117,00
35.270,18

2017
122,00
32.148,74
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RESULTAT DEL CONTROL FINANCER I DE L'AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA FINANCERA

«[…]

»Opinió amb excepcions

»Hem fet una auditoria financera dels comptes anuals de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears (l'Entitat), que comprenen el balanç al 31
de desembre de 2018, el compte de resultats i la liquidació del pressupost corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, com també la memòria
dels comptes anuals que inclou un resum de les polítiques comptables significatives.

»En la nostra opinió, excepte pels possibles efectes de la qüestió descrita en la secció Fonament de l'opinió amb excepcions del nostre informe, els
comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes materials, la imatge fidel de la situació financera de l'Entitat a 31 de desembre de 2018, com
també dels resultats de les seves operacions i de la liquidació del pressupost corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, i de conformitat
amb el marc normatiu d’informació financera que resulta d’aplicació que és el Reial decret 1491/2011, de 24 d'octubre, pel qual s’aproven les normes
d’adaptació del Pla general de comptabilitat a les entitats sense fins lucratius i el model de pla d’actuació de les entitats sense fins lucratius.

»Fonament de l’opinió amb excepcions

»En el desenvolupament del nostre treball s'han posat de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten l'opinió de l'informe:

»Limitació a l’abast

»L'Entitat no ha proporcionat evidència documental del dret d'ús o la propietat del local on està ubicada la seu de l'Entitat a Eivissa i en la qual realitza la
seva activitat, així com tampoc cap contracte o conveni amb el Servei de Salut de les Illes Balears que reguli el seu ús. En conseqüència, no ens ha estat
possible determinar si aquest local hauria de figurar a l’actiu no corrent del balanç adjunt, així com tampoc l’efecte d'aquest ús en el compte de resultats
adjunt.

[...]

»Considerem que l'evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la nostra opinió amb excepcions.

»Paràgraf d’èmfasi

»Cridem l’atenció sobre la nota «25. Operacions amb parts vinculades» de la memòria dels comptes anuals adjunts, en la que s'indica que pràcticament
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tota la facturació està englobada dins d'aquest epígraf, per realitzar una adequada anàlisi i interpretació dels comptes anuals adjunts s'ha de tenir en
compte que una part molt significativa del desenvolupament de l'activitat de l'Entitat es realitza amb entitats vinculades, especialment pel que fa als
ingressos per ventes que suposen un import de 8.002 milers d’euros i representen el 83,6% del total (a l’exercici anterior un import de 8.296 milers d’euros
i representen el 86,6% del total). A més, s'ha de destacar que del saldo de 4.736 milers d'euros que figura a l'epígraf «III. Usuaris i altres deutors de
l’activitat pròpia» de l’actiu corrent del balanç de situació al 31 de desembre de 2018 adjunt, el 95,7% d'aquest import correspon a aquestes entitats
vinculades (a l’exercici anterior representen el 96,l% del total). La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Altres qüestions

»Tal com s'indica en la nota 2 de la memòria adjunta, d'acord amb la normativa que regeix l’actuació de l'Entitat, els comptes anuals adjunts, els han
preparat l’òrgan de govern d’acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l'Entitat amb el propòsit de mostrar la imatge fidel. En
conseqüència, els comptes anuals adjunts s'han preparat en virtut d'aquest marc normatiu d’informació financera i han estat auditats aplicant les Normes
d’Auditoria del Sector Públic de la Intervenció General de l'Estat. Aquest informe en cap cas s'ha d’entendre com un informe d’auditoria en els termes
prevists en la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes vigent a Espanya.

»Del resum executiu de l’anàlisi realitzat pel delegat de protecció de dades de l'Entitat, del mes de febrer de 2019, es desprèn que s’han identificat
tractaments de dades que compleixen parcialment els requisits en matèria de seguretat i d’altres on aquest compliment presenta febleses significatives
per tal de complir completament amb la normativa de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

[...]

»Responsabilitats de la direcció i dels responsables del govern de l’Entitat en relació als comptes anuals

[...]

»Els comptes anuals als quals es refereix aquest informe varen ser formulats per l’òrgan de govern de l’Entitat el 18 de febrer de 2019 i varen ser posats a
la disposició de C.M.S. Auditors Associats, S.L. el 19 de febrer de 2019. Aquests comptes van ser reformulats amb data 5 d’abril de 2019 i varen ser
posats a la disposició de C.M.S. Auditors Associats, S.L. el mateix dia.»
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QUADRE NÚM. IV.9.24. FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA DE LES ILLES BALEARS
FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA DE LES ILLES BALEARS

OBJECTE SOCIAL:
Promoure i realitzar projectes i programes de recerca clínica, bàsica o aplicada,
desenvolupament tecnològic i innovació en el camp de la salut per contribuir a la
promoció, protecció i millora de la salut de la població en general i la de les Illes
Balears en particular.

INGRESSOS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI NEGATIU

0,00
0,00
3.084.609,95
2.949.919,83
8.246,93
6.042.776,71
0,00
0,00
0,00
6.042.776,71
0,00
0,00
0,00
6.042.776,71
0,00

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
III. Inversions immobiliàries
IV. Inv. en empr. i ent. del grup i assoc. l/t
V. Inversions financeres a llarg termini
VI. Actius per imposts diferits
VII. Deutors comercials no corrents

2018
247.031,88
19.953,98
225.465,21
0,00
0,00
1.612,69
0,00
0,00

B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
III. Deutors comerc. i altres comptes a cobrar
IV. Inv. en empr. del grup i assoc. c/t
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

2018

15.699.175,54
0,00
4.021,77
5.487.440,24
0,00
0,00
304,70
10.207.408,83
15.946.207,42

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
2018
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
5.902.502,43
2. Var. exist. produc. acab. i en curs de fabr.
0,00
3. Treballs realitz. per l'entitat per al seu actiu
0,00
4. Aprovisionaments
-594.189,61
5. Altres ingressos d'explotació
11.108,17
6. Despeses de personal
-3.304.060,81
7. Altres despeses d'explotació
-1.678.965,95
8. Amortització de l'immobilitzat
-17.215,77
9. Imputació de subv. de l'immob. no financer
16.481,57
10. Excessos de provisions
120.919,10
11. Deterior. i result. per alien. de l'immob.
0,00
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
456.579,13
12. Ingressos financers
8.246,93
13. Despeses financeres
-1.041,92
14. Var. de valor raonable en inst. financers
0,00
15. Diferències de canvi
-0,80
16. Deterior. i resultat per alien. d'inst. financ.
0,00
A.2) RESULTAT FINANCER
7.204,21
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A1+A2)
463.783,34
17. Imposts sobre beneficis
0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI OP.CONT (A3+17)
463.783,34
B) RESULTAT PER OP.INTERROMPUDES
0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A4+B)
463.783,34

Exercici 2018
PARTÍCIPS

%

CAIB

100.00

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2017
DESPESES
0,00 1. Despeses de personal
0,00 2. Despeses corrents en béns i serveis
2.670.808,46 3. Despeses financeres
2.744.515,45 4. Transferències corrents
6.979,96
5.422.303,87 OPERACIONS CORRENTS
0,00 6. Inversions reals
0,00 7. Transferències de capital
0,00 OPERACIONS DE CAPITAL
5.422.303,87 OPERACIONS NO FINANCERES
0,00 8. Actius financers
0,00 9. Passius financers
0,00 OPERACIONS FINANCERES
5.422.303,87 TOTAL DESPESES
0,00 RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU
BALANÇ DE SITUACIÓ
2017
PATRIMONI NET I PASSIU
238.645,61 A) PATRIMONI NET
18.339,65 A-1) Fons propis
219.693,92 I. Capital
0,00 II. Reserves
0,00 III. Resultats d'exercicis anteriors
612,04 IV. Altres aportacions de socis
0,00 V. Resultat de l'exercici
0,00 VI. Altres instruments de patrimoni net
A-2) Ajusts per canvis de valor
13.526.609,52 A-3) Subvencions, donacions i llegats
0,00 B) PASSIU NO CORRENT
22.765,48 I. Provisions a llarg termini
5.339.907,74 II. Deutes amb entitats de crèdit
0,00 III. Altres passius no corrents
0,00 C) PASSIU CORRENT
304,70 I. Deutes amb entitats de crèdit
8.163.631,60 II. Altres passius corrents
13.765.255,13 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

2018
3.304.060,81
1.992.479,36
1.041,92
280.677,08

2017
2.739.526,85
2.243.101,90
29.580,91
221.950,00

5.578.259,17
26.174,39
0,00
26.174,39
5.604.433,56
0,00
0,00
0,00
5.604.433,56
438.343,15

5.234.159,66
21.244,05
0,00
21.244,05
5.255.403,71
0,00
0,00
0,00
5.255.403,71
166.900,16

2018
2.423.516,32
751.078,69
30.000,00
257.295,35
0,00
0,00
463.783,34
0,00
0,00
1.672.437,63
4.912.963,36
0,00
0,00
4.912.963,36
8.609.727,74
0,00
8.609.727,74
15.946.207,42

2017
1.986.118,93
287.295,35
30.000,00
278.226,82
-208.299,49
0,00
187.368,02
0,00
0,00
1.698.823,58
4.480.488,62
0,00
0,00
4.480.488,62
7.298.647,58
0,00
7.298.647,58
13.765.255,13

ALTRES DADES
2017
5.414.350,89
0,00
0,00
-788.163,44
600,19
-2.739.526,85
-1.676.888,46
-64.586,52
63.810,33
0,00
0,00
209.596,14
6.979,96
-29.580,91
0,00
372,83
0,00
-22.228,12
187.368,02
0,00
187.368,02
0,00
187.368,02

222

PRESENTACIÓ DE:
Comptes anuals
Informe d'auditoria
Firma d'auditoria
Deute viu a final de l'exercici
Contractes formalitzats
Subvencions i ajudes concedides
PERSONAL
Nombre mitjà de treballadors
Mitjana de despesa de personal

SÍ
NO
X
X
C.M.S. Auditors Associats, S.L.
Nre. operacions
Import total
0,00
0,00
19,00
320.460,57
13,00
280.677,08
2018
106,94
30.896,39

2017
82,86
33.062,11

Informe del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018

RESULTAT DEL CONTROL FINANCER I DE L'AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA FINANCERA

«[…]

»Opinió amb excepcions

»Hem fet una auditoria financera dels comptes anuals de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (l’Entitat), que comprenen el balanç al
31 de desembre de 2018, el compte de resultats i la liquidació del pressupost corresponents a l’exercici anual acabat en aquesta data, com també la
memòria dels comptes anuals que inclou un resum de les polítiques comptables significatives.

»En la nostra opinió, excepte pels possibles efectes i pels efectes de les qüestions descrites en la secció Fonament de l’opinió amb excepcions del nostre
informe, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes materials, la imatge fidel de la situació financera de l'Entitat a 31 de desembre de
2018, com també dels resultats de les seves operacions i de la liquidació del pressupost corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, i de
conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d’aplicació que és el Reial Decret 1491/2011, de 24 d'octubre, pel qual s'aproven les
normes d'adaptació del Pla general de comptabilitat a les entitats sense fins lucratius i el model de pla d’actuació de les entitats sense fins lucratius.

»Fonament de l’opinió amb excepcions

»En el desenvolupament del nostre treball s’han posat de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten l'opinió de l’informe:

»Limitacions a l’abast

»L'Entitat, d'acord amb l'article 4 dels seus Estatuts i la «Nota 1. Activitat de l'Entitat» de la memòria adjunta, té el seu domicili en el recinte de l'Hospital
Universitari de Son Espases, carretera de Valldemossa, 79, de Palma. Segons la nota «5. Immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries» de la
memòria adjunta, la Fundació utilitza béns (construccions, instal·lacions, equips, etc.) que són de titularitat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
(CAIB) i de l'IB-Salut, i que li han estat cedits mitjançant Resolució de 31 de octubre de 2017 corresponent als espais dels mòduls F i I de la planta 1 de
l'Hospital Universitari de Son Espases. En data 13 de novembre de 2017 es va signar l'acta per la qual es fa efectiva aquesta cessió i adscripció d’ús
d'aquests béns. Així mateix, la Fundació utilitza els espais de l'edifici S, planta -1 ubicació de l'estabulari i quiròfan experimental i planta 0 ubicació de
gestió i administració i de laboratoris, de l'Hospital Universitari de Son Espases que són de titularitat de la CAIB i de l'IB-Salut, dels quals no ha
proporcionat evidència documental del dret d'ús. El valor del dret d'ús de tots aquests elements no figura registrat en el balanç adjunt. L'Entitat no ens ha
proporcionat una valoració del dret d'ús d'aquests béns ni hem pogut aplicar procediments alternatius per poder determinar aquesta valoració. En
conseqüència, no ens ha estat possible determinar el valor del dret d'ús d'aquests elements que hauria de figurar a l'actiu no corrent del balanç adjunt, així
com tampoc l'efecte d'aquest ús en el compte de resultats adjunt.

»L'epígraf «III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar» de l'actiu corrent del balanç adjunt, que presenta un saldo per import de 5.487.440,24 euros
(5.339.907,74 euros al tancament de l'exercici anterior), inclou saldos de deutors diversos entre els quals hi ha les entitats Instituto de Salut Carlos III i la
Comissió Europea, per imports de 1.224.571,90 euros i 372.884,31 euros, respectivament (al tancament de l'exercici anterior 1.736.174,63 euros i
328.179,60 euros, respectivament). No hem rebut resposta satisfactòria del procediment d’auditoria de conformació de saldos i transaccions d'aquests dos
deutors circularitzats, ni hem pogut aplicar procediments alternatius per verificar la raonabilitat del saldo que presenten al tancament de l'exercici 2018 que
correspon a exercicis anteriors. En conseqüència, no hem pogut obtenir una evidència suficient i adequada de la raonabilitat de determinats saldos
deutors diversos que figuren classificats a l'epígraf «III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar» de l'actiu corrent del balanç adjunt, per un import de
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1.597.456,21 euros, ni de l'efecte, si és el cas, sobre el compte de resultats adjunt.

»L'epígraf «A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts» del patrimoni net del balanç adjunt, l’epígraf «II. Deutes a llarg termini» del passiu no corrent del
balanç, els epígrafs «II. Deutes a curt termini» i «VII. Periodificacions a curt termini» del passiu corrent del balanç, presenten uns saldos de 1.672.437,63
euros, 4.912.963,36 euros, 1.951.741,24 euros i 5.757.658,08 euros, respectivament. D'acord amb la informació de les notes «4. Normes de registre i
valoració», «8. Passius financers», «14. Subvencions, donacions i llegats» i «17. Altra informació» de la memòria dels comptes anuals adjunts, aquests
saldos corresponen principalment a subvencions rebudes que, al tancament de l'exercici, no han estat aplicades a la seva finalitat. L'aplicació Informática
extracomptable que l'Entitat utilitza per registrar, projecte per projecte, els ingressos obtinguts i les despeses imputades no inclou tota la informació
necessària per al correcte control de les desviacions de finançament d'aquests projectes. L'Entitat no ens ha pogut explicar de manera satisfactòria la
distribució dels saldos resultants, al tancament de l’exercici, entre els distints epígrafs esmentats dels comptes anuals. A més, del saldo de
periodificacions a curt termini que correspon a les desviacions de finançament positives de 668 projectes d'investigació i assajos clínics detallats a la
memòria adjunta, n'hi ha que no presenten moviments durant els exercici 2016 a 2018, per un import de 223.760,09 euros, i n'hi ha que presenten saldo
negatiu, per import de 64.470,84. En conseqüència, no hem pogut obtenir evidència suficient i adequada que ens permeti assegurar, raonablement, que
tots els saldos de les subvencions de capital i dels romanents dels projectes d'investigació estan correctament classificats com a subvencions, donacions i
llegats rebuts, com a deutes transformables en subvencions i com a periodificacions a curt termini dins el patrimoni net, el passiu no corrent i el corrent del
balanç adjunt ni, en el seu cas, l'efecte sobre l’excedent de l'exercici i sobre l'excedent d’exercicis anteriors.

»L'epígraf «VI. Creditors comercials i altres comptes a pagar» del passiu corrent del balanç adjunt, que presenta un saldo per import de 798.172.63 euros
(1.245.748,72 euros al tancament de l'exercici anterior), inclou saldos de creditors diversos, per un import de 407.584,93 euros, que no presenten
moviment durant l'exercici 2018 i dels quals l'Entitat no ha aportat cap explicació del motiu pel qual no s'ha realitzat el corresponent pagament. Tampoc no
hem pogut aplicar procediments alternatius satisfactoris per verificar la raonabilitat dels saldos esmentats. En conseqüència, no hem pogut obtenir una
evidència suficient i adequada de la raonabilitat de la valoració i la classificació de determinats saldos de creditors que figuren a l’epígraf «VI. Creditors
comercials i altres comptes a pagar» del passiu corrent del balanç adjunt, per un import de 407.584,93 euros, ni de l'efecte, si és el cas, sobre el compte
de resultats adjunt.

»Excepcions

»L'epígraf «III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar» de l'actiu corrent del balanç adjunt, que presenta un saldo per import de 5.487.440,24 euros
(5.339.907,74 euros al tancament de l’exercici anterior), inclou uns saldos que corresponen a l’Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears, per
projectes aprovats que s'han de finançar amb el fons per afavorir el turisme Sostenible, a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB) i a l'IB-Salut,
per imports de 2.534.690,09 euros, 565.523,73 euros i 89.257,00 euros, respectivament (al tancament de l’exercici anterior 1.212.000,00 euros,
1.252.727,55 euros i 89.257,00 euros, respectivament). Atesos els conceptes i la vinculació entre aquestes entitats aquests saldos haurien d'estar
classificats a l'epígraf «IV. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini» de l'actiu corrent del balanç adjunt. En conseqüència, l'epígraf «III.
Deutors comercials i altres comptes a cobrar» de l’actiu corrent del balanç adjunt està sobrevalorat en 3.189.470,82 euros (2.553.984,55 euros les xifres
comparatives de l’exercici anterior) i l’epígraf «IV. Inversions en entitats del grup i associades a curt terminí» de l'actiu corrent del balanç està infravalorat
en els mateixos imports.

»L'epígraf «II. Deutes a llarg termini» del passiu no corrent del balanç, que presenta un saldo per import de 4.912.963,36 euros (4.480.488,62 euros al
tancament de l'exercici anterior), inclou uns saldos que corresponen a l’Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears, per deutes transformables en
subvencions per projectes aprovats que s'han de finançar amb el fons per afavorir el turisme sostenible, i a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
(CAIB), per imports de 2.534.690,09 euros i 299.685,17 euros, respectivament (al tancament de l’exercici anterior 1.212.000,00 euros i 755.396,00 euros,
respectivament). Atesos els conceptes i la vinculació entre aquestes entitats aquests saldos haurien d'estar classificats a l’epígraf «III. Deutes amb entitats
del grup i associades a llarg termini» del passiu no corrent del balanç adjunt. En conseqüència, l'epígraf «II. Deutes a llarg termini» del passiu no corrent
del balanç adjunt està sobrevalorat en 2.834.375,26 euros (1.967.396,00 euros les xifres comparat ives de l’exercici anterior) i l'epígraf «III. Deutes amb
entitats del grup i associades a llarg termini» del passiu no corrent del balanç està infravalorat en els mateixos imports.

»L'epígraf «III. Deutes a curt termini» del passiu corrent del balanç, que presenta un saldo per import de 1.951.741,24 euros (1.253.365,88 euros al
tancament de l’exereici anterior), inclou uns saldos que corresponen a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB), al Servei d'Ocupació de les Illes
Balears (SOIB) i a l’Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears, per imports de 544.620,87 euros, 27.603,20 euros i 249.438,74 euros,
respectivament (al tancament de l'exercici anterior 680.820,49 euros, 94.386,04 euros i 0,00 euros, respectivament). Atesos els conceptes i la vinculació

224

Informe del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018

entre aquestes entitats aquests saldos haurien d'estar classificats a l'epígraf «IV. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini» del passiu
corrent del balanç adjunt. En conseqüència, l'epígraf «III. Deutes a curt termini» del passiu corrent del balanç adjunt està sobrevalorat en 821.662,81
euros (586.434,45 euros les xifres comparatives de l'exercici anterior) i l'epígraf «IV. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini» del passiu
corrent del balanç està infravalorat en els mateixos imports.

»L'epígraf «B. Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net» del compte de resultats adjunt, que presenta un saldo de 2.224.297,93 euros, i
l'epígraf «C. Reclassificacions a l'excedent de l'exercici» del compte de resultats adjunt, que presenta un saldo de 2.225.781,88 euros, corresponen a les
subvencions i donacions imputades durant l'exercici directament al patrimoni net i a les subvencions i donacions imputades durant l'exercici a l'excedent,
respectivament. No obstant això, aquests imports no són coherents amb els registres comptables ni amb la variació de l'epígraf «A-3) Subvencions,
donacions i llegats rebuts» del patrimoni net del balanç adjunt. En conseqüència, sense tenir en compte els possibles efectes de la limitació a l'abast
indicada sobre aquest epígrafs i per tal que siguin coherents amb els registres comptables, a l'epígraf «B. Ingressos i despeses imputats directament al
patrimoni net» del compte de resultats adjunt hauria de figurar un saldo de 2.256.920,31 euros, a l'epígraf «C. Reclassificacions a l'excedent de l’exercici»
del compte de resultats hauria de figurar un saldo de -2.283.306,26 euros i a l'epígraf «D. Variacions de patrimoni net per ingressos i despeses imputats
directament al patrimoni net» del compte de resultats hauria de figurar un saldo de -26.385,95 euros.

»La nota «8. Passius financers» de la memòria dels comptes anuals adjunts no inclou la informació sobre els venciments dels passius financers a llarg
termini que figuren a l'epígraf «II. Deutes a llarg termini» del passiu no corrent del balanç adjunt, per un import de 4.912.963,36 euros. El marc normatiu
d'informació financera aplicable a l'Entitat estableix que, per als actius financers i passius financers que tinguin un venciment determinat o determinable,
s'ha d'informar sobre els imports que vencin en cada un dels cinc anys següents en el tancament de l'exercici i de la resta fins al seu últim venciment.
Aquestes indicacions han de figurar separadament per a cada una de les partides d'actius financers i passius financers conforme al model de balanç. A
més, per la seva importància sobre el balanç adjunt, aquesta nota no inclou la informació suficient sobre els epígrafs «III. Deutes a curt termini» i «VII.
Periodificacions a curt termini» del passiu corrent del balanç adjunt, que presenten saldos per import de 1.951.741,24 euros i 5.757.658,08 euros,
respectivament; atès que s'hauria de desglossar el detall de cada projecte i la situació al tancament de l'exercici per costs imputats i pels ingressos
pendents d'imputar a l'excedent, En conseqüència, la nota «8. Passius financers» de la memòria adjunt no inclou tota la informació que estableix el marc
normatiu d'informació financera aplicable a l'Entitat i no ens ha estat possible determinar aquesta informació atesa la limitació a l'abast anterior.

»La nota «19. Estat de fluxos d'efectiu» de la memòria adjunta inclou l'estat de fluxos d'efectiu corresponent a l'exercici 2018 que, d'acord amb al marc
normatiu d’informació financera aplicable a l'Entitat, presenta incorrectament valorades i classificades determinades magnituds dels fluxos d'efectiu de les
activitats d'explotació, dels fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió i dels fluxos d'efectiu de les activitats de finançament, En conseqüència, l'epígraf «2.
Ajustos del resultat» està sobrevalorat en un import de 8.331,38 euros, l'epígraf «3. Canvis en el capital corrent» està sobrevalorat en un import de
1.121.518,07 euros, l'epígraf «6. Pagaments per inversions» està sobrevalorat en un import de 1.000,65 euros, l'epígraf «10. Cobraments i pagaments per
instruments de passiu financer» infravalorat en un import de 1.130.850.10 euros.

»La nota «25. Liquidació del pressupost administratiu» de la memòria adjunta, en el quadre de la liquidació del pressupost d'ingressos presenta com a
ingressos executats del capítol «III. Taxes i altres ingressos» un import de 3.084.609,95 euros que inclou la variació de provisions per operacions
comercials registrada durant l'exercici 2018, per import de 120.919,10 euros. Ni la dotació a la provisió per operacions comercials ni l'excés del
deteriorament que s'apliquen al compte de resultats suposen una despesa ni un ingrés en la liquidació del pressupost administratiu. En conseqüència, els
ingressos meritat del capítol «III. Taxes i altres ingressos» de la liquidació del pressupost de l'exercici 2018 adjunta estan sobrevalorats en un import
120.919,10 euros i el resultat de la liquidació també està sobrevalorar en el mateix import.

»L’Entitat, d'acord amb l'article 8 dels seus Estatuts, té el caràcter de mitjà propi de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la
resta d'ens de dret públic o de dret privat integrats en el sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma que, d'acord amb el Reial decret legislatiu
3/2011, hagin de ser considerats poders adjudicadors. De la mateixa manera, la Fundació pot tenir el caràcter de mitjà propi instrumental d'altres
administracions i poders adjudicadors no integrats en el sector públic de la Comunitat Autònoma, sempre que participin en la dotació de la Fundació. La
memòria adjunta no inclou la informació que estableix l’art. 32.2.b. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), respecte
al compliment del requisit de que més del 80 per cent de les activitats de l'Entitat es portin a terme en l'exercici de les comeses que li han confiat el poder
adjudicador que fa l’encàrrec i que el controla o altres persones jurídiques controlades de la mateixa manera per l'entitat que fa l’encàrrec. La LCSP
estableix que el compliment efectiu d'aquest requisit ha de quedar reflectit en la memòria integrant dels comptes anuals de l'ens destinatari de l’encàrrec i,
en conseqüència, ha de ser objecte de verificació per l'auditor de comptes en la realització de l’auditoria dels comptes anuals esmentats de conformitat
amb la normativa reguladora de l'activitat d’auditoria de comptes.
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[…]

»Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la nostra opinió amb excepcions.

»Paràgrafs d’èmfasi

»Cridem l’atenció sobre la nota «14. Subvencions, donacions i llegats» de la memòria dels comptes anuals adjunts, en la qual es mostra que les
subvencions d'explotació meritades que corresponen a la CAIB, per l'import de 1.900.020,09 euros, representen el 64,4% del total de subvencions
meritades durant l'exercici 2018, per import de 2.949.919,83 euros. També cridem l'atenció sobre la nota «16. Operacions amb parts vinculades» de la
memòria adjunta, en la qual es mostra que els crèdits a curt termini que corresponen a entitats vinculades, per l'import de 3.215.032,32 euros, representen
el 58,6% de l’epígraf «III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar» de l'actiu corrent del balanç adjunt, per import de 5.487.440,24 euros. Aquests fets
són evidència que l'Entitat depèn de manera significativa de les aportacions que realitza la CAIB per poder continuar amb la seva activitat. La nostra
opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Cridem l'atenció sobre la nota «12. Situació fiscal» de la memòria dels comptes anuals adjunts, en la qual s'indica que d'acord amb els treballs realitzats,
existia suficient base legal per a modificar el criteri de la deduibilitat de l’IVA que la Fundació venia aplicant sempre que pugui argumentar-se i demostrarse la seva traçabilitat i projecció mercat de les despeses objecte de deducció. Es va treballar a realitzar la segregació de les quotes suportades en tres
categories: aquelles que seran deduïbles integrament, aquelles que no seran deduïbles en cap percentatge, i un tercer grup per al qual es va adoptar un
criteri raonable i en virtut del qual i mitjançant la corresponent fórmula matemàtica es va calcular el percentatge de deduibilitat que va començar a aplicarse a partir del primer trimestre del present exercici 2018, resultant un 58,24% provisional, posteriorment modificat al tancament de l'exercici, pel definitiu
del 58,27%, sempre segons la fórmula matemàtica aplicable. La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Cridem l'atenció sobre la nota «18. Provisions i contingències» de la memòria dels comptes anuals adjunts, en la qual s'indica que en el present exercici
s'han registrat provisions per import total de 66.700,50 euros. Aquesta xifra correspon a la suma dels imports calculats en concepte d'indemnització i
antiguitat d'una treballadora per acomiadament improcedent per imports de 36.051,48 euros i 4.185,47 euros respectivament, més l’increment de 3.367,83
euros calculat respecte a les quantitats reclamades pel comitè d'empresa pel concepte d'antiguitat, més la quantitat, així mateix reclamada per aquest
comitè d'empresa, de 23.095,72 euros en concepte de insularitat. La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Altres qüestions

»Tal com s'indica en la nota 2 de la memòria adjunta, d'acord amb la normativa que regeix l’actuació de l’Entitat, els comptes anuals adjunts, els han
preparat l’òrgan de govern d'acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’Entitat amb el propòsit de mostrar la imatge fidel. En
conseqüència, els comptes anuals adjunts s'han preparat en virtut d'aquest marc normatiu d'informació financera i han estat auditats aplicant les Normes
d'Auditoria del Sector Públic de la Intervenció General de l'Estat. Aquest informe en cap cas s'ha d'entendre com un informe d’auditoria en els termes
prevists en la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes vigent a Espanya.

»L'Entitat no ha aportat l'evidència documental adequada i suficient per verificar, en tots els aspectes significatius el compliment, durant l'exercici 2018, de
la normativa sobre protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, que li és d'aplicació.

[...]
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»Responsabilitats de la direcció i dels responsables del govern de l’Entitat en relació als comptes anuals

[...]

»Els comptes anuals als quals es refereix aquest informe varen ser formulats per l’òrgan de govern de l’Entitat el 28 de febrer de 2019 i varen ser posats a
la disposició de C.M.S. Auditors Associats, S.L. el 19 de març de 2019.»
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QUADRE NÚM. IV.9.25. FUNDACIÓ BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA (FUNDACIÓ BIT)
FUNDACIÓ BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA (Fundació BIT)

OBJECTE SOCIAL:
Executar les estratègies de I + D + I del Govern de les Illes Balears, mitjançant el foment
de les noves tecnologies i de l'esperit emprenedor de base tecnològica. A més,
consevar les obres d'urbanització i mantenir les dotacions i instal·lacions dels serveis
generals del Parc d'Innovació Tecnològica (Parbit).

INGRESSOS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI NEGATIU

2018
0,00
0,00
9.677.113,15
1.933.783,00
577.170,72
12.188.066,87
0,00
1.882.462,07
1.882.462,07
14.070.528,94
22.577,88
0,00
22.577,88
14.093.106,82
0,00

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
III. Inversions immobiliàries
IV. Inv. en empr. i ent. del grup i assoc. l/t
V. Inversions financeres a llarg termini
VI. Actius per imposts diferits
VII. Deutors comercials no corrents

2018
28.445.881,69
8.050,66
7.766.019,50
16.024.567,53
4.647.244,00
0,00
0,00
0,00

B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
III. Deutors comerc. i altres comptes a cobrar
IV. Inv. en empr. del grup i assoc. c/t
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

18.394.487,89
0,00
3.988.836,48
8.195.455,42
5.396.801,00
337.809,42
14.934,98
460.650,59
46.840.369,58

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
2018
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
2.132.088,86
2. Var. exist. produc. acab. i en curs de fabr.
0,00
3. Treballs realitz. per l'entitat per al seu actiu
0,00
4. Aprovisionaments
-173.704,38
5. Altres ingressos d'explotació
10.254.283,83
6. Despeses de personal
-8.321.448,08
7. Altres despeses d'explotació
-2.852.322,37
8. Amortització de l'immobilitzat
-575.692,78
9. Imputació de subv. de l'immob. no financer
1.955.253,92
10. Excessos de provisions
563.029,42
11. Deterior. i result. per alien. de l'immob.
0,00
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
2.981.488,42
12. Ingressos financers
0,00
13. Despeses financeres
-44.755,50
14. Var. de valor raonable en inst. financers
0,00
15. Diferències de canvi
0,00
16. Deterior. i resultat per alien. d'inst. financ.
0,00
A.2) RESULTAT FINANCER
-44.755,50
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A1+A2)
2.936.732,92
17. Imposts sobre beneficis
-155.720,19
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI OP.CONT (A3+17)
2.781.012,73
B) RESULTAT PER OP.INTERROMPUDES
0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A4+B)
2.781.012,73

Exercici 2018
PARTÍCIPS

%

CAIB

100.00

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2017
DESPESES
0,00 1. Despeses de personal
0,00 2. Despeses corrents en béns i serveis
8.960.294,96 3. Despeses financeres
1.692.913,10 4. Transferències corrents
652.117,90
11.305.325,96 OPERACIONS CORRENTS
0,00 6. Inversions reals
1.853.485,00 7. Transferències de capital
1.853.485,00 OPERACIONS DE CAPITAL
13.158.810,96 OPERACIONS NO FINANCERES
87.988,53 8. Actius financers
0,00 9. Passius financers
87.988,53 OPERACIONS FINANCERES
13.246.799,49 TOTAL DESPESES
0,00 RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU

2018
8.318.001,11
3.171.526,84
44.755,54
3.946,97

2017
7.854.786,27
2.660.442,53
96.633,54
500,00

11.538.230,46
206.079,07
0,00
206.079,07
11.744.309,53
0,00
1.676.382,96
1.676.382,96
13.420.692,49
672.414,33

10.612.362,34
288.936,68
0,00
288.936,68
10.901.299,02
0,00
1.703.484,96
1.703.484,96
12.604.783,98
642.015,51

BALANÇ DE SITUACIÓ
2017
PATRIMONI NET I PASSIU
30.433.604,40 A) PATRIMONI NET
5.845,24 A-1) Fons propis
7.804.353,16 I. Capital
16.358.053,00 II. Reserves
6.265.353,00 III. Resultats d'exercicis anteriors
0,00 IV. Altres aportacions de socis
0,00 V. Resultat de l'exercici
0,00 VI. Altres instruments de patrimoni net
A-2) Ajusts per canvis de valor
17.839.058,52 A-3) Subvencions, donacions i llegats
0,00 B) PASSIU NO CORRENT
3.994.461,48 I. Provisions a llarg termini
6.656.004,88 II. Deutes amb entitats de crèdit
6.624.774,10 III. Altres passius no corrents
185.425,33 C) PASSIU CORRENT
-184,38 I. Deutes amb entitats de crèdit
378.577,11 II. Altres passius corrents
48.272.662,92 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

2018
37.902.869,34
31.698.131,40
7.500,00
4.112.884,38
-630.053,59
25.426.787,88
2.781.012,73
0,00
0,00
6.204.737,94
1.103.983,67
0,00
647.243,69
456.739,98
7.833.516,57
1.618.521,19
6.214.995,38
46.840.369,58

2017
36.891.559,36
28.937.646,57
7.500,00
2.221.894,38
-630.053,59
25.423.198,95
1.915.106,83
0,00
0,00
7.953.912,79
2.722.093,54
0,00
2.265.353,56
456.739,98
8.659.010,02
1.620.825,18
7.038.184,84
48.272.662,92

ALTRES DADES
2017
11.305.656,81
0,00
0,00
-117.674,54
88.097,05
-7.854.786,27
-2.720.456,68
-635.111,66
1.941.473,53
0,00
0,00
2.007.198,24
4.542,13
-96.633,54
0,00
0,00
0,00
-92.091,41
1.915.106,83
0,00
1.915.106,83
0,00
1.915.106,83
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PRESENTACIÓ DE:
Comptes anuals
Informe d'auditoria
Firma d'auditoria
Deute viu a final de l'exercici
Contractes formalitzats
Subvencions i ajudes concedides
PERSONAL
Nombre mitjà de treballadors
Mitjana de despesa de personal

SÍ
NO
X
X
C.M.S. Auditors Associats, S.L.
Nre. operacions
Import total
2,00
2.265.764,88
138,00
2.028.983,35
0,00
0,00
2018
264,00
31.520,63

2017
258,34
30.404,83
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RESULTAT DEL CONTROL FINANCER I DE L'AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA FINANCERA

«[…]

»Opinió amb excepcions

»Hem fet una auditoria financera dels comptes anuals de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (l’Entitat), que comprenen el balanç al 31 de
desembre de 2018, el compte de resultats i la liquidació del pressupost corresponents a l’exercici anual acabat en aquesta data, com també la memòria
dels comptes anuals que inclou un resum de les polítiques comptables significatives.

»En la nostra opinió, excepte pels possibles efectes i pels efectes de les qüestions descrites en la secció Fonament de l’opinió amb excepcions del nostre
informe, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes materials, la imatge fidel de la situació financera de l'Entitat a 31 de desembre de
2018, com també dels resultats de les seves operacions i de la liquidació del pressupost corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, i de
conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d’aplicació que és el Reial Decret 1491/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aproven les
normes d’adaptació al Pla general de comptabilitat a les entitats sense fins lucratius i el model del pla d’actuació de les entitats sense fins lucratius.

»Fonament de l’opinió amb excepcions

»En el desenvolupament del nostre treball s’han posat de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten l'opinió de l’informe:

»Limitació a l’abast

»L'epígraf «V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini» de l'actiu no corrent del balanç adjunt, que presenta un saldo de 4.647.244,00
euros (6.265.353,00 euros a l'exercici anterior), inclou un import de 4.000.000,00 euros, el qual correspon, segons la nota «25. Operacions amb parts
vinculades» de la memòria adjunta, a subvencions de capital atorgades en exercicis anteriors i que estan pendents de cobrament. No obstant això,
d'acord amb la resposta de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB), al procediment de confirmació de saldos i operacions, no figura com a
pendent de pagament l'import esmentat ni cap altre saldo corresponent a exercicis anteriors a l'exercici 2018. L'entitat no ha aportat la documentació
justificativa adequada i suficient sobre el saldo esmentat ni hem pogut aplicar procediments per poder verificar la raonabilitat de la valoració per la qual
figura a l'actiu no corrent del balanç. En conseqüència no hem pogut obtenir evidència suficient i adequada que ens permeti assegurar, raonablement, que
aquest saldo a cobrar està correctament valorat a l'actiu no corrent del balanç adjunt o si, en el seu cas, per quin import s'hauria d'haver deteriorat en
exercicis anteriors amb el conseqüent efecte sobre els epígrafs corresponents del patrimoni net.

»Excepcions

»L'epígraf «12. Excés de provisions» del compte de resultats adjunt presenta un saldo per import de 563.029,42 euros que correspon, d'acord amb la nota
«18. Provisions, contingències i deteriorament d'actius» de la memòria adjunta, a la reversió del deteriorament de crèdits per operacions comercials.
D'acord amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a l’Entitat, les pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials
correspon la seva classificació a l’epígraf «9. Altres despeses de l'activitat» del compte de resultats. A més, una part d’aquesta reversió del deteriorament,
462.402,51 euros, corresponen a crèdits per vendes de parcel·les del ParcBIT sobre les quals hi havia una condició resolutòria en cas d’incompliment per
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part de la compradora i, per tant, no pertocava registrar cap deteriorament. A més, les partides «3. Subvencions rebudes» i «5. Guanys i pèrdues
actuarials i altres ajustos» de l'epígraf «B) Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net» del compte de resultats adjunt presenten saldos
incorrectament classificats per import de -72.791,85 euros i -20.527,90 euros, respectivament (54.366,68 euros i -637.919,91 euros a l'exercici anterior).
En conseqüència, l'epígraf «III. Excedent d'exercicis anteriors» del patrimoni net del balanç està infravalorat en 462.402,51 euros, l’epígraf «V. Excedent
de l'exercici» està sobrevalorat en 462.402,51 euros, l'epígraf «9. Altres despeses de l'activitat» del compte de resultats adjunt està infravalorat en un
import de 100.626,91 euros i l'epígraf «12. Excés de provisions» del compte de resultats esta sobrevalorat en un import de 563.029,42 euros. A més, les
xifres comparatives de l'exercici anterior de l'epígraf «IV. Deutors comercials i altres comptes a cobrar» de l’actiu corrent del balanç i de l'epígraf «III.
Excedent d’exercicis anteriors» del patrimoni net del balanç estan infravalorades en un import de 462.402,51 euros. Per últim, les partides «3.
Subvencions rebudes» i «5. Guanys i pèrdues actuarials i altres ajustos» de l’epígraf «B) Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net» del
compte de resultats adjunt estan infravalorades per import de 72.791,85 euros i 20.527,90 euros, respectivament (70.351,18 euros i 637.919,91 euros al
tancament de l'exercici 2017), la partida «3. Subvencions rebudes» de l'epígraf «D) Reclassificacions a l’excedent de l'exercici sobrevalorada en un import
de 72.791,85 euros (70.351,18 euros a l' exercici anterior) i l'epígraf «G) Ajustos per errors» sobrevalorat en un import de 20.527,90 euros (637.919,91
euros a l'exercici anterior).

»La partida «d) Imputació de subvencions, donacions i llegats» de l'epígraf «2. Ajustos del resultat» del quadre de la nota «28. Estat de fluxos d'efectiu»
de la memòria adjunta presenta un import de -1.955.253,92 euros del qual hi ha una part, 206.079,07 euros, que no correspon a subvencions, donacions i
llegats de capital traspassats a l'excedent de l'exercici, ni hauria de figurar a la partida «e) Subvencions, donacions i llegats rebuts» de l'epígraf «9.
Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni» de l'estat de fluxos d'efectiu. A més, les partides «c) Variació de provisions» de l’epígraf «2.
Ajustos del resultat» i «f) Altres actius i passius no corrents» de l'epígraf «3. Canvis en el capital corrent» de l’estat de fluxos d'efectiu de la memòria
adjunta presenten un import de -563.029,42 euros i 563.029,42 euros, respectivament, que no correspon a una variació d'actius i passius no corrents atès
que és la reversió del deteriorament de crèdits per operacions comercials afectada en part per l’excepció anterior.

»D'acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l'Entitat, una reversió de deteriorament no suposa un flux d’efectiu i, per això, s'ha
d'ajustar a la partida «b) Deutors i altres comptes a cobrar». En conseqüència, la partida «d) Imputació de subvencions, donacions i llegats» de l'epígraf
«2. Ajustos del resultat» de l'estat de fluxos d'efectiu està infravalorada en un import de 206.079,07 euros i a la partida «e) Subvencions, donacions i
llegats rebuts» de l'epígraf «9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni» sobrevalorada en el mateix import. A més, la partida «c) Variació
de provisions» de l’epígraf «2. Ajustos del resultat» està infravalorada en un import de 462.402,51 euros, la partida «b) Deutors i altres comptes a cobrar»
de l'epígraf «3. Canvis en el capital corrent» està infravalorada en un import de 100.626,91 euros i la partida «f) Altres actius i passius no corrents» de
l'epígraf «3. Canvis en el capital corrent» de l'estat de fluxos d'efectiu està sobrevalorada en un import de 563.029,42 euros.

»La memòria dels comptes anuals adjunts, en determinats apartats, no presenta la corresponent informació comparativa de l'exercici anterior. El marc
normatiu d'informació financera aplicable a l'Entitat estableix que la informació quantitativa requerida en la memòria s'ha de referir a l'exercici al qual
corresponen els comptes anuals, així com a l'exercici anterior del qual s'ofereix informació comparativa. Així, la memòria adjunta és incompleta al no
presentar informació quantitativa comparativa en les notes següents: «5. Immobilitzat material», «7. Inversions immobiliàries», «8. Immobilitzat intangible»,
«9. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar», «11. Clients i deutors de l'activitat pròpia», «12. Beneficiaris-creditors», «13. Fons propis»,
«14. Existències», «16. Situació fiscal», «18. Provisions, contingències i deteriorament d'actius», «21. Subvencions, donacions i llegats» i en determinats
apartats de la nota «26. Altra informació».

[…]

»Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la nostra opinió amb excepcions.

»Paràgrafs d’èmfasi

»Cridem l'atenció sobre la nota «26. Altra informació» de la memòria dels comptes anuals adjunts, en la qual, a l'apartat «26.9. Consideració de la
Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia com a mitja propi personificat», s'indica que segons es pot extreure dels pressupostos i dels comptes anuals de
la Fundació BIT dels últims 3 anys, més del 90% dels ingressos obtinguts per la Fundació BIT provenen de la CAIB (via encàrrec de gestió o via
transferència), òrgan que encomana la totalitat dels encàrrecs de gestió que rep la Fundació BIT i que, a més, controla el 100% de la Fundació. A més,
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cridem l'atenció sobre la nota «11. Clients i deutors de l'activitat pròpia» en la que s’indica que dels 8.185.690,97 euros d'aquest epígraf hi ha un import de
7.816.425,29 euros que correspon a entitats del grup, el que representa el 95,5% d'aquest import, percentatge igual al de l'exercici anterior. Per últim
cridem l'atenció sobre la nota «25. Operacions amb parts vinculades» en la que s'indica que les inversions a llarg i curt termini en entitats del grup, al
tancament de l'exercici 2018, són per import de 10.044.045,00 euros (12.890.127,10 euros a l'exercici anterior). Aquests fets evidencien la dependència
econòmica de l'Entitat respecte de la CAIB i la resta d'entitats del grup. La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Cridem l'atenció sobre la nota «25. Operacions amb parts vinculades» de la memòria dels comptes anuals adjunts, en la que s'indica que hi ha un saldo
creditor de 1.272.341,44 euros (2017: 1.272.341,44 euros) en el passiu corrent que recull les transferències de fons des de la CAIB pendents d'aplicar a la
seva finalitat. A l'espera de finalitzar les gestions administratives amb la conselleria corresponent per a la formalització i, en el seu cas, devolució,
ajornament o compensació amb deutes de les partides d'aquest saldo i aplicació dels criteris del nou Pla general comptable de 2007 sobre classificació de
subvencions, donacions i llegats reintegrables i no reintegrables figuren en aquest epígraf. A més, s'indica que un import de 49.042,16 euros (2017:
49.042,16 euros) es correspon amb el saldo, vigent des de 2011, dels comptes corrents mantinguts amb la Consel1eria de Comerç, Indústria i Energia per
efectuar els pagaments de la Campanya d'Ajudes d' Aparells Electrodomèstics amb les subvencions de capital concedides amb fons de l'Ecotaxa par a la
promoció de l'estalvi energètic i la preservació del medi ambient. La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Cridem l'atenció sobre la nota «26. Altra informació» de la memòria dels comptes anuals adjunts, en la qual a l'apartat «26.1. Compensació de saldos
entre l'empresa Sampol i Fundació BIT» s'indica que l'any 2010 ParcBIT Desenvolupament SA i Sampol Enginyeria i Obres SA varen signar un escriptura
de compravenda en la qual la primera ven a la segona les parcel·les 215 i 117 del polígon 15 del Parcbit, per un import total de 413.975,00 euros (amb
pagament fraccionat i ajornat), El deute pendent l'any 2018 de Sampol Enginyeria i Obres SA per la compra de les parcel·les és de 310.481,25 euros.
D'altra banda, les entitats ParcBIT Energia i Altres Serveis SCL i Sampol Enginyeria i Obres SA varen subscriure un contracte de subministrament
d'energia tèrmica del qual es deriva un deute de la primera en favor de la segona de 641.420,74 euros. A més, Sampol Enginyeria i Obres SA deu a
ParcBIT Energia i Altres Serveis SCL la quantitat de 2.022,50 euros per subministrament d'aigua i el servei de recollida de residus sòlids urbans (RSU).
ParcBIT Desenvolupament SA i ParcBIT Energia i Altres Serveis SCL han cedit globalment tots els seus actius i passius a la Fundació BIT els anys 2012 i
2017, respectivament. A la vegada, Sampol Enginyeria i Obres SA ha cedit els crèdits i deutes amb la Fundació BIT a Sampol Cogeneració ParcBIT SL.
En data 28 de desembre de 2018, les entitats Sampol Cogeneració ParcBIT SL i Fundaeió BIT han acordat compensar els deutes descrits anteriorment, la
Fundació BIT reconeix que l'entitat Sampol Cogeneració ParcBIT SL no té deute pendent de pagament per la compravenda les parcel·les ni per les
factures de subministrament d'aigua i servei de recollida de RSU. Per part seva, Sampol Cogeneració ParcBIT SL, reconeix que, com a conseqüència de
la compensació, el deute pendent de la Fundació BIT pel subministrament d'energia tèrmica és de 328.916,99 euros. La nostra opinió no ha estat
modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Cridem l'atenció sobre la nota «29. Fets posteriors al tancament» de la memòria dels comptes anuals adjunts, en la qual a l'apartat «29.1. Permuta de
parcel·les entre l'empresa Sampol i Fundació BIT» s'indica que l'any 2010 Sampol Cogeneració ParcBlT SL i ParcBIT Desenvolupament SA varen signar
un escriptura de compravenda en la qual la segona ven a la primera la parcel·la 58 del projecte de compensació de la fase B, per un import total de
520.110,00 euros (amb pagament fraccionat i ajornat). A la data de formulació dels comptes anuals l'import pendent de pagament per aquesta
compravenda és de 390.082,50 euros. La Fundació BIT es titular de solar identificat amb el núm. 23A de la Fase A del ParcBIT. Ambdues parts ha
convingut, el 15 d'abril de 2019, procedir a la permuta de les parcel·les 58 i 23A i s'estableix, als efectes d'aquesta operació, un valor de 520.110,00 euros
i 378.583,22 euros, respectivament. Al no tenir els bens permutats el mateix valor, per realitzar la permuta la Fundació BIT hauria d'entregar la quantitat
de 141.526,78 euros. No obstant això, a l'existir deutes anteriors a l'operació de permuta, es procedirà a la compensació d'aquests en el mateix acte, de
manera que queden saldats els deutes preexistents (328.916,99 euros en el cas de la Fundació i 390.082,50 euros en el cas de Sampol Cogeneració
ParcBIT SL). L'import que haurà de satisfer la Fundació BIT a Sampol Cogeneració ParcBIT SL serà de 80.361,27 euros. La nostra opinió no ha estat
modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Cridem l'atenció sobre la nota «26. Altra informació» de la memòria dels comptes anuals adjunts, en la qual a l'apartat «26.2. Demanades dels
treballadors» s'indica que a data de reformulació dels comptes anuals existeixen en la Fundació BIT 88 assenyalaments de judici. Totes les demandes
són de quantitat i una és per modificació substancial de les condicions de treball. L'any 2018 es varen abonar 91.290,60 euros en concepte
d'endarreriments d'antiguitat i de diferències salarials per aplicació de la DA 15 de la Llei de pressuposts de la CAIB per a l'exercici 2013, actualment en
vigor, tant per sentències rebudes com per acords extrajudicials aconseguits amb els treballadors. Hi ha una sentència pendent de la interposició de
recursos de suplicació davant el Tribunal Superior de Justícia de Balears que ascendeix a 10.705,14 euros. S'ha abonat també una indemnització per
acomiadament improcedent de 20.062,67 euros. A més, d'acord amb la resposta de la Direcció de l'Advocacia de la CAIB, que presta els serveis
d'assessoria jurídica a l’Entitat, a la data d'aquesta resposta hi ha 101 procediments en tramitació davant la jurisdicció social. La nostra opinió no ha estat
modificada en relació amb aquesta qüestió.
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»Altres qüestions

»Tal com s'indica en la nota 2 de la memòria adjunta, d'acord amb la normativa que regeix l’actuació de l’Entitat, els comptes anuals adjunts, els han
preparat l’òrgan de govern d'acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’Entitat amb el propòsit de mostrar la imatge fidel. En
conseqüència, els comptes anuals adjunts s'han preparat en virtut d'aquest marc normatiu d'informació financera i han estat auditats aplicant les Normes
d'Auditoria del Sector Públic de la Intervenció General de l'Estat. Aquest informe en cap cas s'ha d'entendre com un informe d’auditoria en els termes
prevists en la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes vigent a Espanya.

»L'Entitat no ha aportat l'evidència documental adequada i suficient per verificar el compliment, durant l'exercici 2018, de la normativa sobre prevenció de
riscos laborals i de la normativa sobre protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, que li és d'aplicació.

[...]

»Responsabilitats de la direcció i dels responsables del govern de l’Entitat en relació als comptes anuals

[...]

»Els comptes anuals als quals es refereix aquest informe varen ser formulats per l’òrgan de govern de l’Entitat el 28 de febrer de 2019 i varen ser posats a
la disposició de C.M.S. Auditors Associats, S.L. el 14 de març de 2019. Aquests comptes varen ser reformulats amb data 10 de maig de 2019 i varen ser
posats a la disposició de C.M.S. Auditors Associats, S.L. el dia 13 de maig de 2019.»
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QUADRE NÚM. IV.9.26. FUNDACIÓ ORQUESTRA SIMFÒNICA DE LES ILLES BALEARS
FUNDACIÓ ORQUESTRA SIMFÒNICA DE LES ILLES BALEARS

OBJECTE SOCIAL:
Gestionar i promoure el desenvolupament i la difusió d'activitats musicals en l'àmbit de
la comunitat autónoma de les Illes Balears, i també en la resta de l'Estat, en el marc de
l'interès general de la cultura i a través de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears.

INGRESSOS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI NEGATIU

0,00
0,00
353.068,84
6.009.450,00
0,00
6.362.518,84
0,00
400.000,00
400.000,00
6.762.518,84
0,00
0,00
0,00
6.762.518,84
0,00

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
III. Inversions immobiliàries
IV. Inv. en empr. i ent. del grup i assoc. l/t
V. Inversions financeres a llarg termini
VI. Actius per imposts diferits
VII. Deutors comercials no corrents

2018
455.094,55
0,00
455.094,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
III. Deutors comerc. i altres comptes a cobrar
IV. Inv. en empr. del grup i assoc. c/t
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

2018

3.776.208,38
0,00
0,00
3.324.839,74
0,00
0,00
80,24
451.288,40
4.231.302,93

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
2018
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
6.362.518,64
2. Var. exist. produc. acab. i en curs de fabr.
0,00
3. Treballs realitz. per l'entitat per al seu actiu
0,00
4. Aprovisionaments
-576.772,82
5. Altres ingressos d'explotació
43.739,54
6. Despeses de personal
-4.511.444,54
7. Altres despeses d'explotació
-626.597,01
8. Amortització de l'immobilitzat
-19.333,80
9. Imputació de subv. de l'immob. no financer
0,00
10. Excessos de provisions
0,00
11. Deterior. i result. per alien. de l'immob.
0,00
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
672.110,01
12. Ingressos financers
0,00
13. Despeses financeres
0,00
14. Var. de valor raonable en inst. financers
0,00
15. Diferències de canvi
0,00
16. Deterior. i resultat per alien. d'inst. financ.
0,00
A.2) RESULTAT FINANCER
0,00
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A1+A2)
672.110,01
17. Imposts sobre beneficis
0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI OP.CONT (A3+17)
672.110,01
B) RESULTAT PER OP.INTERROMPUDES
0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A4+B)
672.110,01

Exercici 2018
PARTÍCIPS

%

CAIB

100.00

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2017
DESPESES
0,00 1. Despeses de personal
0,00 2. Despeses corrents en béns i serveis
306.161,00 3. Despeses financeres
6.110.240,00 4. Transferències corrents
0,00
6.416.401,00 OPERACIONS CORRENTS
0,00 6. Inversions reals
0,00 7. Transferències de capital
0,00 OPERACIONS DE CAPITAL
6.416.401,00 OPERACIONS NO FINANCERES
0,00 8. Actius financers
0,00 9. Passius financers
0,00 OPERACIONS FINANCERES
6.416.401,00 TOTAL DESPESES
-103.836,00 RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU
BALANÇ DE SITUACIÓ
2017
PATRIMONI NET I PASSIU
224.855,69 A) PATRIMONI NET
0,00 A-1) Fons propis
224.855,69 I. Capital
0,00 II. Reserves
0,00 III. Resultats d'exercicis anteriors
0,00 IV. Altres aportacions de socis
0,00 V. Resultat de l'exercici
0,00 VI. Altres instruments de patrimoni net
A-2) Ajusts per canvis de valor
1.273.616,23 A-3) Subvencions, donacions i llegats
0,00 B) PASSIU NO CORRENT
0,00 I. Provisions a llarg termini
1.067.863,81 II. Deutes amb entitats de crèdit
0,00 III. Altres passius no corrents
0,00 C) PASSIU CORRENT
0,00 I. Deutes amb entitats de crèdit
205.752,42 II. Altres passius corrents
1.498.471,92 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

2018
4.511.444,54
1.189.369,83
0,00
14.000,00

2017
4.690.959,00
1.827.186,00
60,00
0,00

5.714.814,37
249.572,66
0,00
249.572,66
5.964.387,03
0,00
0,00
0,00
5.964.387,03
798.131,81

6.518.205,00
2.032,00
0,00
2.032,00
6.520.237,00
0,00
0,00
0,00
6.520.237,00
0,00

2018
762.113,76
526.786,50
3.964.097,50
0,00
-4.109.421,01
0,00
672.110,01
0,00
0,00
235.327,26
2.764.672,74
0,00
0,00
2.764.672,74
704.516,43
0,00
704.516,43
4.231.302,93

2017
-142.961,23
-142.961,23
3.964.097,50
0,00
-3.953.505,54
0,00
-153.553,19
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
641.433,15
0,00
641.433,15
1.498.471,92

ALTRES DADES
2017
6.416.401,27
0,00
0,00
-1.146.001,36
8.105,51
-4.690.958,94
-689.290,79
-51.748,88
0,00
0,00
0,00
-153.493,19
0,00
0,00
0,00
-60,00
0,00
-60,00
-153.553,19
0,00
-153.553,19
0,00
-153.553,19
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PRESENTACIÓ DE:
Comptes anuals
Informe d'auditoria
Firma d'auditoria
Deute viu a final de l'exercici
Contractes formalitzats
Subvencions i ajudes concedides
PERSONAL
Nombre mitjà de treballadors
Mitjana de despesa de personal

SÍ
NO
X
X
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS, S.L.
Nre. operacions
Import total
0,00
0,00
2,00
84.675,80
1,00
15.050,00
2018
85,00
53.075,81

2017
77,75
60.334,65

Informe del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018

RESULTAT DEL CONTROL FINANCER I DE L'AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA FINANCERA

«[…]

»Opinió amb excepcions

»Hem fet una auditoria financera dels comptes anuals de la Fundació Orquestra Simfònica Illes Balears (l'Entitat), que comprenen el balanç al 31 de
desembre de 2018, el compte de resultats i la liquidació del pressupost corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, com també la memòria
dels comptes anuals que inclou un resum de les polítiques comptables significatives.

»En la nostra opinió, excepte pels possibles efectes i pels efectes de les qüestions descrites en la secció Fonament de l'opinió amb excepcions del nostre
informe, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes materials, la imatge fidel de la situació financera de l'Entitat a 31 de desembre de
2018, com també dels resultats de les seves operacions i de la liquidació del pressupost corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, i de
conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació que és el Reial Decret 1491/2011, de 24 d'octubre, pel qual s'aproven les
normes d’adaptació del Pla general de comptabilitat a les entitats sense fins lucratius i el model de pla d'actuació de les entitats sense fins lucratius.

»Fonament de l'opinió amb excepcions

»En el desenvolupament del nostre treball s'han posat de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten l'opinió de l'informe:

»Limitacions a l'abast

»El 3 d'agost de 2016 es va signar l'acta de formalització de la concessió demanial acordada per la Junta de Govern de l'Ajuntament Palma, el 6 de juliol
de 2016, a favor de la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears del solar identificat com a demanial EQ sociocultural/assistencial, parcel·la 111A, ubicada al carrer Brotat, propietat de l'Ajuntament de Palma. El solar objecte de cessió d'ús és de 2.898 m2, amb la finalitat de la construcció d'un
centre anomenat «Caixa de Música», com a seu de la Fundació, destinat a acollir els assajos de l'orquestra com els concerts extraordinaris i la realització
d'esdeveniments culturals de tot tipus. A la clàusula desena de l'acord s'estableix que la durada de la concessió serà de 25 anys, prorrogables en 25 anys
més. L'Entitat no ha proporcionat cap valoració econòmica d'aquesta cessió d'ús del solar. En conseqüència, no ens ha estat possible determinar el valor
pel qual aquesta cessió d'ús del solar hauria de figurar a l'actiu no corrent del balanç adjunt i el corresponent efecte sobre el patrimoni net de l'Entitat.

»L'epígraf «II. Immobilitzat material» de l'actiu no corrent del balanç adjunt, que presenta un saldo de 455.094,55 euros (224.855,69 euros al tancament de
l'exercici anterior), inclou elements per un valor net comptable de 219.767,29 euros (224.855,69 euros al tancament de l'exercici anterior) dels quals
l'Entitat no disposa d'un inventari detallat en el qual constin la data d'alta, el preu d'adquisició, l'amortització de l'exercici i l'acumulada al tancament de
l'exercici. Tampoc hem pogut aplicar procediments alternatius sobre els registres comptables de l'Entitat per obtenir una evidència suficient i adequada del
valor pel qual figuren registrats. En conseqüència, no ens ha estat possible determinar la raonabilitat del valor pel qual aquests elements figuren a l'actiu
no corrent del balanç adjunt, per un valor net comptable de 219.767,29 euros (224.855,69 euros al tancament de l'exercici anterior), i del seu efecte sobre
el compte de resultats adjunt.

»L'epígraf «V. Creditors comercials i altres comptes a pagar» del passiu corrent del balanç adjunt, que presenta un import de 615.425,07 euros
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(575.773,76 euros al tancament de l'exercici anterior), inclou saldos de creditors comercials per 252.707,05 euros, remuneracions pendents de pagament
per 8.044,89 euros i deutes amb administracions públiques per 354.772,13 euros. Dels 236 comptes corresponents a creditors comercials n'hi ha 16 que
no presenten moviment durant l'exercici 2018 amb un saldo de 53.123,24 euros, dels qual l'Entitat no ha aportar cap explicació del motiu pel qual no s'ha
realitzat el corresponent pagament. També hi ha 14 comptes de creditors comercials que presenten saldo deutor, per import de 33.403,36 euros, 5
d'aquests per import de 5.953,24 euros tampoc presenten moviments durant l'exercici 2018. Aquests comptes amb saldo deutor s'han classificat a l'epígraf
esmentat compensant el saldo creditor de lar esta de comptes i l'Entitat no ha aportat cap explicació del motiu pel qual presenten saldo contrari a la seva
naturalesa, si bé s'ha detectat que part d'aquests saldos corresponen a pagaments de factures no registrades al tancament de l'exercici 2018. A més, no
hem rebut resposta satisfactòria del procediment d'auditoria de conformació de saldos i transaccions dels 9 creditors circularitzats, ni hem pogut aplicar
procediments alternatius per verificar la raonabilitat del saldo que presenten al tancament de l'exercici 2018. Per tots aquests fets no hem pogut obtenir
una evidència suficient i adequada de la raonabilitat dels saldos de creditors comercials que figuren classificats a l'epígraf «V. Creditors comercials i altres
comptes a pagar» del passiu corrent del balanç adjunt, per un import net de 252.707,05 euros, ni de l'efecte, si és el cas, sobre el compte de resultats
adjunt.

»Excepcions

»L'epígraf «III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar» de l'actiu corrent del balanç adjunt, que presenta un saldo de 3.324.839,74 euros, inclou uns
saldos que corresponen a l’Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears, pel projecte aprovat de la nova seu de l'Entitat que s'ha de finançar en part
amb el fons per afavorir el turisme sostenible, i a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB), per transferències corrents de l'exercici 2018
pendents de cobrament, per imports de 1.000.000,00 euros i 275.000,00 euros, respectivament. Atesos els conceptes i la vinculació entre aquestes
entitats aquests saldos haurien d'estar classificats a l'epígraf «IV. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini» de l'actiu corrent del balanç
adjunt. De la mateixa manera, a l'epígraf esmentat hi ha classificat un saldo, per import de 2.000.000,00 euros, que correspon a la Fundació Turística i
Cultural de les Illes Balears (Fundatur) d'acord amb el conveni de col·laboració signat per finançar part de la construcció de la nova seu de l'Entitat. Atès el
concepte i el seu previsible venciment, aquest saldo hauria d'estar classificat a l'epígraf «VI. Inversions financeres a llarg termini» de l'actiu no corrent del
balanç adjunt. En conseqüència, l'epígraf «III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar» de l'actiu corrent del balanç adjunt esta sobrevalorat en
3.275.000,00 euros (1.000.000,00 euros les xifres comparatives de l'exercici anterior) i els epígrafs «VI. Inversions financeres a llarg termini» i «IV.
Inversions en entitats del grup i associades a curt termini» estan infravalorats en 2.000.000,00 euros i 1.275.000,00 euros (1.000.000,00 euros les xifres
comparatives de l’exercici anterior), respectivament.

»L'epígraf «7. Altres ingressos de l'activitat» del compte de resultats adjunt presenta un saldo de 43.739,34 euros que correspon a ajusts d'exercicis
anterior dels saldos de remuneracions pendents de pagament i de proveïdors i creditors comercials. D'acord amb el marc normatiu d’informació financera
aplicable per l'Entitat, la correcció d'errors d'exercicis anteriors s'ha d’imputar directament en el patrimoni net, s'han de modificar les xifres afectades en la
informació comparativa dels exercicis als quals afecti l'error i s'ha d'incorporar la corresponent informació en la memòria dels comptes anuals. En
conseqüència, l'epígraf «III. Excedents d'exercicis anteriors» del patrimoni net del balanç adjunt està infravalorat en 43.739,34 euros, l'epígraf «IV.
Excedent de l'exercici» sobrevalorat en el mateix import. A més, les xifres comparatives de l'epígraf «III. Excedents d'exercicis anteriors» del patrimoni net
del balanç adjunt estan infravalorades en el mateix import i les xifres comparatives de l’epígraf «VI. Creditors i altres comptes a pagar» sobrevalorades en
el mateix import. Per últim, l'epígraf «7. Altres ingressos de l'activitat» del compte de resultats adjunt està sobrevalorat en 43.739,34 euros i l'epígraf «A. l.
Excedent de l'activitat» esta sobrevalorat en el mateix import.

»L'epígraf «9. Altres despeses de l'activitat» del compte de resultats adjunt, que presenta un saldo de 612.597,01 euros, no inclou diverses factures, per
import de 35.760,88 euros, que corresponen a despeses de l'exercici 2018 i que no han estat imputades a l'excedent d'aquest exercici ni a la liquidació
pressupostària del mateix; aquest fet suposa un incompliment del principi de meritació que altera l'excedent de l'exercici i els fons propis al tancament de
l'exercici 2018. En conseqüència, l'epígraf «V. Creditors comercials i altres comptes a pagar» del passiu corrent del balanç adjunt i l'epígraf «9. Altres
despeses de l'activitat» del compte de resultats adjunt estan infravalorats en un import de 35.760,88 euros, i l'excedent de l'exercici 2018 sobrevalorat en
el mateix import. Igualment, les despeses executades del capítol «II. Compres de béns corrents i serveis» de la liquidació del pressupost de l'exercici 2018
adjunta estan infravalorades en un import de 35.760,88 euros i el resultat pressupostari sobrevalorat en el mateix import.

»La nota «15. Activitat de la Fundació. Aplicació d'elements patrimonials a fins propis. Despeses d'administració» de la memòria dels comptes anuals
adjunts no inclou tota la informació que estableix el marc normatiu d'informació financera aplicable a l'Entitat, atès que no fa la comparació entre el que
preveu en el Pla d'actuació aprovat per a l'exercici 2018 i el realitzat realment per a cada una de les activitat que realitza l'Entitat; no inclou, entre altres,
els quadres següents: recursos econòmics utilitzats en l'activitat, objectius i indicadors de l'activitat, i recursos econòmics totals utilitzats per l'entitat.
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»L'Entitat, d'acord amb l'article 4 dels seus Estatuts i la informació de la nota «1. Activitat de la Fundació» de la memòria adjunta, té caràcter de mitjà propi
i servei tècnic de l' Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la resta d'ens instrumentals que integren el sector públic de la
Comunitat Autònoma. De la mateixa manera, la Fundació pot tenir el caràcter de mitjà propi i servei tècnic d'altres administracions i poders adjudicadors
no integrats en el sector públic instrumental autonòmic, sempre que participin en la dotació de la Fundació. La memòria adjunta no inclou la informació
que estableix l'art. 32.2.b. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), respecte al compliment del requisit de que més del
80 per cent de les activitats de l'Entitat es portin a terme en l'exercici de les comeses que li han confiat el poder adjudicador que fa l’encàrrec i que el
controla o altres persones jurídiques controlades de la mateixa manera per l'entitat que fa l’encàrrec. La LCSP estableix que el compliment efectiu
d'aquest requisit ha de quedar reflectit en la memòria integrant dels comptes anuals de l'ens destinatari de l’encàrrec i, en conseqüència, ha de ser objecte
de verificació per l'auditor de comptes en la realització de l'auditoria dels comptes anuals esmentats de conformitat amb la normativa reguladora de
l'activitat d'auditoria de comptes.

»La liquidació del pressupost de l'exercici 2018 adjunta presenta com a ingressos executats del capítol «VII. Transferències de capital» un import de
400.000,00 euros. No obstant això,d'acord amb la nota «6. Actius financers» de la memòria adjunta i l'Acord del Consell de Govern de 20 d'octubre de
2017 pel qual s'aprova la proposta de la Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible relativa als projectes que s'han de finançar amb el fons per afavorir el
turisme sostenible corresponent al Pla Anual de 2017, l'anualitat de l'exercici 2018 de la subvenció de capital per a la construcció de la nova seu de
l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears és per import de 600.000,00 euros. En conseqüència, els ingressos meritats del capítol «VII. Transferències de
capital» de la liquidació del pressupost de l'exercici 2018 adjunta estan infravalorats en un import de 200.000,00 euros. A més, aquesta liquidació del
pressupost no s'ajusta al model previst a la Instrucció 1/2012, de 12 d'agost, del director general de Pressuposts i Finançament per la qual s'aproven les
plantilles per a l'elaboració i liquidació dels pressuposts de les entitats públiques empresarials, societats mercantils públiques i fundacions del sector públic
autonòmic, atès que no inclou la informació comparativa per capítols de l'exercici anterior. Per últim, tampoc no inclou la memòria explicativa sobre l'estat
de liquidació del pressupost administratiu, que hauria de fer especial referència: a les variacions produïdes entre el pressupost definitiu i el liquidat d’acord
amb l'article 6.2.b) del Decret 128/1993, de 16 de desembre, sobre la comptabilitat i rendició de comptes de les empreses públiques de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

[…]

»Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la nostra opinió amb excepcions.

»Paràgrafs d’èmfasi

»Cridem l'atenció sobre la nota «1. Activitat de la Fundació» de la memòria adjunta, en la qual s'indica que aquests són els segons comptes anuals de la
Fundació atès que el traspàs d'actiu, passiu i activitat des del Consorci per a la Música dels Illes Balears «Orquestra Simfònica Illes Balears Ciutat de
Palma», es va produir amb data 30 de setembre de 2017. D'aquesta manera, i tal com va detallar la Intervenció General de la CAIB en la seva Instrucció
de dia 24 de maig de 2017,en aquesta mateixa data va finalitzar l'exercici econòmic del Consorci. Derivat d'aquest fet, es varen elaborar uns comptes
anuals per al Consorci que abastaven des de l'1 de gener al 30 de setembre i es varen elaborar els comptes anuals de la Fundació, que abasten des de
l'1 d'octubre al 31 de desembre. No obstant això, les xifres comparatives del compte de resultats adjunt i la informació comparativa inclosa a la memòria
adjunta inclouen tots els ingressos i despeses de l'exercici 2017, tant del Consorci com de la Fundació corresponents al període entre l'1 de gener al 30 de
setembre i al període entre l'1 d'octubre i el 31 de desembre, respectivament. La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Cridem l'atenció sobre la nota «6. Actius financers» de la memòria adjunta, en la qual s’indica que del saldo de l'epígraf «III. Deutors comercials i altres
comptes a cobrar», per import de 3.324.839,74 euros, hi ha classificat un import de 275.000,00 euros del saldo, pendent de cobrar de la subvenció a
l'activitat de la Fundació concedida per la CAIB per a l'exercici 2018 i 3.000.000,00 euros de subvencions pendents de rebre per a la construcció de no
nova seu, 1.000.000,00 de l'impost de turisme sostenible i 2.000.000,00 euros de Fundatur. Aquests saldos a cobrar representen el 77,4% del total de
l'actiu del balanç adjunt. També cridem l'atenció sobre la nota «9. Fons propis» de la memòria adjunta i sobre el balanç adjunt, en els quals es mostra que
l'excedent positiu de l'exercici 2018, per import de 672.110,01 euros, deixa els fons propis de l'Entitat al tancament de l'exercici 2018 en 526.786,50 euros,
atès que aquests eren negatius al tancament de l'exercici anterior, per import de -142.961,23 euros. No obstant això, aquests fons propis estan mot per
davall de l'import de la dotació fundacional, 3.964.097,50 euros. Per últim, cridem l'atenció sobre la liquidació del pressupost 2018 adjunta, en la qual es
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mostra les transferències corrents i de capital rebudes, per import total de 6.409.450,00 euros, representen el 94,8% del total d'ingressos de l'exercici.
Aquests fets són evidència que la Fundació depèn de les aportacions que realitza la CAIB per poder continuar amb la seva activitat. La nostra opinió no ha
estat modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Altres qüestions

»Tal com s'indica en la nota 2 de la memòria adjunta, d'acord amb la normativa que regeix l'actuació de l'Entitat, els comptes anuals adjunts, els han
preparat l’òrgan de govern d'acord amb el marc normatiu d' informació financera aplicable a l’Entitat amb el propòsit de mostrar la imatge fidel. En
conseqüència, els comptes anuals adjunts s'han preparat en virtut d'aquest marc normatiu d'informació financera i han estat auditats aplicant les Normes
d'Auditoria del Sector Públic de la Intervenció General de l'Estat. Aquest informe en cap cas s'ha d'entendre com un informe d'auditoria en els termes
prevists en la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes vigent a Espanya.

»L’Entitat no ha aportat l’evidència documental adequada i suficient per verificar el compliment, durant l’exercici 2018, de la normativa sobre protecció civil
de dades personals i garantía dels drets digitals, que li és d’aplicació.

»L’empresa que realitzava l’assessoria fiscal de l’Entitat durant l’exercici 2018, a la resposta a la sol·licitud realitzada com a procediment d’auditoria, indica
que l’única incidència fiscal que presenta la Fundació OSIB és que donat el gran descontrol i la pèrdua de documentació que es va produir amb
anterioritat a l’exercici 2015, les perdudes procedents d’exercicis anteriors a aquest exercici són considerades per aquest despatx com no deduïbles a
nivell fiscal. Aquest fet suposa que dels 4.109.421,01 euros recollits el balanç al tancament de l’exercici 2018 com a pèrdues procedents d’exercicis
anteriors, 3.645.891,92 euros són fiscalment no deduïbles.

[...]

»Responsabilitats de la direcció i dels responsables del govern de l’Entitat en relació amb els comptes anuals

[...]

»Els comptes anuals als quals es refereix aquest informe varen ser formulats per l’òrgan de govern de l’Entitat el 22 de febrer de 2019 i varen ser posats a
la disposició de C.M.S. Auditors Associats, S.L. el 29 de març de 2019. Aquests comptes anuals varen ser reformulats dues vegades, amb dates 15 d’abril
de 2019 i 5 de juliol de 2019, varen ser posats a disposició de C.M.S. Auditors Associats, S.L. definitivament el 5 de juliol de 2019.»

AUDITORIA DE COMPLIMENT DE LEGALITAT

«[…]

»Opinió
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»Hem realitzat una auditoria del compliment de la legislació més important que li és d’aplicació a la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears
(l'Entitat) durant l'exercici 2018, amb objecte d’emetre una opinió sobre si l'Entitat esmentada compleix adequadament amb aquesta legislació.

»En la nostra opinió, pels efectes molt significatius de les qüestions descrites en la secció «Fonament de l’opinió desfavorable» del nostre informe, l'Entitat
no compleix adequadament durant l’exercici 2018, en tots els aspectes significatius, amb la legislació més important que li és d’aplicació relativa a
despeses de personal, contractació del sector públic, tramitació de subvencions i inversions realitzades finançades amb Fons Europeus o en el marc del
Pla Anual d'Impuls del Turisme Sostenible.

»Fonament de l’opinió desfavorable

»En el desenvolupament del nostre treball s’han posat de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten l'opinió de l’informe següents:

»Excepcions de la revisió de l’àrea de personal

»L'Entitat no ha aportat la documentació adequada per verificar que ha realitzat, durant l’exercici 2018, la remissió d’informació a la Direcció General de
Funció Pública com a centre coordinador del Sector Públic Instrumental i del seu personal, fet que suposa un incompliment de la Instrucció 1/2015, del
director general de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis. (Objectiu A)

»L'Entitat no disposava, durant l’exercici 2018, d'una Relació de Llocs de Treball (RLT) aprovada i adaptada a la «Disposició addicional quinzena.
Mesures de racionalització del règim retributiu i de la classificació professional del personal laboral al servei dels ens del sector públic instrumental de la
comunitat autònoma de les Illes Balears» de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears
per a l'any 2013, amb les dades mínimes contingudes en l’article 29 del Decret Llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i
administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques, i, per
tant, ajustada al model de RLT de la Instrucció 1/2018 del director general de Funció Pública per la qual es determinen els criteris generals relatius a la
confecció i modificació de la Relació de llocs de treball de personal laboral dels ens del sector públic instrumental autonòmic. (Objectiu B)

»L'Entitat no disposa d’un sistema de control de presència física i horari del personal que hi presta serveis, fet que suposa un incompliment de la
Instrucció 1/2017 del director general de Funció Pública i Administracions Públiques adreçada a les secretaries generals o als òrgans que tinguin
atribuïdes les funcions equivalents en matèria de personal, per la qual es fixen els criteris sobre el control d'entrades i sortides, el compliment de l'horari i
les justificacions de les absències. (Objectiu B)

»L'Entitat té contractada una persona que ocupa el lloc de feina denominat «concertino» que és un lloc de feina de personal directiu professional. No
obstant això, els Estatuts de l'Entitat no preveuen cap lloc de feina de personal directiu professional, fet que suposa un incompliment de l'article 20 de la
Llei 7/2010. de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears. A més, no consta que per a la seva selecció
s’hagin respectat els principis de mèrit i capacitat, com també els criteris d’idoneïtat, competència professional i experiència, i s'hagi dut a terme mitjançant
procediments que garanteixin la publicitat i la concurrència, fet que suposa un incompliment de l'article 22 de la Llei 7/2010. (Objectiu C)

»L'Entitat no ha adaptat les retribucions del seu personal, excepte per a determinat personal d’administració, a la «Disposició addicional quinzena.
Mesures de racionalització del règim retributiu i de la classificació professional del personal laboral al servei dels ens del sector públic instrumental de la
comunitat autònoma de les Illes Balears» de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears
per a l'any 2013. (Objectiu D)
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»L'Entitat no ha aportat tota la documentació adequada dels expedients personals d'una mostra de treballadors per comprovar els aspectes que puguin
tenir rellevància econòmica, com per exemple: la titulació, les resolucions de concessions de triennis. l'acció social, els descomptes en nòmina, etc.
(Objectiu D)

»Excepcions de la revisió de l’àrea de contractació del sector públic

»L'Entitat no ha aportat l'informe del responsable econòmic que consigni la suficiència de crèdit per dur a terme l’execució del contracte o document
equivalent que acrediti l’existència de finançament de l'expedient de contractació del «servei de maquetació i impressió dels programes de mà, llibrets i
díptics de la FOSIB» (MAJ-01/18), fet que suposa un incompliment de l'article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
(LCSP). (Objectiu A)

»L’Entitat no ha aportat la documentació adequada per comprovar que el pressupost base de licitació, 42.337,90 euros, sigui adequat als preus del mercat
en el expedient de contractació del «servei de maquetació i impressió dels programes de mà, llibrets i díptics de la FOSIB» (MAJ-01/18), fet que suposa
un incompliment de l’article 100 de la LCSP. (Objectiu B)

»L'Entitat no ha aportat l’informe jurídic sobre els plecs que regulen el procediment de contractació del «servei de maquetació i impressió dels programes
de mà, llibrets i díptics de la FOSIB» (MAJ-01/18), fet que suposa un incompliment de l’article 122 de la LCSP. (Objectiu B)

»L’Entitat ha aportat les factures de l’execució del contracte del «servei d’assessorament laboral» (MEN 01-18); no obstant, s'ha detectat que en la factura
núm. 247, de data 20 de febrer de 2018, corresponent al servei del mes de gener de l’any 2018, no consta la conformitat en la prestació del servei, fet que
suposa un incompliment de l'article 311 de la LCSP. (Objectiu C)

»L'Entitat no ha aportat la resolució amb l'aprovació motivada per l’òrgan de contractació de la celebració del contracte, el seu finançament i l'obertura del
procediment d'adjudicació d’acord amb les normes de competència aplicables a l'Entitat corresponent al contracte del «servei de maquetació i impressió
dels programes de mà, llibrets i díptics de la FOSIB» (MAJ-01/18), fet que suposa un incompliment de l’article 117 de la LCSP. (Objectiu D)

»L'Entitat no ha publicat la resolució de l’adjudicació en el perfil del contractant dels expedients de contractació del «servei de maquetació i impressió dels
programes de mà, llibrets i díptics de la FOSIB» (MAJ-01/18), del «servei de transport de material, elements tècnics i instrumental de les unitats de
producció dependents de la FOSIB» (MAJ-02/18), i del servei «d’agència de viatges» (DER29/18), fet que suposa un incompliment de l'article 63.3 de la
LCSP. A més, no ha publicat trimestralment en el perfil del contractant la informació relativa als contractes menors amb la informació que determina
l'article 63.4 de la LCSP. (Objectiu D)

»L’Entitat ha realitzat la contractació del «servei d'assessorament laboral» (MEN 01-18), que és una necessitat recurrent que supera l’any de durada,
mitjançant un contracte menor, fet que suposa un incompliment de l’article 23.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP). (Objectiu E)

»L'Entitat ha aportat una relació de contractes menors en la qual únicament ha inclòs el contracte esmentat en el paràgraf anterior; no obstant això, s'ha
constatat que ha realitzat l’adjudicació directa de serveis que suposen necessitats recurrents que superen l'any de durada (per exemple: assessorament
fiscal i comptable, transport d’instruments, desplaçament de personal, maquetació i impressió, neteja, prevenció de riscs laborals, lloguer d’instruments,
agència de viatges, allotjament, il·luminació d'escenaris, informàtics, etc.) i que en alguns casos, a més, superen els imports establerts per als contractes
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menors, fets que suposen incompliments dels articles 23.3 i 138.3 del TRLCSP i dels articles 29.8, 99.2 i 118.1 de la LCSP. (Objectiu E)

»Excepcions de la revisió de l’àrea de subvencions

»La «Disposició addicional primera. Consorcis i fundacions» del Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
Subvencions (TRLS), estableix que en el cas de les fundacions del sector públic autonòmic, la concessió de subvencions s'ha de fer en nom i per compte
de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i requereix l'autorització prèvia de la conselleria d'adscripció, a la qual corresponen també
la resolució dels recursos, l'aprovació de les bases reguladores, si pertoca, i l'exercici de les funcions de control i les inherents a l’exigència de
reintegraments, a la imposició de sancions i a la resta d'actuacions que impliquin l’exercici de potestats administratives. L'Entitat ha informat, dins la
relació de subvencions, de dues convocatòries de beques de formació de la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears «Acadèmia Simfònica» que
no serien, d’acord amb el precepte esmentat subvencions, i que per tant s'haurien de considerar aportacions a títol gratuït en règim de dret privat.
Aquestes aportacions es poden fer d'acord amb els seus estatuts, sempre que, per les seves característiques, no es tracti d'actuacions pròpies de la
competència administrativa de foment i, en tot cas, han de tenir relació directa amb l'objecte de l'activitat contingut en els estatuts. (Objectiu A)

»L'Entitat no ha aportat la documentació relativa a l'autorització prèvia de la conselleria d’adscripció, a la qual corresponen també la resolució dels
recursos, l'aprovació de les bases reguladores, si pertoca, i l'exercici de les funcions de control i les inherents a l’exigència de reintegraments, a la
imposició de sancions i a la resta d'actuacions que impliquin l'exercici de potestats administratives, fet que suposa un incompliment de la Disposició
addicional primera del TRLS. (Objectiu A)

»L’Entitat no ha aportat la documentació justificativa de l’aprovació, per l’òrgan competent, de la convocatòria de beques de formació de la Fundació
Orquestra Simfònica de les Illes Balears «Acadèmia Simfònica», fet que suposa un incompliment de l'article 15 del TRLS (Objectiu A)

»L'Entitat no ha comunicat la convocatòria esmentada a la base de dades nacional de subvencions (BDNS) ni tampoc no ha publicat les subvencions
concedides, fets que suposen un incompliment dels articles 15, 31.2 i 34 del TRLS. (Objectiu A)

»L'Entitat no ha aportat totes les sol·licituds d'admissió presentades amb la fefaença del moment de la seva presentació i tota la documentació justificativa
pertinent que acrediti que els beneficiaris compleixen els requisits de la convocatòria, fet que suposa un incompliment dels apartats 4 i 5 de la
Convocatòria de beques de formació de la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears «Acadèmia Simfònica». (Objectiu B)

»L’Entitat no ha aportat la resolució de concessió de beques per a la participació a l’acadèmia simfònica de la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes
Balears (Programa 1 de la Temporada Simfònica 2017/2018), fet que suposa un incompliment de l'article 21 de TRLS. (Objectiu B)

»L'Entitat no ha aportat la documentació justificativa de la notificació als sol·licitants ni de la publicació a la pàgina web i al Butlletí Oficial de les Illes
Balears (BOIB) de la resolució de concessió de beques per a la participació a l’acadèmia simfònica de la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes
Balears (de les temporades 2017/2018 i 2018/2019), fet que suposa un incompliment de l’article 21 del TRLS i de l’apartat 5 de la Convocatòria de beques
de formació de la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears «Acadèmia Simfònica». (Objectiu B)

»L'Entitat no ha aportat la documentació justificativa de la comprovació de la justificació adequada de la subvenció, així com la realització de l'activitat i el
compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció, fet que suposa un incompliment de l'article 42 de TRLS. (Objectiu C)»
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CONSORCIS DEPENDENTS DE LA CAIB
QUADRE NÚM. IV.9.27. CENTRE BALEARS EUROPA
CENTRE BALEARS EUROPA

Exercici 2018

OBJECTE SOCIAL:
impulsar, organitzar i coordinar activitats relacionades amb la Unió Europea. Promoure
la participació activa dels ciutadans europeus a les Illes Balears, com també informar,
assessorar i assistir tècnicament en temes europeus les entitats consorciades, el
conjunt dels ciutadans i les institucions, i, en general, tota la societat civil de la CAIB.

INGRESSOS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI NEGATIU

0,00
0,00
138.232,00
938.483,00
2.330,00
1.079.045,00
0,00
1.500,00
1.500,00
1.080.545,00
0,00
0,00
0,00
1.080.545,00
-7.192,00

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
III. Inversions immobiliàries
IV. Inv. en empr. i ent. del grup i assoc. l/t
V. Inversions financeres a llarg termini
VI. Actius per imposts diferits
VII. Deutors comercials no corrents

2018
2.960,00
0,00
2.890,00
0,00
0,00
70,00
0,00
0,00

B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
III. Deutors comerc. i altres comptes a cobrar
IV. Inv. en empr. del grup i assoc. c/t
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

2018

474.237,00
0,00
0,00
441.385,00
0,00
10.289,00
1.392,00
21.171,00
477.197,00

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
2018
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
0,00
2. Var. exist. produc. acab. i en curs de fabr.
0,00
3. Treballs realitz. per l'entitat per al seu actiu
0,00
4. Aprovisionaments
0,00
5. Altres ingressos d'explotació
176.512,00
6. Despeses de personal
-886.377,00
7. Altres despeses d'explotació
-199.990,00
8. Amortització de l'immobilitzat
-8.242,00
9. Imputació de subv. de l'immob. no financer
4.925,00
10. Excessos de provisions
2.459,00
11. Deterior. i result. per alien. de l'immob.
-302,00
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
-911.015,00
12. Ingressos financers
0,00
13. Despeses financeres
0,00
14. Var. de valor raonable en inst. financers
0,00
15. Diferències de canvi
0,00
16. Deterior. i resultat per alien. d'inst. financ.
0,00
A.2) RESULTAT FINANCER
0,00
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A1+A2)
-911.015,00
17. Imposts sobre beneficis
0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI OP.CONT (A3+17)
-911.015,00
B) RESULTAT PER OP.INTERROMPUDES
0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A4+B)
-911.015,00

PARTÍCIPS
CAIB
CONSELLS INSULARS (CIMA, CIME, CIEI, CIFO)
UIB
BANKIA, SA

%
53.85
30.77
7.69
7.69

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2017
DESPESES
0,00 1. Despeses de personal
0,00 2. Despeses corrents en béns i serveis
127.843,00 3. Despeses financeres
894.098,00 4. Transferències corrents
0,00
1.021.941,00 OPERACIONS CORRENTS
0,00 6. Inversions reals
0,00 7. Transferències de capital
0,00 OPERACIONS DE CAPITAL
1.021.941,00 OPERACIONS NO FINANCERES
0,00 8. Actius financers
0,00 9. Passius financers
0,00 OPERACIONS FINANCERES
1.021.941,00 TOTAL DESPESES
0,00 RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU
BALANÇ DE SITUACIÓ
2017
PATRIMONI NET I PASSIU
10.122,00 A) PATRIMONI NET
2.373,00 A-1) Fons propis
7.714,00 I. Capital
0,00 II. Reserves
0,00 III. Resultats d'exercicis anteriors
35,00 IV. Altres aportacions de socis
0,00 V. Resultat de l'exercici
0,00 VI. Altres instruments de patrimoni net
A-2) Ajusts per canvis de valor
465.165,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats
0,00 B) PASSIU NO CORRENT
0,00 I. Provisions a llarg termini
430.467,00 II. Deutes amb entitats de crèdit
0,00 III. Altres passius no corrents
0,00 C) PASSIU CORRENT
10.855,00 I. Deutes amb entitats de crèdit
23.843,00 II. Altres passius corrents
475.287,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

2018
886.377,00
200.013,00
0,00
0,00

2017
839.563,00
176.608,00
0,00
0,00

1.086.390,00
1.347,00
0,00
1.347,00
1.087.737,00
0,00
0,00
0,00
1.087.737,00
0,00

1.016.171,00
334,00
0,00
334,00
1.016.505,00
0,00
0,00
0,00
1.016.505,00
5.436,00

2018
229.209,00
225.839,00
81.190,00
0,00
-7.655.827,00
8.711.491,00
-911.015,00
0,00
0,00
3.370,00
10.289,00
10.289,00
0,00
0,00
237.699,00
0,00
237.699,00
477.197,00

2017
243.446,00
236.651,00
81.190,00
0,00
-6.782.140,00
7.811.288,00
-873.687,00
0,00
0,00
6.795,00
165.529,00
12.823,00
0,00
152.706,00
66.312,00
0,00
66.312,00
475.287,00

ALTRES DADES
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
151.843,00
-839.563,00
-165.730,00
-16.295,00
6.936,00
-10.878,00
0,00
-873.687,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-873.687,00
0,00
-873.687,00
0,00
-873.687,00

PRESENTACIÓ DE:
Comptes anuals
Informe d'auditoria
Firma d'auditoria
Deute viu a final de l'exercici
Contractes formalitzats
Subvencions i ajudes concedides
PERSONAL
Nombre mitjà de treballadors
Mitjana de despesa de personal

242

SÍ
NO
X
X
C.M.S. Auditors Associats, S.L.
Nre. operacions
Import total
0,00
0,00
6,00
42.738,00
1,00
67.200,00
2018
16,00
55.398,56

2017
17,83
47.087,08
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RESULTAT DEL CONTROL FINANCER I DE L'AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA FINANCERA

«[…]

»Opinió amb excepcions

»Hem fet una auditoria financera dels comptes anuals del Consorci Centre Balears Europa (l'Entitat), que comprenen el balanç al 31 de desembre de
2018, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net i la liquidació del pressupost corresponents a l’exercici anual acabat en aquesta
data, com també la memòria dels comptes anuals que inclou un resum de les polítiques comptables significatives.

»En la nostra opinió, excepte pels efectes de les qüestions descrites en la secció Fonament de l’opinió amb excepcions del nostre informe, els comptes
anuals adjunts expressen, en tots els aspectes materials, la imatge fidel de la situació financera de l'Entitat a 31 de desembre de 2018, com també dels
resultats de les seves operacions i de la liquidació del pressupost corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, i de conformitat amb el marc
normatiu d'informació financera que ha aplicat l’Entitat que és el Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla general de
comptabilitat.

»Fonament de l’opinió amb excepcions

»En el desenvolupament del nostre treball s’han posat de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten l'opinió de l"informe:

»Excepcions

»En l’aplicació dels procediments d’auditoria s’ha detectat que l'Entitat no va reconèixer durant l’exercici 2017 un ingrés, per import de 7.500,00 euros,
corresponent al 30% del conveni específic COMM/MAD/ED/2017 ES162; aquest import ha estat imputat incorrectament al resultat de l'exercici 2018.
També es va detectar que existia un excés d’ingrés a l’exercici 2017 per un import de 6.500,00 euros, corresponent al 30% del conveni específic de
l'exercici anterior que s'havia d’haver imputat al resultat de l’esmentat exercici. En conseqüència, l’epígraf «V. Resultats d'exercicis anteriors» del
patrimoni net del balanç adjunt esta infravalorat en 7.500,00 euros i el resultat de l’exercici 2018 del compte de pèrdues i guanys adjunt està sobrevalorat
en el mateix import. A més, les xifres comparatives de l'exercici anterior de l’epígraf «III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar» de l’actiu corrent
del balanç adjunt, de l’epígraf «V. Resultats d’exercicis anteriors» del patrimoni net del balanç adjunt i del resultat de l’exercici 2017 del compte de pèrdues
i guanys adjunt estan infravalorats en 7.500,00 euros, 6.500,00 euros i 1.000,00 euros, respectivament.

»L'Entitat, d’acord amb l’art. 5 dels seus estatuts, té el caràcter de mitjà propi de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la resta
d'ens de dret públic o de dret privat integrats en el sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma que, d’acord amb el Text refós, hagin de ser
considerats poders adjudicadors. De la mateixa manera, el Centre té el caràcter de mitjà propi de la resta d’institucions membres del Centre. La memòria
adjunta no inclou la informació que estableix l'art. 32.2.b. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), respecte al
compliment del requisit de que més del 80 per cent de les activitats de l’'Entitat es portin a terme en l'exercici de les comeses que li han confiat el poder
adjudicador que fa l’encàrrec i que el controla o altres persones jurídiques controlades de la mateixa manera per l’entitat que fa l’encàrrec. La LCSP
estableix que el compliment efectiu d'aquest requisit ha de quedar reflectit en la memòria integrant dels comptes anuals de l’ens destinatari de l’encàrrec i,
en conseqüència, ha de ser objecte de verificació per l'auditor de comptes en la realització de l’auditoria dels comptes anuals esmentats de conformitat
amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes.
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[…]

»Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la nostra opinió amb excepcions.

»Paràgrafs d’èmfasi

»Cridem l’atenció sobre les notes «A. Organització i activitat del Consorci» i «G. Fons propis», «10. lngressos i despeses» i «13. Altra informació» de la
memòria adjunta, en les qual es mostra que el 97,8% dels recursos obtinguts pel Consorci corresponen a transferències corrents i encomanes de gestió
realitzades per l’Administració General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquest fet evidencia que el Consorci depèn de les aportacions que
realitza la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per poder continuar amb la seva activitat. La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb
aquesta qüestió.

»Cridem l’atenció sobre la nota «E. Actius financers» de la memòria adjunta, en la qual s'indica que l'import de 10.288,70 euros, que figura classificat a
l’epígraf «V. Inversions financeres a curt termini» de l'actiu corrent del balanç, correspon al dipòsit consignat al Jutjat Social com a costes i interessos de
demora per un acomiadament de l'any 2013. També cridem l’atenció sobre la nota «J. Altra informació» de la memòria adjunta, en la qual s’indica que el
29 de maig de 2017 va arribar la proposta de liquidació dels interessos i taxació dels costs del judici per valor de 10.288,70 euros que s’han provisionat, a
l’epígraf «I. Provisions a llarg termini» del passiu no corrent del balanç. També sindica que l'advocat de l'Entitat ha presentat un recurs de revisió el 9
d'octubre de 2017 i un recurs de suplicació l’11 de gener de 2018. La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Cridem l'atenció sobre la nota «F. Passius financers» de la memòria adjunta, en la qual s'indica que l'import de 152.705,86 euros, que figura classificat a
l’epígraf «II. Deutes a curt termini» del passiu corrent del balanç (a l'exercici anterior a l’epígraf «II. Deutes a llarg termini» del passiu no corrent del
balanç), correspon a les subvencions, donacions i llegats que, segons aplicació de la Instrucció 1/2008 de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació,
s'haurien de retornar. També s'indica que aquest any 2018 s'han iniciat els tràmits per realitzar el reintegrament d'aquest import. La nostra opinió no ha
estat modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Altres qüestions

»Tal com s'indica en la nota B de la memòria adjunta, d'acord amb la normativa que regeix l'actuació de l'Entitat, els comptes anuals adjunts, els han
preparat l’òrgan de govern d'acord amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a l’Entitat amb el propòsit de mostrar la imatge fidel. En
conseqüència, els comptes anuals adjunts s’han preparat en virtut d'aquest marc normatiu d’informació financera i han estat auditats aplicant les Normes
d’Auditoria del Sector Públic de la Intervenció General de l'Estat. Aquest informe en cap cas s'ha d'entendre com un informe d'auditoria en els termes
prevists en la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes vigent a Espanya.

»L'Entitat té implantats procediments, respecte a la protecció de dades de caràcter personal, que asseguren raonablement la seva seguretat. No obstant
això, ha manifestat que es troba pendent l’avaluació d’impacte en el tractament de dades personals, d'acord amb l’art. 28 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5
de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, que està prevista la seva realització a finals de l'any 2019 o bé a principis de
l'any 2020.

[...]
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»Responsabilitats de la direcció i dels responsables del govern de l’Entitat en relació amb els comptes anuals

[...]

»Els comptes anuals als quals es refereix aquest informe varen ser formulats per l’òrgan de govern de l’Entitat el 6 de febrer de 2019 i varen ser posats a
la disposició de C.M.S. Auditors Associats, S.L. el 8 de març de 2019.»
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QUADRE NÚM. IV.9.28. CONSORCI ESCOLA D'HOTELERIA DE LES ILLES BALEARS
CONSORCI ESCOLA D'HOTELERIA DE LES ILLES BALEARS

OBJECTE SOCIAL:
Impartir la docència en el camp de l’hoteleria, la formació d’empresaris i professionals
per a l’empresa, i fomentar la investigació científica i tècnica al servei d’aquests estudis.

INGRESSOS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI NEGATIU

0,00
0,00
1.087.038,08
2.736.804,00
448.820,21
4.272.662,29
0,00
150.000,00
150.000,00
4.422.662,29
0,00
0,00
0,00
4.422.662,29
0,00

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
III. Inversions immobiliàries
IV. Inv. en empr. i ent. del grup i assoc. l/t
V. Inversions financeres a llarg termini
VI. Actius per imposts diferits
VII. Deutors comercials no corrents

2018
388.123,12
1.182,42
386.940,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
III. Deutors comerc. i altres comptes a cobrar
IV. Inv. en empr. del grup i assoc. c/t
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

2018

1.787.285,42
0,00
33.917,52
1.620.591,60
0,00
0,00
0,00
132.776,30
2.175.408,54

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
2018
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
1.832.846,27
2. Var. exist. produc. acab. i en curs de fabr.
0,00
3. Treballs realitz. per l'entitat per al seu actiu
0,00
4. Aprovisionaments
-397.311,68
5. Altres ingressos d'explotació
96.264,23
6. Despeses de personal
-2.472.956,97
7. Altres despeses d'explotació
-999.473,23
8. Amortització de l'immobilitzat
-102.534,87
9. Imputació de subv. de l'immob. no financer
102.534,87
10. Excessos de provisions
0,00
11. Deterior. i result. per alien. de l'immob.
0,00
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
-1.940.631,38
12. Ingressos financers
0,00
13. Despeses financeres
0,00
14. Var. de valor raonable en inst. financers
0,00
15. Diferències de canvi
0,00
16. Deterior. i resultat per alien. d'inst. financ.
0,00
A.2) RESULTAT FINANCER
0,00
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A1+A2)
-1.940.631,38
17. Imposts sobre beneficis
0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI OP.CONT (A3+17)
-1.940.631,38
B) RESULTAT PER OP.INTERROMPUDES
0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A4+B)
-1.940.631,38

Exercici 2018

PARTÍCIPS
CAIB
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

%
61.54
38.46

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2017
DESPESES
0,00 1. Despeses de personal
0,00 2. Despeses corrents en béns i serveis
1.246.657,18 3. Despeses financeres
2.296.863,00 4. Transferències corrents
496.618,92
4.040.139,10 OPERACIONS CORRENTS
0,00 6. Inversions reals
100.000,00 7. Transferències de capital
100.000,00 OPERACIONS DE CAPITAL
4.140.139,10 OPERACIONS NO FINANCERES
8.821,25 8. Actius financers
0,00 9. Passius financers
8.821,25 OPERACIONS FINANCERES
4.148.960,35 TOTAL DESPESES
-63.448,90 RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU
BALANÇ DE SITUACIÓ
2017
PATRIMONI NET I PASSIU
340.427,31 A) PATRIMONI NET
2.090,06 A-1) Fons propis
338.337,25 I. Capital
0,00 II. Reserves
0,00 III. Resultats d'exercicis anteriors
0,00 IV. Altres aportacions de socis
0,00 V. Resultat de l'exercici
0,00 VI. Altres instruments de patrimoni net
A-2) Ajusts per canvis de valor
1.735.157,77 A-3) Subvencions, donacions i llegats
0,00 B) PASSIU NO CORRENT
37.661,47 I. Provisions a llarg termini
1.551.966,23 II. Deutes amb entitats de crèdit
0,00 III. Altres passius no corrents
0,00 C) PASSIU CORRENT
0,00 I. Deutes amb entitats de crèdit
145.530,07 II. Altres passius corrents
2.075.585,08 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

2018
2.472.956,97
1.396.784,91
0,00
0,00

2017
2.504.798,02
1.554.882,25
0,00
0,00

3.869.741,88
150.230,68
0,00
150.230,68
4.019.972,56
0,00
0,00
0,00
4.019.972,56
402.689,73

4.059.680,27
152.728,98
0,00
152.728,98
4.212.409,25
0,00
0,00
0,00
4.212.409,25
0,00

2018
489.240,67
145.255,96
0,00
0,00
-17.859.152,54
19.945.039,88
-1.940.631,38
0,00
0,00
343.984,71
0,00
0,00
0,00
0,00
1.686.167,87
0,00
1.686.167,87
2.175.408,54

2017
-328.189,08
-624.708,66
0,00
0,00
-15.992.488,77
17.234.443,88
-1.866.663,77
0,00
0,00
296.519,58
0,00
0,00
0,00
0,00
2.403.774,16
0,00
2.403.774,16
2.075.585,08

ALTRES DADES
2017
2.079.339,12
0,00
0,00
-453.694,72
113.675,65
-2.504.798,02
-1.101.187,53
-103.183,49
103.183,49
0,00
0,00
-1.866.665,50
1,73
0,00
0,00
0,00
0,00
1,73
-1.866.663,77
0,00
-1.866.663,77
0,00
-1.866.663,77
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PRESENTACIÓ DE:
Comptes anuals
Informe d'auditoria
Firma d'auditoria
Deute viu a final de l'exercici
Contractes formalitzats
Subvencions i ajudes concedides
PERSONAL
Nombre mitjà de treballadors
Mitjana de despesa de personal

SÍ
NO
X
X
C.M.S. Auditors Associats, S.L.
Nre. operacions
Import total
0,00
0,00
27,00
805.127,65
0,00
0,00
2018
64,00
38.639,95

2017
64,00
39.137,46
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RESULTAT DEL CONTROL FINANCER I DE L'AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA FINANCERA

«[…]

»Opinió amb excepcions

»Hem fet una auditoria financera dels comptes anuals del Consorci Escota d'Hoteleria de les Illes Balears (l’Entitat), que comprenen el balanç al 31 de
desembre de 2018, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net i la liquidació del pressupost corresponents a l’exercici anual
acabat en aquesta data, com també la memòria dels comptes anuals que inclou un resum de les polítiques comptables significatives.

»En la nostra opinió, excepte pels possibles efectes i pels efectes de les qüestions descrites en la secció Fonament de l’opinió amb excepcions del nostre
informe, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes materials, la imatge fidel de la situació financera de l'Entitat a 31 de desembre de
2018, com també dels resultats de les seves operacions i de la liquidació del pressupost corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, i de
conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d’aplicació que és el Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el
Pla general de comptabilitat.

»Fonament de l’opinió amb excepcions

»En el desenvolupament del nostre treball s’han posat de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten l'opinió de l’informe:

»Limitacions a l’abast

»L'Entitat no ha proporcional evidència documental del dret d'ús o la propietat dels terrenys i construccions on està ubicada i realitza la seva activitat, així
com tampoc cap contracte o conveni amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que reguli el seu ús en exercicis anteriors i entre l’1 de gener i el 30
desembre de 2018. El 29 setembre de 2018 es va publicar al BOIB la Resolució del director general del Tresor, Política Financera i Patrimoni per la qual
s’autoritza l'adscripció al Consorci Escola d’Hoteleria de les Illes Balears i es deixa sense efecte qualsevol adscripció anterior de l'edifici Arxiduc Lluís
Salvador, ubicat a la carretera de Valldemossa, km 7.5 (DGTPFP 162/2018 PATRIM). L’Entitat no ha proporcionar cap valoració econòmica d’aquest
edifici i de les seves instal·lacions, elements que el Consorci fa servir per portar a terme la seva activitat. En conseqüència, no ens ha estat possible
determinar el valor pel qual aquest edifici hauria de figurar a l’actiu no corrent del balanç adjunt, així com tampoc l'efecte d’aquest ús en el compte de
pèrdues i guanys adjunt.

»L'epígraf «III. Deutes a curt termini» i l’epígraf «V. Creditors comercials i altres comptes a pagar» del passiu corrent del balanç de situació adjunt, a 31 de
desembre de 2018, presenten saldos de 291.557,2 1 euros i 759.395,57 euros, respectivament. La nota «G. Passius financers» de la memòria adjunta
indica que dins el primer d’aquests saldos hi ha un import de 271.458,00 euros, comptabilitzat com a deutes transformables en subvencions, que
correspon a resolucions de concessió de subvencions per a la realització de cursos de formació professional per a l’ocupació que encara no s’han impartit
al tancament de l’exercici 2018. La mateixa nota indica que dins el segon d’aquests saldos hi ha un import de 475.195,75 euros que correspon a l'import
de resolucions d'anys passats del SOIB per fer cursos de formació que ja s'han impartit, que no s'han gastat i que estan pendents de la liquidació final per
part del SOIB o de reconvertir-se en noves resolucions per impartir més cursos del SOIB. Per tant, dins el passiu corrent, al tancament de l’exercici 2018,
hi ha registrat un import de 746.653,75 euros vinculat als cursos esmentats, que representa el 34,3% del total del balanç. L’Entitat no porta un control
adequat de la composició i evolució d’aquests saldos, ni hem pogut aplicar procediments alternatius per obtenir evidència de la seva raonabilitat i de la
seva classificació dins els epígrafs esmentats del balanç. En conseqüència, no hem pogut obtenir evidència suficient i adequada que ens permeti
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assegurar, raonablement, que tots els saldos vinculats a les subvencions del SOIB per a la realització de cursos estan correctament classificats com a
deutes transformables en subvencions i com a deutes per subvencions a reintegrar, dins el passiu corrent del balanç de situació a 31 de desembre de
2018.

»Excepció

»Segons el criteri establert a la nota «D. Normes de registre i valoració» de la memòria adjunta des de l'any 2007 l’Entitat considera que les inversions
imputables al compte «211. Construccions» és millor deixar-les a valor net comptable zero, atès que l'Edifici Arxiduc Lluís Salvador és propietat de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears; és a dir, totes les inversions realitzades a l’edifici esmentat es consideren despesa el mateix any en que es
realitzen. No obstant això, el marc normatiu d’informació financera aplicat per l’Entitat estableix que s’ha de considerar un actiu els recursos controlats
econòmicament per l’entitat, resultants de successos passats, dels quals s'espera que l’empresa obtingui beneficis o rendiments econòmics en el futur.
Per tant, tot i que la propietat de l'edifici esmentat no correspongui a l’Entitat, si aquesta el controla econòmicament, abans sense una cessió formal i a
partir de setembre de 2018 per adscripció, les inversions realitzades a la construcció s'haurien d’haver registrat com actiu no corrent i amortitzar-se segon
la seva vida útil. En conseqüència, l’epígraf «II. Immobilitzat material» de l’actiu no corrent del balanç està infravalorat en el valor net comptable de les
inversions realitzades des de l’exercici 2007 a l’exercici 2018 a l’Edifici Arxiduc Lluís Salvador i els epígrafs «V. Resultats d’exercicis anteriors» i «VII.
Resultat de l’exercici» del patrimoni net del balanç infravalorats en l'import corresponent als exercici 2007 a 2017 i l’import corresponent a l'exercici 2018,
respectivament.

[…]

»Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la nostra opinió amb excepcions.

»Paràgrafs d’èmfasi

»Cridem l'atenció sobre la nota «I. Fons propis» de la memòria adjunta, en la qual es mostra que els fons propis de l'Entitat al tancament de l’exercici 2017
eren negatius per import de 624.708,66 euros. En aquesta nota s’indica que la partida «Altres aportacions de socis» recull l'acumulat de les subvencions
corrents nominatives per pressupost rebudes de la CAIB des de l’exercici 2009. L'import nominatiu que ha aportat la CAIB per l’exercici 2018 ha estat de
1.560.000,00 euros, una partida de 484.291,34 euros concedida per reduir el dèficit de l’exercici actual, i una partida de 624.708,66 euros la finalitat de la
qual es reduir els fons propis negatius d'exercicis anteriors que tenia acumulats. A més, s'indica que hi ha hagut també una aportació de la Universitat de
les Illes Balears per import de 41.596,00 euros. Aquesta aportació es la diferència de la compensació d'altres partides de serveis que es presten
mútuament la UIB i l’EHIB. També cridem l’atenció sobre la nota «N. Operacions amb parts vinculades» de la memòria adjunta i sobre la liquidació del
pressupost administratiu adjunta, en les quals es mostra que el 65,3% dels ingressos meritats l'exercici 2018 corresponen a transferències corrents i de
capital de les entitats consorciades, fet que evidencia que l'Entitat depèn d’aquestes aportacions per poder continuar amb la seva activitat. La nostra
opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Cridem l’atenció sobre la nota «J. Situació fiscal» de la memòria adjunta, en la qual s’indica que durant l’exercici 2017 vàrem rebre una citació de
l'Agència Tributaria (AEAT) per revisar l’aplicació de l’IVA a l’EHIB. Per falta de coneixement sobre l'obligatorietat de les comunicacions electròniques amb
l’AEAT no vàrem poder atendre en termini l’esmentada citació. Això va derivar en una aplicació unilateral per part de l’AEAT de no conformitat amb l’IVA
deduït a l’exercici 2016 per un import de 33.367,25 euros, un recàrrec de 3.336,73 euros i una sanció de 1.181,25 euros. Al desembre de 2017 ens vàrem
assabentar d’aquest fet i ens posàrem en contacte amb la inspectora del nostre expedient. La seva recomanació va ser liquidar l’import reclamat, que ja
estava en providència de constrenyiment, i posar com a deduïble a l'exercici 2017 la quantitat reclamada i pagada per, posteriorment a l’exercici 2018,
reactivar la citació d’inspecció i poder atendre i discutir la idoneïtat del nostre procediment en l’aplicació de l’IVA. Així, a 31 de desembre de 2017, teníem
com a saldo deutor amb l’AEAT en concepte d’IVA la quantitat de 46.344,89 euros dels que 42.783,21 euros corresponien a la liquidació de 2017 i
3.561,68 euros a la liquidació de 2016. La devolució d'aquesta quantitat estava condicionada a les conclusions i acords als que arribessin l’EHIB i l’AEAT
una vegada es pogués realitzar la revisió i comprovació ó de totes les dades. Durant l’exercici 2018 s’ha duit a terme la inspecció de l’AEAT per la revisió
de l’aplicació de l’IVA per part de l’EHIB, considerant-se conforme per part de l’AEAT i procedint aquesta a la devolució a l’EHIB de l’import sol·licitat al
2017 (42.783,21 euros). Respecte al saldo de 2016, l’AEAT no ha procedit a la devolució de l’import declarat (3.561,68 euros) per considerar que el
termini per la reclamació de la citada quantitat va acabar el 13 d’octubre de 2017 amb la notificació de liquidació provisional que ens va enviar en aquell
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moment. La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Altres qüestions

»Tal com s'indica en la nota B de la memòria adjunta, d'acord amb la normativa que regeix l’actuació de l’Entitat, els comptes anuals adjunts, els han
preparat l’òrgan de govern d'acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’Entitat amb el propòsit de mostrar la imatge fidel. En
conseqüència, els comptes anuals adjunts s'han preparat en virtut d'aquest marc normatiu d'informació financera i han estat auditats aplicant les Normes
d'Auditoria del Sector Públic de la Intervenció General de l'Estat. Aquest informe en cap cas s'ha d'entendre com un informe d’auditoria en els termes
prevists en la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes vigent a Espanya.

»La «liquidació del pressupost administratiu» dels comptes anuals adjunts, mostra que l’Entitat ha executat despesa del capítol «VI. Inversions reals» per
damunt de les previsions de despesa del pressupost de capital, per import de 230,68 euros. Aquest fet suposa un incompliment de l'article 40.3 de la Llei
14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears (LFCAIB), que estableix que tenen caràcter limitador, a l’efecte de
requerir l’autorització prèvia del conseller competent en matèria d’hisenda i pressuposts a què fa referència l’article 63 de la Llei esmentada, l'import total
de les previsions de variacions dels actius i els passius no financers incloses en el pressupost de capital. A més, a l’esmentada «liquidació del pressupost
administratiu» hi ha registrades modificacions de crèdit les quals no consta que s'hagin aprovat per l’òrgan corresponent i tramitat d'acord amb l’article 63
de l’LFCAIB i l’article 5 del Decret 128/1993, de 16 de desembre, sobre la comptabilitat i rendició de comptes de les empreses públiques de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, així com l’incompliment de l’article 40.3 de l’LFCAIB és per un excés de despesa per import de 50.230,68 euros.

»L’Entitat va iniciar el procés d’adaptació de les seves polítiques i procediments, relatius al tractament de dades personals, amb la finalitat d’assolir els
objectius que, en aquesta matèria, estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril (RGPD). En quan a l’actuació relativa a la detecció i millora de deficiències, es
troba previst l’execució d’aquest procediment de revisió durant l’any 2019.

[...]

»Responsabilitats de la direcció i dels responsables del govern de l’Entitat en relació als comptes anuals

[...]

»Els comptes anuals als quals es refereix aquest informe varen ser formulats per l’òrgan de govern de l’Entitat el 27 de febrer de 2019 i varen ser posats a
la disposició de C.M.S. Auditors Associats, S.L. el 7 de març de 2019.»

249

Informe del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018

QUADRE NÚM. IV.9.29. CONSORCI PER A LA RECUPERACIÓ DE LA FAUNA DE LES ILLES BALEARS
CONSORCI PER A LA RECUPERACIÓ DE LA FAUNA DE LES ILLES BALEARS

OBJECTE SOCIAL:
Gestionar i promoure, dins de la seva finalitat institucional, el desenvolupament de
quantes activitats siguin necessàries per a la recuperació d'animals silvestres, les
atencions veterinàries, alimentació, cures i el manteniment de les instal·lacions, neteja i
adequació d'aquestes a la seva finalitat.

INGRESSOS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI NEGATIU

2018
0,00
0,00
163,65
928.013,00
0,00
928.176,65
0,00
136.132,50
136.132,50
1.064.309,15
0,00
0,00
0,00
1.064.309,15
-5.780,56

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
III. Inversions immobiliàries
IV. Inv. en empr. i ent. del grup i assoc. l/t
V. Inversions financeres a llarg termini
VI. Actius per imposts diferits
VII. Deutors comercials no corrents

2018
1.219.439,17
824.407,20
395.031,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
III. Deutors comerc. i altres comptes a cobrar
IV. Inv. en empr. del grup i assoc. c/t
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

541.269,74
0,00
0,00
453.027,35
0,00
50,00
0,00
88.192,39
1.760.708,91

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
2018
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
163,65
2. Var. exist. produc. acab. i en curs de fabr.
0,00
3. Treballs realitz. per l'entitat per al seu actiu
0,00
4. Aprovisionaments
-757.334,55
5. Altres ingressos d'explotació
933.810,58
6. Despeses de personal
0,00
7. Altres despeses d'explotació
-76.581,49
8. Amortització de l'immobilitzat
-77.462,00
9. Imputació de subv. de l'immob. no financer
77.462,00
10. Excessos de provisions
-117,36
11. Deterior. i result. per alien. de l'immob.
0,00
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
99.940,83
12. Ingressos financers
0,00
13. Despeses financeres
0,00
14. Var. de valor raonable en inst. financers
0,00
15. Diferències de canvi
0,00
16. Deterior. i resultat per alien. d'inst. financ.
0,00
A.2) RESULTAT FINANCER
0,00
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A1+A2)
99.940,83
17. Imposts sobre beneficis
0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI OP.CONT (A3+17)
99.940,83
B) RESULTAT PER OP.INTERROMPUDES
0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A4+B)
99.940,83

Exercici 2018

PARTÍCIPS
CAIB
FUNDACIÓ NATURA PARC

%
55.50
44.50

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2017
DESPESES
0,00 1. Despeses de personal
0,00 2. Despeses corrents en béns i serveis
3.284,32 3. Despeses financeres
681.277,82 4. Transferències corrents
0,00
684.562,14 OPERACIONS CORRENTS
0,00 6. Inversions reals
236.752,73 7. Transferències de capital
236.752,73 OPERACIONS DE CAPITAL
921.314,87 OPERACIONS NO FINANCERES
0,00 8. Actius financers
0,00 9. Passius financers
0,00 OPERACIONS FINANCERES
921.314,87 TOTAL DESPESES
0,00 RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU

2018

BALANÇ DE SITUACIÓ
2017
PATRIMONI NET I PASSIU
782.870,64 A) PATRIMONI NET
237.970,75 A-1) Fons propis
544.846,99 I. Capital
0,00 II. Reserves
0,00 III. Resultats d'exercicis anteriors
52,90 IV. Altres aportacions de socis
0,00 V. Resultat de l'exercici
0,00 VI. Altres instruments de patrimoni net
A-2) Ajusts per canvis de valor
452.900,73 A-3) Subvencions, donacions i llegats
0,00 B) PASSIU NO CORRENT
0,00 I. Provisions a llarg termini
416.112,55 II. Deutes amb entitats de crèdit
0,00 III. Altres passius no corrents
89,54 C) PASSIU CORRENT
0,00 I. Deutes amb entitats de crèdit
36.698,64 II. Altres passius corrents
1.235.771,37 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

2017

0,00
833.916,04
0,00
0,00

0,00
621.208,64
0,00
14.345,78

833.916,04
236.173,67
0,00
236.173,67
1.070.089,71
0,00
0,00
0,00
1.070.089,71
0,00

635.554,42
233.111,45
0,00
233.111,45
868.665,87
0,00
0,00
0,00
868.665,87
52.649,00

2018
1.309.224,86
177.842,35
0,00
77.901,52
0,00
0,00
99.940,83
0,00
0,00
1.131.382,51
0,00
0,00
0,00
0,00
451.484,05
0,00
451.484,05
1.760.708,91

2017
874.089,76
79.287,51
0,00
73.588,70
-7.435,78
0,00
13.134,59
0,00
0,00
794.802,25
0,00
0,00
0,00
0,00
361.681,61
0,00
361.681,61
1.235.771,37

ALTRES DADES
2017
27.284,32
0,00
0,00
-542.151,80
621.401,36
0,00
-79.056,84
-71.029,55
71.029,55
-14.345,78
0,00
13.131,26
3,33
0,00
0,00
0,00
0,00
3,33
13.134,59
0,00
13.134,59
0,00
13.134,59
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PRESENTACIÓ DE:
Comptes anuals
Informe d'auditoria
Firma d'auditoria
Deute viu a final de l'exercici
Contractes formalitzats
Subvencions i ajudes concedides
PERSONAL
Nombre mitjà de treballadors
Mitjana de despesa de personal

SÍ
NO
X
X
C.M.S. Auditors Associats, S.L.
Nre. operacions
Import total
0,00
0,00
3,00
67.008,46
0,00
0,00
2018

2017
0,00
0,00

0,00
0,00
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RESULTAT DEL CONTROL FINANCER I DE L'AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA FINANCERA

«[…]

»Opinió amb excepcions

»Hem fet una auditoria financera dels comptes anuals del Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (l'Entitat), que comprenen el
balanç al 31 de desembre de 2018, el compte de pèrdues i guanys i la liquidació del pressupost corresponents a l’exercici anual acabat en aquesta data,
com també la memòria dels comptes anuals que inclou un resum de les polítiques comptables significatives.

»En la nostra opinió, excepte pels efectes de les qüestions descrites en la secció Fonament de l’opinió amb excepcions del nostre informe, els comptes
anuals adjunts expressen, en tots els aspectes materials, la imatge fidel de la situació financera de l'Entitat a 31 de desembre de 2018, com també dels
resultats de les seves operacions i de la liquidació del pressupost corresponents a l'exercici anual finalitzat en aquesta data, i de conformitat amb el marc
normatiu d'informació financera que ha aplicat l’Entitat que és el Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla general de
comptabilitat.

»Fonament de l’opinió amb excepcions

»En el desenvolupament del nostre treball s’han posat de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten l'opinió de l’informe:

»Excepcions

»L'epígraf «I. Immobilitzat intangible» de l'actiu no corrent del balanç adjunt, que presenta un saldo de 824.407,20 euros, inclou com alta de l’exercici 2018
un import de 277.909,76 euros. Aquest import, segons la nota «4. Normes de registre i valoració» de la memòria adjunta, correspon a la diferencia entre la
valoració inicial de la cessió d'ús de l'immoble propietat de la Fundació Natura Parc (FNP), per import de 400.000,00 euros, realitzada l'exercici 2006, i una
segona valoració, realitzada el febrer de l’exercici 2014, que estableix el valor de la cessió d’ús en 677.909,76 euros, per les ampliacions i les millores de
les instal·lacions cedides. D'acord amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a l’Entitat, el nou valor raonable de la cessió d’ús s'havia d’haver
registrat a l’exercici 2014 i, des d’aquell exercici, amortitzat aquest valor i imputat al resultat de l’exercici el mateix import per la cessió gratuïta. En
conseqüència, l’epígraf «I. Immobilitzat intangible» de l'actiu no corrent del balanç adjunt esta infravalorar en un import de 78.313.54 euros (les xifres
comparatives de l'exercici anterior infravalorades en un import de 364.560.59 euros) i l’epígraf «A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts» del
patrimoni net del balanç esta infravalorat en els mateixos imports.

»L'epígraf «l. Immobilitzat intangible» de l'actiu no corrent del balanç adjunt, que presenta un saldo de 824.407,20 euros, inclou un valor de 327.294,77
euros d’elements donats d'alta els exercicis 2017 i 2018, per import de 139.090,98 euros i 188.203,79 euros, respectivament (a l’exercici 2017 part de les
altes es varen classificar a l'epígraf «II. Immobilitzat material de l'actiu» no corrent del balanç per import de 133.770,24 euros). D'acord amb el marc
normatiu d’informació financera aplicable a l'Entitat, són actius els béns, drets i altres recursos controlats econòmicament per l’entitat, resultants de
successos passats, dels quals s’espera que l'entitat obtingui beneficis o rendiments econòmics en el futur. D'acord amb els conceptes que figuren en els
documents justificants dels registres comptables d’alta dels esmentats elements, aquests no compleixen amb la definició d’actiu per a l'Entitat i, per tant,
s'haurien d’haver imputat com a despeses al resultat de l’exercici i, en conseqüència, com a ingrés les subvencions rebudes per al seu finançament. A
més, l'Entitat no ha imputat adequadament l’import de les subvencions de capital aplicades al finançament d’elements de l'actiu no corrent a l'epígraf «A-3)
Subvencions, donacions i llegats rebuts» del patrimoni net del balanç. En conseqüència, el saldo de l’epígraf «I. Immobilitzat intangible» de l’actiu no
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corrent del balanç adjunt esta sobrevalorat en 325.326,22 euros (4.682,38 euros a l’exercici anterior), les xifres comparatives de l’epígraf «II. Immobilitzat
material» de l'actiu no corrent del balanç estan sobrevalorades en 133.770,24 euros, el saldo de l'epígraf «A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts»
del patrimoni net del balanç està sobrevalorat en 201.263,59 euros (150.437,13 euros a l'exercici anterior), l'epígraf «III. Deutes a curt termini» del passiu
corrent del balanç està infravalorat en 5.961,06 euros, l’epígraf «4. Aprovisionaments» del compte de pèrdues i guanys està infravalorat en 188.203,79
euros (139.090,98 euros a l'exercici anterior), el saldo de l’epígraf «5. Altres ingressos d'explotació» del compte de pèrdues i guanys està infravalorat en
58.180,00 euros (138.452,62 euros a l'exercici anterior) i les xifres comparatives de l’epígraf «12. Altres resultats» del compte de pèrdues i guanys estan
infravalorades en 11.984,51 euros. Per últim, el resultat de l'exercici 2018 està sobrevalorat en 130.023,69 euros i el resultat de l'exercici anterior
infravalorat en 11.984,51 euros.

»L'epígraf «III. Deutors comercials i altres comptes a pagar» de l'actiu corrent del balanç adjunt, que presenta un saldo de 446.215,97 euros, inclou un
import de 36.005,97 euros que, segons els registres comptables de l'Entitat, correspon al Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
(FOGAIBA). Segons la informació rebuda del FOGAIBA, no queden imports pendent de pagament a l'Entitat. A més, d'acord amb els registres comptables
de l’Entitat, l’import corresponent al projecte finançat amb càrrec al Programa de desenvolupament rural (PDR), 357.980,00 euros, s'ha cobrat íntegrament
i s'ha imputat a l'epígraf «A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts». No obstant això, d'aquesta subvenció amb càrrec al PDR resta per executar un
import de 36.005,97 euros que figuren registrats correctament com a deutes transformables en subvencions. En conseqüència, l’epígraf «III. Deutors
comercials i altres comptes a pagar» de l'actiu corrent del balanç adjunt està sobrevalorat en un import de 36.005,97 euros i l’epígraf «A-3) Subvencions,
donacions i llegats rebuts» del patrimoni net del balanç sobrevalorat en el mateix import.

»L’epígraf «III. Deutors comercials i altres comptes a pagar» de l'actiu corrent del balanç adjunt, que presenta un saldo de 446.215,97 euros (385.051,56
euros a l'exercici anterior), inclou un import de 332.210,00 euros que correspon a l’Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears (a l'exercici anterior
un import de 279.050,56 euros correspon al Fons de Garantía Agrària i Pesquera de les Illes Balears). Per la vinculació entre les entitats, totes
controlades per la CAIB, i pel concepte del dret de cobrament, correspon a un projecte que s'ha de finançar amb el fons per afavorir el turisme sostenible
(a l’exercici anterior també correspon a finançament de projectes), d’acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’Entitat, l’import de
332.210,00 euros (a l’exercici anterior un import de 279.050,56 euros) s'ha de classificar en l’epígraf d’inversions en empreses del grup i associades a curt
termini. En conseqüència, l’epígraf «III. Deutors comercials i altres comptes a pagar» de l’actiu corrent del balanç adjunt està sobrevalorat en un import de
332.210,00 euros (279.050,56 euros a l’exercici anterior) i l’epígraf «IV. Inversions en empreses del grup i associades a curt termini» infravalorat en els
mateixos imports.

»La liquidació del pressupost, corresponent a l’exercici 2018, dels comptes anuals adjunts no presenta modificacions de les previsions d’ingressos ni
modificacions dels crèdits de despeses i, a més, presenta excessos de despeses per sobre dels crèdits definitius pel que fa a les operacions corrents i de
capital, per import de 71.053,04 euros i 102.831,25 euros, respectivament. No obstant això, tot i que en els comptes anuals s’indica que a la data de
formulació no s'ha obtingut l’aprovació d'una modificació de crèdit, l’Entitat ha aportat una Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions
Públiques, de 28 de desembre de 2018, per la qual s’autoritza una modificació del pressupost que incrementa els crèdits del capítol «II. Despeses corrents
en béns i serveis» i les previsions d’ingressos del capítol «IV. Transferències corrents» per import de 169.100,00 euros. Així, aquesta modificació esmena
l’excés de despesa per operacions corrents que presenta la liquidació del pressupost adjunta. En conseqüència, les previsions definitives d’ingressos del
capítol «IV. Transferències corrents» i els crèdits definitius del capítol «II. Despeses en compres de béns i serveis» estan infravalorats en 169.100,00
euros. A més, aquesta liquidació del pressupost no s'ajusta al model previst a la Instrucció 1/2012, de 12 d'agost, del director general de Pressuposts i
Finançament per la qual s'aproven les plantilles per a l'elaboració i liquidació dels pressuposts de les entitats públiques empresarials, societats mercantils
públiques i fundacions del sector públic autonòmic, atès que no inclou la informació comparativa per capítols de l'exercici anterior, les modificacions de
crèdits i de previsions d’ingressos, els crèdits definitius i les previsions definitives. Per últim, la liquidació del pressupost adjunta no inclou la memòria
explicativa sobre l’estat de liquidació del pressupost administratiu, que hauria de fer especial referència a les variacions produïdes entre el pressupost
definitiu i el liquidat d'acord amb l’article 6.2.b) del Decret 128/1993, de 16 de desembre, sobre la comptabilitat i rendició de comptes de les empreses
públiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

[…]

»Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la nostra opinió amb excepcions.

»Paràgrafs d’èmfasi
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»Cridem l’atenció sobre la nota «2. Bases de presentació dels comptes anuals» de la memòria adjunta, en la qual s'indica que segons s'informa en l’acta
de la Junta Rectora del Consorci de 27 d’abril de 2018, el 6 de marc de 2018 es va reunir una comissió formada per representants dels Serveis Jurídics de
la Conselleria i de la Comunitat Autònoma, la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat, el Servei de Protecció d’Espècies, el Sector Públic
Instrumental i el COFIB. En aquesta reunió es van posar en marxa els mecanismes per a adaptar els estatuts del Consorci a la Llei 7/2010 del Sector
Públic Instrumental de la CAIB. El 12 de desembre de 2018 s'ha signat un nou conveni amb la Fundació Natura Parc per a garantir la relació amb les
entitats constituents del Consorci, CAIB i FNP fins que es trobi la fórmula adequada per a dotar al Consorci de la figura jurídica-administrativa i funcional
que permeti continuar executant de manera diligent les activitats finalitat de l’entitat. Està previst en la primera reunió de la Junta del 2019, l’inici formal de
procediment de modificació estatutària. La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Cridem l’atenció sobre la nota «11. Subvencions, donacions i llegats» de la memòria adjunta, en la qual s’indica que, durant l’exercici 2018, l’entitat ha
imputat al compte de pèrdues i guanys un import de 1.011.272,58 euros (692.430,91 euros a l'exercici anterior) corresponents a subvencions d'explotació i
de capital, 933.810,58 euros i 77.462,00 euros, respectivament (a l’exercici anterior subvencions d’explotació i de capital, 621.401,36 euros i 71.029,55
euros, respectivament). Aquests ingressos representen el 99,98% dels ingressos imputats al resultat de l'exercici 2018. Aquest fet és evidència que
l'Entitat depèn de les aportacions rebudes per poder continuar amb la seva activitat. La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta
qüestió.

»Altres qüestions

»Tal com s'indica en la nota 2 de la memòria adjunta, d'acord amb la normativa que regeix l'actuació de l'Entitat, els comptes anuals adjunts, han estat
preparats per l’òrgan de govern d'acord amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a l’Entitat amb el propòsit de mostrar la imatge fidel. En
conseqüència, els comptes anuals adjunts s’han preparats en virtut d'aquest marc normatiu d’informació financera i han estat auditats aplicant les Normes
d’Auditoria del Sector Públic de la Intervenció General de l'Estat. Aquest informe en cap cas s'ha d'entendre com un informe d'auditoria en els termes
prevists en la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes vigent a Espanya.

»La «Liquidació del pressupost» dels comptes anuals adjunts mostra que l’Entitat ha executat despesa en inversions reals per damunt de les previsions
de despesa del pressupost de capital, per import de 102.831,25 euros. Aquest fet suposa un incompliment de l’article 40.3 de la Llei 14/2014, de 29 de
desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears (LFCAIB), que estableix que té caràcter limitador, a l'efecte de requerir l'autorització
prèvia del conseller competent en matèria d’hisenda i pressuposts a que fa referència l’article 63 de la Llei esmentada, l’import total de les previsions de
variacions dels actius i els passius no financers incloses en el pressupost de capital. No consta que l’Entitat hagi realitzat les oportunes modificacions de
crèdit aprovades per l’òrgan corresponent i tramitades d'acord amb l'article 63 de l’LFCAIB i l’article 5 del Decret 128/1993, de 16 de desembre, sobre la
comptabilitat i rendició de comptes de les empreses públiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per donar cobertura a l'excés de despesa
esmentat.

»Els comptes anuals adjunts no inclouen la informació corresponent del període mitjà de pagament a proveïdors en operacions comercials.

[...]

»Responsabilitats de la direcció i dels responsables del govern de l’Entitat en relació als comptes anuals

[...]
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»Els comptes anuals als quals es refereix aquest informe varen ser formulats per l’òrgan de govern de l’Entitat el 28 de febrer de 2019 i varen ser posats a
la disposició de C.M.S. Auditors Associats, S.L. el 24 d’abril de 2019.»
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QUADRE NÚM. IV.9.30. CONSORCI D'INFRAESTRUCTURES DE LES ILLES BALEARS
CONSORCI D'INFRAESTRUCTURES DE LES ILLES BALEARS

OBJECTE SOCIAL:
Articular la cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre les administracions
consorciades a fi d'exercir de forma conjunta i coordinada les competències que els
correspon en matèria de creació, execució i gestió d'infraestructures a l'àmbit de la CAIB

INGRESSOS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI NEGATIU

2018
0,00
0,00
0,00
293.997,47
0,00
293.997,47
0,00
12.086.048,86
12.086.048,86
12.380.046,33
0,00
0,00
0,00
12.380.046,33
-117.677,19

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
III. Inversions immobiliàries
IV. Inv. en empr. i ent. del grup i assoc. l/t
V. Inversions financeres a llarg termini
VI. Actius per imposts diferits
VII. Deutors comercials no corrents

2018
20.419.359,02
0,00
0,00
0,00
20.419.359,02
0,00
0,00
0,00

B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
III. Deutors comerc. i altres comptes a cobrar
IV. Inv. en empr. del grup i assoc. c/t
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

12.626.364,45
0,00
0,00
0,00
12.378.980,09
0,00
0,00
247.384,36
33.045.723,47

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
2018
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
0,00
2. Var. exist. produc. acab. i en curs de fabr.
0,00
3. Treballs realitz. per l'entitat per al seu actiu
0,00
4. Aprovisionaments
0,00
5. Altres ingressos d'explotació
525.606,54
6. Despeses de personal
0,00
7. Altres despeses d'explotació
-245.606,48
8. Amortització de l'immobilitzat
0,00
9. Imputació de subv. de l'immob. no financer
0,00
10. Excessos de provisions
0,00
11. Deterior. i result. per alien. de l'immob.
0,00
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
280.000,06
12. Ingressos financers
0,02
13. Despeses financeres
-280.000,08
14. Var. de valor raonable en inst. financers
0,00
15. Diferències de canvi
0,00
16. Deterior. i resultat per alien. d'inst. financ.
0,00
A.2) RESULTAT FINANCER
-280.000,06
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A1+A2)
0,00
17. Imposts sobre beneficis
0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI OP.CONT (A3+17)
0,00
B) RESULTAT PER OP.INTERROMPUDES
0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A4+B)
0,00

Exercici 2018
PARTÍCIPS

%

AJUNTAMENTS
CAIB

50.00
50.00

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2017
DESPESES
0,00 1. Despeses de personal
0,00 2. Despeses corrents en béns i serveis
0,00 3. Despeses financeres
369.608,91 4. Transferències corrents
0,00
369.608,91 OPERACIONS CORRENTS
0,00 6. Inversions reals
12.470.299,70 7. Transferències de capital
12.470.299,70 OPERACIONS DE CAPITAL
12.839.908,61 OPERACIONS NO FINANCERES
0,00 8. Actius financers
0,00 9. Passius financers
0,00 OPERACIONS FINANCERES
12.839.908,61 TOTAL DESPESES
-185.708,79 RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU
BALANÇ DE SITUACIÓ
2017
PATRIMONI NET I PASSIU
32.552.533,04 A) PATRIMONI NET
0,00 A-1) Fons propis
0,00 I. Capital
0,00 II. Reserves
32.552.533,04 III. Resultats d'exercicis anteriors
0,00 IV. Altres aportacions de socis
0,00 V. Resultat de l'exercici
0,00 VI. Altres instruments de patrimoni net
A-2) Ajusts per canvis de valor
12.499.037,71 A-3) Subvencions, donacions i llegats
0,00 B) PASSIU NO CORRENT
0,00 I. Provisions a llarg termini
0,00 II. Deutes amb entitats de crèdit
12.145.023,41 III. Altres passius no corrents
0,00 C) PASSIU CORRENT
0,00 I. Deutes amb entitats de crèdit
354.014,30 II. Altres passius corrents
45.051.570,75 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

2018

2017

0,00
13.997,41
280.000,08
0,00

0,00
20.626,30
349.007,04
0,00

293.997,49
0,00
0,00
0,00
293.997,49
0,00
12.203.726,03
12.203.726,03
12.497.723,52
0,00

369.633,34
0,00
0,00
0,00
369.633,34
0,00
12.655.984,06
12.655.984,06
13.025.617,40
0,00

2018

2017

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.420.946,16
0,00
20.419.354,16
1.592,00
12.624.777,31
12.298.224,92
326.552,39
33.045.723,47

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.550.441,58
0,00
32.548.791,58
1.650,00
12.501.129,17
12.416.226,37
84.902,80
45.051.570,75

ALTRES DADES
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
369.608,91
0,00
-20.626,30
0,00
6.111.431,42
0,00
-6.111.431,42
348.982,61
24,43
-349.007,04
0,00
0,00
0,00
-348.982,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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PRESENTACIÓ DE:
Comptes anuals
Informe d'auditoria
Firma d'auditoria
Deute viu a final de l'exercici
Contractes formalitzats
Subvencions i ajudes concedides
PERSONAL
Nombre mitjà de treballadors
Mitjana de despesa de personal

SÍ
NO
X
X
C.M.S. Auditors Auditors, S.L.
Nre. operacions
Import total
51,00
32.717.579,08
1,00
38.526,40
0,00
0,00
2018

2017
0,00
0,00

0,00
0,00
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RESULTAT DEL CONTROL FINANCER I DE L'AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA FINANCERA

«[…]

»Opinió

»Hem fet una auditoria financera dels comptes anuals del Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears (l’Entitat), que comprenen el balanç al 31 de
desembre de 2018, el compte de pèrdues i guanys i la liquidació del pressupost corresponents a l’exercici anual acabat en aquesta data, com també la
memòria dels comptes anuals que inclou un resum de les polítiques comptables significatives.

»En la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes materials, la imatge fidel de la situació financera de l'Entitat a 31 de
desembre de 2018, com també dels resultats de les seves operacions i de la liquidació del pressupost corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta
data, i de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que ha aplicat l’Entitat que és el Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual
s’aprova el Pla general de comptabilitat.

»Fonament de l’opinió

[…]

»Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la nostra opinió.

»Paràgrafs d’èmfasi

»Cridem l’atenció sobre la nota «1. Activitat de l’empresa» de la memòria adjunta, en la qual s’indica que l'objecte del Consorci és articular la cooperació
econòmica, tècnica i administrativa entre les administracions consorciades a fi d’exercir de forma conjunta i coordinada les competències que els
corresponen en matèria de creació, execució i gestió d’infraestructures en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, així com la realització de
les obres, les instal·lacions, els serveis i les activitats de tot tipus necessàries per al desenvolupament i el compliment adequats de les seves finalitats, i,
en especial, les funcions i actuacions que li siguin encomanades per les entitats que s'hi integrin. No obstant això, també cridem l’atenció sobre les notes
«9. Instruments financers», «18. Subvencions, donacions i llegats», «23. Operacions amb parts vinculades» i «29. Liquidació del pressupost» de la
memòria adjunta. en les quals es mostra que pràcticament l’única activitat de l'Entitat durant l’exercici 2018 ha estat el pagament de les quotes de les
operacions de préstec pendent de cancel·lació amb els recursos transferits per les administracions consorciades. La nostra opinió no ha estat modificada
en relació amb aquesta qüestió.

»Cridem l’atenció sobre la nota «9. Instruments financers» de la memòria adjunta, en la qual, a l’apartat «9.4. Fons propis», s’indica que l'aplicació del
principi de correlació entre ingressos i despeses fa que la totalitat dels fons propis del Consorci sigui sempre zero. També cridem l’atenció sobre les notes
«23. Operacions amb parts vinculades» i «29. Liquidació del pressupost» de la memòria adjunta, en les qual es mostra que la totalitat de l'activitat de
l'Entitat està finançada mitjançant transferències corrents i de capital d'administracions públiques consorciades. Aquests fets evidencien que l'Entitat
depèn de les aportacions que realitzen aquestes administracions públiques consorciades per poder continuar amb la seva activitat. La nostra opinió no ha
estat modificada en relació amb aquesta qüestió.
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»Cridem l'atenció sobre la nota «9. Instruments financers» de la memòria adjunta, en la qual, a l’apartat «a. Passius financers corrents», s’indica que hi ha
un saldo per import de 63.418.40 euros (64.797,80 euros a l'exercici anterior) que corresponen a creditors comercials i altres comptes a pagar. Dins
aquest import hi ha classificats tres saldos creditors, per import de 62.403,49 euros, i un saldo deutor, contrari a la seva naturalesa, que compensa els
saldos creditors. per import de 2.596,94 euros. Tots aquests saldos, d’acord amb els registres comptables aportats per l'Entitat, no presenten moviments
durant els exercicis 2014 a 2018. La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Cridem l'atenció sobre la nota «14. Provisions i contingències» de la memòria adjunta, en la qual s’indica que l'Entitat, a 31 de desembre, no té dotada
cap provisió per afrontar cap tipus de contingències, llevat de la referida al P0155/2016 JCA2 del demandant Melchor Mascaró SAU. Objecte: reclamació
de quantitat més interessos moratoris. Quantia indeterminada superior a 231.609,07 euros. En tramitació: pendent de sentència. En relació amb un
possible anàlisi de la sentència que pugui recaure, s’espera que s'acceptin els arguments principals de prescripció, extemporaneïtat i falta de
responsabilitat del Consorci envers el pagament d’interessos. Subsidiàriament, en el cas que s'entri en el fons de la qüestió, s’espera que nom és estimin
parcialment i, en el pitjor dels casos, únicament condemnin segons el còmput de dies ad quo i ad quem plantejat s per l’Advocacia. En el cas de
condemna, el millor escenari seria el pagament de 5.289,00 euros. L'Assemblea general en comissió, aplicant el principi de prudència, ha optat per
aprovisionar a l’exercici la quantitat reclamada. La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Altres qüestions

»Tal com s'indica en la nota 2 de la memòria adjunta, d'acord amb la normativa que regeix l’actuació de l’Entitat, els comptes anuals adjunts, els han
preparat l’òrgan de govern d'acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’Entitat amb el propòsit de mostrar la imatge fidel. En
conseqüència, els comptes anuals adjunts s'han preparat en virtut d'aquest marc normatiu d'informació financera i han estat auditats aplicant les Normes
d'Auditoria del Sector Públic de la Intervenció General de l'Estat. Aquest informe en cap cas s'ha d'entendre com un informe d’auditoria en els termes
prevists en la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes vigent a Espanya.

»L'Entitat no ha aportat l'evidència documental adequada i suficient per verificar el compliment, durant l'exercici 2018, de la normativa sobre protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals, que li és d'aplicació.

[...]

»Responsabilitats de la direcció i dels responsables del govern de l’Entitat en relació als comptes anuals

[...]

»Els comptes anuals als quals es refereix aquest informe varen ser formulats per l’òrgan de govern de l’Entitat el 4 de març de 2019 i varen ser posats a la
disposició de C.M.S. Auditors Associats, S.L. el 4 de març de 2019. Aquests comptes van ser reformulats amb data 12 de juny de 2019 i varen ser posat s
a la disposició de C.M.S. Auditors Associats, S.L. el 14 de juny de 2019.»

AUDITORIA DE COMPLIMENT DE LEGALITAT
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«[…]

»Opinió

»Hem realitzat una auditoria del compliment de la legislació més important que li és d’aplicació al Consorci d’Infraestructures de les Illes Balears (l'Entitat)
durant l’exercici 2018, amb objecte d'emetre una opinió sobre si l'Entitat esmentada compleix adequadament amb aquesta legislació.

»En la nostra opinió l’Entitat compleix adequadament durant l’exercici 2018, en tots els aspectes significatius, amb la legislació més important que li és
d’aplicació relativa a despeses de personal, contractació del sector públic, tramitació de subvencions i inversions realitzades finançades amb Fons
Europeus o en el marc del Pla Anual d'Impuls del Turisme Sostenible.

»Fonament de l’opinió

»En el desenvolupament del nostre treball no s’han posat de manifest fets o circumstàncies que afecten l'opinió de l’informe.»
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QUADRE NÚM. IV.9.31. CONSORCI DE RECURSOS SOCIOSANITARIS I ASSISTENCIALS DE LES ILLES BALEARS
CONSORCI DE RECURSOS SOCIOSANITARIS I ASSISTENCIALS DE LES ILLES BALEARS

Exercici 2018

OBJECTE SOCIAL:
Impulsar, programar, executar, promoure i finançar la creació d'infraestructures,
d'equipaments, d'instal.lacions i, en general, tot tipus de recursos sociosanitaris i
assistencials a les Illes Balears

INGRESSOS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI NEGATIU

2018
0,00
0,00
0,00
1.663.407,51
0,00
1.663.407,51
0,00
3.503.972,22
3.503.972,22
5.167.379,73
0,00
0,00
0,00
5.167.379,73
0,00

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
III. Inversions immobiliàries
IV. Inv. en empr. i ent. del grup i assoc. l/t
V. Inversions financeres a llarg termini
VI. Actius per imposts diferits
VII. Deutors comercials no corrents

2018
122.315.070,13
0,00
4.762.197,93
98.996.322,51
18.556.424,29
125,40
0,00
0,00

B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
III. Deutors comerc. i altres comptes a cobrar
IV. Inv. en empr. del grup i assoc. c/t
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

27.359.090,66
0,00
0,00
236.401,84
26.879.032,23
8.755,03
0,00
234.901,56
149.674.160,79

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
2018
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
0,00
2. Var. exist. produc. acab. i en curs de fabr.
0,00
3. Treballs realitz. per l'entitat per al seu actiu
0,00
4. Aprovisionaments
0,00
5. Altres ingressos d'explotació
1.040.438,55
6. Despeses de personal
-305.592,66
7. Altres despeses d'explotació
-133.029,08
8. Amortització de l'immobilitzat
-1.321.559,40
9. Imputació de subv. de l'immob. no financer
2.682.045,39
10. Excessos de provisions
0,00
11. Deterior. i result. per alien. de l'immob.
-7.574,47
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
1.954.728,33
12. Ingressos financers
0,00
13. Despeses financeres
-973.659,89
14. Var. de valor raonable en inst. financers
0,00
15. Diferències de canvi
0,00
16. Deterior. i resultat per alien. d'inst. financ.
0,00
A.2) RESULTAT FINANCER
-973.659,89
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A1+A2)
981.068,44
17. Imposts sobre beneficis
0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI OP.CONT (A3+17)
981.068,44
B) RESULTAT PER OP.INTERROMPUDES
0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A4+B)
981.068,44

PARTÍCIPS

%

CONSELL DE FORMETERA

11.76

CONSELL DE MALLORCA

11.77

CONSELL DE MENORCA

11.77

CONSELL D'EIVISSA

11.76

CAIB

52.94

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2017
DESPESES
0,00 1. Despeses de personal
0,00 2. Despeses corrents en béns i serveis
0,00 3. Despeses financeres
2.005.614,69 4. Transferències corrents
0,43
2.005.615,12 OPERACIONS CORRENTS
0,00 6. Inversions reals
9.863.833,12 7. Transferències de capital
9.863.833,12 OPERACIONS DE CAPITAL
11.869.448,24 OPERACIONS NO FINANCERES
0,00 8. Actius financers
0,00 9. Passius financers
0,00 OPERACIONS FINANCERES
11.869.448,24 TOTAL DESPESES
0,00 RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU
BALANÇ DE SITUACIÓ
2017
PATRIMONI NET I PASSIU
124.860.244,19 A) PATRIMONI NET
0,00 A-1) Fons propis
2.039.489,80 I. Capital
101.631.102,24 II. Reserves
21.189.526,75 III. Resultats d'exercicis anteriors
125,40 IV. Altres aportacions de socis
0,00 V. Resultat de l'exercici
0,00 VI. Altres instruments de patrimoni net
A-2) Ajusts per canvis de valor
26.928.066,93 A-3) Subvencions, donacions i llegats
0,00 B) PASSIU NO CORRENT
0,00 I. Provisions a llarg termini
117.885,81 II. Deutes amb entitats de crèdit
25.056.082,08 III. Altres passius no corrents
4.670,42 C) PASSIU CORRENT
0,00 I. Deutes amb entitats de crèdit
1.749.428,62 II. Altres passius corrents
151.788.311,12 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

2018
305.592,66
133.029,08
1.040.438,55
0,00

2017
334.502,57
261.794,39
1.082.450,43
0,00

1.479.060,29
3.134.747,53
0,00
3.134.747,53
4.613.807,82
0,00
91.673,12
91.673,12
4.705.480,94
461.898,79

1.678.747,39
2.696.830,66
0,00
2.696.830,66
4.375.578,05
0,00
91.673,12
91.673,12
4.467.251,17
7.402.197,07

2018
57.312.032,77
5.276.049,59
0,00
-1.852.848,81
-2.690.041,14
8.837.871,10
981.068,44
0,00
0,00
52.035.983,18
88.667.808,49
0,00
18.555.755,51
70.112.052,98
3.694.319,53
3.197.243,96
497.075,57
149.674.160,79

2017
61.332.266,23
3.671.699,66
0,00
-1.852.863,21
-4.017.584,91
8.214.902,14
1.327.245,64
0,00
0,00
57.660.566,57
86.774.634,72
0,00
21.188.857,97
65.585.776,75
3.681.410,17
3.153.586,04
527.824,13
151.788.311,12

ALTRES DADES
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
1.146.338,49
-334.502,57
-261.794,39
-1.393.718,31
2.714.423,56
0,00
539.247,42
2.409.994,20
0,00
-1.082.748,56
0,00
0,00
0,00
-1.082.748,56
1.327.245,64
0,00
1.327.245,64
0,00
1.327.245,64

PRESENTACIÓ DE:
Comptes anuals
Informe d'auditoria
Firma d'auditoria
Deute viu a final de l'exercici
Contractes formalitzats
Subvencions i ajudes concedides
PERSONAL
Nombre mitjà de treballadors
Mitjana de despesa de personal
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SÍ
NO
X
X
C.M.S. Auditors Associats,S.L.
Nre. operacions
Import total
6,00
21.752.999,47
10,00
8.817.817,25
0,00
0,00
2018
7,90
38.682,62

2017
8,20
40.793,00
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RESULTAT DEL CONTROL FINANCER I DE L'AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA FINANCERA

«[…]

»Opinió amb excepcions

»Hem fet una auditoria financera dels comptes anuals del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de Les Illes Balears (l’Entitat), que
comprenen el balanç al 31 de desembre de 2018, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net i la liquidació del pressupost
corresponents a l’exercici anual acabat en aquesta data, com també la memòria dels comptes anuals que inclou un resum de les polítiques comptables
significatives.

»En la nostra opinió, excepte pels possibles efectes i pels efectes de les qüestions descrites en la secció Fonament de l’opinió amb excepcions del nostre
informe, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes materials, la imatge fidel de la situació financera de l'Entitat a 31 de desembre de
2018, com també dels resultats de les seves operacions i de la liquidació del pressupost corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, i de
conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que ha aplicat l’Entitat que és el Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el
Pla general de comptabilitat.

»Fonament de l’opinió amb excepcions

»En el desenvolupament del nostre treball s’han posat de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten l'opinió de l’informe:

»Limitacions a l’abast

»El Consorci no ha proporcionat evidència document al de la cessió d'ús dels immobles, registrats com inversions immobiliàries i identificats en l'Annex I
de la memòria dels comptes anuals, com a "Son Llebre", el qual, segons l'esmentada nota, és gestionat per la Conselleria de Treball i Educació i pel
Consorci Aprop i la residència "Can Blai", cedida mitjançant encomana de gestió a la Fundació per al Suport i Atenció a la Dependència i de Promoció a
l'Autonomia Personal, fins a l'any 2024. La falta de regulació de les condicions particulars que afecten a les cessions, impedeix opinar raonablement sobre
la correcta valoració i registre d'aquest conjunt de béns que es presenten formant part de l'epígraf «Inversions immobiliàries» per un total de
18.109.466,21 euros, amb contrapartida, en la seva pràctica totalitat, formant part del saldo corresponent a subvencions pendents de meritament.

»Segons la resposta rebuda a la confirmació de saldos sol·licitada al Consell Insular d'Eivissa, aquesta entitat no reconeix cap saldo pendent de
pagament a favor del Consorci al tancament de l'exercici 2018. Ara bé, segons els registres del Consorci, els saldos pendents de cobrament amb el
Consell Insular d'Eivissa, a l’inici del període totalitzaven 1.963.679,55 euros, import sobre el qual es registrava un deteriorament per un total de
100.000,00 euros; és a dir, amb un efecte final inicial per un total de 1.863.679,55 euros. Durant l’exercici 2018, el Consorci ha practicat un conjunt
d'ajusts amb la finalitat de corregir aquest saldo inicial a la baixa per un total de 724.417,05 euros. Al tancament de l'exercici 2018, el saldo final ascendeix
a 1.158.586,00 euros, sobre el qual es recull un saldo per deteriorament per un total de 100.000,00 euros. L'efecte final totalitza 1.058.586,00 euros,
import que, tal com s'ha esmentat anteriorment, no es troba reconegut per la part deutora. Cal fer menció que, d'acord amb els principis comptables
públics, l'entitat beneficiària de subvencions pot reconèixer el dret de cobrament sempre que li consti que l’entitat que concedeix l'ajuda hagi dictat l’acte
de reconeixement de la seva obligació, fet que, segons la resposta rebuda, no es produeix en aquest cas. Una situació similar es presenta amb el Consell
de Mallorca, on els registres del Consorci recullen saldos pendents de cobrament per un total de 4.178.400,00 euros. També, en aquest cas, la resposta
rebuda per part d'aquesta entitat no reconeix cap saldo pendent de pagament a favor del Consorci al tancament de l'exercici 2018. Tampoc no hem pogut
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aplicar procediments alternatius per obtenir evidència de la raonabilitat dels saldos deutors esmentats. En conseqüència, no ens ha esta possible
determinar si aquests drets figuren correctament valorats a l'actiu del balanç adjunt.

»Segons la resposta rebuda a la confirmació de saldos sol·licitada a l'Administració general de Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB), consten
obligacions reconegudes pendents de pagament a favor de l'Entitat per transferències corrents i de capital corresponents als períodes 2015, 2016, 2017 i
2018 per un total de 19.643.423,82 euros. Els registres de l'Entitat presenten un saldo global que ascendeix a 19.896.658,00 euros; per tant, superior al
saldo reconegut per la CAIB en un import de 253.234,18 euros. Aquesta diferència no es troba conciliada per l'Entitat ni hem pogut aplicar procediments
alternatius per obtenir evidència de la raonabilitat dels saldos esmentats. En conseqüència, no ens ha estat possible determinar si aquests drets figuren
correctament valorats a l'actiu del balanç adjunt.

»L’epígraf «Subvencions, donacions i llegats rebuts» del patrimoni net del balanç adjunt presenta un saldo de 52.035.983,18 euros que es correspon a
l'import pendent de meritament del conjunt de les subvencions ja aplicades a la seva finalitat. Per altra banda, d'acord amb el marc normatiu d'informació
financera aplicable a l'Entitat, els imports de subvencions de capital que es troben pendents d'aplicar a la seva finalitat, s'han de registrar com a deutes
transformables en subvencions en lloc de la seva consideració com a subvencions de capital. La partida deutes transformables en subvencions es recull al
balanç de situació adjunt formant part del passiu no corrent per un import de 22.824.32 1,86 euros. Al seu conjunt, els saldos vinculats a subvencions
integrats formant part del passiu de l'entitat al tancament de l'exercici 2018 ascendeix a 74.860.305,04 euros. D'aquest import no consten adequadament
conciliats als registres comptables de l'entitat partides per un total de 27.685.969,68 euros. Tampoc no consta cap fitxer extra-comptable que aporti
aquesta informació ni hem pogut aplicar procediments alternatius per obtenir evidència de la raonabilitat dels saldos esmentats. En conseqüència, no ens
ha estat possible determinar si aquests imports figuren correctament classificats dins el balanç de situació al 31 de desembre de 2018 adjunt.

»Excepció

»Amb data 3 de febrer de 2017, el Consorci va signar un conveni amb l’Ajuntament de Marratxí mitjançant el qual es cedeix en propietat a l'entitat tres
solars amb la finalitat de realitzar la construcció d'una residència per a persones majors dependents. Una vegada finalitzades les obres, l'entitat
incorporarà el centre a la Xarxa Pública d'atenció a la dependència, podent cedir l'ús i la gestió de l'immoble a qualsevol de les entitats consorciades. En
principi, ateses les clàusules d'aquest conveni, aquests solars compleixen amb les condicions per a realitzar el reconeixement de l'actiu per part del
Consorci dels béns cedits per l'Ajuntament. Cal fer menció que la valoració d'aquests solars no consta al Conveni de cessió. En aquests casos, pertoca el
seu registre com immobilitzat considerant el valor raonable a la data de la cessió i, com a contrapartida, un ingrés imputable directament al patrimoni net,
epígraf «Subvencions, donacions i llegats rebuts». El Consorci va realitzar el reconeixement comptable de la cessió durant l'any 2018, considerant com
valor raonable 629.243,51 euros en funció de les taxacions realitzades i, com a contrapartida, el mateix import al passiu no corrent del balanç,
periodificacions a llarg termini. En conseqüència, l'epígraf «Subvencions, donacions i llegats rebuts» es troba infravalorat en 629.243,51 euros i l'epígraf
del passiu no corrent, «Periodificacions a llarg termini», sobrevalorat en el mateix import.

»Durant l'exercici 2018, el Consorci ha signat convenis amb els següents ajornaments: Ajuntament de Santanyí, Ajuntament de Muro i l'Ajuntament de
Campos. Mitjançant aquests convenis, les entitats locals cedeixen temporalment un conjunt d'immobles amb la finalitat que el Consorci construeixi i/o
condició ni aquests béns amb l'objectiu d'afectar-los a la Xarxa Pública d'atenció a la dependència. Una vegada finalitzades les actuacions del Consorci,
els Ajuntaments recuperaran la possessió dels immobles am la finalitat de realitzar l'esmenada incorporació a la Xarxa Pública d'atenció a la dependència.
Ara bé, durant el període de vigència de la cessió d'ús, els béns vinculats compleixen amb les condicions necessàries per a realitzar el reconeixement de
l'actiu per part del Consorci. Cal fer menció que la valoració d'aquests immobles no consta als Convenis de cessió. El Consorci no ha realitzat cap tipus de
reconeixement comptable d'aquestes cessions i per tant, aquests fets no es troben registrats al tancament de l'exercici 2018. En aquests casos, pertoca el
seu registre com immobilitzat considerat el valor raonable a la data de la cessió, considerant com a contrapartida, un ingrés imputat directament al
patrimoni net, epígraf «Subvencions, donacions i llegats rebuts», En conseqüència, l'epígraf «Subvencions, donacions i llegats rebuts» i l'epígraf
«Immobilitzat material» es troben infravalorats en una quantia que no ha estat factible determinar.

»Durant l'exercici 2018, s'han formalitzat les cessions d'ús sense contraprestació de les residències "Son Guells", "Sa Serra" i "Can Raspalls" a la
Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears, per un període de 20 anys. Quan es cedeix un
immobilitzat sense contraprestació per un període inferior a la seva vida útil, pertoca el reconeixement d'una despesa per un import equivalent al valor en
llibres del dret cedit considerant la durada d'aquesta cessió i emprant com a contrapartida un compte compensador de l'immobilitzat. Per al cas d'actius
amortitzables, el saldo del compte compensador es reclassifícarà al compte d'amortització acumulada durant el termini de la cessió a mesura que es
produeixi la depreciació sistemàtica de l'actiu. El Consorci no ha reconegut comptablement cap d'aquestes cessions d'ús. En aquest ordre, tenint en
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compte el valor comptable dels béns cedits i la durada de la cessió, l'import que correspon considerar com despesa a l'exercici ascendeix a 9.963.118,16
euros. Així mateix, tractant-se de béns finançats en la seva totalitat per subvencions, també correspon registrar com ingrés del període la part proporcional
del saldo corresponent a les subvencions. En conseqüència, al tancament de l'exercici 2018, l'epígraf «Inversions immobiliàries» es troba sobrevalorar en
9.963.118,16 euros i l'epígraf «Subvencions, donacions i llegats rebuts» sobrevalorat en el mateix import.

»L'Entitat, per sistema, segueix el criteri de registrar sota l'epígraf «Altres despeses d'explotació» partides vinculades als conceptes tributaris relatius a
taxes per llicències urbanístiques i l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres que, ateses les seves característiques, no li correspon assumir. En
aquest sentit, fins al tancament de l'exercici 2017, es van incloure per aquest concepte un import total de 155.854,40 euros. D'aquest import, 72.766,75
euros deriven de l'execució de procediments d'obra adjudicats durant el període 2016 i la resta, 83.087,65 euros. pertanyen a procediments d'obres de
l'exercici 2017. Durant l'exercici 2018, consten 30.153,67 euros relatius a taxes per llicències urbanístiques i l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i
Obres. Com a resultat, al seu conjunt, aquesta qüestió resulta un total de 186.008,07 euros. Cal indicar que el Consorci, per regular els seus procediments
d'obres, utilitza plecs tipus de la CAIB que, en tots els casos, respecte als conceptes tributaris, indiquen que en les ofertes presentades pels interessats
s'entenen compreses totes les taxes, imposts i arbitris que gravin l'execució del contracte adjudicat, excepte l’IVA que hagi de ser repercutit i suportat per
l'Administració contractant. Aleshores, no cal que el Consorci assumeixi el pagament que deriva d'aquests conceptes tributaris, atès que ja es troben
inclosos en l'oferta que va resultar adjudicada. En conseqüència, cal que el Consorci inici les actuacions per recuperar dels contractistes els imports
pagats per aquestes qüestions. Per altra banda, sota el concepte despeses tributàries, a l’epígraf «Altres despeses d’explotació», en concret, Impost
sobre Bens Immobles, consten registrats a l'exercici 2018 un import de 48.926,22 euros de la residència "Sa Serra" a Eivissa, municipi de Sant Antoni de
Portmany. Aquesta despesa pertoca que sigui assumida per la Fundació per al Suport i Atenció a la Dependència i de Promoció a l'Autonomia Personal
atès que al mes de febrer de l'exercici 2018, es va cedir pel Consorci a la Fundació l'ús gratuït d'aquesta residència. D'acord amb els termes d'aquesta
cessió, correspon a la Fundació assumir les despeses de manteniment i conservació així com també les obligacions tributàries que deriven de l'ús de
l’immoble cedit. En conseqüència, al 31 de desembre de 2018, es troben infravalorats l'actiu corrent, concepte altres deutors, per un total de 234.934,29
euros, el resultat de l'exercici per 79.079,89 euros i, atenent els efectes en exercicis anteriors, les reserves per un total de 155.854,40 euros.

»La nota 4 de la memòria dels comptes anuals adjunts indica que, durant l'exercici 2018, es produeix la cessió d'ús gratuïta a la Fundació per al Suport i
Atenció a la Dependència i de Promoció a l'Autonomia Personal durant un període de 20 anys de l'immoble identificat com "Travessia de Jesús". A més,
també indica que, durant l'exercici, la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni va autoritzar la desafectació del domini públic i
desadscripció del Consorci de l'immoble "Alberg Juvenil" situat al carrer Costa Brava, en Platja de Palma. Cal fer menció que, a més d'aquests immobles,
durant l'exercici 2018 es produeix la baixa de l'immoble identificat com "Can Clar", situat en el municipi de Llucmajor, que també es va cedir gratuïtament a
la Fundació per al Suport i Atenció a la Dependència i de Promoció a l'Autonomia Personal per un període de 20 anys. Aquest darrer cas no es troba
detallat a la nota 4 de la memòria adjunta. A més, en cap cas s’informa dels efectes comptables de les referides baixes, que en el seu conjunt importen un
total de 2.465.333,85 euros, com minoració de l'actiu, amb un efecte compensador, pel mateix import en el saldo corresponent a l'epígraf de
«Subvencions, donacions i llegats rebuts». La memòria és un dels documents que formen part dels comptes anuals amb l'objectiu d'ampliar, detallar i, si
escau, desglossar la informació que contenen la resta dels estats que formen els comptes anuals amb la finalitat que es pugui realitzar una interpretació
adequada de la situació de l'entitat. Per tant, les omissions d'informació abans esmentades per les baixes de l'immobilitzat posen de manifest que la
informació complementària inclosa en la memòria corresponent a l'exercici 2018 resulta incompleta.

»La nota «10. Altra informació», a l'apartat «Informació sobre els ajornaments de pagaments efectuats a proveïdors», de la memòria dels comptes anuals
adjunts no inclou el període mitjà de pagament a proveïdors en operacions comercials, d'acord amb la Resolució de 29 de gener de 2016, de l'Institut de
Comptabilitat i Auditoria de Comptes, sobre la informació a incorporar en la memòria dels comptes anuals en relació amb el període mitjà de pagament a
proveïdors en operacions comercials. Amb la informació i documentació aportada per l’Entitat, no ens ha estat possible quantificar el període mitjà de
pagament a proveïdors en operacions comercials que hauria de figurar a la memòria adjunta.

[…]

»Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la nostra opinió amb excepcions.

»Paràgrafs d’èmfasi
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»Cridem l'atenció sobre la nota «9. Operacions amb parts vinculades» de la memòria adjunta, en la qual s'indica que les operacions amb parts vinculades
es corresponen a les subvencions de les quals al tancament de l'exercici quedaven pendents de cobrament 18.556.424,29 euros a llarg termini i
26.885.537,79 euros a curt termini. La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Altres qüestions

»Tal com s'indica en la nota 2 de la memòria adjunta, d'acord amb la normativa que regeix l’actuació de l’Entitat, els comptes anuals adjunts, els han
preparat l’òrgan de govern d'acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’Entitat amb el propòsit de mostrar la imatge fidel. En
conseqüència, els comptes anuals adjunts s'han preparat en virtut d'aquest marc normatiu d'informació financera i han estat auditats aplicant les Normes
d'Auditoria del Sector Públic de la Intervenció General de l'Estat. Aquest informe en cap cas s'ha d'entendre com un informe d’auditoria en els termes
prevists en la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes vigent a Espanya.

»La darrera part de la memòria corresponent a l'exercici 2018 es refereix a la liquidació del pressupost del període. Els crèdits inicials coincideixen amb
els aprovats per a l’exercici 2018 segons la Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
L'import total equilibrat entre ingressos i despeses ascendeix a 18.646.045,12 euros. Pertoca afegir que aquest estat no inclou 2.430.677,31 euros relatius
a les amortitzacions del període de préstecs vinculats a operacions de cessions de crèdit, fet que pertocaria imputar, per la banda dels ingressos, al
capítol «VII. Transferències de capital» i, per la banda de les despeses, al capítol «IX. Variació Passius». A més, sobre aquestes previsions inicials
consten modificacions de crèdit per un total de 8.347.146,01 euros; per tant, els crèdits definitius que presenta l'estat de liquidació del pressupost
ascendeixin a 26.993.191,13 euros. Cal indicar que no consta que aquestes modificacions s'hagin tramitat d'acord amb l'article 63 de la Llei 14/2014, de
29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears i l'article 5 del Decret 128/1993, de 16 de desembre, sobre la comptabilitat i
rendició de comptes de les empreses públiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears. En referència a l'execució del pressupost, les despeses es
van executar en un 25,24% de l'Import previst inicialment, és a dir, 4.705.480,94 euros, mentre que per la banda dels ingressos, l'execució va arribar al
27,71% de les previsions inicials, un import de 5.167.379,73 euros. En conseqüència, el resultat pressupostari que presenta el Consorci resulta positiu per
un total de 461.898,79 euros.

»L'Entitat no ha aportat l'evidència documental adequada i suficient per verificar el compliment, durant l'exercici 2018, de la normativa sobre prevenció de
riscos laborals i de la normativa sobre protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, que li és d'aplicació.

[...]

»Responsabilitats de la direcció i dels responsables del govern de l’Entitat en relació als comptes anuals

[...]

»Els comptes anuals de l’exercici 2018 que han esta objecte del treball d’auditoria varen ser formulats per l’òrgan de govern de l’Entitat el 26 de febrer de
2019 i varen ser posats a la disposició de C.M.S. Auditors Associats, S.L. el 28 de febrer de 2019.»
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QUADRE NÚM. IV.9.32. CONSORCI PER AL FOMENT D'INFRAESTRUCTURES UNIVERSITÀRIES (COFIU)
CONSORCI PER AL FOMENT D'INFRAESTRUCTURES UNIVERSITÀRIES

OBJECTE SOCIAL:
Finançar, gestionar i dur a terme obres noves i actuacions en edificis existents propietat
de la Universitat de les Illes Balears.

INGRESSOS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI NEGATIU

2018
0,00
0,00
0,00
246.266,00
0,00
246.266,00
0,00
451.139,00
451.139,00
697.405,00
0,00
0,00
0,00
697.405,00
0,00

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
III. Inversions immobiliàries
IV. Inv. en empr. i ent. del grup i assoc. l/t
V. Inversions financeres a llarg termini
VI. Actius per imposts diferits
VII. Deutors comercials no corrents

2018
3.606.328,48
0,00
0,00
0,00
3.606.328,48
0,00
0,00
0,00

B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
III. Deutors comerc. i altres comptes a cobrar
IV. Inv. en empr. del grup i assoc. c/t
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

1.162.743,31
0,00
0,00
0,00
0,00
1.160.521,46
0,00
2.221,85
4.769.071,79

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
2018
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
0,00
2. Var. exist. produc. acab. i en curs de fabr.
0,00
3. Treballs realitz. per l'entitat per al seu actiu
0,00
4. Aprovisionaments
0,00
5. Altres ingressos d'explotació
74.716,40
6. Despeses de personal
0,00
7. Altres despeses d'explotació
-34,00
8. Amortització de l'immobilitzat
0,00
9. Imputació de subv. de l'immob. no financer
0,00
10. Excessos de provisions
0,00
11. Deterior. i result. per alien. de l'immob.
0,00
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
74.682,40
12. Ingressos financers
0,00
13. Despeses financeres
-74.716,40
14. Var. de valor raonable en inst. financers
0,00
15. Diferències de canvi
0,00
16. Deterior. i resultat per alien. d'inst. financ.
0,00
A.2) RESULTAT FINANCER
-74.716,40
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A1+A2)
-34,00
17. Imposts sobre beneficis
0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI OP.CONT (A3+17)
-34,00
B) RESULTAT PER OP.INTERROMPUDES
0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A4+B)
-34,00

Exercici 2018

PARTÍCIPS
CAIB
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

%
50.00
50.00

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2017
DESPESES
0,00 1. Despeses de personal
0,00 2. Despeses corrents en béns i serveis
0,00 3. Despeses financeres
284.126,00 4. Transferències corrents
0,00
284.126,00 OPERACIONS CORRENTS
0,00 6. Inversions reals
660.129,93 7. Transferències de capital
660.129,93 OPERACIONS DE CAPITAL
944.255,93 OPERACIONS NO FINANCERES
0,00 8. Actius financers
0,00 9. Passius financers
0,00 OPERACIONS FINANCERES
944.255,93 TOTAL DESPESES
0,00 RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU

2018

BALANÇ DE SITUACIÓ
2017
PATRIMONI NET I PASSIU
4.315.290,92 A) PATRIMONI NET
0,00 A-1) Fons propis
0,00 I. Capital
0,00 II. Reserves
4.315.290,92 III. Resultats d'exercicis anteriors
0,00 IV. Altres aportacions de socis
0,00 V. Resultat de l'exercici
0,00 VI. Altres instruments de patrimoni net
A-2) Ajusts per canvis de valor
1.241.483,25 A-3) Subvencions, donacions i llegats
0,00 B) PASSIU NO CORRENT
0,00 I. Provisions a llarg termini
0,00 II. Deutes amb entitats de crèdit
0,00 III. Altres passius no corrents
1.236.640,38 C) PASSIU CORRENT
0,00 I. Deutes amb entitats de crèdit
4.842,87 II. Altres passius corrents
5.556.774,17 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

2017

0,00
34,00
74.716,40
0,00

0,00
82,46
86.687,28
0,00

74.750,40
0,00
0,00
0,00
74.750,40
0,00
451.139,00
451.139,00
525.889,40
171.515,60

86.769,74
208.990,92
0,00
208.990,92
295.760,66
0,00
451.139,00
451.139,00
746.899,66
197.356,27

2018
4.808,87
4.808,87
0,00
4.842,87
0,00
0,00
-34,00
0,00
0,00
0,00
3.606.328,48
0,00
3.606.328,48
0,00
1.157.934,44
1.157.934,44
0,00
4.769.071,79

2017
4.842,87
4.842,87
0,00
4.925,32
0,00
0,00
-82,45
0,00
0,00
0,00
4.315.290,92
0,00
4.315.290,92
0,00
1.236.640,38
785.350,79
451.289,59
5.556.774,17

ALTRES DADES
2017
0,00
0,00
0,00
-208.990,92
295.669,21
0,00
-82,46
0,00
0,00
0,00
0,00
86.595,83
0,00
-86.678,28
0,00
0,00
0,00
-86.678,28
-82,45
0,00
-82,45
0,00
-82,45
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PRESENTACIÓ DE:
Comptes anuals
Informe d'auditoria
Firma d'auditoria
Deute viu a final de l'exercici
Contractes formalitzats
Subvencions i ajudes concedides
PERSONAL
Nombre mitjà de treballadors
Mitjana de despesa de personal

SÍ
NO
X
X
C.M.S. Auditors Associats, S.L.
Nre. operacions
Import total
5,00
4.764.262,92
0,00
0,00
0,00
0,00
2018

2017
0,00
0,00

0,00
0,00
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RESULTAT DEL CONTROL FINANCER I DE L'AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA FINANCERA

«[…]

»Opinió amb excepcions

»Hem fet una auditoria financera deis comptes anuals del Consorci per al Foment d'Infraestructures Universitàries (l'Entitat), que comprenen el balanç al
31 de desembre de 2018, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la liquidació del pressupost
corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, com també la memòria dels comptes anuals que inclou un resum de les polítiques comptables
significatives.

»En la nostra opinió, excepte pels efectes de les qüestions descrites en la secció Fonament de l'opinió amb excepcions del nostre informe, els comptes
anuals adjunts expressen, en tots els aspectes materials, la imatge fidel de la situació financera de l'Entitat a 31 de desembre de 2018, com també dels
resultats de les seves operacions i de la liquidació del pressupost corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, i de conformitat amb el marc
normatiu d’informació financera que ha aplicat l'Entitat que és el Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Pla general de
comptabilitat.

»Fonament de l’opinió amb excepcions

»En el desenvolupament del nostre treball s'han posat de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten l'opinió de l'informe:

»Excepcions

»L’epígraf «V. Inversions financeres a curt termini» de l'actiu corrent del balanç adjunt presenta un saldo, per import de 1.160.521,46 euros (per import de
1.236.640,38 euros a l'exercici anterior), que correspon a Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB). Atesa la vinculació entre ambdues entitats,
aquest saldo hauria d'estar classificat a l'epígraf «IV. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini» de l'actiu corrent del balanç adjunt. En
conseqüència, l’epígraf «IV. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini» de l'actiu corrent està infravalorat en un import de 1.160.521,46
euros (les xifres comparatives de l’exercici anterior en un import de 1.236.640,38 euros) i l’epígraf «V. Inversions financeres a curt termini» està
sobrevalorat en els mateixos imports, respectivament.

»L'estat que figura identificat com «4. Estat de fluxos defectiu», a la pagina 38 dels comptes anuals adjunts, és la primera part de l'estat de canvis en el
patrimoni net i, per tant, no es correspon amb el títol indicat. Aquest estat hauria de figurar dins l'apartat «5. Estat de canvis en el patrimoni net» amb el
nom «A) Estat d’ingressos i despeses reconeguts corresponent a l’exercici acabat el 31 de desembre de 2018». A més, aquest estat presenta a l'epígraf
«III. Subvencions, donacions i llegats rebuts» un import de 74.716,40 euros que no correspon a ingressos i despeses imputats directament al patrimoni
net. En conseqüència, l’epígraf «III. Subvencions, donacions i llegats rebuts» i el «Total d'ingressos i despeses reconeguts» de l’estat d'ingressos i
despeses reconeguts corresponent a l'exercici acabat el 31 de desembre de 2018 estan sobrevalorats en un import de 74.716,40 euros.

»L'Estat de fluxos d’efectiu que figura a les pagines 39 i 40 dels comptes anuals adjunts, d’acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicat per
l'Entitat, presenta incorrectament classificades determinades magnituds dels fluxos d'efectius d'activitats d’inversió i de finançament i que, a més, són
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incoherents amb el balanç adjunt. En conseqüència, a la partida «a) Empreses del grup i associades» de l'epígraf «7. Cobraments per desinversió»
corresponent a l'apartat «B) Fluxos d'efectiu d’activitats d’inversió» hauria de figurar un import de 785.081,36 euros; al punt «3. Deutes amb empreses del
grup i associades» de la partida «a) Emissió» de l'epígraf «10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer» corresponent a l'apartat «C)
Fluxos d'efectiu d’activitats de finançament» hi figura un import de 705.992,48 euros quan pertoca un import de 0,00 euros; al punt «2. Deutes amb
entitats de crèdit» de la partida «b) Devolució i amortització de:» de l'epígraf «10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer»
corresponent a l’apartat «C) Fluxos defectiu d’activitats de finançament» hi figura un import de -708.579,50 euros quan pertoca un import de -336.378,79
euros; i per últim al punt «3. Deutes amb empreses del grup i associades» de la partida «b) Devolució i amortització de:» de l'epígraf «10. Cobraments i
pagaments per instruments de passiu financer» corresponent a l'apartat «C) Fluxos defectiu d’activitats de finançament» no hi figura cap import quan
pertoca un import de -451.289,59 euros.

»La liquidació del pressupost adjunta no inclou la memòria explicativa sobre l'estat de liquidació del pressupost administratiu, que hauria de fer especial
referència a les variacions produïdes entre el pressupost definitiu i el liquidat d’acord amb l'article 6.2.b) del Decret 128/1993, de 16 de desembre, sobre la
comptabilitat i rendició de comptes de les empreses públiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

[...]

»Considerem que l'evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la nostra opinió amb excepcions.

»Paràgraf d’èmfasi

»Cridem l’atenció sobre la nota «1. Activitat de l'empresa» de la memòria adjunta, en la qual s’indica que l'Entitat té com a finalitats finançar, gestionar i
dur a terme: a) La construcció d’infraestructures universitàries, educatives i complement àries, de nova planta; b) La rehabilitació, modificació i/o adaptació
d'immobles i altres edificacions propietat de la Universitat de les Illes Balears; c) L'equipament d'instal·lacions i centres universitaris; i d) La creació de
qualsevol altre tipus de recursos universitaris. No obstant això, també cridem l'atenció sobre les notes «9. Instruments financers», «13. Ingressos i
despeses», «18. Subvencions, donacions i llegats» i «25. Operacions amb parts vinculades» de la memòria adjunta, en les quals es mostra que l’única
activitat de l'Entitat durant l’exercici 2018 ha estat el pagament de les quotes de les operacions d’endeutament pendents de cancel·lació amb els recursos
transferits per la CAIB. La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Cridem l’atenció sobre el compte de pèrdues i guanys adjunt i les notes «18. Subvencions, donacions i llegats» i «25. Operacions amb parts vinculades»
de la memòria adjunta, en les quals s’indica que la totalitat dels ingressos de l’exercici 2018 corresponen a la transferència de la CAIB per fer front a les
despeses de l'Entitat. A més, s'ha de destacar que el saldos que figuren a l’actiu no corrent del balanç, per import de 3.606.328,48 euros, i a l'actiu corrent
del balanç, per import de 1.160.521,46 euros, corresponen a la CAIB i representen el 99,95% del total de l'actiu del balanç al tancament de l’exercici 2018
(a l’exercici anterior representen el 99,91% del total de l'actiu). Aquests fets són evidència que l'Entitat depèn de les aportacions que realitza la CAIB per
poder continuar amb la seva activitat. La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Altres qüestions

»Tal com s'indica en la nota 2 de la memòria adjunta, d'acord amb la normativa que regeix l’actuació de l'Entitat, els comptes anuals adjunts, els han
preparat l’òrgan de govern d’acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l'Entitat amb el propòsit de mostrar la imatge fidel. En
conseqüència, els comptes anuals adjunts s'han preparat en virtut d'aquest marc normatiu d’informació financera i han estat auditats aplicant les Normes
d’Auditoria del Sector Públic de la Intervenció General de l'Estat. Aquest informe en cap cas s'ha d’entendre com un informe d’auditoria en els termes
prevists en la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes vigent a Espanya.
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»L'Entitat ha manifestat que no es recull cap informació amb dades personals, que no fa cap tractament, que no té més activitat que el pagament dels
préstecs pendents i que, per això, no s'ha realitzat una avaluació d’impacte en el tractament de dades personals, d’acord amb l'art. 28 de la Llei Orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

»L'Entitat no ha aportat l’evidencia documental adequada i suficient per verificar el compliment, durant l’exercici 2018, de la normativa sobre prevenció de
riscos laborals que li és d’aplicació. No obstant això, cal destacar que no consta que l’Entitat hagi tengut personal contractat durant l’exercici 2018.

»Els responsables de l'Entitat han tramés, el 20 de maig de 2019, la convocatòria d’una sessió ordinària del Consell de Direcció del Consorci, que tindrà
lloc el dijous 23 de maig de 2019, en la qual s’inclouen com a punts de l'ordre del dia, entre altres, els següents:

»2. Aprovació dels pressuposts de 2018.

»3. Aprovació dels comptes auditats de 2017 i 2018 del Consorci.
»4. Estat del procediment de dissolució i liquidació del Consorci. Ratificació, si escau, de l’acta de la comissió liquidadora. Distribució de les obligacions
del Consorci entre les parts desprès de l'extinció. Aprovació de l'Acord d’extinció amb efectes 31/12/2018.»

[...]

»Responsabilitats de la direcció i dels responsables del govern de l’Entitat en relació als comptes anuals

[...]

»Els comptes anuals als quals es refereix aquest informe varen ser formulats per l’òrgan de govern de l’Entitat el 15 de març de 2019 i varen ser posats a
la disposició de C.M.S. Auditors Associats, S.L. el 19 de març de 2019.»
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QUADRE NÚM. IV.9.33. CONSORCI VELÒDROM PALMA ARENA
CONSORCI VELÒDROM PALMA ARENA

OBJECTE SOCIAL:
Gestió i explotació en tots els àmbits de les parts que integren les instal.lacions
esportives del velòdrom de Palma.

INGRESSOS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI NEGATIU

2018
0,00
0,00
0,00
734.382,11
216.310,51
950.692,62
0,00
11.139.869,42
11.139.869,42
12.090.562,04
0,00
0,00
0,00
12.090.562,04
-1.076.393,76

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
III. Inversions immobiliàries
IV. Inv. en empr. i ent. del grup i assoc. l/t
V. Inversions financeres a llarg termini
VI. Actius per imposts diferits
VII. Deutors comercials no corrents

2018
101.724.438,07
1.362,56
79.336.679,57
0,00
0,00
22.386.395,94
0,00
0,00

B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
III. Deutors comerc. i altres comptes a cobrar
IV. Inv. en empr. del grup i assoc. c/t
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

6.151.030,63
0,00
0,00
5.727.224,79
0,00
200,00
0,00
423.605,84
107.875.468,70

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
2018
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
216.310,51
2. Var. exist. produc. acab. i en curs de fabr.
0,00
3. Treballs realitz. per l'entitat per al seu actiu
0,00
4. Aprovisionaments
-1.216,26
5. Altres ingressos d'explotació
580.653,22
6. Despeses de personal
-397.183,06
7. Altres despeses d'explotació
-33.087,86
8. Amortització de l'immobilitzat
-1.993.752,26
9. Imputació de subv. de l'immob. no financer
1.993.752,26
10. Excessos de provisions
0,00
11. Deterior. i result. per alien. de l'immob.
0,00
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
365.476,55
12. Ingressos financers
0,00
13. Despeses financeres
-616.274,70
14. Var. de valor raonable en inst. financers
0,00
15. Diferències de canvi
0,00
16. Deterior. i resultat per alien. d'inst. financ.
0,00
A.2) RESULTAT FINANCER
-616.274,70
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A1+A2)
-250.798,15
17. Imposts sobre beneficis
0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI OP.CONT (A3+17)
-250.798,15
B) RESULTAT PER OP.INTERROMPUDES
0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A4+B)
-250.798,15

Exercici 2018
PARTÍCIPS
AJUNTAMENT DE PALMA
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
FUNDACIÓ PER A L'ESPORT BALEAR

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2017
DESPESES
0,00 1. Despeses de personal
0,00 2. Despeses corrents en béns i serveis
0,00 3. Despeses financeres
1.857.290,99 4. Transferències corrents
303.892,85
2.161.183,84 OPERACIONS CORRENTS
0,00 6. Inversions reals
10.368.223,88 7. Transferències de capital
10.368.223,88 OPERACIONS DE CAPITAL
12.529.407,72 OPERACIONS NO FINANCERES
0,00 8. Actius financers
0,00 9. Passius financers
0,00 OPERACIONS FINANCERES
12.529.407,72 TOTAL DESPESES
0,00 RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU
BALANÇ DE SITUACIÓ
2017
PATRIMONI NET I PASSIU
108.599.379,29 A) PATRIMONI NET
4.626,66 A-1) Fons propis
81.268.265,03 I. Capital
0,00 II. Reserves
0,00 III. Resultats d'exercicis anteriors
27.326.487,60 IV. Altres aportacions de socis
0,00 V. Resultat de l'exercici
0,00 VI. Altres instruments de patrimoni net
A-2) Ajusts per canvis de valor
16.354.113,11 A-3) Subvencions, donacions i llegats
0,00 B) PASSIU NO CORRENT
0,00 I. Provisions a llarg termini
16.321.189,80 II. Deutes amb entitats de crèdit
0,00 III. Altres passius no corrents
0,00 C) PASSIU CORRENT
14.837,16 I. Deutes amb entitats de crèdit
18.086,15 II. Altres passius corrents
124.953.492,40 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

%
33.33
33.33
33.34

2018
397.183,06
987.877,96
616.274,70
0,00

2017
382.825,00
945.844,92
967.335,98
0,00

2.001.335,72
8.026.855,87
0,00
8.026.855,87
10.028.191,59
0,00
3.138.764,21
3.138.764,21
13.166.955,80
0,00

2.296.005,90
7.018.140,29
0,00
7.018.140,29
9.314.146,19
0,00
3.118.224,00
3.118.224,00
12.432.370,19
97.037,53

2018
77.057.645,99
79.779,44
0,00
254.217,28
-13.174.716,36
13.251.076,67
-250.798,15
0,00
0,00
76.977.866,55
24.625.512,96
0,00
23.479.215,45
1.146.297,51
6.192.309,75
3.298.019,16
2.894.290,59
107.875.468,70

2017
79.168.409,41
336.790,60
0,00
414.159,18
-12.080.392,27
13.097.347,78
-1.094.324,09
0,00
0,00
78.831.618,81
29.705.049,48
0,00
26.639.499,97
3.065.549,51
16.080.033,51
3.290.612,25
12.789.421,26
124.953.492,40

ALTRES DADES
2017
285.833,49
0,00
0,00
-201,98
910.491,52
-382.923,39
-940.205,42
-1.995.445,02
1.995.368,34
0,00
0,00
-127.082,46
114,35
-967.355,98
0,00
0,00
0,00
-967.241,63
-1.094.324,09
0,00
-1.094.324,09
0,00
-1.094.324,09

PRESENTACIÓ DE:
Comptes anuals
Informe d'auditoria
Firma d'auditoria
Deute viu a final de l'exercici
Contractes formalitzats
Subvencions i ajudes concedides
PERSONAL
Nombre mitjà de treballadors
Mitjana de despesa de personal
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SÍ
NO
X
X
C.M.S. Auditors Associats, S.L.
Nre. operacions
Import total
2,00
26.777.234,61
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
9,00
44.131,45

2017
9,00
42.547,04
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RESULTAT DEL CONTROL FINANCER I DE L'AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA FINANCERA

«[…]

»Opinió amb excepcions

»Hem fet una auditoria financera dels comptes anuals del Consorci Velòdrom Illes Balears (l'Entitat), que comprenen el balanç al 31 de desembre de
2018, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net i la liquidació del pressupost corresponents a l’exercici anual acabat en aquesta
data, com també la memòria dels comptes anuals que inclou un resum de les polítiques comptables significatives.

»En la nostra opinió, excepte pels possibles efectes i pels efectes de les qüestions descrites en la secció Fonament de l’opinió amb excepcions del nostre
informe, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes materials, la imatge fidel de la situació financera de l'Entitat a 31 de desembre de
2018, com també dels resultats de les seves operacions i de la liquidació del pressupost corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, i de
conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que ha aplicat l’Entitat que és el Reial Decret 1514/2007,de 16 de novembre, pel qual s’aprova el
Pla general de comptabilitat.

»Fonament de l’opinió amb excepcions

»En el desenvolupament del nostre treball s'han posat de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten l'opinió de l’informe:

»Limitacions a l’abast

»L'epígraf «II. Immobilitzat material» de l’actiu no corrent del balanç adjunt presenta un saldo, al tancament de l’exercici 2018, per un import de
79.336.679,57 euros (81.268.265,03 euros al tancament de l'exercici anterior). D’acord amb el marc d’informació financera aplicable a l'Entitat, almenys en
el tancament de l’exercici, s’ha d'avaluar si hi ha indicis que algun immobilitzat material pugui estar deteriorat, cas en què n’ha d'estimar els imports
recuperables efectuant les correccions valoratives que escaiguin. No consta que l’Entitat hagi realitzat aquest procediment; per tant, es desconeix si el
valor comprable de l’immobilitzar material que presenta balanç, a 31 de desembre de 2018, resulta interior al seu valor raonable a la mateixa data. A més,
la nota «4. Normes de registre i valoració» de la memòria adjunta, al seu apartat «4.2. Immobilitzat material», indica textualment que «degut a l'elevat cost
d'una valoració externa dels immobles, s'ha sol·licitat un informe als Serveis tècnics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB) als efectes de
revaloritzar els valors dels immobles si fos el cas. A data de formulació d’aquestes comptes encara no s'ha rebut l'informe indicat». Pertoca indicar que
aquesta mateixa afirmació consta a la memòria dels comptes anuals corresponents als exercicis 2015, 2016 i 2017. Aquesta circumstància, permet
concloure que la possibilitat d’obtenir aquest informe per part la CAIB resulta dubtosa, qüestió que, excepte que es faci l’aclariment, tergiversa el sentit
d’aquesta nota, atès que es pot interpretar que el tema al que es refereix tindrà una solució a curt termini. L'Entitat tampoc no ens ha proporcionat la
documentació adequada que ens permeti estimar, en el seu cas, aquest deteriorament. Per això, no ens ha estat possible determinar si pertocava
registrar correccions valoratives d’aquests elements classificats a l'actiu no corrent del balanç adjunt, així com tampoc l'efecte d’aquestes correccions en el
compte de pèrdues i guanys adjunt.

»L'Entitat utilitza com aparcament de vehicles una part del solar on es troben les instal·lacions del Velòdrom. Aquesta construcció va ser finançada per la
Fundació per l’Esport Balear i, en la pràctica es troba cedida a l'Entitat, atès que aquestes instal·lacions s'utilitzen pel personal de l'Entitat i per la resta de
persones que acudeixen a les seves oficines. L'Entitat no ha proporcionat evidència documental del dret d'ús ni cap acord entre ambdues entitats que
reguli qualsevol tipus de contraprestació per l’ús de les esmentades instal·lacions. En conseqüència, no ens ha estat possible determinar si aquestes
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instal·lacions haurien de figurar a l'actiu no corrent del balanç adjunt, així com tampoc l'efecte d’aquest ús en el compte de pèrdues i guanys adjunt.

»L'epígraf «A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts» del patrimoni net del balanç adjunt presenta un saldo, al tancament de l’exercici 2018, per un
import de 76.977.866,55 euros (78.831.618,81 euros al tancament de l'exercici anterior). Com aspecte significatiu cal indicar que, dins les partides
d'aquest epígraf i d'acord amb la situació inicial, es varen registrar 41.863,060,44 euros corresponents al saldo pendent de venciment de tres operacions
d’assistència financera rebuda per l’Entitat en exercicis anteriors i destinades a finançar la construcció d'una part de les seves instal·lacions principals.
Aquesta assistència procedeix de forma directa o indirecta d'entitats que integren e! sector públic, si bé no consta cap document o actuació que formalitzi
o reguli aquestes operacions. L’Entitat les ha considerat assimilables a subvencions de capital. Quant al saldo traspassat al resultat de l'exercici, si bé
coincideix amb la dotació per amortitzacions de l'immobilitzat, no hem disposat per l'exercici 2018 del desglossament de l’efecte pel traspàs a resultats i
saldo pendent per a cadascuna de les ajudes rebudes. A més, també formant part del saldo per subvencions de capital existeix un romanent de
2.455.046,22 euros no aplicats a la finalitat per a la qual varen ser concedides les assistències financeres. Cal assenyalar que, atesa la falta tant de
formalització abans indicada, com dels desglossaments indicats, i la mancança d'un pla d’inversions pluriennals de l'Entitat per analitzar si és procedent
que aquest romanent sigui reintegrat, o bé, que resulti un deute transformable en subvencions, no es possible concloure raonablement sobre el saldo que
presenta l’epígraf «A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts» del patrimoni net del balanç adjunt per un total de 76.977.866,55 euros (78.831.618,81
euros al tancament de l'exercici anterior).

»L'epígraf «II. Deutes a llarg termini» del passiu no corrent del balanç adjunt presenta un saldo, al tancament de l’exercici 2018, per un import de
1.146.297,51 euros (3.065.549.51 euros al tancament de l’exercici anterior), que inclou un import de 1.142.122,21 euros (1.442.934,19 euros al tancament
de l’exercici anterior), que corresponen a deutes transformables en subvencions; és a dir, transferències rebudes per l'Entitat amb una finalitat específica
pendent de realització, parcial o total, al tancament de l'exercici, fet que motiva que aquest saldo no aplicat es classifiqui com deute dins aquest epígraf.
Atès que l'Entitat no ha aportat la documentació relativa a les resolucions mitjançant les quals es varen atorgar aquestes transferències, es desconeixen
les condicions a les quals es troben subjectes. En conseqüència, no en ha estat possible verificar la raonabilitat del saldo, per import de 1.142.122,21
euros (1.442.934,19 euros al tancament de l'exercici anterior), que figura a l’epígraf «II. Deutes a llarg termini» del passiu no corrent del balanç adjunt com
a deutes transformables en subvencions, o bé, en el seu cas, que pertoqui el seu reintegrament.

»L'epígraf «III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar » de l’actiu corrent del balanç adjunt presenta un saldo de 5.727.224,79 euros que inclou un
import de 494.699,05 euros que corresponen a l'impost sobre el valor afegit de l'any 2016. En principi, l'Entitat va sol·licitar una devolució per aquest
període per un total de 464.930,60 euros. Aquesta sol·licitud va donar lloc a un procediment de revisió per part de l’AEAT, amb el resultat següent: per
una banda es va rebutjar la sol·licitud de devolució i, per l’altra, es va reclamar un ingrés addicional de 29.768,45 euros. L'Entitat, no conforme, va recórrer
davant el TEAR el resultat de l'actuació de l'AEAT. Aquest recurs es troba pendent de resolució definitiva a la data del present informe. Respecte a
aquesta qüestió, cal fer menció que situacions similars es varen presentar per aquest impost relatives als anys 2013 i 2014, amb un resultat final contrari
als interessos de l'Entitat. No consta cap informe jurídic que es pronunciï sobre la probabilitat d’èxit respecte a la postura de l’Entitat. En conseqüència, no
ens és possible opinar sobre la recuperabilitat del saldo deutor que figura registrat a l'epígraf «III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar» de l'actiu
corrent del balanç adjunt per un total de 494.699.05 euros.

»L'epígraf «III. Deutes a curt termini» del passiu corrent del balanç adjunt presenta un saldo, al tancament de l’exercici 2018, per un import de
6.020.982,06 euros (15.605.859,15 euros al tancament de l’exercici anterior), que inclou un import de 209.917,33 euros corresponent a un deute a favor
de la Fundació per l'Esport Balear. Aquest saldo que en principi, d’acord amb els registres comptables, resulta el romanent pendent d’aportacions
compromeses a l’any 2009 no presenta moviment des de l'any 2012. D'acord amb els registre comptables de la Fundació per l’Esport Balear el saldo
pendent de cobrament és de 109.917,33 euros. A més, l'Entitat no ha aportat documentació que acrediti que aquest import compleix els criteris de
reconeixement d’un passiu que estableix el marc normatiu d'informació financera aplicable a l'Entitat. En conseqüència, no ens és possible determinar la
raonabilitat del saldo esmentat o si pertoca regularitzar, compensar o liquidar la diferència que presenta aquesta partida.

»Excepcions

»L'Entitat, durant l’exercici 2017, va arribar a un acord transaccional amb l’Institut Municipal de l'Esport (IME), relatiu a un procediment judicial instat per
l’Entitat per la reclamació de rendes pendents de pagament derivades d'un contracte d’arrendament, de 25 de març de 2009, per un import total de
913.137,93 euros. Mitjançant aquest document les parts varen arribar a un acord, en el qual l’IME, per tots els conceptes reclamats, reconeix un deute per
un total de 548.834,00 euros, IVA inclòs, és a dir, una base imposable de 453.581,82 euros. Segons l'acord transaccional aquest import s'ha de satisfer a
raó de 109.766,80 euros anuals, base imposable 90.716,36 euros i IVA 19.050,44 euros, pagadors des de l'any 2017 fins a l'any 2021. L’Entitat ha
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considerat que la meritació de l’operació es produeix en funció dels terminis acordats per a la seva cancel·lació. És a dir, que al tancament de l'exercici
2018, es troben registrades, únicament, les anualitats corresponents als períodes 2017 i 2018. El principi de meritació és una norma comptable que
estableix que les transaccions o fets econòmics es registren en el moment en què ocorren, amb independència de la data del seu pagament o del seu
cobrament. En aquest ordre, la meritació d'aquesta operació es produeix a la data que es formalitza aquest reconeixement del deute per part de l’IME en
favor de l'Entitat, 2 de març de 2017, i pel seu import total. Aleshores, al tancament de l'exercici 2018, es troba pendent de registrar l'efecte de les
anualitats 2019, 2020 i 2021. En conseqüència, l'epígraf «V. Resultats d'exercicis anteriors» del patrimoni net del balanç adjunt està infravalorat en un
import de 272.149,09 euros i l'epígraf «III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar» de l’actiu corrent del balanç està infravalorat en el mateix import,
sense tenir en compte l'efecte impositiu.

»L'estat de canvis en el patrimoni net adjunt no inclou al quadre «A) Estat d'ingressos i despeses reconeguts corresponent a l'exercici acabat el 31 de
desembre de 2018» l'import dels ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net ni l’import de les transferències al compte de pèrdues i
guanys. En conseqüència, L’epígraf «III. Subvencions. donacions i llegats rebuts» de l’estat de canvis en el patrimoni net adjunt està infravalorat en un
import de 140.000.00 euros, l’epígraf «VIII. Subvencions, donacions i llegats rebuts» d'aquest estat està sobrevalorat en un import de -1.993.752,26 euros
i, així, el total d’ingressos i despeses reconeguts ha de mostrar un import -2.104.550,41 euros. Per últim, l'epígraf «II. Ajustos per errors 2017» i l'epígraf
«D. Saldo ajustat, inici de l'exercici 2018» del quadre «B) estat total de canvis en el patrimoni net corresponent a l’exercici acabat el 31 de desembre de
2018» a la columna «Subvencions donacions i llegats rebuts» estan infravalorats en un import de 300.811,98 euros, l’epígraf «I. Total ingressos i
despeses reconeguts» a la columna «Subvencions donacions i llegats rebuts» ha de mostrar un import de -1.853.752,26 euros i a la columna «Total» ha
de mostrar un import -2.104.550,41 euros, i l'epígraf «III. Altres variacions del patrimoni net» està infravalorat en un import de 1.552.940,28 euros.

»D'acord amb l’Acta de la reunió de la Junta Rectora de l'Entitat, que va tenir lloc el 7 de març de 2018, es va aprovar, per unanimitat, la dissolució sense
liquidació del Consorci, d’acord amb l'article 17 dels seus Estatuts, que passarà a formar part de la Fundació per a l'Esport de les Illes Balears o de la
Direcció General d'Esports. No obstant això, la nota «13. Fets posteriors» de la memòria adjunta indica que no s'han produït fets posteriors al tancament
de l'exercici 2018 significatius que puguin afectar a la capacitar d’avaluació d'aquest comptes anuals, ni que afectin a l'aplicació del principi d'empresa en
funcionament. El marc normatiu d’informació financera aplicable a l'Entitat estableix que la memòria completa, amplia i comenta la informació que
contenen els altres documents que integren els comptes anuals i que s'ha d’indicar qualsevol altra informació no inclosa en el model de la memòria que
sigui necessària per permetre el coneixement de la situació i activitat de l'empresa en l'exercici, que faciliti la comprensió dels comptes anuals objecte de
presentació, amb la finalitat que reflecteixin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’entitat. La memòria adjunta no inclou
informació sobre aquest acord de dissolució adoptat per la Junta Rectora de l'Entitat. A més, la valoració dels elements patrimonials en els comptes
anuals adjunts, formulats sota el principi d’entitat en funcionament, podria diferir de la valoració d'aquests elements si s'hagués aplicat el marc d’informació
financera quan no resulta adequada l'aplicació del principi d’entitat en funcionament.

[...]

»Considerem que l'evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la nostra opinió amb excepcions.

»Paràgraf d’èmfasi

»Cridem l’atenció sobre la nota «8. Instruments finances» de la memòria adjunta, la qual en seu apartat «8.4. Fons propis» indica que donada la capacitat
econòmica del Consorci, es posa de manifest la necessitat de finançament per part de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB) per atendre les
despeses de funcionament, a més dels plans plurianuals compromesos per part de la Fundació per a l'Esport Balear i de l'Ajuntament de Palma. També
cridem l’atenció sobre la nota «17. Liquidació de! pressupost corresponent a l'exercici 2018» de la memòria adjunta que mostra que els ingressos meritats
durant l’exercici 2018 per transferències corrents i de capital, per import de 11.874.251,53 euros, representen 98,2% del total d’ingressos l'exercici. Per
últim, cridem l’atenció sobre el balanç adjunt que mostra que els fons de maniobra al tancament de l’exercici 2018 és negatiu per import de -41.279,12
euros. Aquests fets evidencien que l'Entitat depèn de les aportacions que realitzen les administracions consorciades per poder continuar amb la seva
activitat. La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Altres qüestions
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»Tal com s'indica en la nota 2 de la memòria adjunta, d'acord amb la normativa que regeix l'actuació de l'Entitat, els comptes anuals adjunts, els han
preparat l’òrgan de govern d'acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’Entitat amb el propòsit de mostrar la imatge fidel. En
conseqüència, els comptes anuals adjunts s'han preparat en virtut d'aquest marc normatiu d'informació financera i han estat auditats aplicant les Normes
d'Auditoria del Sector Públic de la Intervenció General de l'Estat. Aquest informe en cap cas s'ha d'entendre com un informe d’auditoria en els termes
prevists en la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes vigent a Espanya.

»L’Entitat no ha aportat l’evidència documental adequada i suficient per verificar el compliment, durant l’exercici 2018, de la normativa sobre protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals, que li és d’aplicació.

[...]

»Responsabilitats de la direcció i dels responsables del govern de l’Entitat en relació als comptes anuals

[...]

»Els comptes anuals als quals es refereix aquest informe varen ser formulats per l’òrgan de govern de l’Entitat el 26 de febrer de 2019 i varen ser posats a
la disposició de C.M.S. Auditors Associats, S.L. el 28 de febrer de 2019.»

AUDITORIA DE COMPLIMENT DE LEGALITAT

«[…]

»Opinió

»Hem realitzat una auditoria del compliment de la legislació més important que li és d’aplicació al Consorci Velòdrom Illes Balears (l'Entitat) durant
l'exercici 2018, amb objecte d’emetre una opinió sobre si l'Entitat esmentada compleix adequadament amb aquesta legislació.

»En la nostra opinió, excepte pels efectes de les qüestions descrites en la secció «Fonament de l’opinió amb excepcions» del nostre informe, l'Entitat
compleix adequadament durant l’exercici 2018, en tots els aspectes significatius, amb la legislació més important que li és d’aplicació relativa a despeses
de personal, contractació del sector públic, tramitació de subvencions i inversions realitzades finançades amb Fons Europeus o en el marc del Pla Anual
d'Impuls del Turisme Sostenible.

»Fonament de l’opinió amb excepcions
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»En el desenvolupament del nostre treball s’han posat de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten l'opinió de l’informe següents:

»Excepcions de la revisió de l’àrea de personal

»L'Entitat, durant l'exercici 2018, no disposava d'un sistema de control de presència física i horari del personal que hi presta serveis, fet que suposa un
incompliment de la Instrucció 1/2017 del director general de Funció Pública i Administracions Públiques adreçada a les secretaries generals o als òrgans
que tinguin atribuïdes les funcions equivalents en matèria de personal, per la quals es fixen els criteris sobre el control d'entrades i sortides, el compliment
de l'horari i les justificacions de les absències. (Objectiu B)

»L’Entitat té contractada una persona que ocupa el lloc de feina denominat "Director esportiu" que és un lloc de feina de personal directiu professional. No
obstant això, els Estatuts de l'Entitat no preveuen cap lloc de feina de personal directiu professional, fet que suposa un incompliment de l'article 20 de la
Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears. A més, no consta que per a la seva selecció
s'hagin respectat els principis de mèrit i capacitat, com també els criteris d’idoneïtat. competència professional i experiència, i s'hagi dut a terme mitjançant
procediments que garanteixin la publicitat i la concurrència, fet que suposa un incompliment de l'article 22 de la Llei 7/2010. (Objectiu C)

»L'Entitat té contractada una persona que ocupa el lloc de feina denominat "encarregat de serveis tècnics" que va ser contractada en juliol de 2010, sota
la modalitat de contracte d'obra i serveis. Aquesta modalitat de contractació té la característica d’utilitzar-se per a prestar serveis en una obra o en un
servei determinat i que tingui una durada limitada, fet que, atesa a l'antiguitat d’aquest contracte, no es compleix en aquest cas. (Objectiu C)

»L'Entitat no ha aportat la documentació justificativa completa que permeti la revisió dels expedients personals d'una mostra de treballadors per
comprovar els aspectes que puguin tenir rellevància econòmica, com per exemple: la titulació, les resolucions de concessions de triennis, l’acció social,
els descomptes en nòmina, reduccions de jornada, etc. (Objectiu D)

»Excepcions de la revisió de l’àrea de contractació del sector públic

»Respecte a l'expedient 02/2017, "Servei de manteniment, conservació, reparació, inspecció i assessorament dels ascensors, salva escales de l'edifici
Palma Arena", no consta la documentació aportada per l'adjudicatari per donar compliment als requisits previs relatius tant a la capacitat d’obrar com a la
solvència del contractista segons disposa l'article 61 i següents del TRLCSP (Objectiu B)

»Respecte a la pròrroga del procediment 01/2016, "Servei d'un pla global d’assegurances pel Consorci Velòdrom Palma Arena (PRO 01/2018)", per un
termini d'un any, des del 31 de maig de 2018 fins el 31 de maig de 2019, per import de 35.609,70 euros. En quan al pagament de la prestació els plecs
que regulen el procediment assenyalen que aquest es realitzarà mitjançant transferència bancària i dins els 30 dies següents a la data d'aprovació del
document que acrediti la realització del servei. No obstant, segons la documentació analitzada, el pagament es va realitzar amb data 24 de setembre de
2018; és a dir, abans de la finalització de la prestació. No consta cap document que justifiqui aquesta actuació. (Objectiu C)

»Respecte a l’expedient 03/2017, "Servei de Consergeria i Control d’accessos de l'edifici Velòdrom Palma Arena", l'adjudicatari per justificar la seva
solvència va presentar certificació d'inscripció com empresa classificada com contractista de serveis. Ara bé, aquest certificat duu data de 22 de febrer de
2012. En quan a la seva vigència, el certificat indica que resulta indefinida, sempre que es mantinguin per l'empresari les condicions i circumstàncies que
van motivar la seva concessió. Aquests requisits que asseguren el manteniment de la classificació, no consten acreditats per l'adjudicatari; per tant, no es
troba adequadament justificada la seva solvència segons disposa l’article 63 del TRLCSP. (Objectiu B)
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»Respecte als expedients relatius a contractes menors, CM02-l8, "Servei de mà d'obra de lampisteria", CM03-18, "Servei de neteja de les instal·lacions” i
CM05-18, "Servei de mà d’obra de paleta", no consta degudament acreditat en els expedients per part dels adjudicataris. La capacitat d’obrar i la
habilitació professional necessària per a la realització de l’objecte del contracte. Article 131.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic. (Objectiu B)

[...]

»Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut una base suficient i adequada per a la nostra opinió amb excepcions.»
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QUADRE NÚM. IV.9.34. CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT D'ACTUACIONS DE MILLORA I CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES EN EL
TERRITORI DE L’ENTITAT LOCAL MENOR DE PALMANYOLA
CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT D'ACTUACIONS DE MILLORA I CONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURES EN EL TERRITORI DE
L'ENTITAT LOCAL MENOR DE PALMANYOLA
OBJECTE SOCIAL:
Adequacions, inversions, condicionament, millores en béns i zones, a més de la
PARTÍCIPS
construcció, desenvolupament d'infraestructures o instal·lacions en territori de l'Entitat
CAIB
Local menor de Palmanyola
ENTITAT LOCAL MENOR DE PALMANYOLA

INGRESSOS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI NEGATIU

2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
233.600,62
233.600,62
233.600,62
0,00
0,00
0,00
233.600,62
-4.990,91

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
III. Inversions immobiliàries
IV. Inv. en empr. i ent. del grup i assoc. l/t
V. Inversions financeres a llarg termini
VI. Actius per imposts diferits
VII. Deutors comercials no corrents

2018
2.320.940,38
0,00
1.853.739,41
0,00
0,00
467.200,97
0,00
0,00

B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
III. Deutors comerc. i altres comptes a cobrar
IV. Inv. en empr. del grup i assoc. c/t
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

385.041,00
0,00
0,00
396,68
0,00
234.543,48
0,00
150.100,84
2.705.981,38

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
2018
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
0,00
2. Var. exist. produc. acab. i en curs de fabr.
0,00
3. Treballs realitz. per l'entitat per al seu actiu
0,00
4. Aprovisionaments
0,00
5. Altres ingressos d'explotació
0,00
6. Despeses de personal
0,00
7. Altres despeses d'explotació
-4.990,91
8. Amortització de l'immobilitzat
-130.477,39
9. Imputació de subv. de l'immob. no financer
130.477,39
10. Excessos de provisions
0,00
11. Deterior. i result. per alien. de l'immob.
0,00
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
-4.990,91
12. Ingressos financers
0,00
13. Despeses financeres
0,00
14. Var. de valor raonable en inst. financers
0,00
15. Diferències de canvi
0,00
16. Deterior. i resultat per alien. d'inst. financ.
0,00
A.2) RESULTAT FINANCER
0,00
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A1+A2)
-4.990,91
17. Imposts sobre beneficis
0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI OP.CONT (A3+17)
-4.990,91
B) RESULTAT PER OP.INTERROMPUDES
0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A4+B)
-4.990,91

Exercici 2018
%
50.00
50.00

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2017
DESPESES
0,00 1. Despeses de personal
0,00 2. Despeses corrents en béns i serveis
0,00 3. Despeses financeres
0,00 4. Transferències corrents
0,18
0,18 OPERACIONS CORRENTS
0,00 6. Inversions reals
233.601,00 7. Transferències de capital
233.601,00 OPERACIONS DE CAPITAL
233.601,18 OPERACIONS NO FINANCERES
0,00 8. Actius financers
0,00 9. Passius financers
0,00 OPERACIONS FINANCERES
233.601,18 TOTAL DESPESES
-4.948,38 RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU

2018

BALANÇ DE SITUACIÓ
2017
PATRIMONI NET I PASSIU
2.705.354,42 A) PATRIMONI NET
0,00 A-1) Fons propis
2.004.552,83 I. Capital
0,00 II. Reserves
0,00 III. Resultats d'exercicis anteriors
700.801,59 IV. Altres aportacions de socis
0,00 V. Resultat de l'exercici
0,00 VI. Altres instruments de patrimoni net
A-2) Ajusts per canvis de valor
390.031,91 A-3) Subvencions, donacions i llegats
0,00 B) PASSIU NO CORRENT
0,00 I. Provisions a llarg termini
396,68 II. Deutes amb entitats de crèdit
0,00 III. Altres passius no corrents
234.543,48 C) PASSIU CORRENT
0,00 I. Deutes amb entitats de crèdit
155.091,75 II. Altres passius corrents
3.095.386,33 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

2017

0,00
4.990,91
0,00
0,00

0,00
4.948,56
0,00
0,00

4.990,91
0,00
233.600,62
233.600,62
238.591,53
0,00
0,00
0,00
238.591,53
0,00

4.948,56
0,00
233.601,00
233.601,00
238.549,56
0,00
0,00
0,00
238.549,56
0,00

2018
2.003.416,90
26.155,33
0,00
25.063,36
6.082,88
0,00
-4.990,91
0,00
0,00
1.977.261,57
467.200,88
0,00
467.200,88
0,00
235.363,60
233.600,62
1.762,98
2.705.981,38

2017
2.159.221,23
31.146,24
0,00
25.063,36
11.031,26
0,00
-4.948,38
0,00
0,00
2.128.074,99
700.801,50
0,00
700.801,50
0,00
235.363,60
233.600,62
1.762,98
3.095.386,33

ALTRES DADES
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.948,56
-131.558,25
131.558,25
0,00
0,00
-4.948,56
0,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,18
-4.948,38
0,00
-4.948,38
0,00
-4.948,38
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PRESENTACIÓ DE:
Comptes anuals
Informe d'auditoria
Firma d'auditoria
Deute viu a final de l'exercici
Contractes formalitzats
Subvencions i ajudes concedides
PERSONAL
Nombre mitjà de treballadors
Mitjana de despesa de personal

SÍ
NO
X
X
C.M.S. Auditors Associats, S.L.
Nre. operacions
Import total
1,00
700.801,50
0,00
0,00
0,00
0,00
2018

2017
0,00
0,00

0,00
0,00

Informe del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018

RESULTAT DEL CONTROL FINANCER I DE L'AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA FINANCERA

«[…]

»Denegació d’opinió

»Hem estar contractats per la Conselleria d’Hisenda i Administracions Publiques del Govern de les Illes Balears per realitzar una auditoria dels comptes
anuals del Consorci per al Desenvolupament d'Actuacions de Millora i Construcció d’infraestructures al Territori de l'Entitat Local Menor de Palmanyola
(l'Entitat), que comprenen el balanç al 31 de desembre de 2018, el compte de pèrdues i guanys i la liquidació del pressupost corresponents a l’exercici
anual acabat en aquesta data.

»No expressam una opinió sobre els comptes anuals adjunts de l'Entitat. A causa de l'efecte molt significatiu les qüestions descrites en la secció
«Fonament de la denegació d'opinió» del nostre informe, no hem pogut obtenir evidència d’auditoria que proporcioni una base suficient i adequada per
expressar una opinió d’auditoria sobre aquests comptes anuals.

»Fonament de la denegació d’opinió

»En desenvolupament del nostre treball s’han posat de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten l’opinió de l’informe:

»Limitacions a l’abast:

»Els comptes anuals adjunts, que varen rebre de l'Entitat, amb data 6 de març de 2019, no es troben signats pels membres de l’Òrgan de govern del
Consorci, tal com prescriu la normativa que li és d’aplicació, i no es dóna una explicació raonable de les causes d’aquesta omissió. En conseqüència, no
podem determinar l’impacte que l’omissió d’aquest requeriment pogués tenir sobre aquests comptes anuals, incloses les modificacions que els membres
de l’Òrgan de govern del Consorci podrien considerar oportú realitzar a aquests per a la seva formulació.

»A la data d'emissió d'aquest informe no hem rebut la preceptiva «carta de manifestacions de la Direcció de l'Entitat» en la que han de manifestar la seva
responsabilitat en la preparació dels comptes anuals adjunts, així com que els mateixos reflecteixen adequadament la totalitat de les transaccions
realitzades fins al 31 de desembre de 2018. L'Entitat tampoc no ens ha proporcionat les actes de les reunions de l’Òrgan de govern, ni hem rebut el
certificat del secretari en el qual ha de manifestar que ens han facilitat tots els llibres d’actes de l'Entitat i que, en aquests, consten tots els acords adoptats
i els assumptes d’importància discutits en les sessions de l’Òrgan de govern de l'Entitat realitzades fins a data d’avui. En conseqüència, no hem pogut
determinar l’efecte que aquests fets poguessin tenir sobre els comptes anuals adjunts.

»Altres qüestions

»Tal com s’indica la nota 2 de la memòria adjunta, d'acord amb la normativa que regeix l’actuació de l'Entitat, els comptes anuals adjunts, els han preparat
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l’òrgan de govern d’acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l'Entitat amb el propòsit de mostrar la imatge fidel. En conseqüència, els
comptes anuals adjunts s'han preparat en virtut d’aquest marc normatiu d’informació financera i han estat auditats aplicant les Normes d’Auditoria del
Sector Públic de la Intervenció General de l'Estat. Aquest informe en cap cas s'ha d’entendre un informe d’auditoria en els termes prevists en la normativa
reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes vigent a Espanya.

»L’Entitat no ha aportat l'evidència documental adequada i suficient per verificar el compliment, durant l’exercici 2018 de la normativa sobre protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals que li és d'aplicació.

[...]

»Responsabilitats de la direcció i dels responsables del govern de l’Entitat en relació als comptes anuals

[...]

»Els comptes anuals als quals es refereix aquest informe estan datats el 27 de febrer de 2019 i varen ser posats a la disposició de C.M.S. Auditors
Associats, S.L. el 6 de març de 2019.»
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QUADRE NÚM. IV.9.35. CONSORCI PER A LA MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES TURÍSTIQUES I PER AL FOMENT DE LA
DESESTACIONALITZACIÓ DE L'OFERTA DE L'ILLA DE MALLORCA (CONSORCI BORSA D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS)
CONSORCI PER A LA MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES TURÍSTIQUES I PER AL FOMENT DE LA DESESTACIONALITZACIÓ DE
L'OFERTA DE L'ILLA DE MALLORCA (CONSORCI BORSA D'ALLOTAJAMENTS TURÍSTICS)
OBJECTE SOCIAL:
L'assessorament i la gestió en les operacions destinades a l'obtenció de noves
PARTÍCIPS
autoritzacions d'allotjaments turístics que necessitin la baixa definitiva d'una autorització
CAIB
d'obertura, i la creació d'una borsa de places.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
FEDERACIONS HOTELERES I SINDICATS
BANKIA, SA

INGRESSOS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI NEGATIU

0,00
0,00
10.421.823,50
0,00
2.165,00
10.423.988,50
0,00
136.663,87
136.663,87
10.560.652,37
0,00
0,00
0,00
10.560.652,37
0,00

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
III. Inversions immobiliàries
IV. Inv. en empr. i ent. del grup i assoc. l/t
V. Inversions financeres a llarg termini
VI. Actius per imposts diferits
VII. Deutors comercials no corrents

2018
9.831.459,21
0,00
809.732,87
0,00
0,00
9.021.726,34
0,00
0,00

B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
III. Deutors comerc. i altres comptes a cobrar
IV. Inv. en empr. del grup i assoc. c/t
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

2018

65.637.961,08
0,00
31.986.730,15
5.993.310,44
0,00
0,00
0,00
27.657.920,49
75.469.420,29

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
2018
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
9.034.256,09
2. Var. exist. produc. acab. i en curs de fabr.
0,00
3. Treballs realitz. per l'entitat per al seu actiu
0,00
4. Aprovisionaments
-234.079.820,84
5. Altres ingressos d'explotació
1.350.364,87
6. Despeses de personal
0,00
7. Altres despeses d'explotació
221.471.876,93
8. Amortització de l'immobilitzat
0,00
9. Imputació de subv. de l'immob. no financer
5.437.902,24
10. Excessos de provisions
0,00
11. Deterior. i result. per alien. de l'immob.
-3.214.579,29
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
0,00
12. Ingressos financers
2.165,00
13. Despeses financeres
0,00
14. Var. de valor raonable en inst. financers
0,00
15. Diferències de canvi
0,00
16. Deterior. i resultat per alien. d'inst. financ.
0,00
A.2) RESULTAT FINANCER
2.165,00
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A1+A2)
2.165,00
17. Imposts sobre beneficis
0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI OP.CONT (A3+17)
2.165,00
B) RESULTAT PER OP.INTERROMPUDES
0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A4+B)
2.165,00

Exercici 2018
%
58.82
5.88
29.42
5.88

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2017
DESPESES
0,00 1. Despeses de personal
0,00 2. Despeses corrents en béns i serveis
7.795.647,71 3. Despeses financeres
0,00 4. Transferències corrents
5.923,29
7.801.571,00 OPERACIONS CORRENTS
0,00 6. Inversions reals
50.000,00 7. Transferències de capital
50.000,00 OPERACIONS DE CAPITAL
7.851.571,00 OPERACIONS NO FINANCERES
0,00 8. Actius financers
0,00 9. Passius financers
0,00 OPERACIONS FINANCERES
7.851.571,00 TOTAL DESPESES
0,00 RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU

0,00
10.114,00
0,00
0,00

0,00
5.270,17
0,00
0,00

10.114,00
1.051.816,71
3.507.599,19
4.559.415,90
4.569.529,90
0,00
0,00
0,00
4.569.529,90
5.991.122,47

5.270,17
2.495.771,91
175.000,00
2.670.771,91
2.676.042,08
0,00
0,00
0,00
2.676.042,08
5.175.528,92

BALANÇ DE SITUACIÓ
2017
PATRIMONI NET I PASSIU
6.756.403,61 A) PATRIMONI NET
0,00 A-1) Fons propis
2.972.495,45 I. Capital
0,00 II. Reserves
0,00 III. Resultats d'exercicis anteriors
3.783.908,16 IV. Altres aportacions de socis
0,00 V. Resultat de l'exercici
0,00 VI. Altres instruments de patrimoni net
A-2) Ajusts per canvis de valor
291.665.321,89 A-3) Subvencions, donacions i llegats
0,00 B) PASSIU NO CORRENT
259.506.208,95 I. Provisions a llarg termini
7.201.235,82 II. Deutes amb entitats de crèdit
0,00 III. Altres passius no corrents
0,00 C) PASSIU CORRENT
0,00 I. Deutes amb entitats de crèdit
24.957.877,12 II. Altres passius corrents
298.421.725,50 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

2018
1.054.416,05
244.683,18
0,00
1.004,60
241.513,58
0,00
2.165,00
0,00
0,00
809.732,87
71.526.955,24
31.986.730,15
0,00
39.540.225,09
2.888.049,00
0,00
2.888.049,00
75.469.420,29

2017
3.214.554,38
242.058,93
0,00
545,35
235.590,29
0,00
5.923,29
0,00
0,00
2.972.495,45
292.320.866,13
259.304.264,72
0,00
33.016.601,41
2.886.304,99
0,00
2.886.304,99
298.421.725,50

2018

2017

ALTRES DADES
2017
7.795.647,71
161.144.451,52
0,00
-7.795.647,71
180.270,17
0,00
-161.324.721,69
0,00
2.949.961,76
0,00
-2.949.961,76
0,00
5.923,29
0,00
0,00
0,00
0,00
5.923,29
5.923,29
0,00
5.923,29
0,00
5.923,29
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PRESENTACIÓ DE:
Comptes anuals
Informe d'auditoria
Firma d'auditoria
Deute viu a final de l'exercici
Contractes formalitzats
Subvencions i ajudes concedides
PERSONAL
Nombre mitjà de treballadors
Mitjana de despesa de personal

SÍ
NO
X
X
C.M.S. Auditors Associats, S.L.
Nre. operacions
Import total
0,00
0,00
4,00
2.397.039,71
0,00
0,00
2018

2017
0,00
0,00

0,00
0,00
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RESULTAT DEL CONTROL FINANCER I DE L'AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA FINANCERA

«[…]

»Opinió amb excepcions

»Hem fet una auditoria financera dels comptes anuals del Consorci per a la Millora d'Infraestructures Turístiques i Foment de la Desestacionalització de
l'Oferta a l'Illa de Mallorca (l’Entitat), que comprenen el balanç al 31 de desembre de 2018, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni
net i la liquidació del pressupost corresponents a l’exercici anual acabat en aquesta data, com també la memòria dels comptes anuals que inclou un resum
de les polítiques comptables significatives.

»En la nostra opinió, excepte pels possibles efectes i pels efectes de les qüestions descrites en la secció Fonament de l’opinió amb excepcions del nostre
informe, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes materials, la imatge fidel de la situació financera de l'Entitat a 31 de desembre de
2018, com també dels resultats de les seves operacions i de la liquidació del pressupost corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, i de
conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que ha aplicat l’Entitat que és el Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el
Pla general de comptabilitat.

»Fonament de l’opinió amb excepcions

»En el desenvolupament del nostre treball s’han posat de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten l'opinió de l’informe:

»Limitació a l’abast

»L'Entitat, d'acord amb l'article 4 dels seus Estatuts i la «Nota 1. Activitat del Consorci» de la memòria adjunta, té el seu domicili a les dependències de la
Conselleria de Turisme al carrer de Montenegro, núm. 5, CP 07012, Palma. L'Entitat no ha proporcionat evidència documental del dret d'ús o la propietat
dels espais on està ubicada la seva seu ni de les instal·lacions que utilitza per realitzar la seva activitat, així com tampoc cap contracte o conveni amb
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB) que regulí el seu ús. En conseqüència, no ens ha estat possible determinar si
aquests elements haurien de figurar a l'actiu no corrent del balanç adjunt, així com tampoc l'efecte d’aquest ús en el compte de pèrdues i guanys adjunt.

»Excepcions

»L'epígraf «II. Existències» de l'actiu corrent del balanç adjunt, que presenta un saldo de 31.986.730,15 euros (259.506.208,95 euros al tancament de
l'exercici anterior), correspon a places turístiques que, d’acord amb la «Nota 4. Normes de registre i valoració» de la memòria adjunta, es troben valorades
al preu mitjà de venda de l'exercici anterior, atès que al tancament de l'exercici es regularitza el seu valor al preu mitjà de venda de l'exercici en curs,
registrant les variacions a l’alça o a la baixa contra el compte de pèrdues i guanys. Aquest criteri de valoració no està previst a les normes contingudes en
el marc normatiu d' informació financera aplicat per l'Entitat. A més, d'acord amb la «Nota 8. Existències» de la memòria adjunta, aquestes places
turístiques han estat cedides gratuïtament a l'Entitat per la Conselleria de Turisme de la CAIB; no obstant això, l'Entitat ha registrat com a contrapartida del
valor d'aquestes una provisió a l'epígraf «I. Provisions a llarg termini» del passiu no corrent del balanç adjunt, en lloc de registrar aquest valor contra
l’epígraf «A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts» del patrimoni net del balanç. Les provisions són obligacions expresses o tàcites a llarg termini,
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clarament especificades quant a la seva naturalesa, però que, en la data de tancament de l'exercici, són indeterminades quant al seu import exacte o a la
data en què s'han de produir; per tant, el concepte esmentat no correspon a una provisió. A més, el valor de venda de les places turístiques és variable i
heterogeni, atès que actualment hi ha quatre categories diferents i una limitació del nombre de places que es poden vendre d'una combinació d'aquestes
categories; per això no es pot valorar amb fiabilitat. El marc normatiu d’infirmació financera aplicat per l'Entitat estableix que els actius són béns, drets i
altres recursos controlats econòmicament per l'Entitat i s'han de reconèixer en el balanç quan sigui probable obtenir-ne beneficis o rendiments econòmics
per a l'Entitat en el futur, i sempre que es puguin valorar amb fiabilitat. Aquestes places turístiques no són béns o drets assimilables a existències, atès
que depenen d'autoritzacions fora del control de l'Entitat i que no es poden valorar amb fiabilitat; per tant, aquestes són un actiu contingent que no ha de
figurar registrat al balanç adjunt i sobre el qual s'ha de donar la informació pertinent a la memòria dels comptes anuals, especialment pel que fa al nombre
de places turístiques cedides a l'Entitat no venudes al tancament de l'exercici, segons la «Nota 8. Existències» de la memòria adjunta són 33.572 places, i
les 21.118 places que a aquesta data quedarien disponibles per a la venda, segons l'Acord del Ple del Consell de Mallorca, de 27 de juliol de 2018,
d’aprovació del règim de suspensió de llicències i autoritzacions associat a l'aprovació inicial del Pla d'Intervenció en Àmbits Turístics de Mallorca (PIAT).
En conseqüència, l'epígraf «II Existències» de l’actiu corrent del balanç adjunt està sobrevalorat en un import de 31.986.730,15 euros (259.506.208,95
euros al tancament de l'exercici anterior) i l'epígraf «I. Provisions a llarg termini» del passiu no corrent del balanç adjunt està sobrevalorat en el mateix
import.

»L'epígraf «4. Aprovisionaments» del compte de pèrdues i guanys adjunt inclou, a la partida «a) Consum de mercaderies», un import de -230.669.845,07
euros (un import de 161.144.451,52 euros a l'epígraf «2. Variació d’existències de productes acabats» al tancament de l'exercici anterior), que correspon a
la diferència del valor inicial i final de l'exercici de les places turístiques esmentades en el paràgraf anterior. A més, l'epígraf «7. Altres despeses
d'explotació» del compte de pèrdues i guanys adjunt, que presenta un saldo positiu de 221.569.500,35 euros, inclou a la partida «e) Pèrdues,
deteriorament i variació de provisions per operacions comercials» un import de 221.799.591,22 euros (-161.346.395,75 euros a l'exercici anterior), per la
variació de la improcedent provisió per responsabilitats pel valor de les existències esmentada al paràgraf anterior. En conseqüència, l'epígraf «4.
Aprovisionaments» del compte de pèrdues i guanys adjunt està infravalorat en un import de 221.635.588,98 euros (161.144.451,52 euros l'epígraf «2.
Variació d’existències de productes acabats» al tancament de l'exercici anterior) i l'epígraf «7. Altres despeses d'explotació» del compte de pèrdues i
guanys està sobrevalorat en els mateixos imports.

»L'epígraf «III. Deutes a curt termini» del passiu corrent del balanç adjunt, que presenta un saldo de 1.893.381,95 euros (2.484.022,79 euros al tancament
de l'exercici anterior), inclou deutes transformables en subvencions per import de 1.892.991,95 euros (2.483.632,79 euros a l’exercici anterior). Dins
aquests deutes transformables en subvencions hi. ha els imports sobrants de les aportacions realitzades per ajuntaments i altres entitats per a l'execució
de projectes ja finalitzats, d'acord amb l'apartat «15.3. Despeses amb finançament afectat» de la «Nota 15. Altra informació pressupostària» de la
memòria adjunta. Aquests recursos no aplicats a l'execució dels projectes s'han de retornar a l'entitat que els ha aportat i, per tant, no són deutes
transformables en subvencions. En conseqüència, l'epígraf «III. Deutes a curt termini» del passiu corrent del balanç adjunt està sobrevalorat en un import
de 501.540,34 euros (336.608,82 euros a l’exercici anterior) i l'epígraf «V. Creditors comercials i altres comptes a pagar» del passiu corrent del balanç
està infravalorat en el mateix import.

»L'epígraf «4. Aprovisionaments» del compte de pèrdues i guanys adjunt inclou, a la partida «c) Treballs realitzats per altres empreses», un import de 3.409.975,77 euros, que correspon a les subvencions concedides a ajuntaments pel finançament de projectes. D'acord amb el marc normatiu d’informació
financera aplicat per l'Entitat, els treballs realitzats per altres empreses són aquells que, formant part del procés de producció pròpia, s'encarreguin a altres
empreses. Per tant, les subvencions concedides pel finançament de projectes no correspon classificar-les en l'epígraf esmentat. Atès que es tracta de
subvencions atorgades, aquesta. despesa s’ha de classificar a l'epígraf «7. Altres despeses d’explotació». En conseqüència, l’epígraf «4.
Aprovisionaments» del compte de pèrdues i guanys adjunt està infravalorat en un import de 3.409.975,77 euros i l'epígraf «7. Altres despeses
d’explotació» del compte de pèrdues i guanys està sobrevalorat en el mateix import.

»L'epígraf «9. Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres» del compte de pèrdues i guanys adjunt, que presenta un saldo de
5.437.902,24 euros, inclou un import de 2.223.322,95 euros que no correspon a subvencions, donacions i llegats rebuts registrats en el patrimoni net que
són traspassats al resultat de l’exercici, atès que un import de 3.409.975,77 euros correspon a l'aplicació al resultat dels deutes transformables en
subvencions per les transferències a ajustaments pel finançament de projectes durant l'exercici 2018 i la resta, un import de -1.186.652,82 euros,
correspon a un ajust del compte de deutes transformables en subvencions per subvencions de capital aplicades, segons la «Nota 7. Instruments
financers» de la memòria adjunta. En conseqüència, l'epígraf «9. Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres» del compte de pèrdues i
guanys adjunt està sobrevalorat en un import de 2.223.322,95 euros, l'epígraf «5. Altres ingressos d'explotació» del compte de pèrdues i guanys està
infravalorat en un import de 3.409.975,77 euros i l’epígraf «7. Altres despeses d’explotació» del compte de pèrdues i guanys està sobrevalorat en un
import de 1.186.652,82 euros.
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»L'epígraf «13. Altres resultats» del compte de pèrdues i guanys adjunt presenta despeses per un import de -97.623,42 euros, que correspon, segons els
registres comptables de l'Entitat, a pagaments realitzats a la Vicepresidència i Conselleria d' Innovació, Recerca i Turisme. Segons la nota «14. Altra
informació» de la memòria adjunta, existeix una addenda, signada el 19 d'abril de 2016, al Conveni de col·laboració entre el Consorci i la Conselleria de
Turisme i Esports, actualment Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, perquè aquesta dugui a terme determinades funcions
administratives en el si del Consorci, on es compromet el Consorci a aportar 130.000,00 euros, 175.000,00 euros i 45.000.00 euros als exercicis 2016,
2017 i 2018, respectivament, i una segona addenda, perquè aquesta dugui a terme determinades funcions administratives en el si del Consorci per
114.413,21 euros (52.623,42 euros al 2018 i 61.789,79 euros al 2019). Per tant, aquests imports pagats corresponen a despeses necessàries per portar a
terme l'objecte de l'Entitat i, per això, s'han de classificar com a despeses d'explotació. En conseqüència, l’epígraf «13. Altres resultats» del compte de
pèrdues i guanys adjunt està infravalorat en un import de 97.623,42 euros (175.000 euros a l'exercici anterior) i l'epígraf «7. Altres despeses d'explotació»
del compte de pèrdues i guanys està sobrevalorat en el mateix import.

»L'estat de canvis en el patrimoni net adjunt, d'acord amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a l’Entitat, inclou incorrectament classificades i
valorades determinades magnituds i, a més, és incoherent amb el patrimoni net del balanç adjunt en un import de 1.104.075,12 euros. En conseqüència,
al quadre «A) Estat d'ingressos i despeses reconeguts», a l'apartat «B) Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net» l'epígraf «III.
Subvencions, donacions i llegats rebuts» està infravalorat en un import de 1.051.816,71 euros i l'epígraf «IV. Per guanys i pèrdues actuarials i altres
ajustos» de està sobrevalorat en un import de 459,25 euros; a l'apartat «C) Transferències al compte de pèrdues i guanys» l'epígraf «X. Subvencions,
donacions i llegats rebuts» de l'apartat «C) Transferències al compte de pèrdues i guanys» està sobrevalorat en un import de 3.214.579,29 euros; així el
«Total d’ingressos i despeses reconegudes (A+B+C)» és de -2.160.597,58 euros. Per últim, en el quadre «B) Estat total de canvis en el patrimoni net»
l’epígraf «II. Ajustos per errors 2017 i anteriors» està infravalorat en un import de 459,25 euros en la columna «Reserves», l'epígraf «I. Total ingressos i
despeses reconeguts» està sobrevalorat en un import de 459,25 euros en la columna «Reserves», sobrevalorat en un import de 5.923,29 euros en la
columna «Resultats d’exercicis anteriors», i sobrevalorat en 2.162.762,58 euros en la columna «Subvencions, donacions i llegats rebuts»: l'epígraf «III.
Altres variacions del patrimoni net» està infravalorat en un import de 5.923,29 euros en la columna «Resultats d'exercicis anteriors» i infravalorat en un
import de 1.058.687,46 euros en la columna «Subvencions, donacions i llegats rebuts»; així el total de l'epígraf «E. Saldo final del període 2018» és de
1.054.416,05 euros.

[…]

»Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la nostra opinió amb excepcions.

»Paràgrafs d’èmfasi

»Cridem l'atenció sobre la «Nota 8. Existències» de la memòria adjunta, en la qual s'indica que l'Acord del Consell de Govern, de dia 10 d'octubre de
2008, pel qual es crea el Consorci, estableix en el seu article 3 que l'objecte del Consorci, entre uns altres, és la creació d'una borsa de places turístiques,
i que els ingressos obtinguts per la gestió de les places es destinaran en exclusiva a la realització de forma total o parcial, i sempre en l’àmbit territorial de
l’Illa de Mallorca, d'alguna de les activitats ja esmentades en la Nota 1. També s'indica que els anys 2017 i 2018 s'han venudes 1.279 places i 9.521
places, respectivament, i s’inclou un gràfic amb l'evolució del preu i de les places venudes des de l'any 2010 a l'any 2018. Per últim, cridem l'atenció sobre
la liquidació del pressupost adjunta que mostra que els ingressos executats del capítol «III. Taxes i altres ingressos» representen el 98,7% del total
d'ingressos de l'exercici. Aquests fets són evidència que l'Entitat depèn de les vendes de places turístiques per obtenir els recursos necessaris per poder
realitzar la seva activitat. La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Cridem l'atenció sobre la nota «13. Fets posteriors al tancament» de la memòria adjunta, en la qual s'indica que, en data 24 de gener de 2018, la
Direcció General de l'Advocacia de la CAIB va rebre la notificació del Decret d'admissió del Recurs Contenciós Administratiu interposat per Banco Mare
Nostrum, SA (BMN), contra la Resolució desestimatòria del Recurs de Reposició interposat contra l'acte de la Junta Rectora del Consorci, de 27 de juny
de 2017 -PO 423/2017 davant el TSJ-. Aquest recurs es va plantejar per part de BMN contra l'Acord de la Junta Rectora de 27 de juny de 2017. Amb
anterioritat, en data 21 de novembre de 2017, s'havia remes a la Direcció de l'Advocacia de la CAIB l’expedient digitalitzat del procediment de separació
de l'entitat BMN del Consorci a efectes de reclamar judicialment el compliment de les obligacions econòmiques per part de BMN determinades a l'Acord
de la Junta Rectora de 27 de juny de 2017. L'Advocacia va assumir la representació i defensa del Consorci, com a Administració demandada. La quantia
del procediment es de 677.553,72 euros; fixada pel jutge atès que en la contestació de la demanda el Consorci demana a BMN aquesta quantitat i, alhora,
la demandant s'oposa al pagament d’aquesta. D'altra banda, la Direcció de l'Advocacia de la CAIB també ha rebut notificació de la interposició del
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procediment contenciós administratiu PO 3/20 19 JCA 1, en què la demandant Alloturs, SL reclama la devolució de 37.202,54 euros en concepte de
liquidació d'unes places turístiques, import que figura provisionat a l'epígraf «II. Provisions a curt termini» del passiu corrent del balanç adjunt. La nostra
opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Altres qüestions

»Tal com s'indica en la nota 2 de la memòria adjunta, d'acord amb la normativa que regeix l’actuació de l’Entitat, els comptes anuals adjunts, els han
preparat l’òrgan de govern d'acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’Entitat amb el propòsit de mostrar la imatge fidel. En
conseqüència, els comptes anuals adjunts s'han preparat en virtut d'aquest marc normatiu d'informació financera i han estat auditats aplicant les Normes
d'Auditoria del Sector Públic de la Intervenció General de l'Estat. Aquest informe en cap cas s'ha d'entendre com un informe d’auditoria en els termes
prevists en la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes vigent a Espanya.

»L'Entitat no ha aportat l'evidència documental adequada i suficient per verificar el compliment, durant l'exercici 2018, de la normativa sobre la protecció
de dades personals i garantia dels drets digitals, que li és d'aplicació.

[...]

»Responsabilitats de la direcció i dels responsables del govern de l’Entitat en relació als comptes anuals

[...]

»Els comptes anuals als quals es refereix aquest informe varen ser formulats per l’òrgan de govern de l’Entitat el 28 de febrer de 2019 i varen ser posats a
la disposició de C.M.S. Auditors Associats, S.L. el 20 de març de 2019.»
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QUADRE NÚM. IV.9.36. CONSORCI D'AIGÜES DE LES ILLES BALEARS
CONSORCI D'AIGÜES DE LES ILLES BALEARS

Exercici 2018

OBJECTE SOCIAL:
Execució de les instal·lacions per al subministrament d'aigües potable en nuclis
urbans, exceptuant les xarxes de distribució, així com qualsevol altra finalitat anàloga o
similar a les anteriors

INGRESSOS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI NEGATIU

2018

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
III. Inversions immobiliàries
IV. Inv. en empr. i ent. del grup i assoc. l/t
V. Inversions financeres a llarg termini
VI. Actius per imposts diferits
VII. Deutors comercials no corrents

2018
79.821,24
60.101,21
19.720,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
III. Deutors comerc. i altres comptes a cobrar
IV. Inv. en empr. del grup i assoc. c/t
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

140.172,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140.172,50
219.993,74

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
194.444,46
194.444,46
194.444,46
0,00
0,00
0,00
194.444,46
-169,40

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
2018
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
0,00
2. Var. exist. produc. acab. i en curs de fabr.
0,00
3. Treballs realitz. per l'entitat per al seu actiu
0,00
4. Aprovisionaments
0,00
5. Altres ingressos d'explotació
1.340,57

0,00
0,00
0,00
0,00
1.233,93
0,00
0,00

8. Amortització de l'immobilitzat

-7.003,30

-7.806,12

1.785,66

1.863,36

0,00

0,00

0,00

0,00

-3.877,07

-4.708,83

0,00

0,21

-169,40

-1.333,18

14. Var. de valor raonable en inst. financers

0,00

0,00

15. Diferències de canvi

0,00

0,00

16. Deterior. i resultat per alien. d'inst. financ.

0,00

0,00

-169,40

-1.332,97

-4.046,47

-6.041,80

12. Ingressos financers
13. Despeses financeres

A.2) RESULTAT FINANCER
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A1+A2)
17. Imposts sobre beneficis
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI OP.CONT (A3+17)
B) RESULTAT PER OP.INTERROMPUDES
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A4+B)

50.00

2018

2017

0,00
0,00
169,40
0,00

0,00
0,00
3.017,87
0,00

169,40
0,00
0,00
0,00
169,40
0,00
194.444,46
194.444,46
194.613,86

3.017,87
0,00
0,00
0,00
3.017,87
0,00
460.450,25
460.450,25
463.468,12
72.200,45

2018
219.993,74
201.904,25
20.557.988,63
-727.828,99
-20.610.937,96
986.729,04
-4.046,47
0,00
0,00
18.089,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
219.993,74

2017
225.825,87
205.950,72
20.557.988,63
-727.828,99
-20.604.896,16
986.729,04
-6.041,80
0,00
0,00
19.875,15
0,00
0,00
0,00
0,00
195.785,07
194.444,48
1.340,59
421.610,94

ALTRES DADES

0,00

A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ

30.00

2017

0,00

11. Deterior. i result. per alien. de l'immob.

20.00

25 MUNICIPIS

BALANÇ DE SITUACIÓ
2017
PATRIMONI NET I PASSIU
86.824,54 A) PATRIMONI NET
60.101,21 A-1) Fons propis
26.723,33 I. Capital
0,00 II. Reserves
0,00 III. Resultats d'exercicis anteriors
0,00 IV. Altres aportacions de socis
0,00 V. Resultat de l'exercici
0,00 VI. Altres instruments de patrimoni net
A-2) Ajusts per canvis de valor
334.786,40 A-3) Subvencions, donacions i llegats
0,00 B) PASSIU NO CORRENT
0,00 I. Provisions a llarg termini
0,00 II. Deutes amb entitats de crèdit
194.444,48 III. Altres passius no corrents
0,00 C) PASSIU CORRENT
0,00 I. Deutes amb entitats de crèdit
140.341,92 II. Altres passius corrents
421.610,94 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

7. Altres despeses d'explotació

10. Excessos de provisions

%

CAIB

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2017
DESPESES
0,00 1. Despeses de personal
0,00 2. Despeses corrents en béns i serveis
0,00 3. Despeses financeres
0,00 4. Transferències corrents
0,00
0,00 OPERACIONS CORRENTS
0,00 6. Inversions reals
535.668,57 7. Transferències de capital
535.668,57 OPERACIONS DE CAPITAL
535.668,57 OPERACIONS NO FINANCERES
0,00 8. Actius financers
0,00 9. Passius financers
0,00 OPERACIONS FINANCERES
535.668,57 TOTAL DESPESES
0,00 RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU

6. Despeses de personal

9. Imputació de subv. de l'immob. no financer

PARTÍCIPS
AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL

0,00

0,00

-4.046,47

-6.041,80

0,00

0,00

-4.046,47

-6.041,80

PRESENTACIÓ DE:
Comptes anuals
Informe d'auditoria
Firma d'auditoria

SÍ
NO
X
X
C.M.S. Auditors Associats, S.L.
Nre. operacions

Deute viu a final de l'exercici

Import total

0,00

0,00

Contractes formalitzats

s.d.

s.d.

Subvencions i ajudes concedides

s.d.

s.d.

PERSONAL

2018

2017

Nombre mitjà de treballadors

0,00

0,00

Mitjana de despesa de personal

0,00

0,00
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RESULTAT DEL CONTROL FINANCER I DE L'AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA FINANCERA

«[…]

»Opinió amb excepcions

»Hem fet una auditoria financera dels comptes anuals del Consorci d'Aigües de les Illes Balears (l’Entitat), que comprenen el balanç al 31 de desembre de
2018, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net i la liquidació del pressupost corresponents a l’exercici anual acabat en aquesta
data, com també la memòria dels comptes anuals que inclou un resum de les polítiques comptables significatives.

»En la nostra opinió, excepte pels possibles efectes i pels efectes de les qüestions descrites en la secció Fonament de l’opinió amb excepcions del nostre
informe, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes materials, la imatge fidel de la situació financera de l'Entitat a 31 de desembre de
2018, com també dels resultats de les seves operacions i de la liquidació del pressupost corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, i de
conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que ha aplicat l’Entitat que és el Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el
Pla general de comptabilitat.

»Fonament de l’opinió amb excepcions

»En el desenvolupament del nostre treball s’han posat de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten l'opinió de l’informe:

»Limitació a l’abast

»L’epígraf «13. Altres resultats» del compte de pèrdues i guanys adjunt presenta un saldo de 1.340,57 euros que, d'acord amb els registres comptables de
l'Entitat, correspon a l’aplicació al resultat de l'exercici 2018 del saldo que figurava al tancament de l'exercici anterior a l'epígraf «IV. Deutes amb empreses
del grup i associades a curt termini». D'acord amb la nota «13. Operacions amb parts vinculades» de la memòria adjunta, en aquesta partida figurava el
saldo a favor de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB) i dels ajuntaments, tant en l'obertura com en el tancament de l'exercici, per les
diferencies entre les subvencions rebudes per pagar préstecs i les despeses financeres reportades per aquests. A més, s'ha de tenir en compte el punt
cinquè de la Instrucció 1/2008 del Conseller d’Economia, Hisenda i Innovació que estableix «atesa la seva naturalesa, les transferències corrents rebudes
de la comunitat autònoma de les Illes Balears i els seus ens dependents, en la part que no s'hagi destinat a executar despesa de l'exercici, si s'escau,
s'hauran de retornar als ens concedents dins l’exercici següent quan, un cop tancats i auditats els comptes, s'hagi quantificat definitivament aquell importa
la memòria de la liquidació del pressupost. Les conselleries o altres ens concedents no podran autoritzar a les empreses i fundacions la utilització
d’aquests imports en l'exercici següent». L'Entitat no ha aportat documentació justificativa que suposi una evidència suficient i adequada de que el saldo
esmentat no resulta exigible per la CAIB o pels ajuntaments i que, per això, es procedent la seva aplicació a resultats com a ingrés de l'exercici, ni tampoc
hem pogut aplicar procediments alternatius per verificar la raonabilitat d'aquesta aplicació. En conseqüència, no ens ha estat possible determinar si és
raonable la imputació del saldo esmentat contra el resultat de l'exercici 2018 o si aquest hauria de figurar a l'epígraf «IV. Deutes amb empreses del grup i
associades a curt termini» del passiu corrent del balanç adjunt.

»Excepcions
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»L'estat de canvis en el patrimoni net, en el quadre «A) Estat d'ingressos i despeses reconeguts corresponent a l'exercici acabat el 31 de desembre de
2018», presenta a l'epígraf «I. Per valoració instruments financers» un import de -169,40 euros (-1.333,18 euros a l’exercici anterior) que no correspon a
ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net. En conseqüència, l'epígraf «I. Per valoració instruments financers» i el «Total d'ingressos i
despeses reconeguts» de l'estat d'ingressos i despeses reconeguts corresponent a l'exercici acabat el 31 de desembre de 2018 estan infravalorats en un
import de 169,40 euros (1.333,18 euros a l'exercici anterior). A més, el quadre «B) Estat total de canvis en el patrimoni net corresponent a l'exercici acabat
el 31 de desembre de 2018» presenta incorrectament classificades determinades magnituds dels epígrafs «I. Total ingressos i despeses reconeguts» i
«III. Altres variacions del patrimoni net» a les columnes de «Resultats d’exercicis anteriors» i de «Resultat de l'exercici» que fan incoherent la columna
«Total».

»Les previsions inicials d’ingressos i els crèdits inicials de despeses que figuren a la nota «15. Liquidació del pressupost» de la memòria adjunta no són
coherents amb el pressupost aprovat per a l'Entitat a la Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a I' any 2018, atès que no inclouen un import de 2.084,00 euros en els capítols «IV. Transferències corrents» i «III. Despeses financeres» del
pressupost d’ingressos i de despeses, respectivament. A més, no inclou les xifres comparatives de l'exercici anterior i tampoc inclou la memòria
explicativa sobre l'estat de liquidació del pressupost administratiu, que hauria de fer especial referència a les variacions produïdes entre el pressupost
definitiu i el liquidat d'acord amb l'article 6.2.b) del Decret 128/1993, de 16 de desembre, sobre la comptabilitat i rendició de comptes de les empreses
públiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

»La memòria dels comptes anuals adjunts corresponents a l'exercici 2018 no inclou una nota sobre «Informació sobre els ajornaments de pagament a
proveïdors. Disposició addicional tercera. «Deure d'informació» de la Llei 15/2010, de 5 de juliol», d'acord amb el contingut establert a la Resolució de 29
de desembre de 2010, de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, sobre la informació a incorporar en la memòria dels comptes anuals en relació
amb els ajornaments de pagament a proveïdors.

»L’entitat, d’acord amb l’art. 7 dels seus estatuts, té entre altres les funcions i les actuacions que li encomanin les entitats que s'integrin en el Consorci,
directament o bé mitjançant les entitats o organismes que en depenen, amb competències i funcions en la matèria, en el marc de l'article 15 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o dels articles 4.1 n i 24.6 de la Llei
30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, segons el cas. La memòria adjunta no inclou la informació que estableix l'art. 32.2.b. de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), respecte al compliment del requisit de que més del 80 per cent de les activitats de
l'Entitat es portin a terme en l'exercici de les comeses que li han confiat el poder adjudicador que fa l’encàrrec i que el controla o altres persones jurídiques
controlades de la mateixa manera per l'entitat que fa l’encàrrec. La LCSP estableix que el compliment efectiu d’aquest requisit ha de quedar reflectit en la
memòria integrant dels comptes anuals de l’ens destinatari de l’encàrrec i, en conseqüència, ha de ser objecte de verificació per l'auditor de comptes en la
realització de l'auditoria dels comptes anuals esmentats de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes .

[…]

»Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la nostra opinió amb excepcions.

»Paràgrafs d’èmfasi

»Cridem l'atenció sobre la nota «1. Activitat del consorci» de la memòria adjunta, en la qual s'indica que l'Entitat té com a finalitat fonamental l'execució de
les instal·lacions per al subministrament d’aigües potable en nuclis urbans, exceptuant les xarxes de distribució, així com qualsevol altra finalitat anàloga o
similar a les anteriors. No obstant això, també cridem l’atenció sobre les notes «7. Instruments financers», «9. Ingressos i despeses», «11. Subvencions,
donacions i llegats» i «13. Operacions amb parts vinculades» de la memòria adjunta, en les quals es mostra que l’única activitat de l'Entitat durant
l’exercici 2018 ha estat el pagament de la darrera quota de l'operació de préstec pendent de cancel·lació amb els recursos transferits per la CAIB. La
nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió.
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»Cridem l'atenció sobre la liquidació del pressupost adjunta i les notes «11. Subvencions, donacions i llegats» i «13. Operacions amb parts vinculades» de
la memòria adjunta, en les quals s’indica que la totalitat dels ingressos de l'exercici 2018 corresponen a les transferències de la CAIB i d’ajuntaments per
fer front a l'amortització de l'operació de préstec vigent durant l’exercici. Aquest fet és evidència que l'Entitat depèn de les aportacions que realitzen les
entitats consorciades per poder continuar amb la seva activitat. La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Altres qüestions

»Tal com s'indica en la nota 2 de la memòria adjunta, d'acord amb la normativa que regeix l’actuació de l’Entitat, els comptes anuals adjunts, els han
preparat l’òrgan de govern d'acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’Entitat amb el propòsit de mostrar la imatge fidel. En
conseqüència, els comptes anuals adjunts s'han preparat en virtut d'aquest marc normatiu d'informació financera i han estat auditats aplicant les Normes
d'Auditoria del Sector Públic de la Intervenció General de l'Estat. Aquest informe en cap cas s'ha d'entendre com un informe d’auditoria en els termes
prevists en la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes vigent a Espanya.

»L'Entitat no ha aportat l'evidència documental adequada i suficient per verificar el compliment, durant l'exercici 2018, de la normativa sobre protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals, que li és d'aplicació.

[...]

»Responsabilitats de la direcció i dels responsables del govern de l’Entitat en relació als comptes anuals

[...]

»Els comptes anuals als quals es refereix aquest informe varen ser formulats per l’òrgan de govern de l’Entitat el 27 de febrer de 2019 i varen ser posats a
la disposició de C.M.S. Auditors Associats, S.L. el 24 de maig de 2019.»
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QUADRE NÚM. IV.9.37. CONSORCI DE TRANSPORTS DE MALLORCA (CTM)
CONSORCI DE TRANSPORTS DE MALLORCA

Exercici 2018

OBJECTE SOCIAL:
Ordenació i gestió del transport públic regular de viatgers.

PARTÍCIPS

%

CAIB

INGRESSOS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI NEGATIU

0,00
0,00
28.854.407,78
8.281.315,60
0,00
37.135.723,38
0,00
2.031.011,80
2.031.011,80
39.166.735,18
0,00
0,00
0,00
39.166.735,18
-99.468,38

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
III. Inversions immobiliàries
IV. Inv. en empr. i ent. del grup i assoc. l/t
V. Inversions financeres a llarg termini
VI. Actius per imposts diferits
VII. Deutors comercials no corrents

2018
5.028.774,08
78.997,56
4.949.776,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
III. Deutors comerc. i altres comptes a cobrar
IV. Inv. en empr. del grup i assoc. c/t
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

2018

9.768.842,89
0,00
0,00
2.581.367,04
6.789.675,97
1.978,61
148,29
395.672,98
14.797.616,97

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
2018
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
28.414.004,54
2. Var. exist. produc. acab. i en curs de fabr.
0,00
3. Treballs realitz. per l'entitat per al seu actiu
0,00
4. Aprovisionaments
-32.942.253,38
5. Altres ingressos d'explotació
440.012,28
6. Despeses de personal
-545.723,64
7. Altres despeses d'explotació
-2.041.079,33
8. Amortització de l'immobilitzat
-1.047.146,79
9. Imputació de subv. de l'immob. no financer
1.047.146,79
10. Excessos de provisions
0,00
11. Deterior. i result. per alien. de l'immob.
390,96
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
-6.674.648,57
12. Ingressos financers
0,00
13. Despeses financeres
0,00
14. Var. de valor raonable en inst. financers
0,00
15. Diferències de canvi
0,00
16. Deterior. i resultat per alien. d'inst. financ.
0,00
A.2) RESULTAT FINANCER
0,00
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A1+A2)
-6.674.648,57
17. Imposts sobre beneficis
0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI OP.CONT (A3+17)
-6.674.648,57
B) RESULTAT PER OP.INTERROMPUDES
0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A4+B)
-6.674.648,57

100.00

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2017
DESPESES
0,00 1. Despeses de personal
0,00 2. Despeses corrents en béns i serveis
27.992.667,11 3. Despeses financeres
6.683.595,16 4. Transferències corrents
0,00
34.676.262,27 OPERACIONS CORRENTS
0,00 6. Inversions reals
4.258.000,00 7. Transferències de capital
4.258.000,00 OPERACIONS DE CAPITAL
38.934.262,27 OPERACIONS NO FINANCERES
0,00 8. Actius financers
0,00 9. Passius financers
0,00 OPERACIONS FINANCERES
38.934.262,27 TOTAL DESPESES
0,00 RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU
BALANÇ DE SITUACIÓ
2017
PATRIMONI NET I PASSIU
2.357.400,66 A) PATRIMONI NET
90.336,96 A-1) Fons propis
2.267.063,70 I. Capital
0,00 II. Reserves
0,00 III. Resultats d'exercicis anteriors
0,00 IV. Altres aportacions de socis
0,00 V. Resultat de l'exercici
0,00 VI. Altres instruments de patrimoni net
A-2) Ajusts per canvis de valor
9.999.386,46 A-3) Subvencions, donacions i llegats
0,00 B) PASSIU NO CORRENT
0,00 I. Provisions a llarg termini
1.405.508,83 II. Deutes amb entitats de crèdit
7.917.651,33 III. Altres passius no corrents
1.903,61 C) PASSIU CORRENT
145,39 I. Deutes amb entitats de crèdit
674.177,30 II. Altres passius corrents
12.356.787,12 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

2018
545.723,64
35.001.959,71
0,00
0,00

2017
605.267,21
33.678.809,70
24,20
0,00

35.547.683,35
3.718.520,21
0,00
3.718.520,21
39.266.203,56
0,00
0,00
0,00
39.266.203,56
0,00

34.284.101,11
798.959,46
0,00
798.959,46
35.083.060,57
0,00
0,00
0,00
35.083.036,37
3.851.225,90

2018
4.443.764,40
-585.009,68
0,00
0,00
-72.161.968,54
78.251.607,43
-6.674.648,57
0,00
0,00
5.028.774,08
0,00
0,00
0,00
0,00
10.353.852,57
0,00
10.353.852,57
14.797.616,97

2017
1.753.763,98
-603.636,68
0,00
0,00
-65.266.897,86
71.558.331,86
-6.895.070,68
0,00
0,00
2.357.400,66
0,00
0,00
0,00
0,00
10.603.023,14
0,00
10.603.023,14
12.356.787,12

ALTRES DADES
2017
27.618.556,83
0,00
0,00
-32.149.757,79
367.131,41
-605.267,21
-2.125.402,86
-878.552,26
878.552,26
0,00
6.978,87
-6.887.760,75
0,00
-7.309,93
0,00
0,00
0,00
-7.309,93
-6.895.070,68
0,00
-6.895.070,68
0,00
-6.895.070,68
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PRESENTACIÓ DE:
Comptes anuals
Informe d'auditoria
Firma d'auditoria
Deute viu a final de l'exercici
Contractes formalitzats
Subvencions i ajudes concedides
PERSONAL
Nombre mitjà de treballadors
Mitjana de despesa de personal

SÍ
NO
X
X
C.M.S. Auditors Associats, S.L.
Nre. operacions
Import total
0,00
0,00
43,00
10.134.273,89
0,00
0,00
2018
11,42
47.786,66

2017
12,76
47.434,73
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RESULTAT DEL CONTROL FINANCER I DE L'AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA FINANCERA

«[…]

»Opinió amb excepcions

»Hem fet una auditoria financera dels comptes anuals del Consorci de Transports de Mallorca (l’Entitat), que comprenen el balanç al 31 de desembre de
2018, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la liquidació del pressupost corresponents a l’exercici
anual acabat en aquesta data, com també la memòria dels comptes anuals que inclou un resum de les polítiques comptables significatives.

»En la nostra opinió, excepte pels possibles efectes i pels efectes de les qüestions descrites en la secció Fonament de l’opinió amb excepcions del nostre
informe, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes materials, la imatge fidel de la situació financera de l'Entitat a 31 de desembre de
2018, com també dels resultats de les seves operacions i de la liquidació del pressupost corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, i de
conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que ha aplicat l’Entitat que és el Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el
Pla general de comptabilitat.

»Fonament de l’opinió amb excepcions

»En el desenvolupament del nostre treball s’han posat de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten l'opinió de l’informe:

»Limitacions a l’abast

»L'Entitat, d’acord amb l'article 4 dels seus Estatuts i la informació de la nota «1. Activitat de l’empresa» de la memòria adjunta, té el domicili al carrer
Eusebi Estada núm. 28 de Palma, en el qual hi ha les seves oficines administratives. L'Entitat no ha proporcionat evidència documental del dret d’ús o la
propietat d’aquest immoble, així com tampoc cap contracte o conveni. amb la Conselleria de Territori. Energia i Mobilitat o amb qui resulti titular de
l'esmentat immoble, que reguli el seu ús. A més, l'Entitat realitza part de la seva activitat al vestíbul de l’Estació Intermodal de Palma, el qual Serveis
Ferroviaris de Mallorca va cedir temporal i gratuïtament a l’Entitat, segons un conveni publicat al BOIB núm. 153, de 30 d’octubre de 2008. L'Entitat no ha
aportar cap valoració d’aquesta cessió d’ús ni hem pogut aplicar procediments per determinar el seu valor. Els comptes anuals adjunt no presenten cap
efecte econòmic de l'ús d’aquests immobles, tot i que, d’acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l'Entitat, si aquests elements són
recursos controlats econòmicament per l'Entitat complirien amb la definició d’actiu. En conseqüència, no ens ha estat possible determinar si aquests
elements haurien de figurar a l'actiu no corrent del balanç adjunt i, en el seu cas, la seva adequada valoració i classificació, així com tampoc l’efecte
d’aquest ús en el compte de pèrdues i guanys adjunt.

»L'epígraf «V. Creditors comercials i altres comptes a pagar» del passiu corrent del balanç adjunt, que presenta un saldo de 1.366.014,30 euros, inclou un
import de 198.565.83 euros que, d'acord amb les registres comptables de l'Entitat, correspon a Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM). No obstant això,
d’acord amb la resposta de SFM, al procediment de confirmació de saldos i operacions, l’import pendent de cobrament al tancament de l'exercici és
superior en 333.834,68 euros. L'entitat no ha aportat la documentació justificativa adequada i suficient sobre la diferència esmentada ni hem pogut aplicar
procediments per poder verificar la raonabilitat de l'import pel qual figura el deute al passiu corrent del balanç. En conseqüència no hem pogut obtenir
evidència suficient i adequada que ens permeti assegurar, raonablement, que aquest saldo a pagar està correctament valorat al passiu corrent del balanç
adjunt o, en el seu cas, l'efecte que aquesta diferència pogués tenir sobre el patrimoni net del balanç adjunt i sobre el compte de pèrdues i guanys adjunt.
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»Excepcions

»L'epígraf «III. Deutes a curt termini» del passiu corrent del balanç adjunt, que presenta un saldo de 8.402.828,59 euros (7.739.300,40 euros a l'exercici
anterior), inclou un import de 7.592.747,10 euros (7.692.215.48 euros a l’exercici anterior) que correspon a subvencions per a l'explotació i per a
inversions, per import de 3.213.978.30 euros i 4.378,768,80 euros, respectivament (a l'exercici anterior 1.625.938,27 euros i 6.066.277,21 euros,
respectivament), que al tancament de l'exercici no han estat aplicades a la seva finalitat, d'acord amb la informació de la nota «7. Instruments financers»
de la memòria adjunta. El punt cinquè de la Instrucció 1/2008 del Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació estableix «atesa la seva naturalesa, les
transferències corrents rebudes de la comunitat autònoma de les Illes Balears i els seus ens dependents, en la part que no s’hagi destinat a executar
despesa de l'exercici, si s'escau, s'hauran de retornar als ens concedents dins l'exercici l’exercici següent quan, un cop tancats i auditats els comptes,
s’hagi quantificat definitivament aquell import a la memòria de la liquidació del pressupost. Les conselleries o altres ens concedents no podran autoritzar a
les empreses i fundacions la utilització d’aquests imports en l’exercici següent». Per tant, les transferències corrents rebudes que no han estat aplicades a
la seva finalitat són subvencions a reintegrar. En conseqüència, l’epígraf «III. Deutes a curt termini» del passiu corrent del balanç adjunt està sobrevalorat
en un import de 3.213.978,30 euros (1.625.938,27 euros al tancament de l'exercici anterior) i l’epígraf «V. Creditors comercials i altres comptes a pagar»
del passiu corrent del balanç adjunt està infravalorar en els mateixos imports.

»La memòria dels comptes anuals adjunts corresponents a l'exercici 2018 no inclou una nota independent amb el títol «Informació sobre els ajornaments
de pagament a proveïdors. Disposició addicional tercera. «Deure d’informació» de la Llei 15/2010, de 5 de juliol». Dins la nota «14. Altra informació» hi ha
un apartat «14.1. Ajornaments de pagaments efectuats a proveïdors» que inclou informació sobre pagaments realitzats i pendents d’abonament al
tancament de l'exercici: no obstant això, aquesta informació no s'ajusta a la que estableix la Resolució de 29 de gener de 2016, de l’Institut de
Comptabilitat i Auditoria de Comptes, sobre la informació a incorporar en la memòria dels comptes anuals en relació amb el període mitjà de pagament a
proveïdors en operacions comercials.

[…]

»Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la nostra opinió amb excepcions.

»Paràgrafs d’èmfasi

»Cridem l’atenció sobre la nota «7. Instruments financers» de la memòria adjunta, a l'apartat «7.c. Fons propis», i sobre el balanç adjunt, que mostren que
l'Entitat presenta, a 31 de desembre de 2018, fons propis negatius per un import de -585.009,68 euros (al tancament de l'exercici anterior també eren
negatius per import de -603.636,68 euros), conseqüéncia del resultat negatiu de l'exercici 2018 per import de -6.674,648,57 euros (-6.895 .070,68 euros a
l'exercici anterior) i els resultats negatius d’exercicis anteriors per import de -72.161.968,54 euros (-65.266.897,86 euros a l'exercici anterior), que no s'
han compensats completament per les aportacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB). L'entitat també presenta un fons de maniobra
negatiu, coincident amb els fons propis negatius, per import de -585.009,68 euros (-603.636,68 euros a l’exercici anterior), que coincideix amb l'import de
les provisions classificades a l’epígraf «II. Provisions a curt termini »del passiu corrent del balanç adjunt,que s’esmenta en el paràgraf següent. També
cridem l'atenció sobre la nota «13. Operacions amb parts vinculades» de la memòria adjunta, que indica que Serveis Ferroviaris de Mallorca ha realitzat
una prestació de serveis de transport regular de viatgers per un import de 6.378.874,92 euros (5.956.882,50 euros a l'exercici anterior) i que les
transferències corrents i de capital de la CAIB durant l’exercici 2018 han estat per import de 8.281.315,60 euros i 2.031011,80 euros, respectivament (a
l’exercici anterior per import de 6.683.595,16 euros i 4.258.000,00 euros, respectivament). Aquests fets són evidència que l’Entitat depèn de la CAIB per
poder continuar amb la seva activitat. La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Cridem l'atenció sobre la nota «8. Situació fiscal» de la memòria adjunta, en la qual s’indica que a l'actiu figura altres crèdits amb l'Administració Pública
per un import de 2.335.985,95 euros corresponent a la devolució de l'IVA dels exercicis fiscals 2016 per import de 585.009,68 euros i 2018 per import de
1.750.976,27 euros per part de l'Agencia Tributaria. Al llarg de l'exercici anterior l'Agencia Tributaria va practicar una liquidació amb una disminució en la
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devolució l'IVA de l'exercici fiscal 2016 per import de 585.009,68 euros. En l'exercici anterior es va dotar provisió per aquesta contingència fiscal que figura
en el passiu del balanç a la partida Provisions a curt termini. Aquest fet es va recórrer davant el Tribunal Econòmic Administratiu Central i està pendent de
resolució. La nota «10. Provisions i contingències» de la memòria adjunta indica que la liquidació final implica una disminució de la devolució sol·licitada
per import de 577.723,95 euros i 7.285,73 euros en concepte d'interessos. La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Altres qüestions

»Tal com s'indica en la nota 2 de la memòria adjunta, d'acord amb la normativa que regeix l’actuació de l’Entitat, els comptes anuals adjunts, els han
preparat l’òrgan de govern d'acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’Entitat amb el propòsit de mostrar la imatge fidel. En
conseqüència, els comptes anuals adjunts s'han preparat en virtut d'aquest marc normatiu d'informació financera i han estat auditats aplicant les Normes
d'Auditoria del Sector Públic de la Intervenció General de l'Estat. Aquest informe en cap cas s'ha d'entendre com un informe d’auditoria en els termes
prevists en la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes vigent a Espanya.

»L'Entitat no ha aportat l’evidència documental adequada i suficient per verificar, en tots els aspectes significatius el compliment, durant l'exercici 2018, de
la normativa sobre protecció de dades personals i garantia dels drets digitals que li és d'aplicació.

[...]

»Responsabilitats de la direcció i dels responsables del govern de l’Entitat en relació als comptes anuals

[...]

»Els comptes anuals als quals es refereix aquest informe varen ser formulats per l’òrgan de govern de l’Entitat el 28 de març de 2019 i varen ser posats a
la disposició de C.M.S. Auditors Associats, S.L. el 4 d’abril de 2019.»

AUDITORIA DE COMPLIMENT DE LEGALITAT

«[…]

»Opinió

»Hem realitzat una auditoria del compliment de la legislació més important que li és d’aplicació al Consorci de Transports de Mallorca (l'Entitat) durant
l'exercici 2018, amb objecte d’emetre una opinió sobre si l'Entitat esmentada compleix adequadament amb aquesta legislació.
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»En la nostra opinió, excepte pels efectes de les qüestions descrites en la secció «Fonament de l’opinió amb excepcions» del nostre informe, l'Entitat
compleix adequadament durant l’exercici 2018, en tots els aspectes significatius, amb la legislació més important que li és d’aplicació relativa a despeses
de personal, contractació del sector públic, tramitació de subvencions i inversions realitzades finançades amb Fons Europeus o en el marc del Pla Anual
d'Impuls del Turisme Sostenible.

»Fonament de l’opinió amb excepcions

»En el desenvolupament del nostre treball s’han posat de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten l'opinió de l’informe següents:

»Excepcions de la revisió de l’àrea de personal

»L'Entitat no disposa d'un sistema de control de presència física i horari del personal que hi presta serveis que suposi una evidència d'auditoria suficient i
adequada per verificar el compliment de la jornada laboral, fet que suposa un incompliment de la Instrucció 1/2017 del director general de Funció Pública i
Administracions Públiques adreçada a les secretaries generals o als òrgans que tinguin atribuïdes les funcions equivalents en matèria de personal, per la
qual es fixen els criteris sobre el control d'entrades i sortides, el compliment de l'horari i les justificacions de les absències. (Objectiu B)

»Excepcions de la revisió de l’àrea de contractació del sector públic

»L'Entitat no ha aportat la factura de l'execució del contracte de «Serveis de programació de software per control de pas i frau dels PAR/PMR» (expedient
núm. MEN2018002), tot i que consta l’acta de recepció de l'esmentat servei de data 7 de març de 2018, fet que suposa un incompliment de l’article 111
del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i l'article 118 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. (Objectiu C)»
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QUADRE NÚM. IV.9.38. CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ I L'ACOLLIDA DE LES PERSONES DISMINUÏDES PSÍQUIQUES PROFUNDES DE LES
ILLES BALEARS (APROP)
CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ I ACOLLIDA DE LES PERSONES DISMINUÏDES PSÍQUIQUES PROFUNDES DE LES ILLES BALEARS

OBJECTE SOCIAL:
Promoure totes les accions que tendeixin a la protecció de les persones
amb discapacitat intel·lectual i de forma especial d’aquelles que pateixin alteracions
de conducta, entre d'altres finalitats.

INGRESSOS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI NEGATIU

2018
0,00
0,00
0,00
1.447.675,00
2.698.977,00
4.146.652,00
0,00
0,00
0,00
4.146.652,00
0,00
0,00
0,00
4.146.652,00
0,00

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
III. Inversions immobiliàries
IV. Inv. en empr. i ent. del grup i assoc. l/t
V. Inversions financeres a llarg termini
VI. Actius per imposts diferits
VII. Deutors comercials no corrents

2018
1.769.485,41
2.493,29
1.766.992,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
III. Deutors comerc. i altres comptes a cobrar
IV. Inv. en empr. del grup i assoc. c/t
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

2.144.904,47
0,00
0,00
1.604.874,06
0,00
25.099,63
10.074,78
504.856,00
3.914.389,88

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
2018
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
3.763.044,12
2. Var. exist. produc. acab. i en curs de fabr.
0,00
3. Treballs realitz. per l'entitat per al seu actiu
0,00
4. Aprovisionaments
-1.294.784,98
5. Altres ingressos d'explotació
1.234.002,71
6. Despeses de personal
-3.478.615,77
7. Altres despeses d'explotació
-382.972,85
8. Amortització de l'immobilitzat
-436.275,74
9. Imputació de subv. de l'immob. no financer
216.916,11
10. Excessos de provisions
0,00
11. Deterior. i result. per alien. de l'immob.
0,00
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
-378.686,40
12. Ingressos financers
0,00
13. Despeses financeres
0,00
14. Var. de valor raonable en inst. financers
0,00
15. Diferències de canvi
0,00
16. Deterior. i resultat per alien. d'inst. financ.
0,00
A.2) RESULTAT FINANCER
0,00
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A1+A2)
-378.686,40
17. Imposts sobre beneficis
0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI OP.CONT (A3+17)
-378.686,40
B) RESULTAT PER OP.INTERROMPUDES
0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A4+B)
-378.686,40

Exercici 2018

PARTÍCIPS
AJUNTAMENT DE PALMA
ASSOCIACIÓ MALLORQUINA PRO-DISMINUÏTS (AMADIP)
CAIB
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
CONSELL INSULAR DE MENORCA

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2017
DESPESES
0,00 1. Despeses de personal
0,00 2. Despeses corrents en béns i serveis
0,00 3. Despeses financeres
1.500.640,00 4. Transferències corrents
2.747.547,00
4.248.187,00 OPERACIONS CORRENTS
0,00 6. Inversions reals
0,00 7. Transferències de capital
0,00 OPERACIONS DE CAPITAL
4.248.187,00 OPERACIONS NO FINANCERES
0,00 8. Actius financers
0,00 9. Passius financers
0,00 OPERACIONS FINANCERES
4.248.187,00 TOTAL DESPESES
1,00 RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU
BALANÇ DE SITUACIÓ
2017
PATRIMONI NET I PASSIU
1.907.721,36 A) PATRIMONI NET
0,00 A-1) Fons propis
1.907.721,36 I. Capital
0,00 II. Reserves
0,00 III. Resultats d'exercicis anteriors
0,00 IV. Altres aportacions de socis
0,00 V. Resultat de l'exercici
0,00 VI. Altres instruments de patrimoni net
A-2) Ajusts per canvis de valor
2.352.046,67 A-3) Subvencions, donacions i llegats
0,00 B) PASSIU NO CORRENT
4.329,08 I. Provisions a llarg termini
2.268.162,00 II. Deutes amb entitats de crèdit
0,00 III. Altres passius no corrents
19.646,47 C) PASSIU CORRENT
11.942,43 I. Deutes amb entitats de crèdit
47.966,69 II. Altres passius corrents
4.259.768,03 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

%
7.14
50.00
28.58
7.14
7.14

2018
3.478.615,00
369.997,00
0,00
0,00

2017
3.350.031,00
363.478,00
0,00
0,00

3.848.612,00
298.040,00
0,00
298.040,00
4.146.652,00
0,00
0,00
0,00
4.146.652,00
0,00

3.713.509,00
534.677,00
0,00
534.677,00
4.248.186,00
0,00
0,00
0,00
4.248.186,00
0,00

2018
3.387.296,78
2.651.322,92
0,00
0,00
-782.150,36
3.812.159,68
-378.686,40
0,00
0,00
735.973,86
-1.881,36
0,00
0,00
-1.881,36
528.974,46
0,00
528.974,46
3.914.389,88

2017
3.755.930,15
2.803.040,18
0,00
0,00
-779.170,05
3.585.190,54
-2.980,31
0,00
0,00
952.889,97
0,00
0,00
0,00
0,00
503.837,88
0,00
503.837,88
4.259.768,03

ALTRES DADES
2017
3.745.324,09
0,00
0,00
-1.231.814,94
1.295.418,54
-3.350.031,43
-354.374,20
-343.916,36
236.412,05
0,00
0,00
-2.982,25
1,94
0,00
0,00
0,00
0,00
1,94
-2.980,31
0,00
-2.980,31
0,00
-2.980,31
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PRESENTACIÓ DE:
Comptes anuals
Informe d'auditoria
Firma d'auditoria
Deute viu a final de l'exercici
Contractes formalitzats
Subvencions i ajudes concedides
PERSONAL
Nombre mitjà de treballadors
Mitjana de despesa de personal

SÍ
NO
X
X
C.M.S. Auditors Associats, S.L.
Nre. operacions
Import total
0,00
0,00
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
2018
115,00
30.248,83

2017
111,00
30.180,46
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RESULTAT DEL CONTROL FINANCER I DE L'AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA FINANCERA

«[…]

»Opinió amb excepcions

»Hem fet una auditoria financera dels comptes anuals del Consorci per a la Protecció i Acollida de les Persones Disminuïdes Psíquiques Profundes de les
Illes Balears (l’Entitat), que comprenen el balanç al 31 de desembre de 2018, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat
de fluxos d’efectiu i la liquidació del pressupost corresponents a l’exercici anual acabat en aquesta data, com també la memòria dels comptes anuals que
inclou un resum de les polítiques comptables significatives.

»En la nostra opinió, excepte pels possibles efectes i pels efectes de les qüestions descrites en la secció Fonament de l’opinió amb excepcions del nostre
informe, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes materials, la imatge fidel de la situació financera de l'Entitat a 31 de desembre de
2018, com també dels resultats de les seves operacions i de la liquidació del pressupost corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, i de
conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que ha aplicat l’Entitat que és el Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el
Pla general de comptabilitat.

»Fonament de l’opinió amb excepcions

»En el desenvolupament del nostre treball s’han posat de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten l'opinió de l’informe:

»Limitació a l’abast

»L'Entitat no ha proporcionat evidència documental del dret d'ús o la propietat de la Residència «Son Llebre» on realitza part de la seva activitat, així com
tampoc cap contracte de lloguer o conveni amb l'entitat titular de l'immoble que reguli el seu ús. L'Entitat tampoc no ha aportat cap valoració econòmica
d'aquest immoble i de les seves instal·lacions i mobiliari, elements que l'Entitat fa servir per portar a terme la seva activitat assistencial. En conseqüència,
no ens ha estat possible determinar si existeixen béns, drets o altres recursos controlats econòmicament per l'Entitat relacionats amb aquesta Residència
ni l’import pel qual aquests haurien de figurar valorats a l'actiu no corrent del balanç adjunt, així com tampoc l'efecte en el compte de pèrdues i guanys
adjunt.

»Excepcions

»L'epígraf «III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar» de l'actiu corrent del balanç adjunt inclou a la partida «3. Deutors diversos» un saldo, per
import de 1.015.600,18 euros (1.657.294,30 euros a l'exercici anterior), que correspon a la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern de les
Illes Baleares. Atesa la vinculació entre l'Entitat i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i que aquest saldo corresponen a transferències corrents,
aquest import hauria de figurar classificat a l'epígraf «IV. Inversions en empreses del grup i associades a curt termini» de l'actiu corrent del balanç adjunt.
A més, d’acord amb la resposta al procediment de confirmació de saldos realitzat, al tancament de l'exercici anterior, la CAIB reconeixia un import de
1.589.000,00 euros com a obligacions pendents de pagament a l'Entitat. D'acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicat per l’Entitat, al
tancament de l'exercici 2017, s'havia d'efectuar una correcció valorativa per l'evidència objectiva que el valor del crèdit s’havia deteriorat en 68.294,30
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euros. Durant l'exercici 2018 l'Entitat ha donat de baixa l’esmentada diferència minorant incorrectament els ingressos per transferències de l'exercici. En
conseqüència, l'epígraf «III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar» de l'actiu corrent del balanç adjunt està sobrevalorat en un import de
1.015.600,18 euros (1.657.294,30 euros a l'exercici anterior), l’epígraf «IV. Inversions en empreses del grup i associades a curt termini» de l’actiu corrent
del balanç està infravalorat en 1.015.600,18 euros (1.589.000,00 euros a l'exercici anterior), l'epígraf «V. Resultats d’exercici anteriors» del patrimoni net
del balanç està sobrevalorat en 68.294,30 euros i l'epígraf «VII. Resultat de l’exercici» del patrimoni net el balanç està infravalorat en 68.294,30.euros (a
l'exercici anterior sobrevalorat en el mateix import). A més, l'epígraf «5. Altres ingressos d'explotació» del compte de pèrdues i guanys adjunt està
infravalorat en un import de 68.294,30 euros (l’epígraf «7. Altres despeses d'explotació» de l'exercici anterior sobrevalorat en el mateix import).

»L'epígraf «V. Creditors comercials i altres comptes a pagar» del passiu corrent del balanç adjunt, que presenta un saldo de 528.974,46 euros, inclou un
import de 33.643,96 euros de remuneracions pendents de pagament que, d'acord amb els registres comptables de l'Entitat, són anteriors a l’exercici 2015.
Aquest import correspon a una despesa registrada com a indemnització per acomiadament d'un treballador que al final no pertocava pagar, atès que
l'acomiadament s'ha considerat procedent. D'acord amb el marc normatiu d'informació financera aplicat per l'Entitat, la correcció d'errors d’exercicis
anteriors s'ha d'imputar directament en el patrimoni net, s'han de modificar les xifres afectades en la informació comparat iva dels exercicis als quals afecti
l’error i s'ha d'incorporar la corresponent informació en la memòria dels comptes anuals. En conseqüència, l’epígraf «V. Creditors comercials i altres
comptes a pagar» del passiu corrent del balanç adjunt està sobrevalorat en un import de 33.643,96 euros i l'epígraf «V. Resultats d'exercici anteriors» del
patrimoni net del balanç està infravalorat en el mateix import, igual que les xifres comparatives corresponents a l'exercici anterior que figuren en el balanç
adjunt.

»La nota «23. Operacions amb parts vinculades» de la memòria adjunta no inclou tota la informació respecte a les operacions realitzades amb «Amadip
Esment Fundació» requerida pel marc normatiu d'informació financera aplicat per l’Entitat, que estableix que l'Entitat ha de facilitar la informació suficient
per comprendre les operacions amb parts vinculades que hagi efectuat i els efectes d’aquestes sobre els seus estats financers, i ha d’incloure, entre
d'altres, els aspectes següents: identificació de les entitats amb les quals s’han realitzat les operacions vinculades, la naturalesa de la relació i el detall de
l'operació i la seva quantificació. S'estableix que en tot cas, s'ha d'informar, entre altres, de la prestació i recepció de serveis. En conseqüència, la
memòria adjunta hauria, com a mínim, d'identificar «Amadip Esment Fundació» com a part vinculada, descriure els negocis jurídics que s'han formalitzat
amb l'Entitat, indicar que «Amadip Esment Fundació» ha realitzat prestacions de serveis de bugaderia, menjador, manteniment, etc. a l'Entitat durant els
exercicis 2017 i 2018 per imports de 1.081.056,93 euros i 1.146.997,64 euros, respectivament, i que aquestes prestacions representen el 88,6% (87,8% a
l'exercici anterior) de l’epígraf «4. Aprovisionaments» del compte de pèrdues i guanys adjunt.

»La liquidació del pressupost de l'exercici 2018 continguda a la memòria adjunta, inclou un concepte «E) Variació del fons de maniobra» en les previsions
inicials i en els ingressos meritats per imports de 632.090,00 euros i 217.421,00 euros, respectivament, que no corresponen a ingressos de l'exercici 2018.
En conseqüència, el pressupost inicial presenta un dèficit de 632.090,00 euros, els ingressos meritat del capítol «V. Ingressos patrimonials» i el resultat de
la liquidació estan sobrevalorats en un import de 217.421,00 euros. A més, aquesta liquidació del pressupost no s'ajusta al model previst a la Instrucció
1/2012, de 12 d'agost, del director general de Pressuposts i Finançament per la qual s'aproven les plantilles per a l'elaboració i liquidació dels pressuposts
de les entitats públiques empresarials, societats mercantils públiques i fundacions del sector públic autonòmic.

[…]

»Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la nostra opinió amb excepcions.

»Paràgraf d’èmfasi

»Cridem l’atenció sobre la nota «6. Fons propis» de la memòria adjunta en la qual s'indica que, durant l'exercici 2018, l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
(IMAS) i el Consell de Menorca han realitzat aportacions de socis per import de 226.969,14 euros. També cridem l'atenció sobre la nota «8. Subvencions,
donacions i llegats» de la memòria adjunta, en la qual s'indica que, durant l’exercici 2018, s'han rebut subvencions d’explotació del Govern de les Illes
Balears per un import de 1.220.705,88 euros. Per últim, cridem l'atenció sobre la nota «23. Operacions amb parts vinculades» de memòria adjunta, en la
qual s'indica que les prestacions de serveis a l’IMAS. durant l'exercici 2018, han estat per import de 3.117.809,55 euros. Aquestes operacions amb parts
vinculades per subvencions, aportacions i prestacions de serveis suposen el 83.8% dels ingressos i aportacions de l'exercici 2018 (4.565.484,57 euros
damunt 5.446.166,13 euros). Aquests fets evidencien que l'Entitat depèn de les aportacions que realitzen la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
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l'IMAS i el Consell de Menorca i de les prestacions de serveis a l’IMAS per poder continuar amb la seva activitat. La nostra opinió no ha estat modificada
en relació amb aquesta qüestió.

»Altres qüestions

»Tal com s'indica en la nota 2 de la memòria adjunta, d'acord amb la normativa que regeix l’actuació de l’Entitat, els comptes anuals adjunts, els han
preparat l’òrgan de govern d'acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’Entitat amb el propòsit de mostrar la imatge fidel. En
conseqüència, els comptes anuals adjunts s'han preparat en virtut d'aquest marc normatiu d'informació financera i han estat auditats aplicant les Normes
d'Auditoria del Sector Públic de la Intervenció General de l'Estat. Aquest informe en cap cas s'ha d'entendre com un informe d’auditoria en els termes
prevists en la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes vigent a Espanya.

»L'Entitat no ha aportat l'evidència documental adequada i suficient per verificar el compliment, durant l'exercici 2018, de la normativa sobre protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals, que li és d'aplicació.

»L'Entitat no té aprovat un pressupost per a l'exercici 2018 amb l’estructura similar a la que se segueix en l'Administració de la CAIB. L'article 122 de la
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic estableix que els consorcis estan subjectes al règim de pressupostació, comptabilitat i control
de l'Administració pública a la qual estiguin adscrits. En conseqüència, aquest fet suposa un incompliment de l'article 122 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre,
de règim jurídic del sector públic i de l'article 29 dels Estatuts del Consorci publicats al BOIB núm. 62 de 24 d’abril de 2010.

»D'acord amb els Estatuts de l'Entitat, aquesta queda adscrit amb la relació jurídica que correspongui a la conselleria del Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears que resulti competent en matèria de polítiques d’acció social. L'article 122 de la Llei 40/2015, d’1 d'octubre, de règim jurídic
del sector públic, estableixen que els consorcis han de formar part dels pressuposts i s'han d'incloure en el compte general de l'Administració pública
d'adscripció.

»El nostre treball s'ha limitat a verificar el compliment dels esmentats preceptes i hem de concloure que la CAIB no va incloure el pressupost del Consorci
en els seus pressuposts generals per als exercicis 2015, 2016, 2017 i 2018.

»L'Entitat, d'acord amb els seus registres comptables, no ha liquidat un deute de l'exercici 2011 amb un proveïdor per un import 46.024,72 euros. En
conseqüència, aquest fet suposa un incompliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

[...]

»Responsabilitats de la direcció i dels responsables del govern de l’Entitat en relació als comptes anuals

[...]

»Els comptes anuals als quals es refereix aquest informe varen ser formulats per l’òrgan de govern de l’Entitat el 26 de febrer de 2019 i varen ser posats a
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la disposició de C.M.S. Auditors Associats, S.L. el 27 de març de 2019.»
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SOCIETATS MERCANTILS
QUADRE NÚM. IV.9.39. GESTIÓN URBANÍSTICA DE BALEARES, SA (GESTUR)
GESTIÓN URBANÍSTICA DE BALEARES, SA

OBJECTE SOCIAL:
Serveis professionals de caràcter urbanístic així com l'activitat urbanitzadora dirigit a
corporacions locals, autonòmiques i particulars dins de l'àmbit de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears

INGRESSOS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI NEGATIU

2018

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
III. Inversions immobiliàries
IV. Inv. en empr. i ent. del grup i assoc. l/t
V. Inversions financeres a llarg termini
VI. Actius per imposts diferits
VII. Deutors comercials no corrents

2018
58.557,67
0,00
58.557,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
III. Deutors comerc. i altres comptes a cobrar
IV. Inv. en empr. del grup i assoc. c/t
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

12.395.811,72
0,00
4.409.258,36
0,00
0,00
3.035,09
0,00
7.983.518,27
12.454.369,39

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
2018
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
3.054.939,11
2. Var. exist. produc. acab. i en curs de fabr.
0,00
3. Treballs realitz. per l'entitat per al seu actiu
0,00
4. Aprovisionaments
-1.533.004,40
5. Altres ingressos d'explotació
0,00
6. Despeses de personal
-194.442,74
7. Altres despeses d'explotació
-129.915,74
8. Amortització de l'immobilitzat
-9.478,58
9. Imputació de subv. de l'immob. no financer
0,00
10. Excessos de provisions
36,26
11. Deterior. i result. per alien. de l'immob.
0,00
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
1.188.133,91
12. Ingressos financers
899,77
13. Despeses financeres
0,00
14. Var. de valor raonable en inst. financers
-14.473,25
15. Diferències de canvi
0,00
16. Deterior. i resultat per alien. d'inst. financ.
0,00
A.2) RESULTAT FINANCER
-13.573,48
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A1+A2)
1.174.560,43
17. Imposts sobre beneficis
-293.671,99
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI OP.CONT (A3+17)
880.888,44
B) RESULTAT PER OP.INTERROMPUDES
0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A4+B)
880.888,44

Exercici 2018
PARTÍCIPS
CAIB
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
CONSELL INSULAR D'EIVISSA
CONSELL INSULAR DE MENORCA
ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DEL SUELO (SEPES)
ALTRES ENTITATS PARTICULARS

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2017
DESPESES
0,00 1. Despeses de personal
0,00 2. Despeses corrents en béns i serveis
0,00 3. Despeses financeres
0,00 4. Transferències corrents
0,00
0,00 OPERACIONS CORRENTS
0,00 6. Inversions reals
0,00 7. Transferències de capital
0,00 OPERACIONS DE CAPITAL
0,00 OPERACIONS NO FINANCERES
0,00 8. Actius financers
0,00 9. Passius financers
0,00 OPERACIONS FINANCERES
0,00 TOTAL DESPESES
0,00 RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU
BALANÇ DE SITUACIÓ
2017
PATRIMONI NET I PASSIU
153.650,62 A) PATRIMONI NET
0,00 A-1) Fons propis
64.570,76 I. Capital
0,00 II. Reserves
0,00 III. Resultats d'exercicis anteriors
0,00 IV. Altres aportacions de socis
89.079,86 V. Resultat de l'exercici
0,00 VI. Altres instruments de patrimoni net
A-2) Ajusts per canvis de valor
11.113.715,77 A-3) Subvencions, donacions i llegats
0,00 B) PASSIU NO CORRENT
5.781.061,74 I. Provisions a llarg termini
10.999,99 II. Deutes amb entitats de crèdit
0,00 III. Altres passius no corrents
2.997.000,00 C) PASSIU CORRENT
0,00 I. Deutes amb entitats de crèdit
2.324.654,04 II. Altres passius corrents
11.267.366,39 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

%
49.33
18.68
3.33
3.33
5.33
20.00

2018

2017
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2018
12.120.345,95
12.120.345,95
901.518,00
10.605.179,08
-267.239,58
0,00
880.888,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
334.023,44
0,00
334.023,44
12.454.369,39

2017
11.239.457,51
11.239.457,51
901.518,00
10.605.179,08
-51.999,61
0,00
-215.239,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.908,88
0,00
27.908,88
11.267.366,39

ALTRES DADES
2017
0,00
0,00
0,00
-595,25
0,00
-203.286,05
-78.483,68
-7.707,10
0,00
0,00
1,12
-290.070,96
3.084,34
0,00
0,00
0,00
0,00
3.084,34
-286.986,62
71.746,66
-215.239,96
0,00
-215.239,96

PRESENTACIÓ DE:
Comptes anuals
Informe d'auditoria
Firma d'auditoria
Deute viu a final de l'exercici
Contractes formalitzats
Subvencions i ajudes concedides
PERSONAL
Nombre mitjà de treballadors
Mitjana de despesa de personal
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SÍ
X
X
Ernst & Young, S.L.
Nre. operacions
0,00
0,00
0,00
2018
4,00
48.610,68

NO

Import total
0,00
0,00
0,00
2017
4,00
50.821,51
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RESULTAT DEL CONTROL FINANCER I DE L'AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA FINANCERA

«[…]

»Opinión

»Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de Gestión Urbanística de Baleares, S.A. (la Sociedad) que comprenden el balance abreviado a 31 de
diciembre de 2018, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, y la memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

»En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación
financiera de la Sociedad a 31 de diciembre de 2018, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de
conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria abreviada) y, en
particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

»Fundamento de la opinión

[…]

»Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

»Aspectos más relevantes de la auditoría

»Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección
material más significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de
nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por
separado sobre esos riesgos.

»Valoración de las existencias

»Descripción
»La Sociedad cuenta a 31 de diciembre de 2018 con existencias por importe de 4.409.258 euros, asociadas con la promoción inmobiliaria que constituye
su actividad principal. Tal y como se describe en la nota 4 de la memoria abreviada adjunta, la Sociedad valora las existencias, constituidas
principalmente por terrenos y solares, al precio de adquisición, incorporando los costes directamente relacionados con la compra. Asimismo, se incluyen
como mayor valor de los terrenos y solares sin edificar los costes de urbanización, proyecto y planeamiento, hasta el momento de la terminación de la
obra, y los gastos financieros incurridos durante el período de urbanización. La valoración de estas existencias ha sido un aspecto más relevante de
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nuestra auditoría por la significatividad de los importes y por la sensibilidad que presentan tanto el análisis de los criterios aplicables a la capitalización de
gastos como las valoraciones realizadas y las consideraciones relativas a la evolución del mercado inmobiliario.

»Nuestra respuesta
»En respuesta a dicho riesgo significativo, y entre otros procedimientos realizados, hemos obtenido un entendimiento de la operativa de la Sociedad y
hemos llevado a cabo un análisis de los factores considerados por la Sociedad a efectos de concluir sobre la existencia de indicadores objetivos de
deterioro, realizando procedimientos para concluir sobre el importe recuperable de aquellos elementos sobre los que, en su caso, existiesen indicios de
deterioro tras el mencionado análisis.»

Nota:

La liquidació del pressupost de GESTIÓN URBANÍSTICA DE BALEARES, S.A. no figura inclosa en els comptes anuals auditats de 2018
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QUADRE NÚM. IV.9.40. PALAU DE CONGRESSOS DE PALMA, SA
PALAU DE CONGRESSOS DE PALMA, S.A.

OBJECTE SOCIAL:
Promoció, construcció i gestió del Palau de Congressos de Palma de Mallorca, així com
dels serveis complementaris que siguin necessaris per a la millor utilització dels seus
recursos.

INGRESSOS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI NEGATIU

2018
0,00
0,00
0,00
142.442,52
3.016.479,61
3.158.922,13
0,00
8.659.028,86
8.659.028,86
11.817.950,99
0,00
0,00
0,00
11.817.950,99
0,00

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
III. Inversions immobiliàries
IV. Inv. en empr. i ent. del grup i assoc. l/t
V. Inversions financeres a llarg termini
VI. Actius per imposts diferits
VII. Deutors comercials no corrents

2018
140.271.072,92
1.223,23
137.274.966,62
0,00
2.907.383,07
0,00
87.500,00
0,00

B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
III. Deutors comerc. i altres comptes a cobrar
IV. Inv. en empr. del grup i assoc. c/t
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

2.125.806,32
0,00
0,00
352.413,29
677.847,90
9.438,43
7.957,76
1.078.148,94
142.396.879,24

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
2018
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
0,00
2. Var. exist. produc. acab. i en curs de fabr.
0,00
3. Treballs realitz. per l'entitat per al seu actiu
0,00
4. Aprovisionaments
0,00
5. Altres ingressos d'explotació
3.158.804,34
6. Despeses de personal
-162.972,98
7. Altres despeses d'explotació
-518.854,60
8. Amortització de l'immobilitzat
-4.805.179,40
9. Imputació de subv. de l'immob. no financer
4.305.751,65
10. Excessos de provisions
0,00
11. Deterior. i result. per alien. de l'immob.
0,00
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
1.977.549,01
12. Ingressos financers
2.537,79
13. Despeses financeres
-142.442,52
14. Var. de valor raonable en inst. financers
0,00
15. Diferències de canvi
0,00
16. Deterior. i resultat per alien. d'inst. financ.
0,00
A.2) RESULTAT FINANCER
-139.904,73
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A1+A2)
1.837.644,28
17. Imposts sobre beneficis
-459.411,07
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI OP.CONT (A3+17)
1.378.233,21
B) RESULTAT PER OP.INTERROMPUDES
0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A4+B)
1.378.233,21

Exercici 2018
PARTÍCIPS
AJUNTAMENT DE PALMA
AGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

%
50.00
50.00

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2017
DESPESES
0,00 1. Despeses de personal
0,00 2. Despeses corrents en béns i serveis
1.438.639,00 3. Despeses financeres
285.869,00 4. Transferències corrents
3.646,00
1.728.154,00 OPERACIONS CORRENTS
0,00 6. Inversions reals
7.834.131,00 7. Transferències de capital
7.834.131,00 OPERACIONS DE CAPITAL
9.562.285,00 OPERACIONS NO FINANCERES
0,00 8. Actius financers
0,00 9. Passius financers
0,00 OPERACIONS FINANCERES
9.562.285,00 TOTAL DESPESES
0,00 RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU

2018
162.972,98
518.854,60
142.442,52
0,00

2017
174.820,00
739.586,00
0,00
0,00

824.270,10
0,00
0,00
0,00
824.270,10
0,00
10.359.028,87
10.359.028,87
11.183.298,97
634.652,02

914.406,00
0,00
0,00
0,00
914.406,00
0,00
8.434.755,00
8.434.755,00
9.349.161,00
213.124,00

BALANÇ DE SITUACIÓ
2017
PATRIMONI NET I PASSIU
145.870.461,00 A) PATRIMONI NET
1.372,00 A-1) Fons propis
142.079.997,00 I. Capital
0,00 II. Reserves
3.584.386,00 III. Resultats d'exercicis anteriors
0,00 IV. Altres aportacions de socis
204.706,00 V. Resultat de l'exercici
0,00 VI. Altres instruments de patrimoni net
A-2) Ajusts per canvis de valor
10.396.880,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats
0,00 B) PASSIU NO CORRENT
0,00 I. Provisions a llarg termini
601.503,00 II. Deutes amb entitats de crèdit
8.779.874,00 III. Altres passius no corrents
9.538,00 C) PASSIU CORRENT
0,00 I. Deutes amb entitats de crèdit
1.005.965,00 II. Altres passius corrents
156.267.341,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

2018
90.184.284,09
-213.300,91
600.000,00
504.334,11
-2.695.868,23
0,00
1.378.233,21
0,00
0,00
90.397.585,00
47.998.779,14
4.450.000,00
3.224.049,72
40.324.729,42
4.213.816,01
681.881,13
3.531.934,88
142.396.879,24

2017
91.448.937,00
-1.616.507,00
600.000,00
479.038,00
-2.698.777,00
0,00
3.232,00
0,00
0,00
93.065.444,00
53.618.594,00
4.450.000,00
3.901.052,00
45.267.542,00
11.199.810,00
804.772,00
10.395.038,00
156.267.341,00

ALTRES DADES
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
1.447.278,00
-174.820,00
-739.586,00
-4.262.085,00
3.894.829,00
0,00
0,00
165.616,00
3.646,00
-164.953,00
0,00
0,00
0,00
-161.307,00
4.309,00
-1.077,00
3.232,00
0,00
3.232,00
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PRESENTACIÓ DE:
Comptes anuals
Informe d'auditoria
Firma d'auditoria
Deute viu a final de l'exercici
Contractes formalitzats
Subvencions i ajudes concedides
PERSONAL
Nombre mitjà de treballadors
Mitjana de despesa de personal

SÍ
NO
X
X
Auren Auditores SP. S.L.
Nre. operacions
Import total
2,00
3.905.930,85
1,00
62.436,00
0,00
0,00
2018
2,96
55.058,44

2017
2,63
66.471,48
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RESULTAT DEL CONTROL FINANCER I DE L'AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA FINANCERA

«[…]

»Opinión

»Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de PALAU DE CONGRESSDS DE PALMA. S.A (la Sociedad), que comprenden el balance abreviado a
31 de diciembre de 2018, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

»En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la Imagen fiel del patrimonio y de la situación
financiera de la Sociedad a 31 de diciembre de 2018, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad
con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2.2 de la memoria abreviada) y, en particular, con
los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

»Fundamento de la opinión

[…]

»Considerarnos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

»Párrafo de énfasis

»Llamamos la atención respecto a lo señalado en la nota 6 y 10.8 de la memoria de las cuentas anuales adjuntas en la que se informa de la provisión de
euros 4.450.000 reconocida como una estimación del riesgo para hacer frente los pagos previsibles derivados de la suspensión de las obras de 26 de julio
de 2012, conforme a las cláusulas 9 y 13 del contrato de construcción del Complejo, firmado con Acciona Infraestructuras, S.A, en fecha 23 de abril de
2008. La Sociedad ha optado por registrar esta provisión ante las reclamaciones instadas por Acciona Infraestructuras, S.A, por los sobrecostes e
intereses relativos a la obra del Palau de Congressos. La estimación de las posibles consecuencias económicas podría alcanzar según los asesores
legales a un total de euros 25.340.086. A la fecha, este contencioso está pendiente de sentencia. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con
esta cuestión

»Aspectos más relevantes de la auditoría

»Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección
material más significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de
nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por
separado sobre esos riesgos.
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»Ingresos por arrendamientos

»Descripción

»El reconocimiento de Ingresos es un área significativa y susceptible de incorrección material, por el cual se ha considerado uno de los riesgos más
significativos de nuestra auditoría. Los ingresos de explotación provienen básicamente de un contrato de arrendamiento para la gestión y explotación del
Hotel y el Palacio de Congresos, que la Sociedad firmó el 8 de noviembre de 2016 con Melia Hotels Internacional, S.A. por un periodo de 15 años
renovable hasta un máximo de 3 años. En el ejercicio actual se ha facturado un importe fijo y otro variable del 5,59% sobre el importe de la cifra de
negocios del Hotel y Palau de Congresos de Palma.

»Nuestra respuesta

»En los procedimientos de auditoría que hemos efectuado se ha revisado el contrato suscrito con Melia Hotels Internacional, S.A. Las pruebas que se han
desarrollado en los trabajos de auditoría han consistido en verificar la razonabilidad del importe facturado en concordancia con la información suministrada
por Melia Hotels Internacional, S.A, la correcta contabilización y clasificación de las facturas emitidas por este concepto, el cobro de las mismas y las
conciliaciones de movimientos y saldos con el arrendatario. Hay que mencionar que la Sociedad ha contratado un experto independiente para la revisión
de la unidad contable de explotación del Complejo, que a la fecha no ha sido aún emitido.»

Nota:

La liquidació del pressupost del PALAU DE CONGRESSOS DE PALMA, S.A. no figura inclosa en els comptes anuals auditats de 2018.
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FUNDACIONS VINCULADES
QUADRE NÚM. IV.9.41. FUNDACIÓ DE L'IL·LUSTRE COL·LEGI D'ADVOCATS DE LES ILLES BALEARS
FUNDACIÓ DE L'IL•LUSTRE COL•LEGI D'ADVOCATS DE LES ILLES BALEARS

OBJECTE SOCIAL:
El finançament, col·laboració i assistència en l'eficaç formació de les persones
llicenciades en dret en la pràctica professional pròpia de l'Advocacia.

INGRESSOS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI NEGATIU

2018

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
III. Inversions immobiliàries
IV. Inv. en empr. i ent. del grup i assoc. l/t
V. Inversions financeres a llarg termini
VI. Actius per imposts diferits
VII. Deutors comercials no corrents

2018
1.815,00
0,00
1.815,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
III. Deutors comerc. i altres comptes a cobrar
IV. Inv. en empr. del grup i assoc. c/t
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

0,00
0,00
96.903,21
155.000,00
0,00
251.903,21
0,00
0,00
0,00
251.903,21
0,00
0,00
0,00
251.903,21
0,00

371.276,95
0,00
0,00
1,85
0,00
30.000,00
1.206,08
340.069,02
373.091,95

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
2018
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
251.293,33
2. Var. exist. produc. acab. i en curs de fabr.
0,00
3. Treballs realitz. per l'entitat per al seu actiu
0,00
4. Aprovisionaments
-46.053,67
5. Altres ingressos d'explotació
492,14
6. Despeses de personal
-57.649,37
7. Altres despeses d'explotació
-92.463,81
8. Amortització de l'immobilitzat
0,00
9. Imputació de subv. de l'immob. no financer
0,00
10. Excessos de provisions
0,00
11. Deterior. i result. per alien. de l'immob.
0,00
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
55.618,62
12. Ingressos financers
2,96
13. Despeses financeres
0,00
14. Var. de valor raonable en inst. financers
0,00
15. Diferències de canvi
0,00
16. Deterior. i resultat per alien. d'inst. financ.
0,00
A.2) RESULTAT FINANCER
2,96
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A1+A2)
55.621,58
17. Imposts sobre beneficis
0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI OP.CONT (A3+17)
55.621,58
B) RESULTAT PER OP.INTERROMPUDES
0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A4+B)
55.621,58

Exercici 2018

PARTÍCIPS
COL.LEGI D`ADVOCATS DE LES BALEARS
CAIB

%
66.67
33.33

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2017
DESPESES
0,00 1. Despeses de personal
0,00 2. Despeses corrents en béns i serveis
110.003,90 3. Despeses financeres
140.000,00 4. Transferències corrents
0,00
250.003,90 OPERACIONS CORRENTS
0,00 6. Inversions reals
0,00 7. Transferències de capital
0,00 OPERACIONS DE CAPITAL
250.003,90 OPERACIONS NO FINANCERES
0,00 8. Actius financers
0,00 9. Passius financers
0,00 OPERACIONS FINANCERES
250.003,90 TOTAL DESPESES
0,00 RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU
BALANÇ DE SITUACIÓ
2017
PATRIMONI NET I PASSIU
0,00 A) PATRIMONI NET
0,00 A-1) Fons propis
0,00 I. Capital
0,00 II. Reserves
0,00 III. Resultats d'exercicis anteriors
0,00 IV. Altres aportacions de socis
0,00 V. Resultat de l'exercici
0,00 VI. Altres instruments de patrimoni net
A-2) Ajusts per canvis de valor
323.203,52 A-3) Subvencions, donacions i llegats
0,00 B) PASSIU NO CORRENT
0,00 I. Provisions a llarg termini
4.721,22 II. Deutes amb entitats de crèdit
0,00 III. Altres passius no corrents
29.882,82 C) PASSIU CORRENT
1.585,50 I. Deutes amb entitats de crèdit
287.013,98 II. Altres passius corrents
323.203,52 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

2018
57.649,37
138.430,90
201,36
0,00

2017
56.512,25
188.913,43
183,60
0,00

196.281,63
0,00
0,00
0,00
196.281,63
0,00
0,00
0,00
196.281,63
55.621,58

245.609,28
0,00
0,00
0,00
245.609,28
0,00
0,00
0,00
245.609,28
4.394,62

2018
366.316,11
366.316,11
82.546,85
228.147,68
0,00
0,00
55.621,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.775,84
0,00
6.775,84
373.091,95

2017
310.694,53
310.694,53
82.546,85
223.753,06
0,00
0,00
4.394,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.508,99
0,00
12.508,99
323.203,52

ALTRES DADES
2017
249.862,52
0,00
0,00
-80.765,45
86,09
-56.512,25
-108.319,57
0,00
0,00
0,00
0,00
4.351,34
43,28
0,00
0,00
0,00
0,00
43,28
4.394,62
0,00
4.394,62
0,00
4.394,62
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PRESENTACIÓ DE:
Comptes anuals
Informe d'auditoria
Firma d'auditoria
Deute viu a final de l'exercici
Contractes formalitzats
Subvencions i ajudes concedides
PERSONAL
Nombre mitjà de treballadors
Mitjana de despesa de personal

SÍ
NO
X
X
RSM SPAIN AUDITORES, SLP
Nre. operacions
Import total
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
6.648,43
2018
1,75
32.942,49

2017
1,75
32.292,71
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RESULTAT DEL CONTROL FINANCER I DE L'AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA FINANCERA

«[…]

»Opinión

»Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de la Entidad FUNDACIÓ DE L'IL·LUSTRE COL·LEGI D'ADVOCATS DE LES ILLES BALEARS, que
comprenden el balance abreviado a 31 de diciembre del 2018, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, y la memoria abreviada correspondientes al
ejercicio terminado en dicha fecha.

»En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación
financiera de la Entidad a 31 de diciembre del 2018, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad
con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la Nota 2 de la memoria abreviada) y, en particular, con
los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

»Fundamento de la opinión

[…]

»Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

»Aspectos más relevantes de la auditoría

»Los aspectos más relevantes de la auditoria son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección
material más significativos en nuestra auditoria de las cuentas anuales abreviadas del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de
nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos una opinión por
separado sobre esos riesgos.

»Reconocimiento de ingresos

»Hemos considerado la existencia, valoración y ocurrencia de los ingresos reconocidos en el ejercicio como un riesgo significativo y por lo tanto un
aspecto relevante de nuestra auditoría.

»Los principales procedimientos de auditoría realizados incluyeron, entre otros, la evaluación de los controles sobre el reconocimiento de ingresos y
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revisión analítica de los ingresos registrados. También hemos comprobado que el registro de los ingresos por la actividad propia (cursos y formación) y
por subvenciones y donaciones recibidas han sido registrados en el período apropiado y por el importe correcto.

»Asimismo, hemos verificado que la memoria abreviada adjunta incluye la información necesaria que el marco de información financiera aplicable exige.
En este sentido, la Nota 11 de la memoria abreviada adjunta contiene esa información.»
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QUADRE NÚM. 9.42. FUNDACIÓ ES BALUARD, MUSEU D'ART MODERN I CONTEMPORANI DE PALMA
FUNDACIÓ ES BALUARD, MUSEU D'ART MODERN I CONTEMPORANI DE PALMA

OBJECTE SOCIAL:
Sostenir, conservar, exposar i promocionar el Museu d'Art Modern i Contemporani de
Palma, i les obres d'art procedents de la Col·lecció Serra, el conjunt d'obres d'art
cedides per la resta de fundadors i les que adquierixi o estiguin, per qualsevol títol, en
possessió de la Fundació.

INGRESSOS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI NEGATIU

2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
III. Inversions immobiliàries
IV. Inv. en empr. i ent. del grup i assoc. l/t
V. Inversions financeres a llarg termini
VI. Actius per imposts diferits
VII. Deutors comercials no corrents

2018
23.878.991,38
17.432.306,13
6.436.592,59
0,00
0,00
10.092,66
0,00
0,00

B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
III. Deutors comerc. i altres comptes a cobrar
IV. Inv. en empr. del grup i assoc. c/t
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

636.858,60
0,00
10.343,03
158.059,32
0,00
0,00
8.806,68
459.649,57
24.515.849,98

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
2018
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
1.856.071,69
2. Var. exist. produc. acab. i en curs de fabr.
0,00
3. Treballs realitz. per l'entitat per al seu actiu
0,00
4. Aprovisionaments
-76.563,09
5. Altres ingressos d'explotació
161.997,37
6. Despeses de personal
-756.134,12
7. Altres despeses d'explotació
-1.176.938,87
8. Amortització de l'immobilitzat
-405.489,84
9. Imputació de subv. de l'immob. no financer
390.332,29
10. Excessos de provisions
0,00
11. Deterior. i result. per alien. de l'immob.
0,00
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
-6.724,57
12. Ingressos financers
26,09
13. Despeses financeres
-0,73
14. Var. de valor raonable en inst. financers
0,00
15. Diferències de canvi
0,00
16. Deterior. i resultat per alien. d'inst. financ.
0,00
A.2) RESULTAT FINANCER
25,36
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A1+A2)
-6.699,21
17. Imposts sobre beneficis
0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI OP.CONT (A3+17)
-6.699,21
B) RESULTAT PER OP.INTERROMPUDES
0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A4+B)
-6.699,21

Exercici 2018

PARTÍCIPS
AJUNTAMENT DE PALMA
CAIB
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
FUNDACIÓ D`ART SERRA

%
25.00
25.00
25.00
25.00

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2017
DESPESES
0,00 1. Despeses de personal
0,00 2. Despeses corrents en béns i serveis
0,00 3. Despeses financeres
0,00 4. Transferències corrents
0,00
0,00 OPERACIONS CORRENTS
0,00 6. Inversions reals
0,00 7. Transferències de capital
0,00 OPERACIONS DE CAPITAL
0,00 OPERACIONS NO FINANCERES
0,00 8. Actius financers
0,00 9. Passius financers
0,00 OPERACIONS FINANCERES
0,00 TOTAL DESPESES
0,00 RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU
BALANÇ DE SITUACIÓ
2017
PATRIMONI NET I PASSIU
24.120.407,12 A) PATRIMONI NET
17.754.249,52 A-1) Fons propis
6.356.064,94 I. Capital
0,00 II. Reserves
0,00 III. Resultats d'exercicis anteriors
10.092,66 IV. Altres aportacions de socis
0,00 V. Resultat de l'exercici
0,00 VI. Altres instruments de patrimoni net
A-2) Ajusts per canvis de valor
784.316,56 A-3) Subvencions, donacions i llegats
0,00 B) PASSIU NO CORRENT
32.358,12 I. Provisions a llarg termini
382.480,19 II. Deutes amb entitats de crèdit
0,00 III. Altres passius no corrents
0,00 C) PASSIU CORRENT
8.806,68 I. Deutes amb entitats de crèdit
360.671,57 II. Altres passius corrents
24.904.723,68 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

2018

2017
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2018
24.180.732,23
1.561.836,14
1.530.280,12
1.308,80
36.946,43
0,00
-6.699,21
0,00
0,00
22.618.896,09
0,00
0,00
0,00
0,00
335.117,75
0,00
335.117,75
24.515.849,98

2017
24.509.374,28
1.568.535,35
1.530.280,12
1.308,80
43.012,91
0,00
-6.066,48
0,00
0,00
22.940.838,93
45.000,00
0,00
0,00
45.000,00
350.349,40
0,00
350.349,40
24.904.723,68

ALTRES DADES
2017
1.751.538,75
0,00
0,00
-74.212,02
151.440,02
-744.991,18
-1.074.627,17
-403.266,42
388.108,88
0,00
0,00
-6.009,14
-56,63
-0,71
0,00
0,00
0,00
-57,34
-6.066,48
0,00
-6.066,48
0,00
-6.066,48
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PRESENTACIÓ DE:
Comptes anuals
Informe d'auditoria
Firma d'auditoria
Deute viu a final de l'exercici
Contractes formalitzats
Subvencions i ajudes concedides
PERSONAL
Nombre mitjà de treballadors
Mitjana de despesa de personal

SÍ
NO
X
X
AUDIGEST BALEAR, S.L.
Nre. operacions
Import total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
24,00
31.505,58

2017
24,00
31.041,29
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RESULTAT DEL CONTROL FINANCER I DE L'AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA FINANCERA

«[…]

»Opinió

»Hem auditat els comptes anuals PIMESFL de la FUNDACIÓ ES BALUARD MUSEU D'ART MODERN I CONTEMPORANI DE PALMA (l’Entitat), que
comprenen el balanç PIMESFL a 31 de desembre de 2018, el compte de resultats PIMESFL i la memòria PIMESFL corresponents a l'exercici finalitzat en
aquesta data.

»Segons la nostra opinió, els comptes anuals PIMESFL adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació
financera de l'Entitat a 31 de desembre de 2018, així com dels seus resultats corresponents a l'exercici finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el
marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació (que s’identifica a la nota 2 de la memòria PIMESFL) i, en particular, amb els principis i criteris
comptables que hi estiguin continguts.

»Fonament de l’opinió

[...]

»Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la nostra opinió.

»Aspectes més rellevants de l'auditoria

»Els aspectes més rellevants de l'auditoria són aquells que, segons el nostre judici professional, han estat considerats com els riscos d'incorrecció
material més significatius en la nostra auditoria dels comptes anuals PIMESFL del període actual. Aquests riscos han estat tractats en el context de la
nostra auditoria dels comptes anuals PIMESFL en el seu conjunt, i en la formació de la nostra opinió sobre aquests, i no expressem una opinió per separat
sobre aquests riscos.

»Immobilitzat Intangible i Béns del Patrimoni Històric

»Els saldos que figuren en el Balanç com a Immobilitzat Intangible i Béns del Patrimoni Històric són significatius. Els saldos al tancament de l'exercici
2018 ascendeixen a 17.432,3 milers d'euros, xifra que suposa un 71,11% del total de l'actiu, i 6.105,7 milers d'euros, la qual cosa suposa un 24,90% del
total de l'actiu, respectivament. En conseqüència, i en aplicació de la NIA330, s'han de considerar com a àrees significatives per la seva importància
relativa, amb independència dels riscos identificats, raó per la qual es deuen aplicar una sèrie de procediments bàsics d'auditoria. En la nota 4 es descriu
la política empleada per la direcció de la Fundació per a la valoració de l'Immobilitzat Intangible i dels Béns del Patrimoni Històric.
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»Pels motius exposats, hem considerat el risc de valoració de aquests actius com un dels aspectes més rellevants d'auditoria.

»Els nostres procediments d'auditoria en resposta a aquest risc han consistit, entre d'altres, en:

»Verificar la política empleada per la direcció de la Fundació per a la valoració d'aquests actius. Per a això, hem realitzat procediments substantius
consistents en verificar el càlcul del valor d'actius seleccionats. Hem verificat que la política seguida per la direcció compleix amb el marc normatiu
d'informació financera aplicable a l'entitat a Espanya

»Hem obtingut les actes de la Comissió d'Adquisicions i de la Comissió Executiva.

»Hem obtingut els diversos contractes de cessió i donació d'obres d'art.

L'observació física dels actius i de les condicions en què els mateixos es conserven mitjançant l’assistència a una mostra d'inventaris realitzat durant
l'auditoria en les instal·lacions de l'entitat.

»Hem avaluat si la informació revelada en els comptes anuals compleix amb els requeriments d’informació del marc normatiu d'informació financera
aplicable.

»Reconeixement d'ingressos

»La partida més significativa del compte de resultats de l'Entitat és la d' "Ingressos de l'activitat pròpia" (nota 14 de la memòria). Aquesta partida és
l'indicador clau de l'activitat de l'entitat.

»L'epígraf "Ingressos de l'activitat pròpia" inclou les aportacions realitzades pels diferents patrons de la Fundació, així com els diferents convenis de
col·laboració que manté amb diferents entitats.

»L'adequat control d'aquestes operacions és fonamental per garantir que els ingressos es registren íntegrament, en el període i per l'import correctes, risc
inherent a aquestes transaccions, per la qual cosa constitueix un àrea d'atenció significativa per a la nostra auditoria.

»La nostra resposta d'auditoria va consistir en diversos procediments, inclosos els que es resumeixen a continuació:

»Avaluació que els criteris de reconeixement d'ingressos són adequats tenint en consideració els termes i obligacions contractuals, mitjançant la lectura
dels convenis de col·laboració signats amb diferents entitats
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»Obtenció de confirmacions externes dels saldos registrats a tancament per a una mostra de clients, realitzant, en cas de ser necessari, procediments de
comprovació alternatius mitjançant justificants de cobrament posteriors.

»Obtenció de confirmacions de les aportacions aprovades pels patrons de l’Entitat.

»Avaluació que els ingressos s'han reconegut en el període correcte en funció dels diferents convenis de col·laboració formalitzats.

»Avaluació de si la informació revelada en els comptes anuals compleix amb els requeriments d’informació del marc normatiu d’informació financera
aplicable.»

Nota:

La liquidació del pressupost de la FUNDACIÓ ES BALUARD MUSEU D'ART MODERN I CONTEMPORANI DE PALMA no figura inclosa en els comptes
anuals auditats de 2018.
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QUADRE NÚM. IV.9.43. FUNDACIÓ MENORQUINA DE L'ÒPERA
FUNDACIÓ MENORQUINA DE L'ÒPERA

OBJECTE SOCIAL:
La defensa i promoció de la tradició musical operística, promoció i organització
d'espectàcles d'art líric en l’àmbit de les Illes Balears, i organització de les temporades
d’òpera de Maó.

INGRESSOS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI NEGATIU

2018

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
III. Inversions immobiliàries
IV. Inv. en empr. i ent. del grup i assoc. l/t
V. Inversions financeres a llarg termini
VI. Actius per imposts diferits
VII. Deutors comercials no corrents

2018

B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
III. Deutors comerc. i altres comptes a cobrar
IV. Inv. en empr. del grup i assoc. c/t
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

0,00
0,00
0,00
139.340,00
0,00
139.340,00
0,00
0,00
0,00
139.340,00
2,00
0,00
2,00
139.342,00
-1.120,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
297,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
297,33
297,33

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
2018
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
0,00
2. Var. exist. produc. acab. i en curs de fabr.
0,00
3. Treballs realitz. per l'entitat per al seu actiu
0,00
4. Aprovisionaments
-106.831,00
5. Altres ingressos d'explotació
139.340,00
6. Despeses de personal
-15.097,33
7. Altres despeses d'explotació
-18.534,25
8. Amortització de l'immobilitzat
0,00
9. Imputació de subv. de l'immob. no financer
0,00
10. Excessos de provisions
0,00
11. Deterior. i result. per alien. de l'immob.
0,00
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
-1.122,58
12. Ingressos financers
2,59
13. Despeses financeres
0,00
14. Var. de valor raonable en inst. financers
0,00
15. Diferències de canvi
0,00
16. Deterior. i resultat per alien. d'inst. financ.
0,00
A.2) RESULTAT FINANCER
2,59
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A1+A2)
-1.119,99
17. Imposts sobre beneficis
0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI OP.CONT (A3+17)
-1.119,99
B) RESULTAT PER OP.INTERROMPUDES
0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A4+B)
-1.119,99

Exercici 2018
PARTÍCIPS
AJUNTAMENT DE MAÓ
CAIB
CONSELL INSULAR DE MENORCA
ENTITAT AMICS DE S'ÒPERA DE MAÓ

%
25.00
21.43
25.00
28.57

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2017
DESPESES
0,00 1. Despeses de personal
0,00 2. Despeses corrents en béns i serveis
0,00 3. Despeses financeres
139.340,00 4. Transferències corrents
0,00
139.340,00 OPERACIONS CORRENTS
0,00 6. Inversions reals
0,00 7. Transferències de capital
0,00 OPERACIONS DE CAPITAL
139.340,00 OPERACIONS NO FINANCERES
0,00 8. Actius financers
0,00 9. Passius financers
0,00 OPERACIONS FINANCERES
139.340,00 TOTAL DESPESES
-13.357,00 RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU
BALANÇ DE SITUACIÓ
2017
PATRIMONI NET I PASSIU
0,00 A) PATRIMONI NET
0,00 A-1) Fons propis
0,00 I. Capital
0,00 II. Reserves
0,00 III. Resultats d'exercicis anteriors
0,00 IV. Altres aportacions de socis
0,00 V. Resultat de l'exercici
0,00 VI. Altres instruments de patrimoni net
A-2) Ajusts per canvis de valor
1.415,49 A-3) Subvencions, donacions i llegats
0,00 B) PASSIU NO CORRENT
0,00 I. Provisions a llarg termini
0,00 II. Deutes amb entitats de crèdit
0,00 III. Altres passius no corrents
0,00 C) PASSIU CORRENT
0,00 I. Deutes amb entitats de crèdit
1.415,49 II. Altres passius corrents
1.415,49 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

2018
15.097,00
125.365,00
0,00
0,00

2017
15.122,00
137.575,00
0,00
0,00

140.462,00
0,00
0,00
0,00
140.462,00
0,00
0,00
0,00
140.462,00
0,00

152.697,00
0,00
0,00
0,00
152.697,00
0,00
0,00
0,00
152.697,00
0,00

2018
-8.362,76
-8.362,76
30.000,00
-391,16
-36.851,61
0,00
-1.119,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.660,09
0,00
8.660,09
297,33

2017
-7.242,77
-7.242,77
30.000,00
-391,16
-23.494,52
0,00
-13.357,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.658,26
0,00
8.658,26
1.415,49

ALTRES DADES
2017
0,00
0,00
0,00
-71.298,52
139.340,00
-15.122,38
-66.276,29
0,00
0,00
0,00
0,00
-13.357,19
0,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,10
-13.357,09
0,00
-13.357,09
0,00
-13.357,09
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PRESENTACIÓ DE:
Comptes anuals
Informe d'auditoria
Firma d'auditoria
Deute viu a final de l'exercici
Contractes formalitzats
Subvencions i ajudes concedides
PERSONAL
Nombre mitjà de treballadors
Mitjana de despesa de personal

SÍ
NO
X
X
C.M.S. Auditors Associats, S.L.
Nre. operacions
Import total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,25
61.570,15

2017
s.d.
s.d.
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RESULTAT DEL CONTROL FINANCER I DE L'AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA FINANCERA

«[…]

»Opinió amb excepcions

»Hem fet una auditoria financera dels comptes anuals de la Fundació Menorquina de l’Òpera (l’Entitat), que comprenen el balanç al 31 de desembre de
2018 i el compte de resultats corresponent a l’exercici anual acabat en aquesta data, com també la memòria dels comptes anuals que inclou un resum de
les polítiques comptables significatives.

»En la nostra opinió, excepte pels possibles efectes i pels efectes de les qüestions descrites en la secció Fonament de l’opinió amb excepcions del nostre
informe, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes materials, la imatge fidel de la situació financera de l'Entitat a 31 de desembre de
2018, com també dels resultats de les seves operacions i de la liquidació del pressupost corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, i de
conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d’aplicació que és el Reial Decret 1491/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aproven les
normes d’adaptació del Pla general de comptabilitat a les entitats sense fins lucratius i el model de pla d’actuació de les entitats sense fins lucratius.

»Fonament de l’opinió amb excepcions

»En el desenvolupament del nostre treball s’han posat de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten l'opinió de l’informe:

»Limitacions a l’abast

»L'Entitat, d'acord amb els Estatuts de la Fundació i la nota «1. Activitat de l'Entitat» de la memòria adjunta, té el seu domicili a la seu de l'Ajuntament de
Maó, Placa Constitució, núm. 1, 07701 Maó. L'Entitat no ha proporcional evidència documental del dret d'ús o la propietat dels espais on està ubicada la
seva seu ni de les instal·lacions que utilitza per realitzar la seva activitat, així com tampoc cap contracte o conveni amb l'Ajuntament de Maó que reguli el
seu ús. En conseqüència, no ens ha estar possible determinar si aquests elements haurien de figurar a l’actiu no corrent del balanç adjunt, així com
tampoc l’efecte d'aquest ús en el compte de resultats adjunt.

»Excepcions

»L'Entitat presenta, a 31 de desembre de 2018, uns fons propis negatius per import de -8.362,76 euros (-7.242,77 euros al tancament de l’exercici
anterior), conseqüència d’excedents negatius d’exercicis anteriors i el corresponent a l’exercici tancat en aquesta data, -1.119,99 euros (13.357,09 euros a
l'exercici anterior). Addicionalment aquesta situació es veu agreujada al presentar un fons de maniobra negatiu per import de -8.362,76 euros (-7.242,77
euros a l'exercici anterior). A més, l'Entitat depèn econòmicament de les aportacions realitzades per diferents administracions publiques que han estat els
únics ingressos durant l’exercici 2018 i l’exercici anterior. Com a conseqüència d'aquests fets existeix una incertesa significativa sobre l'evolució futura de
l'Entitat, atès que la seva viabilitat depèn de les aportacions que realitzin les administracions públiques per poder continuar amb la seva activitat de forma
que pugui realitzar els seus actius i liquidar el seus passius pels valors que s' indiquen en els comptes anuals adjunts, que han estat preparats assumint
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que l'activitat continuarà. L'Entitat no ha inclòs a la memòria adjunta informació sobre les principals decisions i línies d’actuació que justifiquen la
formulació dels comptes anuals sota el principi d'entitat en funcionament.

»L’epígraf «V. Creditors comercials i altres comptes a pagar» del passiu corrent del balanç adjunt, que presenta un saldo de 8.660,09 euros (8.6558,26
euros al tancament de l'exercici anterior). inclou un saldo pendent de pagament, per import de 6.756,76 euros, que no presenta moviment durant l'exercici
2018 i que correspon a l'Entitat Amics de s'Òpera de Maó, la qual és, d'acord amb els Estatuts de la Fundació, membre fundador de l'Entitat i que designa
el vicepresident o vicepresidenta del Patronat i a tres patrons. Atesa la vinculació entre ambdues entitats aquest saldo hauria d'estar classificat a l'epígraf
«IV. Deutes en empreses del grup i associades a curt termini» del passiu corrent del balanç adjunt. En conseqüència, l'epígraf «V. Creditors comercials i
altres comptes a pagar» del passiu corrent del balanç adjunt està sobrevalorat en 6.756,76 euros i l'epígraf «IV. Deutes en empreses del grup i associades
a curt termini» del passiu corrent del balanç adjunt està infravalorat en el mateix import, igual que les xifres comparatives corresponents a l’exercici 2017.

»L'estat comptable identificat com «compte de pèrdues i guanys» dels comptes anuals adjunts, d'acord amb el marc normatiu d'informació financera
aplicable a l'entitat, que és el Reial Decret 1491/2011, de 24 d'octubre, pel qual s’aproven les normes d'adaptació del Pla general de comptabilitat a les
entitats sense fins lucratius i el model de pla d'actuació de les entitats sense fins lucratius, s' hauria d'anomenar «compte de resultats» ja que la seva
estructura i contingut sobrepassa el conegut com a «compte de pèrdues i guanys» del Pla general de comptabilitat, atès que incorpora el resultat total com
a variació del patrimoni net durant l’exercici. Per tant, al «compte de resultats» adjunt hi manca la informació de les variacions de patrimoni net per
ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net, dels ajusts per canvi de criteri, dels ajusts per errors, de les variacions en la dotació
fundacional i d'altres variacions, per tal de calcular el resultat total o variació del patrimoni net durant l’exercici. Si bé, per a l'exercici 2018, la variació total
del patrimoni net coincideix amb l'excedent de l'exercici que figura a l'estat esmentat.

»La nota «15. Activitat de l'entitat. Aplicació d'elements patrimonials a fins propis. Despeses d’administració» de la memòria dels comptes anuals adjunts
no inclou tota la informació que estableix el marc normatiu d'informació financera aplicable a l'Entitat, atès que no fa la comparació entre el que preveu en
el Pla d'actuació aprovat per a l'exercici 2018 i el realitzat realment i no inclou, entre altres, els quadres següents: recursos econòmics utilitzats en
l'activitat, objectius i indicadors de l'activitat, recursos econòmics totals utilitzats per l’entitat, grau de compliment del destí de rendes i ingressos i despeses
d’administració.

»La memòria dels comptes anuals de l'exercici 2018 adjunta no inclou la liquidació del pressupost de l'exercici 2018 de l'Entitat, ni la preceptiva informació
comparativa de l’exercici anterior pel que fa al nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l’exercici i al tancament, desglossat per categories i
sexes. Tampoc no inclou una nota sobre «Informació sobre els ajornaments de pagament a proveïdors. Disposició addicional tercera. «Deure
d’informació» de la Llei 15/2010, de 5 de juliol», d' acord amb el contingut establert a la Resolució de 29 de gener de 2016, de l'Institut de Comptabilitat i
Auditoria de Comptes, sobre la informació a incorporar en la memòria dels comptes anuals en relació amb el període mitjà de pagament a proveïdors en
operacions comercials.

[…]

»Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la nostra opinió amb excepcions.

»Paràgraf d’èmfasi

»Cridem l'atenció sobre la nota «14. Subvencions, donacions i llegats» de la memòria adjunta, en la qual s'indica que les aportacions rebudes durant
l’exercici 2018 han estat per import total de 139.340,00 euros (mateix import que a l'exercici anterior), les quals corresponen a la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, al Consell Insular de Menorca, a l'Ajuntament de Maó i a l'Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música del Ministeri de Cultura i
Esport, per import de 51.840,00 euros, 50.000,00 euros, 20.000,00 euros i 17.500,00 euros, respectivament. Aquest fet evidencia que l'Entitat depèn de
les aportacions que realitzen les administracions públiques per poder continuar amb la seva activitat. La nostra opinió no ha estat modificada en relació
amb aquesta qüestió.
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»Altres qüestions

»Tal com s'indica en la nota 2 de la memòria adjunta, d'acord amb la normativa que regeix l’actuació de l’Entitat, els comptes anuals adjunts, els han
preparat l’òrgan de govern d'acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’Entitat amb el propòsit de mostrar la imatge fidel. En
conseqüència, els comptes anuals adjunts s'han preparat en virtut d'aquest marc normatiu d'informació financera i han estat auditats aplicant les Normes
d'Auditoria del Sector Públic de la Intervenció General de l'Estat. Aquest informe en cap cas s'ha d'entendre com un informe d’auditoria en els termes
prevists en la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes vigent a Espanya.

»L'Entitat no ha aportat l'evidència documental adequada i suficient per verificar el compliment, durant l'exercici 2018, de la normativa sobre prevenció de
riscos laborals, que li és d'aplicació.

[...]

»Responsabilitats de la direcció i dels responsables del govern de l’Entitat en relació als comptes anuals

[...]

»Els comptes anuals als quals es refereix aquest informe estan datats el 28 de febrer 2019 i varen ser posats a la disposició de C.M.S. Auditors Associats,
S.L. el 12 de juny de 2019.»

Nota:

La liquidació del pressupost de la FUNDACIÓ MENORQUINA DE L’ÒPERA no figura inclosa en els comptes anuals auditats de 2018
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QUADRE NÚM. IV.9.44. FUNDACIÓ CULTURAL COLL BARDOLET
FUNDACIÓ CULTURAL COLL BARDOLET

OBJECTE SOCIAL:
Preservació de l'obra de Josep Coll Bardolet. La gestió, exhibició i difusió de la seva
obra pictòrica i col·lecció privada que sigui propietat de la Fundació. La venda menor de
tota classe d'articles.

INGRESSOS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI NEGATIU

2018

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
III. Inversions immobiliàries
IV. Inv. en empr. i ent. del grup i assoc. l/t
V. Inversions financeres a llarg termini
VI. Actius per imposts diferits
VII. Deutors comercials no corrents

2018
290.124,52
0,00
288.168,52
0,00
0,00
0,00
1.956,00
0,00

B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
III. Deutors comerc. i altres comptes a cobrar
IV. Inv. en empr. del grup i assoc. c/t
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

0,00
0,00
169.426,59
0,00
0,00
169.426,59
0,00
0,00
0,00
169.426,59
0,00
0,00
0,00
169.426,59
0,00

46.671,59
0,00
39.731,26
2.625,63
0,00
0,00
0,00
4.314,70
336.796,11

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
2018
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
43.359,18
2. Var. exist. produc. acab. i en curs de fabr.
0,00
3. Treballs realitz. per l'entitat per al seu actiu
0,00
4. Aprovisionaments
-31.846,79
5. Altres ingressos d'explotació
124.922,72
6. Despeses de personal
-53.859,58
7. Altres despeses d'explotació
-33.944,83
8. Amortització de l'immobilitzat
-4.301,98
9. Imputació de subv. de l'immob. no financer
1.036,02
10. Excessos de provisions
108,67
11. Deterior. i result. per alien. de l'immob.
0,00
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
45.473,41
12. Ingressos financers
0,00
13. Despeses financeres
-2.071,51
14. Var. de valor raonable en inst. financers
0,00
15. Diferències de canvi
0,00
16. Deterior. i resultat per alien. d'inst. financ.
0,00
A.2) RESULTAT FINANCER
-2.071,51
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A1+A2)
43.401,90
17. Imposts sobre beneficis
-1.913,53
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI OP.CONT (A3+17)
41.488,37
B) RESULTAT PER OP.INTERROMPUDES
0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A4+B)
41.488,37

Exercici 2018
PARTÍCIPS
AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
FAMILIARS I AMICS
CAIB

%
30.00
30.00
10.00
30.00

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2017
DESPESES
0,00 1. Despeses de personal
0,00 2. Despeses corrents en béns i serveis
122.214,50 3. Despeses financeres
0,00 4. Transferències corrents
0,00
122.214,50 OPERACIONS CORRENTS
0,00 6. Inversions reals
0,00 7. Transferències de capital
0,00 OPERACIONS DE CAPITAL
122.214,50 OPERACIONS NO FINANCERES
0,00 8. Actius financers
0,00 9. Passius financers
0,00 OPERACIONS FINANCERES
122.214,50 TOTAL DESPESES
-44.226,31 RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU
BALANÇ DE SITUACIÓ
2017
PATRIMONI NET I PASSIU
295.172,03 A) PATRIMONI NET
0,00 A-1) Fons propis
291.302,50 I. Capital
0,00 II. Reserves
0,00 III. Resultats d'exercicis anteriors
0,00 IV. Altres aportacions de socis
3.869,53 V. Resultat de l'exercici
0,00 VI. Altres instruments de patrimoni net
A-2) Ajusts per canvis de valor
45.182,99 A-3) Subvencions, donacions i llegats
0,00 B) PASSIU NO CORRENT
39.942,32 I. Provisions a llarg termini
1.084,64 II. Deutes amb entitats de crèdit
0,00 III. Altres passius no corrents
0,00 C) PASSIU CORRENT
0,00 I. Deutes amb entitats de crèdit
4.156,03 II. Altres passius corrents
340.355,02 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

2018
53.859,58
72.007,13
2.071,51
0,00

2017
55.827,03
108.374,81
2.238,97
0,00

127.938,22
0,00
0,00
0,00
127.938,22
0,00
0,00
0,00
127.938,22
41.488,37

166.440,81
0,00
0,00
0,00
166.440,81
0,00
0,00
0,00
166.440,81
0,00

2018
328.865,70
288.245,11
272.329,84
96.410,49
-121.983,59
0,00
41.488,37
0,00
0,00
40.620,59
0,00
0,00
0,00
0,00
7.930,41
0,00
7.930,41
336.796,11

2017
288.413,35
246.756,74
272.329,84
96.410,49
-77.757,28
0,00
-44.226,31
0,00
0,00
41.656,61
0,00
0,00
0,00
0,00
51.941,67
38.191,88
13.749,79
340.355,02

ALTRES DADES
2017
44.576,38
0,00
0,00
-57.129,94
76.602,10
-55.827,03
-43.353,58
-5.411,42
1.036,02
-80,13
0,00
-39.587,60
0,00
-2.238,97
0,00
0,00
0,00
-2.238,97
-41.826,57
-2.399,74
-44.226,31
0,00
-44.226,31
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PRESENTACIÓ DE:
Comptes anuals
Informe d'auditoria
Firma d'auditoria
Deute viu a final de l'exercici
Contractes formalitzats
Subvencions i ajudes concedides
PERSONAL
Nombre mitjà de treballadors
Mitjana de despesa de personal

SÍ
NO
X
X
Raquel Moreno Mínguez
Nre. operacions
Import total
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
68.944,78
2018
2,78
19.387,90

2017
2,93
19.060,10
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RESULTAT DEL CONTROL FINANCER I DE L'AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA FINANCERA

«[...]

»Opinión con salvedades

»He auditado las cuentas anuales abreviadas adjuntas de la entidad FUNDACION CULTURAL COLL BARDOLET, que comprenden el balance
abreviado a 31 de diciembre de 2018, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio terminado en
dicha fecha.

»En mi opinión, excepto por los posibles efectos del hecho descrito en el párrafo de "Fundamento de la opinión con salvedades", las cuentas anuales
abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la entidad FUNDACION
CULTURAL COLL BARDOLET, a 31 de diciembre de 2018, así como de sus resultados al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el
marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

»Fundamento de la opinión con salvedades

»La entidad no dispone de un sistema adecuado de costes, ni de la información suficiente que nos haya permitido comprobar la valoración de las
existencias al 31 de diciembre de 2018 y al inicio del ejercicio, y que se elevan a 39.731,26€ y 39.942,32€, respectivamente, tal y como se refleja en el
apartado B) I. del balance de situación adjunto.

»La entidad ha contabilizado dos veces el ingreso de una subvención recibida, por lo que el apartado A)1.d) de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
adjunta, está sobrevalorada en 49.500,00€. Por lo tanto, el EXCENTE ANTES DE IMPUESTOS debería disminuir en dicho importe y los FONDOS
PROPIOS aumentar en la mencionada cantidad.

»En el apartado 5.2 de la memoria adjunta se establece que la FUNDACIÓN no tiene cedido ningún inmueble. Falta en dicho apartado la información
referente al contrato de cesión de uso otorgado por el Ayuntament de Valldemossa, donde tiene el centro de su actividad y el domicilio social. Así como su
contabilización en el ACTIVO NO CORRIENTE del Balance de Situación adjunto.

»En el mismo apartado de la memoria falta información sobre el convenio de cesión, por el que se ha recibido la Colecció Vall de Núria, así como su
contabilización en el ACTIVO NO CORRIENTE del Balance de Situación adjunto, en su caso.

[...]

»Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión con salvedades.
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»Aspectos más relevantes de la auditoría

»Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según mi juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección
material más significativos en mi auditoría de las cuentas anuales abreviadas del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de mi
auditoría de las cuentas anuales abreviadas en su conjunto, y en la formación de mi opinión sobre éstas, y no expreso una opinión por separado sobre
esos riesgos.

»Hemos determinado que no existen cuestiones clave de auditoria/riesgos más significativos considerados que se deban comunicar en nuestro informe.»

Nota:

La liquidació de la FUNDACIÓN CULTURAL COLL BARDOLET no figura inclosa en els comptes auditats de 2018.
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QUADRE NÚM. IV.9.45. FUNDACIÓ CENTRE D'INNOVACIÓ PER TECNOLOGIA APLICADA AL TURISME (ITAT)
FUNDACIÓ CENTRE D'INNOVACIÓ PER TECONOLOGIA APLICADA AL TURISME (ITAT)

OBJECTE SOCIAL:
Promoure la millora de la competitivitat i el progrés tecnològic de les empreses, dels
empresaris en totes les seves manifestacions i de les administracions públiques, amb
la finalitat de posicionar-los com a referent en l'aplicació i ús de les noves tecnologies
en el sector turístic.

INGRESSOS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI NEGATIU

2018

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
III. Inversions immobiliàries
IV. Inv. en empr. i ent. del grup i assoc. l/t
V. Inversions financeres a llarg termini
VI. Actius per imposts diferits
VII. Deutors comercials no corrents

2018

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
III. Deutors comerc. i altres comptes a cobrar
IV. Inv. en empr. del grup i assoc. c/t
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
2018
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
2. Var. exist. produc. acab. i en curs de fabr.
3. Treballs realitz. per l'entitat per al seu actiu
4. Aprovisionaments
5. Altres ingressos d'explotació
6. Despeses de personal
7. Altres despeses d'explotació
8. Amortització de l'immobilitzat
9. Imputació de subv. de l'immob. no financer
10. Excessos de provisions
11. Deterior. i result. per alien. de l'immob.
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
12. Ingressos financers
13. Despeses financeres
14. Var. de valor raonable en inst. financers
15. Diferències de canvi
16. Deterior. i resultat per alien. d'inst. financ.
A.2) RESULTAT FINANCER
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A1+A2)
17. Imposts sobre beneficis
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI OP.CONT (A3+17)
B) RESULTAT PER OP.INTERROMPUDES
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A4+B)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Exercici 2018

PARTÍCIPS
CLAB, CLÚSTER AUDIOVISUAL DE LES ILLES BALEARS
FUNDACIÓ BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA
GBSBIT, ASOCIACIÓN BALEAR DE EMPRESAS DE
SOFTWARE, INTERNET Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
TURISTEC, CLÚSTER DE TECNOLOGÍAS DE LA

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2017
DESPESES
0,00 1. Despeses de personal
0,00 2. Despeses corrents en béns i serveis
0,00 3. Despeses financeres
0,00 4. Transferències corrents
0,00
0,00 OPERACIONS CORRENTS
0,00 6. Inversions reals
0,00 7. Transferències de capital
0,00 OPERACIONS DE CAPITAL
0,00 OPERACIONS NO FINANCERES
0,00 8. Actius financers
0,00 9. Passius financers
0,00 OPERACIONS FINANCERES
0,00 TOTAL DESPESES
0,00 RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU

%
25.00
25.00
25.00
25.00

2018

BALANÇ DE SITUACIÓ
2017
PATRIMONI NET I PASSIU
0,00 A) PATRIMONI NET
0,00 A-1) Fons propis
0,00 I. Capital
0,00 II. Reserves
0,00 III. Resultats d'exercicis anteriors
0,00 IV. Altres aportacions de socis
0,00 V. Resultat de l'exercici
0,00 VI. Altres instruments de patrimoni net
A-2) Ajusts per canvis de valor
0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats
0,00 B) PASSIU NO CORRENT
0,00 I. Provisions a llarg termini
0,00 II. Deutes amb entitats de crèdit
0,00 III. Altres passius no corrents
0,00 C) PASSIU CORRENT
0,00 I. Deutes amb entitats de crèdit
0,00 II. Altres passius corrents
0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

2017
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2018

2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ALTRES DADES
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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PRESENTACIÓDE:
Comptes anuals
Informe d'auditoria
Firma d'auditoria
Deute viu a final de l'exercici
Contractes formalitzats
Subvencions i ajudes concedides
PERSONAL
Nombre mitjà de treballadors
Mitjana de despesa de personal

SÍ

NO
X
X

Nre. operacions
0,00
0,00
0,00
2018

Import total
0,00
0,00
0,00
2017

0,00
0,00

0,00
0,00

Informe del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018

RESULTAT DEL CONTROL FINANCER I DE L'AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA FINANCERA

No s’ha tramès l’informe

AUDITORIA DE COMPLIMENT DE LEGALITAT

No s’ha tramès l’informe

Nota:

La Fundació Centre d’Innovació per Tecnologia Aplicada al Turisme (ITAT) no ha retut els comptes anuals de 2018. Al tancament de l’exercici 2018 es
trobava en concurs de creditors, en Fase Comú, que va ser declarat en data 14 de març de 2016. En data 22 de febrer de 2018, l’administrador concursal
va emetre els textos definitius.
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QUADRE NÚM. IV.9.46. FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL D'INCA
FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL D'INCA

OBJECTE SOCIAL:
Dotar Inca d'un centre promotor i organitzador de qualsevol activitat o exhibició per
fomentar les arts escèniques.

INGRESSOS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI NEGATIU

2.018
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
355.261,71
355.261,71
405.261,71
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.405.261,71
-526.963,65

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
III. Inversions immobiliàries
IV. Inv. en empr. i ent. del grup i assoc. l/t
V. Inversions financeres a llarg termini
VI. Actius per imposts diferits
VII. Deutors comercials no corrents

2018
6.450.823,32
0,00
4.263.404,11
0,00
100.899,41
2.086.519,80
0,00
0,00

B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
III. Deutors comerc. i altres comptes a cobrar
IV. Inv. en empr. del grup i assoc. c/t
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

1.715.748,05
0,00
0,00
350.000,71
0,00
12.500,00
0,00
1.353.247,34
8.166.571,37

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
2.018
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
0,00
2. Var. exist. produc. acab. i en curs de fabr.
0,00
3. Treballs realitz. per l'entitat per al seu actiu
0,00
4. Aprovisionaments
0,00
5. Altres ingressos d'explotació
50.000,00
6. Despeses de personal
0,00
7. Altres despeses d'explotació
-52.561,04
8. Amortització de l'immobilitzat
0,00
9. Imputació de subv. de l'immob. no financer
0,00
10. Excessos de provisions
0,00
11. Deterior. i result. per alien. de l'immob.
0,00
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
-2.561,04
12. Ingressos financers
0,00
13. Despeses financeres
0,00
14. Var. de valor raonable en inst. financers
0,00
15. Diferències de canvi
0,00
16. Deterior. i resultat per alien. d'inst. financ.
0,00
A.2) RESULTAT FINANCER
0,00
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A1+A2)
-2.561,04
17. Imposts sobre beneficis
0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI OP.CONT (A3+17)
-2.561,04
B) RESULTAT PER OP.INTERROMPUDES
0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A4+B)
-2.561,04

Exercici 2018
PARTÍCIPS
AJUNTAMENT D'INCA
CAIB
CONSELL INSULAR DE MALLORCA

%
27.77
55.56
16.67

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2017
DESPESES
s.d. 1. Despeses de personal
s.d. 2. Despeses corrents en béns i serveis
s.d. 3. Despeses financeres
s.d. 4. Transferències corrents
s.d.
s.d. OPERACIONS CORRENTS
s.d. 6. Inversions reals
s.d. 7. Transferències de capital
s.d. OPERACIONS DE CAPITAL
s.d. OPERACIONS NO FINANCERES
s.d. 8. Actius financers
s.d. 9. Passius financers
s.d. OPERACIONS FINANCERES
s.d. TOTAL DESPESES
s.d. RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU

2.018

BALANÇ DE SITUACIÓ
2017
PATRIMONI NET I PASSIU
4.332.491,93 A) PATRIMONI NET
0,00 A-1) Fons propis
2.145.082,72 I. Capital
0,00 II. Reserves
100.889,41 III. Resultats d'exercicis anteriors
2.086.519,80 IV. Altres aportacions de socis
0,00 V. Resultat de l'exercici
0,00 VI. Altres instruments de patrimoni net
A-2) Ajusts per canvis de valor
1.961.598,40 A-3) Subvencions, donacions i llegats
0,00 B) PASSIU NO CORRENT
0,00 I. Provisions a llarg termini
0,71 II. Deutes amb entitats de crèdit
0,00 III. Altres passius no corrents
0,00 C) PASSIU CORRENT
0,00 I. Deutes amb entitats de crèdit
1.961.597,69 II. Altres passius corrents
6.294.090,33 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

2017

0,00
36.348,49
0,00
0,00

s.d.
s.d.
s.d.
s.d.

36.348,49
1.895.876,87
0,00
1.895.876,87
1.932.225,36
0,00
0,00
0,00
1.932.225,36
0,00

s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.

2018
4.249.439,35
562.970,62
540.910,89
24.888,21
-267,44
0,00
-2.561,04
0,00
0,00
3.686.468,73
3.259.304,61
169.438,00
0,00
3.089.866,61
657.827,41
0,00
657.827,41
8.166.571,37

2017
2.101.993,83
565.799,10
540.910,89
25.155,65
0,00
0,00
-267,44
0,00
0,00
1.536.194,73
4.052.050,98
169.438,00
0,00
3.882.612,98
140.045,52
0,00
140.045,52
6.294.090,33

ALTRES DADES
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
42.000,00
0,00
-42.271,17
0,00
0,00
0,00
0,00
-271,17
3,73
0,00
0,00
0,00
0,00
3,73
-267,44
0,00
-267,44
0,00
-267,44
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PRESENTACIÓ DE:
Comptes anuals
Informe d'auditoria
Firma d'auditoria
Deute viu a final de l'exercici
Contractes formalitzats
Subvencions i ajudes concedides
PERSONAL
Nombre mitjà de treballadors
Mitjana de despesa de personal

SÍ
NO
X
X
Auren Auditores SP, S.L.
Nre. operacions
Import total
0,00
0,00
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
2018

2017
0,00
0,00

0,00
0,00

Informe del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018

RESULTAT DEL CONTROL FINANCER I DE L'AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA FINANCERA

«[…]

»Opinión con salvedades

»Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de la FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL D'INCA (la Fundación), que comprenden el balance abreviado a
31 de diciembre de 2018, la cuenta de resultados abreviada, y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

»En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos de las cuestiones descritas en la sección Fundamento de la opinión con salvedades de nuestro
informe, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera
de la Fundación a 31 de diciembre de 2018, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el
marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria abreviada) y, en particular, con los
principios y criterios contables contenidos en el mismo.

»Fundamento de la opinión con salvedades

»La Fundación es titular de dos Inmuebles que están registrados en el balance adjunto en el epígrafe A.III "Inmovilizado material" por un valor neto
contable de 1.685.460,35 euros. De acuerdo con lo previsto en las Norma de registro y valoración que sirven de base de presentación de las presentes
cuentas anuales, al menos al cierre del ejercicio la entidad evaluará si existen indicios de que algún inmovilizado material o, en su caso, alguna unidad de
explotación o servicio puedan estar deteriorados, en cuyo caso, deberá estimar sus importes recuperables efectuando las correcciones valorativas que
procedan. La entidad no ha procedido a efectuar las correspondientes evaluaciones de deterioro, ni hemos podido satisfacernos por procedimientos
alternativos de la correcta valoración de los mentados inmuebles por el Importe detallado en su balance, ni del impacto que pudiera tener en la cuenta de
pérdidas y ganancias un eventual deterioro.

[…]

»Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión con salvedades.

»Párrafo de énfasis

»Llamamos la atención sobre la nota 2 de las cuentas anuales adjuntas, en la que se menciona que existen procedimientos judiciales abiertos de la UTE
TEATRE PRINCIPAL D'INCA, constituidas por las entidades DRAGADOS S.A y COEXA. S.A por la que se ha interpuesto una demanda judicial, ambas
son demandantes y demandadas recíprocamente, siendo el importe reclamado por la UTE de euros 1.413.937. Por ello, existe una incertidumbre sobre el
desenlace final de estos procedimientos judiciales y su efecto en el patrimonio de la Fundación. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación a esta
cuestión.
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»Aspectos más relevantes de la auditoría

»Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección
material más significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de
nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por
separado sobre esos riesgos.

»Además de la cuestión descrita en la sección Fundamento de la opinión con salvedades, hemos determinado que los riesgos que se describen a
continuación son los riesgos más significativos considerados en la auditoría que se deben comunicar en nuestro Informe.

»Subvenciones de capital recibidas

»Descripción

»El reconocimiento de las Subvenciones de capital y de los pasivos reintegrables es un área significativa y susceptible de incorrección material, por las
cuantías recibidas, así como por la doble condición de patronos y organismos concedentes que recaen sobre el Ayuntamiento de Inca, Consell Insular de
Mallorca y Comunidad Autónoma del Illes Balears, representando estas aportaciones el 100% de la actividad propia. La Fundación también tiene
concedidas subvenciones de Fondos FEDER.

»Descripción

»En respuesta del riesgo comentado, hemos revisado la documentación soporte de las aportaciones recibidas, comprobando el registro contable de
acuerdo con la naturaleza de las subvenciones como reintegrables y no reintegrables, de acuerdo con las condiciones establecidas en la resolución de las
concesiones. Además de recibir confirmación de los diferentes patronos al cierre del ejercicio.

»En cuanto la subvención de Fondos FEDER que representa el 50% del coste de la obra, se han mantenido reuniones con la dirección y se han solicitado
Información sobre el grado de avance de la obra, a fin de verificar el cumplimiento de su ejecución acorde con los plazos acordados. Además, hemos
evaluado si la información revelada en las cuentas anuales abreviadas cumple con los requisitos del marco de información financiera aplicable.

»Otras cuestiones

»Las cuentas anuales de la Fundación, correspondientes al ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2017 fueron auditadas por otro auditor que expresó
una opinión con salvedades sobre dichas cuentas anuales.»
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AUDITORIA DE COMPLIMENT DE LEGALITAT

«[…]

»III. RESUMEN DE CONCLUSIONES Y OPINIÓN

»Ley 50/2002, de 26 de diciembre de Fundación

»1-La Información sobre el grado de cumplimiento del Presupuesto incluido en la memoria de las Cuentas Anuales, refleja diferencias en los importes
realizados y las desviaciones en los capítulos de "Gastos corrientes" e "Inversiones reales" por un importe de 16.212 y 222.444 respectivamente

»OPINIÓN

»En nuestra opinión, la Fundación excepto por lo indicado en el apartado 1 cumple adecuadamente con la legislación más importante que le es de
aplicación relativa a la administración y control de los fondos públicos.»
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QUADRE NÚM. IV.9.47. FUNDACIÓ SANTUARI DE LLUC
FUNDACIÓ SANTUARI DE LLUC

Exercici 2018

OBJECTE SOCIAL:
Vetlar pel manteniment i la restauració necessària de les edificacions que formen el
conjunt denominat santuari de Lluc, fomentar l'ampliació del patrimoni que constitueix el
santuari de Lluc, promoure la devoció i el culte a la mare de Déu de Lluc, entre altres
finalitats.

INGRESSOS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI NEGATIU

2018

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
III. Inversions immobiliàries
IV. Inv. en empr. i ent. del grup i assoc. l/t
V. Inversions financeres a llarg termini
VI. Actius per imposts diferits
VII. Deutors comercials no corrents

2018
267.568,01
0,00
97.568,01
0,00
0,00
170.000,00
0,00
0,00

B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
III. Deutors comerc. i altres comptes a cobrar
IV. Inv. en empr. del grup i assoc. c/t
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

0,00
0,00
0,00
140.000,00
10.000,00
150.000,00
0,00
90.000,00
90.000,00
240.000,00
0,00
0,00
0,00
240.000,00
0,00

475.111,88
0,00
0,00
67,86
0,00
0,00
0,00
475.044,02
742.679,89

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
2018
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
0,00
2. Var. exist. produc. acab. i en curs de fabr.
0,00
3. Treballs realitz. per l'entitat per al seu actiu
0,00
4. Aprovisionaments
0,00
5. Altres ingressos d'explotació
140.150,00
6. Despeses de personal
0,00
7. Altres despeses d'explotació
-144.322,06
8. Amortització de l'immobilitzat
-18.594,22
9. Imputació de subv. de l'immob. no financer
22.344,01
10. Excessos de provisions
0,00
11. Deterior. i result. per alien. de l'immob.
0,00
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
-422,27
12. Ingressos financers
2.708,64
13. Despeses financeres
0,00
14. Var. de valor raonable en inst. financers
0,00
15. Diferències de canvi
0,00
16. Deterior. i resultat per alien. d'inst. financ.
0,00
A.2) RESULTAT FINANCER
2.708,64
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A1+A2)
2.286,37
17. Imposts sobre beneficis
0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI OP.CONT (A3+17)
2.286,37
B) RESULTAT PER OP.INTERROMPUDES
0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A4+B)
2.286,37

PARTÍCIPS
AJUNTAMENT DE PALMA
CAPÍTOL DE LA SEU
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.
CAIB
CONGREGACIÓ MISSIONERS SAGRATS CORS
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DIÒCESI DE MALLORCA
ALTRES

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2017
DESPESES
0,00 1. Despeses de personal
0,00 2. Despeses corrents en béns i serveis
0,00 3. Despeses financeres
65.000,00 4. Transferències corrents
15.000,00
80.000,00 OPERACIONS CORRENTS
0,00 6. Inversions reals
20.000,00 7. Transferències de capital
20.000,00 OPERACIONS DE CAPITAL
100.000,00 OPERACIONS NO FINANCERES
0,00 8. Actius financers
0,00 9. Passius financers
0,00 OPERACIONS FINANCERES
100.000,00 TOTAL DESPESES
0,00 RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU

%
24.98
0.50
9.99
49.96
1.00
11.07
1.00
1.50

2018

BALANÇ DE SITUACIÓ
2017
PATRIMONI NET I PASSIU
404.969,90 A) PATRIMONI NET
0,00 A-1) Fons propis
80.762,10 I. Capital
0,00 II. Reserves
0,00 III. Resultats d'exercicis anteriors
324.207,80 IV. Altres aportacions de socis
0,00 V. Resultat de l'exercici
0,00 VI. Altres instruments de patrimoni net
A-2) Ajusts per canvis de valor
329.728,66 A-3) Subvencions, donacions i llegats
0,00 B) PASSIU NO CORRENT
0,00 I. Provisions a llarg termini
1.539,00 II. Deutes amb entitats de crèdit
0,00 III. Altres passius no corrents
0,00 C) PASSIU CORRENT
0,00 I. Deutes amb entitats de crèdit
328.189,66 II. Altres passius corrents
734.698,56 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

2017

0,00
0,00
0,00
80.000,00

0,00
0,00
0,00
60.000,00

80.000,00
20.000,00
140.000,00
160.000,00
240.000,00
0,00
0,00
0,00
240.000,00
0,00

60.000,00
10.000,00
30.000,00
40.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00

2018
742.825,92
645.257,89
1.064.993,45
-166.624,90
-255.397,03
0,00
2.286,37
0,00
0,00
97.568,03
0,00
0,00
0,00
0,00
-146,03
0,00
-146,03
742.679,89

2017
732.883,56
642.971,52
1.064.993,45
-166.624,90
-247.728,80
0,00
-7.668,23
0,00
0,00
89.912,04
0,00
0,00
0,00
0,00
1.815,00
0,00
1.815,00
734.698,56

ALTRES DADES
2017
0,00
0,00
-568,70
0,00
55.250,00
0,00
-67.384,62
-14.115,35
12.994,44
0,00
0,00
-13.824,23
6.156,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.156,00
-7.668,23
0,00
-7.668,23
0,00
-7.668,23
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PRESENTACIO DE:
Comptes anuals
Informe d'auditoria
Firma d'auditoria
Deute viu a final de l'exercici
Contractes formalitzats
Subvencions i ajudes concedides
PERSONAL
Nombre mitjà de treballadors
Mitjana de despesa de personal

SI
NO
X
X
Auren Auditores SP, S.L.
Nre. operacions
Import total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018

2017
0,00
0,00

0,00
0,00

Informe del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018

RESULTAT DEL CONTROL FINANCER I DE L'AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA FINANCERA

«[…]

»Opinió

»Hem auditat els comptes anuals simplificats de FUNDACIÓ SANTUARI DE LLUC, (la Fundació) que comprenen el balanç de situació 31 de desembre de
2018, el compte de pèrdues i guanys i la memòria (tots ells formulats simplificats) corresponents a l'exercici finalitzat en aquesta data.

»Segons la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel dei patrimoni i de la situació financera de
la FUNDACIÓ SANTUARI DE LLUC a 31 de desembre de 2018, així com dels seus resultats corresponents a l'exercici finalitzat en aquesta data, de
conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació (que s'identifica a la nota 2 de la memòria) i, en particular, amb els
principis i criteris comptables que hi estiguin continguts.

»Fonament de l’opinió

[…]

»Considerem que l'evidència d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la nostra opinió.

»Aspectes més rellevants de l’auditoria

»Els aspectes més rellevants de l'auditoria són aquells que, segons el nostre judici professional, han estat considerats com a els riscos d'incorrecció
material més significatius en la nostra auditoria dels comptes anuals del període actual. Aquests riscos han estat tractats en el context de la nostra
auditoria dels comptes anuals en el seu conjunt, i en la formació de la nostra opinió sobre aquests, i no expressem una opinió per separat sobre aquests
riscos.

»Hem determinat que no existeixen riscos més significatius que s'hagin de comunicar en el nostre informe.»

Nota:

La liquidació del pressupost de la FUNDACIÓ SANTUARI DE LLUC no figura inclosa en els comptes anuals auditats de 2018.
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CONSORCIS VINCULATS
QUADRE NÚM. IV.9.48. CONSORCI LOCAL ENTRE CAIB I L'AJUNTAMENT DE SA POBLA
CONSORCI LOCAL ENTRE CAIB I L'AJUNTAMENT DE SA POBLA

OBJECTE SOCIAL:
Gestionar, en l'àmbit del municipi consorciat, les actuacions del Pla Extraordinari de
Recuperació i Millora del Paissatge Urbà (MIRALL)

INGRESSOS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI NEGATIU

2018
0,00
0,00
0,00
21.479,44
0,54
21.479,98
0,00
396.591,08
396.591,08
418.071,06
0,00
0,00
0,00
418.071,06
-111,63

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
III. Inversions immobiliàries
IV. Inv. en empr. i ent. del grup i assoc. l/t
V. Inversions financeres a llarg termini
VI. Actius per imposts diferits
VII. Deutors comercials no corrents

2018
5.893.802,07
5.893.802,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
III. Deutors comerc. i altres comptes a cobrar
IV. Inv. en empr. del grup i assoc. c/t
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

225.756,07
0,00
0,00
221.879,06
0,00
0,00
0,00
3.877,01
6.119.558,14

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
2018
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
0,00
2. Var. exist. produc. acab. i en curs de fabr.
0,00
3. Treballs realitz. per l'entitat per al seu actiu
0,00
4. Aprovisionaments
0,00
5. Altres ingressos d'explotació
418.070,52
6. Despeses de personal
0,00
7. Altres despeses d'explotació
-26.006,01
8. Amortització de l'immobilitzat
0,00
9. Imputació de subv. de l'immob. no financer
0,00
10. Excessos de provisions
0,00
11. Deterior. i result. per alien. de l'immob.
0,00
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
392.064,51
12. Ingressos financers
0,54
13. Despeses financeres
-21.537,16
14. Var. de valor raonable en inst. financers
0,00
15. Diferències de canvi
0,00
16. Deterior. i resultat per alien. d'inst. financ.
0,00
A.2) RESULTAT FINANCER
-21.536,62
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A1+A2)
370.527,89
17. Imposts sobre beneficis
0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI OP.CONT (A3+17)
370.527,89
B) RESULTAT PER OP.INTERROMPUDES
0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A4+B)
370.527,89

Exercici 2018

PARTÍCIPS
AJUNTAMENT DE SA POBLA
CAIB

%
60.00
40.00

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2017
DESPESES
0,00 1. Despeses de personal
0,00 2. Despeses corrents en béns i serveis
0,00 3. Despeses financeres
6.359,91 4. Transferències corrents
1,52
6.361,43 OPERACIONS CORRENTS
0,00 6. Inversions reals
370.640,48 7. Transferències de capital
370.640,48 OPERACIONS DE CAPITAL
377.001,91 OPERACIONS NO FINANCERES
0,00 8. Actius financers
0,00 9. Passius financers
0,00 OPERACIONS FINANCERES
377.001,91 TOTAL DESPESES
-77,60 RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU

2018

BALANÇ DE SITUACIÓ
2017
PATRIMONI NET I PASSIU
5.893.802,07 A) PATRIMONI NET
5.893.802,07 A-1) Fons propis
0,00 I. Capital
0,00 II. Reserves
0,00 III. Resultats d'exercicis anteriors
0,00 IV. Altres aportacions de socis
0,00 V. Resultat de l'exercici
0,00 VI. Altres instruments de patrimoni net
A-2) Ajusts per canvis de valor
225.867,70 A-3) Subvencions, donacions i llegats
0,00 B) PASSIU NO CORRENT
0,00 I. Provisions a llarg termini
221.879,06 II. Deutes amb entitats de crèdit
0,00 III. Altres passius no corrents
0,00 C) PASSIU CORRENT
0,00 I. Deutes amb entitats de crèdit
3.988,64 II. Altres passius corrents
6.119.669,77 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

2017

0,00
0,00
21.578,07
0,00

0,00
68,39
6.370,16
0,00

21.578,07
25.965,60
0,00
25.965,60
47.543,67
0,00
370.639,02
370.639,02
418.182,69
0,00

6.438,55
0,00
0,00
0,00
6.438,55
0,00
370.640,96
370.640,96
377.079,51
0,00

2018
3.631.747,94
3.631.747,94
2.187.808,25
0,00
1.073.411,80
0,00
370.527,89
0,00
0,00
0,00
1.890.711,32
0,00
1.890.711,32
0,00
597.098,88
370.640,48
226.458,40
6.119.558,14

2017
3.258.973,70
3.258.973,70
2.185.561,90
0,00
702.848,44
0,00
370.563,36
0,00
0,00
0,00
1.983.767,98
0,00
1.983.767,98
0,00
876.928,09
650.469,69
226.458,40
6.119.669,77

ALTRES DADES
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
377.000,39
0,00
-68,39
0,00
0,00
0,00
0,00
376.932,00
1,52
-6.370,16
0,00
0,00
0,00
-6.368,64
370.563,36
0,00
370.563,36
0,00
370.563,36

PRESENTACIÓ DE:
Comptes anuals
Informe d'auditoria
Firma d'auditoria
Deute viu a final de l'exercici
Contractes formalitzats
Subvencions i ajudes concedides
PERSONAL
Nombre mitjà de treballadors
Mitjana de despesa de personal
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SÍ
X

NO
X

Nre. operacions
2,00
s.d.
s.d.
2018

Import total
2.261.351,80
s.d.
s.d.
2017

0,00
0,00

0,00
0,00

Informe del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018

RESULTAT DEL CONTROL FINANCER I DE L'AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA FINANCERA

No s’ha tramès l’informe
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QUADRE NÚM. IV.9.49. CONSORCI MOBILITAT PER EIVISSA
CONSORCI MOBILITAT PER EIVISSA

OBJECTE SOCIAL:
a) Planificació funcional de les infraestructures, equipaments i serveis de mobilitat.
b) Programació i concertació econòmic-financera de les infraestructures, equipaments i
serveis de mobilitat
c) Ordenació funcional i integració tarifària dels serveis de mobilitat
d) Construcció d’infraestructures i equipaments de mobilitat
e) Prestació de serveis de mobilitat i promoció del seu ús
f) Avaluació i seguiment de les polítiques de mobilitat sostenible i segura

INGRESSOS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI NEGATIU

2018
0,00
0,00
0,00
8.406,08
0,00
8.406,08
0,00
1.514.088,65
1.514.088,65
1.522.494,73
0,00
0,00
0,00
1.522.494,73
0,00

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
III. Inversions immobiliàries
IV. Inv. en empr. i ent. del grup i assoc. l/t
V. Inversions financeres a llarg termini
VI. Actius per imposts diferits
VII. Deutors comercials no corrents

2018
6.748.189,58
0,00
6.747.466,95
722,63
0,00
0,00
0,00
0,00

B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
III. Deutors comerc. i altres comptes a cobrar
IV. Inv. en empr. del grup i assoc. c/t
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

1.696.131,74
0,00
0,00
636.984,19
0,00
0,00
0,00
1.059.147,55
8.444.321,32

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
2018
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
0,00
2. Var. exist. produc. acab. i en curs de fabr.
0,00
3. Treballs realitz. per l'entitat per al seu actiu
0,00
4. Aprovisionaments
0,00
5. Altres ingressos d'explotació
1.229.732,76
6. Despeses de personal
0,00
7. Altres despeses d'explotació
-10.425,04
8. Amortització de l'immobilitzat
0,00
9. Imputació de subv. de l'immob. no financer
0,00
10. Excessos de provisions
0,00
11. Deterior. i result. per alien. de l'immob.
0,00
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
1.219.307,72
12. Ingressos financers
292.761,97
13. Despeses financeres
-9.472,73
14. Var. de valor raonable en inst. financers
0,00
15. Diferències de canvi
0,00
16. Deterior. i resultat per alien. d'inst. financ.
0,00
A.2) RESULTAT FINANCER
283.289,24
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A1+A2)
1.502.596,96
17. Imposts sobre beneficis
0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI OP.CONT (A3+17)
1.502.596,96
B) RESULTAT PER OP.INTERROMPUDES
0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A4+B)
1.502.596,96

Exercici 2018
PARTÍCIPS
AJUNTAMENT D`EIVISSA
AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY
CONSELL INSULAR D`EIVISSA
AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA
AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA
AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU
CAIB
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

%
5.88
5.88
35.30
5.88
5.88
5.88
29.41
5.88

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2017
DESPESES
0,00 1. Despeses de personal
0,00 2. Despeses corrents en béns i serveis
0,00 3. Despeses financeres
90.668,03 4. Transferències corrents
0,00
90.668,03 OPERACIONS CORRENTS
0,00 6. Inversions reals
1.548.067,52 7. Transferències de capital
1.548.067,52 OPERACIONS DE CAPITAL
1.638.735,55 OPERACIONS NO FINANCERES
0,00 8. Actius financers
0,00 9. Passius financers
0,00 OPERACIONS FINANCERES
1.638.735,55 TOTAL DESPESES
0,00 RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU

0,00
10.425,04
9.472,73
0,00

0,00
12.503,78
12.158,60
0,00

19.897,77
0,00
0,00
0,00
19.897,77
0,00
1.464.539,65
1.464.539,65
1.484.437,42
38.057,31

24.662,38
0,00
0,00
0,00
24.662,38
0,00
1.540.790,95
1.540.790,95
1.565.453,33
73.282,22

BALANÇ DE SITUACIÓ
2017
PATRIMONI NET I PASSIU
6.748.189,58 A) PATRIMONI NET
0,00 A-1) Fons propis
6.747.466,95 I. Capital
722,63 II. Reserves
0,00 III. Resultats d'exercicis anteriors
0,00 IV. Altres aportacions de socis
0,00 V. Resultat de l'exercici
0,00 VI. Altres instruments de patrimoni net
A-2) Ajusts per canvis de valor
1.650.458,15 A-3) Subvencions, donacions i llegats
0,00 B) PASSIU NO CORRENT
0,00 I. Provisions a llarg termini
721.645,78 II. Deutes amb entitats de crèdit
0,00 III. Altres passius no corrents
0,00 C) PASSIU CORRENT
0,00 I. Deutes amb entitats de crèdit
928.812,37 II. Altres passius corrents
8.398.647,73 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

2018
3.023.738,01
3.023.738,01
0,00
0,00
1.521.141,05
0,00
1.502.596,96
0,00
0,00
0,00
5.413.558,29
270.799,86
5.142.758,43
0,00
7.025,02
0,00
7.025,02
8.444.321,32

2017
1.521.141,05
1.521.141,05
0,00
0,00
0,00
0,00
1.521.141,05
0,00
0,00
0,00
6.878.097,94
270.799,86
6.607.298,08
0,00
-591,26
0,00
-591,26
8.398.647,73

2018

2017

ALTRES DADES
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
1.274.860,15
0,00
-12.503,78
0,00
0,00
0,00
0,00
1.262.356,37
363.875,40
-12.158,60
0,00
0,00
0,00
351.716,80
1.614.073,17
0,00
1.614.073,17
0,00
1.614.073,17
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PRESENTACIÓ DE:
Comptes anuals
Informe d'auditoria
Firma d'auditoria
Deute viu a final de l'exercici
Contractes formalitzats
Subvencions i ajudes concedides
PERSONAL
Nombre mitjà de treballadors
Mitjana de despesa de personal

SÍ
X

NO
X

Nre. operacions
2,00
s.d.
s.d.
2018

Import total
5.142.758,43
s.d.
s.d.
2017

0,00
0,00

0,00
0,00

Informe del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018

RESULTAT DEL CONTROL FINANCER I DE L'AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA FINANCERA

No s’ha tramès l’informe

AUDITORIA DE COMPLIMENT DE LEGALITAT

No s’ha tramès l’informe

Nota:

El CONSORCI MOBILITAT PER EIVISSA no ha retut la memòria dels comptes anuals de 2018.
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QUADRE NÚM. IV.9.50. CONSORCI PENYA-SEGATS DEL PORT DE MAÓ
CONSORCI PENYA-SEGATS DE MAÓ

OBJECTE SOCIAL:
La protecció, defensa i conservació, i manteniment dels penya-segats del port de Maó.

INGRESSOS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI NEGATIU

2018

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
III. Inversions immobiliàries
IV. Inv. en empr. i ent. del grup i assoc. l/t
V. Inversions financeres a llarg termini
VI. Actius per imposts diferits
VII. Deutors comercials no corrents

2018
481.629,11
0,00
481.629,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
III. Deutors comerc. i altres comptes a cobrar
IV. Inv. en empr. del grup i assoc. c/t
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

0,00
0,00
745,15
63.147,90
0,00
63.893,05
0,00
314.230,31
314.230,31
378.123,36
0,00
0,00
0,00
378.123,36
0,00

4.758.978,30
0,00
4.467.425,62
0,00
0,00
0,00
0,00
291.552,68
5.240.607,41

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
2018
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
0,00
2. Var. exist. produc. acab. i en curs de fabr.
0,00
3. Treballs realitz. per l'entitat per al seu actiu
0,00
4. Aprovisionaments
0,00
5. Altres ingressos d'explotació
378.123,36
6. Despeses de personal
0,00
7. Altres despeses d'explotació
0,00
8. Amortització de l'immobilitzat
0,00
9. Imputació de subv. de l'immob. no financer
0,00
10. Excessos de provisions
0,00
11. Deterior. i result. per alien. de l'immob.
0,00
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
378.123,36
12. Ingressos financers
0,00
13. Despeses financeres
-12.147,89
14. Var. de valor raonable en inst. financers
0,00
15. Diferències de canvi
0,00
16. Deterior. i resultat per alien. d'inst. financ.
0,00
A.2) RESULTAT FINANCER
-12.147,89
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A1+A2)
365.975,47
17. Imposts sobre beneficis
0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI OP.CONT (A3+17)
365.975,47
B) RESULTAT PER OP.INTERROMPUDES
0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A4+B)
365.975,47

Exercici 2018
PARTÍCIPS
AJUNTAMENT DE MAÓ
CAIB
CONSELL INSULAR DE MENORCA

%
37.50
37.50
25.00

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2017
DESPESES
0,00 1. Despeses de personal
0,00 2. Despeses corrents en béns i serveis
508,30 3. Despeses financeres
17.292,86 4. Transferències corrents
30,75
17.831,91 OPERACIONS CORRENTS
0,00 6. Inversions reals
562.271,82 7. Transferències de capital
562.271,82 OPERACIONS DE CAPITAL
580.103,73 OPERACIONS NO FINANCERES
0,00 8. Actius financers
0,00 9. Passius financers
0,00 OPERACIONS FINANCERES
580.103,73 TOTAL DESPESES
0,00 RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU

2018

BALANÇ DE SITUACIÓ
2017
PATRIMONI NET I PASSIU
481.629,11 A) PATRIMONI NET
0,00 A-1) Fons propis
481.629,11 I. Capital
0,00 II. Reserves
0,00 III. Resultats d'exercicis anteriors
0,00 IV. Altres aportacions de socis
0,00 V. Resultat de l'exercici
0,00 VI. Altres instruments de patrimoni net
A-2) Ajusts per canvis de valor
4.741.272,72 A-3) Subvencions, donacions i llegats
0,00 B) PASSIU NO CORRENT
4.467.425,62 I. Provisions a llarg termini
0,00 II. Deutes amb entitats de crèdit
0,00 III. Altres passius no corrents
0,00 C) PASSIU CORRENT
0,00 I. Deutes amb entitats de crèdit
273.847,10 II. Altres passius corrents
5.222.901,83 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

2017

0,00
0,00
12.147,89
0,00

0,00
0,00
15.707,12
0,00

12.147,89
0,00
0,00
0,00
12.147,89
0,00
348.269,89
348.269,89
360.417,78
17.705,58

15.707,12
190.320,43
0,00
190.320,43
206.027,55
0,00
348.269,92
348.269,92
554.297,47
25.806,26

2018
3.938.734,27
3.938.734,27
0,00
0,00
3.572.758,80
0,00
365.975,47
0,00
0,00
0,00
1.301.873,14
0,00
1.301.873,14
0,00
0,00
0,00
0,00
5.240.607,41

2017
3.572.758,80
3.572.758,80
0,00
0,00
3.008.009,46
0,00
564.749,34
0,00
0,00
0,00
1.650.143,03
0,00
1.650.143,03
0,00
0,00
0,00
0,00
5.222.901,83

ALTRES DADES
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
580.072,98
0,00
0,00
0,00
0,00
352,73
0,00
580.425,71
30,75
-15.707,12
0,00
0,00
0,00
-15.676,37
564.749,34
0,00
564.749,34
0,00
564.749,34
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PRESENTACIO DE:
Comptes anuals
Informe d'auditoria
Firma d'auditoria
Deute viu a final de l'exercici
Contractes formalitzats
Subvencions i ajudes concedides
PERSONAL
Nombre mitjà de treballadors
Mitjana de despesa de personal

SI
NO
X
X
C.M.S. Auditors Associats, S.L.
Nre. operacions
Import total
4,00
1.301.873,14
0,00
0,00
0,00
0,00
2018

2017
0,00
0,00

0,00
0,00
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RESULTAT DEL CONTROL FINANCER I DE L'AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA FINANCERA

«[…]

»Denegació d’opinió

»Hem estat contractats per la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears per realitzar una auditoria dels comptes
anuals del Consorci Penya-Segats del Port de Maó (l’Entitat), que comprenen el balanç al 31 de desembre de 2018, el compte de pèrdues i guanys, l’estat
de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la liquidació del pressupost corresponents a l’exercici anual acabat en aquesta data, com també la
memòria dels comptes anuals que inclou un resum de les polítiques comptables significatives.

»No expressam una opinió sobre els comptes anuals adjunts de l'Entitat. A causa de l’efecte molt significatiu de les qüestions descrites en la secció
«Fonament de la denegació d'opinió» del nostre informe, no hem pogut obtenir evidència d'auditoria que proporcioni una base suficient i adequada per
expressar una opinió d’auditoria sobre aquests comptes anuals.

»Fonament de la denegació d’opinió

»En el desenvolupament del nostre treball s’han posat de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten l'opinió de l’informe:

»Limitacions a l’abast

»Els comptes anuals adjunts, que varen rebre de l'Entitat, no es troben signats pels membres de l’Òrgan de govern del Consorci, tal com prescriu la
normativa que li és d’aplicació, i no es dóna una explicació raonable de les causes d’aquesta omissió. En conseqüència, no podem determinar l’impacte
que l’omissió d’aquest requeriment pogués tenir sobre aquests comptes anuals, incloses les modificacions que els membres l'Òrgan de govern del
Consorci podrien considerar oportú realitzar a aquests per a la seva formulació.

»A la data d’emissió d’aquest informe no hem rebut la preceptiva «Carta de manifestacions de la Direcció de l’Entitat» en la que han de manifestar la seva
responsabilitat en la preparació dels comptes anuals adjunts, així com que els mateixos reflecteixen adequadament la totalitat de les transaccions
realitzades fins al 31 de desembre de 2018. L'Entitat tampoc no ens ha proporcionat les actes de les reunions de l’Òrgan de govern, ni hem rebut el
certificat del secretari en el qual ha de manifestar que ens han facilitar tots els llibres d’actes de l'Entitat i que, en aquests, consten tots els acords adoptats
i els assumptes d’importància discutits en les sessions l’Òrgan de govern de l'Entitat realitzades fins a data d’avui. En conseqüència, no hem pogut
determinar l’efecte que aquests fets poguessin tenir sobre els comptes anuals adjunts.

»L'Entitat no ha proporcionat evidència documental adequada i suficient de la composició i valoració dels elements classificats a l’epígraf «II. Immobilitzat
material» de l’actiu no corrent del balanç adjunt, que figuren registrats per un import de 481.629,11 euros al tancament de l’exercici 2018 i de l’exercici
anterior. Tampoc no hem pogut aplicar procediments alternatius per obtenir una evidència suficient i adequada de que aquests elements han de figurar
classificats a l’actiu no corrent del balanç, ni per satisfer-nos de la raonabilitat de la valoració ni, en el seu cas, de la necessitat o no de deteriorament. En
conseqüència, no ens ha estat possible determinar la raonabilitat de la classificació i la valoració dels clements patrimonials esmentats que figuren a l’actiu
no corrent del balanç adjunt, així com tampoc l'efecte d’aquests en el compte del resultat econòmic patrimonial adjunt.
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»L'Entitat no ha proporcionat evidència documental adequada i suficient de la composició i valoració dels elements classificats a l’epígraf «II. Existències»
de l’actiu corrent del balanç adjunt, que figuren registrats per un import de 4.467.425,62 euros al tancament de l’exercici 2018 i de l'exercici anterior.
Tampoc no hem pogut aplicar procediments alternatius per obtenir una evidencia suficient i adequada de que aquests elements han de figurar classificats
a l’actiu corrent del balanç, ni per satisfer-nos de la raonabilitat de la valoració ni, en el seu cas, de la necessitat o no de deteriorament. En conseqüència,
no ens ha estat possible determinar la raonabilitat de la classificació i la valoració dels elements patrimonials esmentats que figuren a l’epígraf «II.
Existències» de l’actiu corrent del balanç adjunt, així com tampoc l'efecte d’aquests en el compte del resultat económic patrimonial adjunt.

»D’acord amb la clàusula tercera del Conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears, el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de Maó
per fer front a les obres dels Penya-segats del Port de Maó, mitjançant la creació d’un consorci entre les tres administracions públiques denominat
Consorci «Penya-segats del Port de Maó», les parts firmants d’aquest Conveni acorden aportar al Consorci, per al finançament de les obres de
consolidació i Conservació dels penya-segats del port de Maó, i prèvia la tramitació administrativa corresponent de cada administració integrant del
Consorci i els percentatges de participació següents: el Govern de les Illes Balears 33,33%, l'Ajuntament de Maó 33,33% i el Consell Insular de Menorca
33,33%. L'Entitat no ha proporcionar evidència documental adequada i suficient per determinar l’import del dret de cobrament que hauria de figurar a
l’actiu per aquest compromís de finançament assumit per les administracions consorciades, ni hem pogut aplicar procediments alternatius per determinar
el seu valor raonable. En conseqüència, no ens ha estat possible determinar la valoració i classificació dels drets de cobrament pel compromís de
finançament assumit per les administracions consorciades que haurien de figurar a l'actiu del balanç adjunt.

»L'Entitat no ha proporcionat evidència documental adequada i suficient de la composició i valoració dels passius classificats a l’epígraf «II. Deutes a llarg
termini» del passiu no corrent balanç adjunt, que figuren registrats per un import de 1.301.873,14 euros (1.650.143,03 euros al tancament de l'exercici
anterior). Tampoc no hem pogut aplicar procediments alternatius per obtenir una evidencia suficient i adequada de que aquests passius han de figurar
classificats al passiu no corrent del batanç, ni per satisfer-nos de la raonabilitat de la seva valoració. En conseqüència, no ens ha estat possible determinar
la raonabilitat de la classificació i la valoració dels passius esmentats que figuren a l'epígraf «II. Deutes a llarg termini» del passiu no corrent balanç adjunt.

»L'Entitat no ha proporcionat evidència documental adequada i suficient dels ingressos i de les despeses que figuren al compte del resultat econòmic
patrimonial i a l'estat de liquidació del pressupost, ni hem pogut aplicar procediments alternatius per satisfer-nos de la seva raonabilitat. En conseqüència,
no ens ha estar possible determinar la raonabilitat del resultat econòmic patrimonial ni del resultat pressupostari de l'exercici 2018 que figura en els
respectius estats comptables adjunts.

»L’estat de fluxos d’efectiu adjunt corresponent a l'exercici 2018 no inclou les xifres comparatives corresponents a l’exercici anterior. D'acord amb marc
normatiu d’informació financera que resulta d’aplicació, en cada partida han de figurar, a més de les xifres de l’exercici que es tanca, les corresponents a
l'exercici immediatament anterior. A aquests efectes, quan unes i altres no siguin comparables, ja sigui perquè s'ha produït una modificació en l'estructura
dels comptes, ja perquè hi ha hagut un canvi de criteri comptable o esmena d'error o bé perquè s’ha produït una reorganització administrativa, s'ha de
procedir a adaptar els imports de l’exercici precedent als efectes de la seva presentació en l'exercici al qual es refereixen els comptes anuals, i se n'ha
d'informar en la memòria. L'Entitat no ha proporcionat la informació sobre les dades comparatives que haurien de figurar a l'estat esmentat ni hem pogut
aplicat procediments alternatius per determinar-les. En conseqüència, no ens ha estat possible determinar les xifres comparatives corresponents a
l'exercici 2017 que haurien de figurar a l'estat de fluxos d’efectiu adjunt.

»Els comptes anuals de l'Entitat corresponents a l’exercici 2018 s'han de formular d’acord amb marc normatiu d’informació financera que resulta
d'aplicació que és l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local. D'acord amb
aquesta norma, els comptes anuals comprenen el balanç, el compte del resultat econòmic patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de
fluxos d’efectiu, l’estat de liquidació del pressupost i la memòria. Els comptes anuals adjunt no inclouen la preceptiva memòria ni els estats comptables
següents:

» - L'estat de canvis en el patrimoni net format pels estats següents:
»1. Estat total de canvis en el patrimoni net
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»2. Estat d’ingressos i despeses reconegudes
»3. Estat d’operacions amb l’entitat o les entitats propietàries
»a) Operacions patrimonials amb l'entitat/s propietària/es
»b) Altres operacions amb l'entitat o entitats propietàries

» - De l'estat de liquidació del pressupost manquen els estats següents:
»III. Resultat d’operacions comercials
»IV. Resultat pressupostari

»Els comptes anuals de l'Entitat tampoc no inclouen les notes o certificacions de cada entitat bancària dels saldos existents en aquestes a favor de
l'entitat, referits al final de l'exercici i agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària. A més, en cas de discrepància entre els saldos comptables i els
bancaris, s'ha d’aportar l'oportú estat conciliatori, autoritzat per l’interventor o l’òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat, d’acord
amb la «Regla 45. El compte de la mateixa entitat local i el compte dels organismes autònoms» de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual
s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.

»Altres qüestions

»D'acord amb la normativa que regeix l’actuació de l’Entitat, els comptes anuals adjunts, els han preparat l’òrgan de govern d'acord amb el marc normatiu
d’informació financera aplicable a l’Entitat amb el propòsit de mostrar la imatge fidel. En conseqüència, els comptes anuals adjunts s'han preparat en virtut
d'aquest marc normatiu d'informació financera i han estat auditats aplicant les Normes d'Auditoria del Sector Públic de la Intervenció General de l'Estat.
Aquest informe en cap cas s'ha d'entendre com un informe d’auditoria en els termes prevists en la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de
comptes vigent a Espanya.

»L'Entitat no ha aportat l'evidència documental adequada i suficient per verificar el compliment, durant l'exercici 2018, de la normativa sobre protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals que li és d'aplicació.

[...]

»Responsabilitats de la direcció i dels responsables del govern de l’Entitat en relació als comptes anuals

[...]

»Els comptes anuals als quals es refereix aquest informe estan datats el 14 de gener de 2019 i varen ser posats a la disposició de C.M.S. Auditors
Associats, S.L. el 29 de gener de 2019.»
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QUADRE NÚM. IV.9.51. CONSORCI URBANÍSTIC PER A LA MILLORA I L'EMBELLIMENT DE LA PLATJA DE PALMA
CONSORCI URBANÍSTIC PER A LA MILLORA I L'EMBELLIMENT DE LA PLATJA DE PALMA

OBJECTE SOCIAL:
Millora i l'embelliment de la platja de Palma, en interès d'incrementar-ne l'atractiu com a
destinació turística de primer ordre.

INGRESSOS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI NEGATIU

2018

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
III. Inversions immobiliàries
IV. Inv. en empr. i ent. del grup i assoc. l/t
V. Inversions financeres a llarg termini
VI. Actius per imposts diferits
VII. Deutors comercials no corrents

2018

B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
III. Deutors comerc. i altres comptes a cobrar
IV. Inv. en empr. del grup i assoc. c/t
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
775,71
0,00
775,71
775,71
-160.115,42

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.432.741,76
0,00
0,00
0,00
0,00
737.500,00
0,00
695.241,76
1.432.741,76

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
2018
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
0,00
2. Var. exist. produc. acab. i en curs de fabr.
0,00
3. Treballs realitz. per l'entitat per al seu actiu
0,00
4. Aprovisionaments
0,00
5. Altres ingressos d'explotació
0,00
6. Despeses de personal
-55.887,60
7. Altres despeses d'explotació
-19.013,07
8. Amortització de l'immobilitzat
0,00
9. Imputació de subv. de l'immob. no financer
0,00
10. Excessos de provisions
0,00
11. Deterior. i result. per alien. de l'immob.
0,00
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
-74.900,67
12. Ingressos financers
775,71
13. Despeses financeres
-354.699,85
14. Var. de valor raonable en inst. financers
0,00
15. Diferències de canvi
0,00
16. Deterior. i resultat per alien. d'inst. financ.
0,00
A.2) RESULTAT FINANCER
-353.924,14
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A1+A2)
-428.824,81
17. Imposts sobre beneficis
0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI OP.CONT (A3+17)
-428.824,81
B) RESULTAT PER OP.INTERROMPUDES
0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A4+B)
-428.824,81

Exercici 2018

PARTÍCIPS
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR
AJUNTAMENT DE PALMA
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
CAIB
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2017
DESPESES
0,00 1. Despeses de personal
0,00 2. Despeses corrents en béns i serveis
0,00 3. Despeses financeres
0,00 4. Transferències corrents
1.591,06
1.591,06 OPERACIONS CORRENTS
0,00 6. Inversions reals
0,00 7. Transferències de capital
0,00 OPERACIONS DE CAPITAL
1.591,06 OPERACIONS NO FINANCERES
0,00 8. Actius financers
0,00 9. Passius financers
0,00 OPERACIONS FINANCERES
1.591,06 TOTAL DESPESES
-984.382,33 RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU
BALANÇ DE SITUACIÓ
2017
PATRIMONI NET I PASSIU
0,00 A) PATRIMONI NET
0,00 A-1) Fons propis
0,00 I. Capital
0,00 II. Reserves
0,00 III. Resultats d'exercicis anteriors
0,00 IV. Altres aportacions de socis
0,00 V. Resultat de l'exercici
0,00 VI. Altres instruments de patrimoni net
A-2) Ajusts per canvis de valor
6.736.650,66 A-3) Subvencions, donacions i llegats
0,00 B) PASSIU NO CORRENT
258.403,66 I. Provisions a llarg termini
0,00 II. Deutes amb entitats de crèdit
3.311.856,17 III. Altres passius no corrents
737.500,00 C) PASSIU CORRENT
0,00 I. Deutes amb entitats de crèdit
2.428.890,83 II. Altres passius corrents
6.736.650,66 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

%
11.10
11.10
11.10
33.30
33.40

2018
55.887,60
19.021,43
85.982,10
0,00

2017
134.148,23
540.162,98
241.280,47
0,00

160.891,13
0,00
0,00
0,00
160.891,13
0,00
0,00
0,00
160.891,13
0,00

915.591,68
70.381,71
0,00
70.381,71
985.973,39
0,00
0,00
0,00
985.973,39
0,00

2018
-8.489.275,10
-8.489.275,10
0,00
-2.087.699,69
-5.972.750,60
0,00
-428.824,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.922.016,86
0,00
9.922.016,86
1.432.741,76

2017
-7.802.017,13
-7.802.017,13
0,00
-2.087.670,19
-5.058.578,91
0,00
-914.171,69
258.403,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.538.667,79
0,00
14.538.667,79
6.736.650,66

ALTRES DADES
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-134.148,23
-68.923,42
0,00
0,00
-471.208,00
-202,63
-674.482,28
1.591,06
-241.280,47
0,00
0,00
0,00
-239.689,41
-914.171,69
0,00
-914.171,69
0,00
-914.171,69
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PRESENTACIO DE:
Comptes anuals
Informe d'auditoria
Firma d'auditoria
Deute viu a final de l'exercici
Contractes formalitzats
Subvencions i ajudes concedides
PERSONAL
Nombre mitjà de treballadors
Mitjana de despesa de personal

SI
NO
X
X
C.M.S. Auditors Associats, S.L.
Nre. operacions
Import total
0,00
0,00
1,00
10.890,00
0,00
0,00
2018
1,00
55.887,60

2017
2,88
46.595,43
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RESULTAT DEL CONTROL FINANCER I DE L'AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA FINANCERA

«[…]

»Opinión con salvedades

»Hemos realizado una auditoría financiera de las cuentas anuales del Consorci Urbanístic per a la Millora i l'Embelliment de la Platja de Palma (la Entidad),
que comprenden el balance al 31 de diciembre de 2018 y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio anual acabado en esta fecha, así
como la memoria de las cuentas anuales que incluye un resumen de las políticas contables significativas.

»En nuestra opinión, excepto por los efectos y los posibles efectos de las cuestiones descritas en la sección «Fundamento de la opinión con salvedades»
de nuestro informe, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos materiales, la imagen fiel de la situación financiera de la Entidad a 31 de
diciembre de 2018, como también de los resultados de sus operaciones y de la liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio anual acabado en
esta fecha, y en conformidad con el marco normativo de información financiera que ha aplicado la Entidad que es la Resolución, de 18 de octubre de 2013,
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre el marco de información financiera cuando no resulta adecuada la aplicación del principio de
empresa en funcionamiento.

»Fundamento de la opinión con salvedades

»En el desarrollo de nuestro trabajo se han puesto de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias que afectan la opinión del informe:

»Limitaciones al alcance

»El Consorci Urbanístic per a la Millora i l'Embelliment de la Platja de Palma, de acuerdo con sus Estatutos, tiene su domicilio en la Calle Montenegro, núm.
5 de Palma, sede de la Conselleria de Turisme del Govern Balear. Además, según su portal web, las oficinas del Consorcio están ubicadas en la Avenida
de Gabriel Alomar. núm. 18 de Palma. El Consorcio no ha proporcionado evidencia documental del derecho de uso o la propiedad de ninguno de estos
domicilios o espacios físicos donde está ubicado y realiza su actividad, así como tampoco ningún contrato de alquiler o convenio con las entidades titulares
de los inmuebles que regule su uso. En consecuencia, no nos ha sido posible determinar si existen bienes, derechos u otros recursos controlados
económicamente por el Consorcio relacionados con estos inmuebles que deberían figurar en el activo no corriente del balance adjunto, así como tampoco
el efecto en la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta.

»A fecha de emisión del presente informe no se ha recibido respuesta a la solicitud de confirmación externa de saldos y transacciones enviada a la
Secretaria de Estado de Turismo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. En el pasivo corriente del balance adjunto figuran deudas reconocidas a
favor del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, por importe de 5.682.671,94 euros, que representan el 57,3% del total del pasivo exigible del balance
al cierre del ejercicio 2018. En consecuencia, no es posible conocer si se hubiera puesto de manifiesto cualquier circunstancia adicional, en caso de haber
recibido la respuesta, que pudiera afectar a las cuentas anuales a 31 de diciembre de 2018.

»Incorrecciones materiales
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»La liquidación del presupuesto del ejercicio 2018, incluida en la nota «12. Presupuesto» de la memoria adjunta, no presenta los créditos iniciales de gasto
y las previsiones de ingresos que corresponden, consecuencia de la no aprobación por la Junta Rectora de un presupuesto para la Entidad para este
ejercicio 2018. El articulo «47. Prórroga de los presupuestos» de la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes
Balears, establece, entre otras particularidades, que no se prorrogarán los créditos para los gastos correspondientes a programas o actuaciones que
finalicen en el ejercicio anterior o por obligaciones que deban extinguirse en el citado ejercicio; y que los estados de gastos se ajustarán a la baja, en su
caso, y en la parte que ocasione el menor trastorno para el servicio público, con el fin de adaptar los presupuestos prorrogados a la regla de gasto, al límite
máximo de gasto no financiero y al objetivo de estabilidad presupuestaria del ejercicio prorrogado. Por tanto, los créditos iniciales del presupuesto de
gastos deberían haberse reducido a un impone igual a la previsión de ingresos del ejercicio; en este caso, a una previsión de ingresos del capítulo «V.
Ingresos patrimoniales», los cuales, al final del ejercicio 2018, han sido por importe de 775,71 euros, correspondientes a los intereses de las imposiciones a
plazo. El mencionado artículo 47 también establece que, mientras no entren en vigor los nuevos presupuestos, se podrán realizar las modificaciones
presupuestarias previstas en esta ley, siempre que se cuente con la financiación adecuada para las modificaciones presupuestarias a realizar. En
consecuencia, durante el ejercicio 2018 se han ejecutado gastos sin crédito presupuestario por un importe de 428.824,81 euros, igual al resultado negativo
del ejercicio.

[…]

»Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión con salvedades.

»Párrafos de énfasis

»Llamamos la atención sobre la nota «1. Actividad del Consorcio» de la memoria adjunta, en la cual se indica que por Acuerdo de Consell de Govern de 16
de junio de 2017 (BOIB 17.06.2017), el Consorcio fue adscrito a la Comunitat Autónoma de les Illes Balears, a los efectos de poder iniciar el proceso de su
disolución y liquidación. También llamamos la atención sobre la nota «3. Bases de presentación de las cuentas anuales» de la memoria adjunta, en la cual
en el apartado «3.1. Imagen fiel» se indica que las Cuentas Anuales adjuntas ha sido formuladas por el Liquidador a partir de los registros contables del
Consorcio a 31 de diciembre de 2018 y se han aplicado los principios contables, criterios de valoración y el resto de disposiciones legales vigentes en
materia contable, en base a lo dispuesto por la Resolución de 18 de octubre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre el marco
de información financiera cuando no resulta adecuada la aplicación del principio de empresa en funcionamiento. Nuestra opinión no ha sido modificada en
relación con esta cuestión.

»Llamamos la atención sobre la nota «7. Instrumentos financieros» de la memoria adjunta, en el apartado «7.4. Fondos propios», y el balance adjunto, a 31
de diciembre de 2018, el cual muestra unos fondos propios negativos por importe de -8.489.275,10 euro s (en el ejercicio anterior también eran negativos
por importe de -7.975.390,49 euros), consecuencia de las reservas negativas por importe de -2.087.699,69 euros (en el ejercicio anterior también eran
negativas por importe de -2.261.043,55 euros), a las pérdidas acumuladas en ejercicios anteriores por Importe de -5.972.750,60 euros (en el ejercicio
anterior también eran negativos por importe de -5.058.578,91 euros) y la correspondiente al ejercicio cerrado en dicha fecha, por importe de 428.824,81
euros (en el ejercicio anterior -914.171,69 euros). Además, el Consorcio presenta, a 31 de diciembre de 2018, un fondo de maniobra negativo por importe
de -8.489.275,10 euros (en el ejercicio anterior también era negativo por importe de -7.975.390,49 euros). Adicionalmente, esta situación se ve agravada
dado que el valor del activo corriente del balance es interior al pasivo exigible, por tanto, los elementos liquidables del Consorcio son insuficientes para
atender las obligaciones al cierre del ejercicio 2018. También llamamos la atención sobre la cuenta de pérdidas y ganancias y el estado de ejecución del
presupuesto correspondientes al ejercicio 2018 los cuales muestran que la Entidad únicamente ha obtenido durante este ejercicio ingresos financieros por
importe de 775,71 euros (por importe de 1.591,06 euros el ejercicio anterior) y no ha recibido ningún otro tipo de ingreso ni aportación de las
administraciones públicas consorciadas durante el ejercicio 2018. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión.

»Llamamos la atención sobre la nota «2. Disolución del Consorcio» de la memoria adjunta, en la cual se indica que el Consorcio en la Junta Rectora de 5
de marzo de 2018, adoptó los siguientes acuerdos:
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»«PRIMERO.- A la vista de los acuerdos de todas las Administraciones que integran el Consorcio Urbanístico para la mejora y embellecimiento de lo Playa
de Palma, en el sentido de separarse del Consorcio, yo tenor de lo establecida en el articulo 126-1 y 127 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Pública, la Junta Rectara acuerda la disolución del Consorcio Urbanístico para la mejora y embellecimiento de la Playa de Palma. que
fue constituido par el Convenio de Colaboración firmado entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, por la Comunitat Autónoma de les Illes
Balears, el Consell Insular de Mallorca, el Ajuntament de Palma y el Ajuntament de Llucmajor, en fecha 20 de marzo 2007.

»SEGUNDO.- Como consecuencia del acuerdo de disolución del Consorcio, los Ayuntamientos de Palma y de LLucmajor recuperaran, desde el día
siguiente a su publicación en el BOIB, las competencias urbanísticas en sus respectivos términos municipales en el ámbito de la Playa de Palma, debiendo
proceder el liquidador designado a transferir a los ayuntamientos indicados, los expedientes urbanísticos en tramitación en el estado en que se encuentren,
así como los derechos correspondientes al patrimonio público del suelo del Ajuntament de Palma.

»TERCERO. - Como consecuencia de la recuperación de las competencias urbanísticas por los ayuntamientos de Palma y de Llucmajor sucederán y se
subrogarán en la posición del Consorcio en cuantos procedimientos administrativos se hayan iniciado por el Consorcio ante otras administraciones
competentes y en los procedimientos judiciales entablados por el Consorcio o contra el Consorcio, siendo distribuidos los asuntos en función del término
municipal a que afecten.

»Especialmente en virtud de la devolución de las competencias urbanísticas a favor del Ajuntament de Llucmajor se faculta al Alcalde de Llucmajor para
que formalice a favor del Ajuntament de Llucmajor la escritura de cesión obligatoria de los terrenos calificados como equipamiento sanitario situados en el
ámbito de la Unidad de Actuación n° 34 Sant Bertomeu, pendiente de formalizar entre los propietarios y el Consorcio según acuerdo de la Junta Rectora de
fecha 27 de abril de 2017, y su posterior cesión o favor del SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS (IBSALUT).»

»También se indica en la mencionada nota que el Consorcio en la Juma Rectora de 13 de julio 2018, ratificó el Acta de la Junta Rectora de 5 de marzo de
2018, cuyos acuerdos se detallan anteriormente y también acordó:

»«Transmitir y ceder gratuitamente a favor del Ayuntamiento de Palma el solar consistente en antigua vía del tren de Palma a Santanyí, que tiene una
superficie de 1.540 m2.

»Transmitir y ceder gratuitamente a favor del Ayuntamiento de Llucmajor el solar consistente en la calle María Antonia S n° 26 del Arenal de Llucmajor, que
tiene una superficie de 300,60 m2.

»Facultar al Liquidador del Consorcio para que formalice la cesión de los indicados solares a favor de los ayuntamientos de Palma y Llucmajor.

»Nombrar Liquidador del Consocio a la Secretaria General de la Conselleria de Innovación, lnvestigación y Turismo del Govern Balear.

»La transferencia de los expedientes urbanísticos a los ayuntamientos de Palma y Llucmajor y el depósito de la documentación y expedientes al archivo de
la Conselleria de Innovación, Investigación y Turismo del Govern Balear.»

»Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión.
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»Llamamos la atención sobre la nota «3. Bases de presentación de las cuentas anuales» de la memoria adjunta, en la cual en el apartado «3.2. Aspectos
críticos de la valoración i estimación de la incertidumbre» se indica que:

»El 6 de abril del 2017 tuvo entrada en el Registro del Consorcio comunicación de la Secretaría de Estado de Turismo por la que manifestaba su decisión
de retirarse como miembro del Consorcio.

»El 16 de junio de 2017 el Govern de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears acordó no continuar como administración integrante del Consorcio, a raíz
de la separación de la Administración General del Estado, por la inoperancia material a la que se ve abocado el Consorcio.

»El Ayuntamiento de Palma, el 21 de septiembre de 2017, acordé notificar al Consorcio y a cada uno de los miembros la decisión de separarse del
Consorcio y requerir a la Junta Rectora que adopte los acuerdos para que el Ayuntamiento recupere las competencias urbanísticas.

»El Ayuntamiento de Llucmajor, 27 de septiembre de 2017, acordó la separación del Consorcio y requerir a la Junta Rectora que adopte los acuerdos para
que el Ayuntamiento recupere las competencias urbanísticas.

»El Pleno del Consell de Mallorca, el 11 de octubre de 2017, adoptó el acuerdo de no continuar como administración integrante del Consorcio.

»• El 5 de marzo de 2018, a la vista de los acuerdos de todas las Administraciones que integran el Consorcio Urbanístico para la mejora y embellecimiento
de la Playa de Palma. en el sentido de separarse del Consorcio, y a tenor de lo establecido en el articulo 126-1 y 127 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público, la Junta Rectora acordó la DISOLUCIÓN del Consorcio Urbanístico para la mejora y embellecimiento de la Playa
de Palma, que fue constituido por el Convenio de Colaboración firmado entre el Ministerio de Industria, Turismo Comercio, por la Comunidad Autónoma de
les Illes Balears, el Consejo Insular de Mallorca, el Ayuntamiento de Palma y el Ayuntamiento de Llucmajor, en fecha 20 de marzo 2007 (BOIB 20.03.2018).

»• El 13 de julio de 2018 se acordó nombrar Liquidador del Consocio a la Secretaría General de la Conselleria de Innovación, Investigación y Turismo del
Govern Balear

»Por dicha razón el Liquidador del Consorcio, ha formulado las presentes Cuentas Anuales aplicando el marco de información financiera de acuerdo a lo
dispuesto por la Resolución de 18 de octubre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, cuando no resulta adecuada la aplicación del
principio de empresa en funcionamiento.

»• A 31 de diciembre de 2018, el Patrimonio Neto del Consorcio es deficitario en 8.849.618,93 euros, y el Capital circulante es negativo en 8.849.618,93
euros. Las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores surgen por los ajustes efectuados para reconocer la reintegrabilidad de los importes recibidos por
los Convenios de Colaboración con el MINETUR y la CAIB, tal como se mencionan en las siguientes notas de la Memoria, además de otros ajustes por el
deterioro de activos que no van a generar ingresos y por las reclasificaciones efectuadas en los estados financieros en aplicación de la Normas de registro
y valoración de la empresa en «liquidación», por decisión de la Junta Rectora de 5 de marzo de 2018.

»• Existen requerimientos del MINETUR y de la CAIB derivados de los convenios, de 2008 y 2009. El Consorcio ha registrado los correspondientes pasivos
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derivados de los mismos, con sus intereses correspondientes.

»Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión.

»Llamamos la atención sobre la nota «3. Bases de presentación de las cuentas anuales» de la memoria adjunta, en la cual en el apartado «3.5. Corrección
de errores y cambios de criterio», en la cual se indica que durante el ejercicio 2018 se han corregido los saldos iniciales (que afectan al balance 2017 que
se presenta comparativo) de las cuentas con acreedores, al no ser un pasivo exigible de acuerdo con el marco conceptual contable. Este saldo
corresponde a importes de los años 2010, 2011, 2012 y 2013 no reclamados y que han sido cancelados al confeccionar el balance de liquidación. Con el
objetivo de verificar la no exigibilidad de estos pasivos en fecha 4 de junio de 2018 el gerente del Consorcio procedió a emitir un informe sobre los saldos
pendientes en la cuenta de sumas y saldos de las cuentas anuales 2017 del Consorcio, en el que quedaba reflejado que se había procedido a realizar un
análisis de los expedientes de contratación y de la documentación contable, así como la escrita obrante en el Consorcio a partir de los registros de entrada
y salida. La conclusión del Informe era la propuesta a la Junta Rectora del Consorcio de la baja de los registros contables de las 12 facturas estudiadas por
un importe en conjunto de 173.373,36 euros. Posteriormente en fecha 13 de julio de 2018, la Junta Rectora del Consorcio adoptó el acuerdo, en el punto
3.2. del Orden del Día, de dar de baja en las cuentas del Consorcio las facturas relacionadas en el informe del Gerente. Nuestra opinión no ha sido
modificada en relación con esta cuestión.

»Llamamos la atención sobre la nota «4. Normas de registro i valoración del Consorcio en " liquidación”» de la memoria adjunta, en la cual se indica que
los bienes que figuraban en las Cuentas Anuales del ejercicio 2016 en la partida de "Construcciones en curso" fueron reclasificados a la partida de
"Existencias” en el Balance de las Cuentas Anuales de 2017 por el valor estimado de liquidación. A la fecha de 30.06.2018 fueron traspasadas en su
totalidad las existencias a los ayuntamientos que recuperan sus competencias urbanísticas. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta
cuestión.

»Llamamos la atención sobre la nota «4. Normas de registro i valoración del Consorcio en "liquidación”» de la memoria adjunta, en la cual se indica en el
apartado «4.4. Inversiones en empresas del grupo" que el 21 de mayo de 2018 el Consorcio pagó el importe de 3.311.856,17 euros, por compensación de
deudas a la Agencia Tributaria de las Illes Balears (ATIB) en aplicación de la diligencia de embargo (Exp.18/028195-1) de fecha 26.04.2018. Este saldo se
corresponde con los créditos reconocidos con la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques de la CAIB, del ejercicio 2016, que fue confirmado
mediante certificado del Interventor General de fecha 22 de setiembre de 2016. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión.

»Llamamos la atención sobre la nota «4. Normas de registro i valoración del Consorcio en "liquidación"» de la memoria adjunta, en la cual se indica en el
apartado «4.8. Provisiones i contingencias» que los procedimientos judiciales contenciosos siguientes han sido sentenciados, resolviéndose en contra a las
pretensiones del Consorcio: (a) PO 240/2016. Convenio de Colaboración 2008, de importe 2.447.645,81 euros. Sentencia desestimatoria de 24.01.2018;
(b) PO24 1/2016. Convenio de Colaboración 2009, de importe 2.503.835,62. Sentencia desestimatoria de 18.01.2017. Nuestra opinión no ha sido
modificada en relación con esta cuestión.

»Llamamos la atención sobre la nota «7. Instrumentos financieros» de la memoria adjunta, en la cual se indica, en el apartado «a.2, Pasivos financieros»,
respecto a los convenios firmados el 5 de diciembre de 2008, 29 de octubre de 2009 y el 21 de diciembre de 2009, las cuestiones siguientes:

»Este importe corresponde a las cantidades adeudados a la CAIB y al MINETUR en concepto de importes a reintegrar, teniendo en cuenta los intereses de
demora devengados que el Consorcio debe tener que afrontar de los Convenios suscritos en 2008 y 2009. Los saldos a 31.12.2018, son los siguientes:

Fecha
conveni
o
05-dic08

Entidad
Importe
otorgante concedido
CAIB (1)

2.500.000,00

Importe
cobrado
2.500.000,00

Fecha
Importe
Intereses
Total
a
solicitud
Intereses
subvención hasta
Compensado reintegrar a
reintegr
2018
a reintegrar 31/12/2017
31/12/2018
o
03-oct- 1.974.126,0 1.167.561,2 127.203,7 3.268.890,9
525.874,00
0,00
13
0
1
6
7

Justificado
s/entidad
otorgante

349

Informe del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018

21-dic09
13-ago09

MINETU
R (2)

2.500.000,00

2.500.000,00

525.874,00

CAIB (1)

2.000.000,00

2.000.000,00

254.176,72

MINETU
R (2)

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

20.000.000,0
0
29.000.000,0
0

11.741.822,3
0
20.741.822,3
0

6.099.442,3
9
7.405.367,1
1

CAIB (3)
TOTAL

03-oct13
08-ago17
18-mar15
20-mar18

1.974.126,0
0
1.710.663,1
5
2.000.000,0
0
2.158.735,3
1
9.817.650,4
6

830.721,69

74.029,73

-

289.765,05

77.048,77

42.965,20

731.465,75

72.328,77

-

-

3.312,64

-

3.019.513,7
0

353.743,6
3.311.856,17
7

2.878.877,4
2
2.077.476,9
7
2.803.794,5
2
2.161.867,9
5
9.922.016,8
6

»(1) Deudas con la CAIB. Convenios 5 de diciembre de 2008 y 21 de diciembre de 2009

»El 6 de septiembre de 2017, se dictó resolución definitiva de la Vicepresidencia i Conselleria de Innovació, Recerca i Turisme, del Govern Balear, de
procedimiento de reintegro de las cantidades no justificadas del convenio de 5 de diciembre de 2008.

»El 11 de agosto de 2017, se dictó resolución definitiva de la Vicepresidencia i Conselleria de Innovació, Recerca i Turisme, del Govern Balear, de
procedimiento de reintegro de las cantidades no justificadas del convenio de 21 de diciembre de 2009.

»Con techa 8 de Noviembre del 2018, se dictó Resolución de la Vicepresidencia i Conselleria de Innovació, Recerca i Turisme, del Govern Balear mediante
la cual se acuerda la suspensión de la ejecución de la Resolución del Vicepresidente y Consejero de Innovación, Investigación y Turismo de 8 de agosto de
2017 relativa al reintegro de las cantidades no justificadas de la aportación de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares al Consorcio en el marco del
Convenio de colaboración de 21 de diciembre de 2009. Como consecuencia, se recalcularon los intereses devengados hasta la fecha de esta resolución,
que ascienden a un impone de euros 77.048,77.

»En el ejercicio 2018, el Consorcio ha compensado el crédito que mantenía con la CAIB con el importe total a reintegrar del Convenio de colaboración de 5
de diciembre 2008 y parcialmente del Convenio de colaboración de 21 de diciembre 2009, (según se detalla en cuadro anterior).

»(2) Deudas con el MINETUR. Convenios 5 de diciembre de 2008 y 21 de diciembre de 2009

»El 24 de enero de 2018, la Audiencia Nacional emitió fallo desestimando el recurso contencioso-administrativo nº240/2016, interpuesto por el Consorcio
contra la Resolución de fecha 23.12.2015, dictada por el Subsecretario de Industria, Energía, y Turismo, por la Delegación de la Secretaria de Estado y
Turismo.

»El 18 de enero de 2017, la Audiencia Nacional emitió fallo desestimando el recurso contencioso-administrativo nº241/2016, interpuesto por la CAIB contra
la Resolución de fecha 29.12.2015, dictada por el Subsecretario de Industria, Energía, y Turismo, por la Delegación de la Secretaria de estado y Turismo.

»Se han calculado los intereses devengados hasta 31 de diciembre de 2018, para cada uno de los dos convenios pendientes de Reintegrar, por un total de
euros 146.358,50 (según se detalla en cuadro anterior)

»(3) Convenio de 29 de octubre de 2009 vinculado al Convenio de 13 de agosto de 2009
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»Se han clasificado como deudas a corto plazo las cantidades concedidas a la CAIB que ésta transfirió parcialmente al Consorcio en virtud del Convenio
de Colaboración de 29.10.2009, en materia de actuaciones para el desarrollo de la inversión del estado en las Islas Baleares para la remodelación integral
de la Playa de Palma, teniendo en cuenta que la Secretaria de Estado de Turismo, por resolución de 29.05.2017, entiende únicamente justificados
6.099.442,39 euros.

»Por Resolución de la Vicepresidenta i Consellera de Innovació, Recerca i Turisme, del Govern Balear de 20 de marzo de 2018 se revoca parcialmente la
resolución del Vicepresident i Conseller d'Innovació, Recerca i Turisme, relativa al reintegro de la aportación de la CAIB en lo que respecto a los intereses
manteniendo la del principal.

»Con fecha 17 de Julio de 2018, se dictó Resolución de la Vicepresidenta i Consellera de Innovació, Recerca i Turisme, del Govern Balear mediante la que
se acuerda la suspensión de la ejecución de la Resolución del Vicepresidente y Consejero de Innovación, Investigación y Turismo de 31 de agosto de 2017
relativa al reintegro de las cantidades no justificadas de la aportación de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares al Consorcio, en el marco del
Convenio de colaboración de 29 de octubre 2009, revocada parcialmente en fecha 20 de marzo de 2018 por la Vicepresidente y Consejera de Innovación,
Investigación y Turismo.

»Se han calculado los intereses devengados hasta 31 de diciembre de 2018, (certificaciones nº 8 y nº 7) por el importe no justificado desde la fecha de la
solicitud de reintegro hasta la fecha la resolución de suspensión, por un importe de euros 3.132.64.

»En consecuencia, la cantidad total a reintegrar por parte del Consorcio a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears asciende a euros 2.161.867,95.

»Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión.

»Llamamos la atención sobre la nota «13. Propuesta de liquidación» de la memoria adjunta, en la cual se indica que el artículo 19 de los estatutos del
Consorcio establece: «El acuerdo de disolución deberá determinar la forma en que se habrá de proceder a la liquidación de los bienes, derechos y las
obligaciones del Consorcio, y cómo deberá hacerse la reversión de las obras e instalaciones existentes a favor de las partes consorciadas, de acuerdo con
la normativa específica en cada caso». Al no establecer los estatutos la forma, se estará a lo dispuesto por el artículo 127.3 de la Ley 40/ 2015: «3. El
liquidador calculará la cuota de liquidación que corresponda a coda miembro del consorcio de conformidad con lo previsto en los estatutos. Si no estuviera
previsto en los estatutos, se calculará la mencionada cuota de acuerdo con la participación que le corresponda en el saldo resultante del patrimonio neto
tras la liquidación, teniendo en cuenta que el criterio de reparto será el dispuesto en los estatutos. A falta de previsión estatutaria, se tendrán en cuenta
tanto el porcentaje de las aportaciones que hayan efectuado cado miembro del consorcio al fondo patrimonial del mismo como la financiación concedida
cada año. En base a estas previsiones legales, se propone a las entidades consorciadas la siguiente CUOTA DE LIQUIDACIÓN:

APORTACIONES

SUBVENCIONES

TOTAL APORTADO

CUOTA PART.

SECRETARIA ESTADO TURISMO
Convenio 2007

1.000.000,00

1.000.000,00

Convenio 2008

2.500.000,00

2.500.000,00

Convenio 2009

2.000.000,00

2.000.000,00

Convenio 2010

2.000.000,00

2.000.000,00

6.500.000,00

7.500.000,00

1.000.000,00
CAIB
Convenio 2007

1.000.000,00

1.000.000,00
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Convenio 2008

2.500.000,00

2.500.000,00

Convenio 2009

2.000.000,00

2.000.000,00

4.500.000,00

5.500.000,00

1.000.000,00

39,29%

AYUNTAMIENTO PALMA
Convenio 2007

333.333,00

333.333,00

333.333,00

333.333,00

333.333,00

333.333,00

333.333,00

333.333,00

333.333,00

333.333,00

333.333,00

333.333,00

2,38%

13.999.999,00

100,00%

2,38%

AYUNTAMIENTO LLUCMAJOR
Convenio 2007

2,38%

CONSELL MALLORCA
Convenio 2007
TOTAL

2.999.999,00

11.000.000,00

»Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión.

»Otras cuestiones

»Tal como se indica en la nota 3 de la memoria adjunta, de acuerdo con la normativa que rige la actuación de la Entidad, las cuentas anuales adjuntas han
sido preparadas por el órgano de gobierno de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la Entidad con el propósito de mostrar
la imagen fiel. En consecuencia, las cuentas anuales adjuntas se han preparado en virtud de este marco normativo de información financiera y han sido
auditadas aplicando las Normas de Auditoría del Sector Público de la Intervención General del Estado. Este informe en ningún caso se tiene que entender
como un informe de auditoría en los términos previstos en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España.

»Los Estatutos del Consorci Urbanístic per a la Millora i l'Embelliment de la Platja de Palma no determinan la Administración pública a que está adscrito. En
consecuencia, este hecho supone un incumplimiento del artículo 120 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.

»El artículo 122 de la Ley 40/2015, de l de octubre, de régimen jurídico del sector público establece que los consorcios tienen que formar parte de los
presupuestos y se tienen que incluir en la Cuenta general de la Administración pública de adscripción. No consta que las cuentas anuales de los ejercicios
2015, 2016 i 2017 del Consorci Urbanístic per a la Millora i l’Embelliment de la Platja de Palma se hayan incluido en la Cuenta general de la Administración
pública que corresponda ni tampoco que el presupuesto del Consorcio para los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018 se hayan incluido en los presupuestos
generales de la Administración pública de adscripción.

»No consta que la Entidad haya cumplido, durante el ejercicio 2018, con las obligaciones impuestas en materia presupuestaria por la Ley 14/2014, de 29
de diciembre, de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, por la Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la comunidad
autónoma de las Islas Baleares y por el Decreto 128/1993, de 16 de diciembre, sobre contabilidad y rendición de cuentas de las empresas públicas de la
comunidad autónoma de las Islas Baleares (modificado por el Decreto 115/1997, de 6 de septiembre y por el Decreto 75/2004, de 27 de agosto). Según la
nota «12. Presupuesto» de la memoria de las cuentas anuales se indica que al no haberse aprobado por la Junta Rectora un presupuesto para el ejercicio
2018, el Consorcio durante este ejercicio ha venido operando con el remanente del último presupuesto aprobado. No obstante, no queda acreditada la
existencia de remanente de ejercicios anteriores.
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»La Entidad, a 31 de diciembre de 2018, tiene inversiones financieras por imposiciones a corto plazo de excedentes de tesorería, por importe de
737.500,00 euros, y no consta que estas se hayan tramitado dando cumplimiento al artículo 11 de la Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público
instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que establece que la coordinación y el control de la gestión de la tesorería de los entes que
integran el sector público instrumental lo deben llevar a cabo de manera centralizada la dirección general competente en materia de tesorería o el órgano
que, si procede, se establezca reglamentariamente.

»La Entidad no ha aportado la evidencia documental adecuada y suficiente para verificar el cumplimiento, durante el ejercicio 2018, de la normativa sobre
prevención de riesgos laborales y de la normativa sobre protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, que le es de aplicación.

[...]

»Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la Entidad en relación con los cuentas anuales

[...]

»Las cuentas anuales a los cuales se refiere este informe fueron formuladas por el órgano de gobierno de la Entidad el 25 de marzo de 2019 y fueron
posados a disposición de C.M.S. Auditores Asociados, S. L. el 2 de abril de 2019.»
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QUADRE NÚM. IV.9.52. CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT ESPORTIU DE CIUTADELLA
CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT ESPORTIU DE CIUTADELLA

OBJECTE SOCIAL:
L’impuls, la programació, l’execució, la promoció i/o el finançament d’infraestructures
d’àmbit esportiu en el municipi de Ciutadella.

INGRESSOS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI NEGATIU

2018
0,00
0,00
0,00
89.774,57
0,00
89.774,57
0,00
239.136,36
239.136,36
328.910,93
0,00
0,00
0,00
328.910,93
-0,54

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
III. Inversions immobiliàries
IV. Inv. en empr. i ent. del grup i assoc. l/t
V. Inversions financeres a llarg termini
VI. Actius per imposts diferits
VII. Deutors comercials no corrents

2018
3.664.133,17
0,00
3.664.133,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
III. Deutors comerc. i altres comptes a cobrar
IV. Inv. en empr. del grup i assoc. c/t
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

416.690,61
0,00
0,00
256.926,01
0,00
0,00
0,00
159.764,60
4.080.823,78

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
2018
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
0,00
2. Var. exist. produc. acab. i en curs de fabr.
0,00
3. Treballs realitz. per l'entitat per al seu actiu
0,00
4. Aprovisionaments
0,00
5. Altres ingressos d'explotació
-127.643,91
6. Despeses de personal
0,00
7. Altres despeses d'explotació
-48,00
8. Amortització de l'immobilitzat
0,00
9. Imputació de subv. de l'immob. no financer
0,00
10. Excessos de provisions
0,00
11. Deterior. i result. per alien. de l'immob.
0,00
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
-127.691,91
12. Ingressos financers
0,00
13. Despeses financeres
-89.727,11
14. Var. de valor raonable en inst. financers
0,00
15. Diferències de canvi
0,00
16. Deterior. i resultat per alien. d'inst. financ.
0,00
A.2) RESULTAT FINANCER
-89.727,11
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A1+A2)
-217.419,02
17. Imposts sobre beneficis
0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI OP.CONT (A3+17)
-217.419,02
B) RESULTAT PER OP.INTERROMPUDES
0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A4+B)
-217.419,02

Exercici 2018

PARTÍCIPS
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA
CAIB
CONSELL INSULAR DE MENORCA

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2017
DESPESES
0,00 1. Despeses de personal
0,00 2. Despeses corrents en béns i serveis
0,00 3. Despeses financeres
99.837,59 4. Transferències corrents
0,00
99.837,59 OPERACIONS CORRENTS
0,00 6. Inversions reals
239.136,36 7. Transferències de capital
239.136,36 OPERACIONS DE CAPITAL
338.973,95 OPERACIONS NO FINANCERES
0,00 8. Actius financers
0,00 9. Passius financers
0,00 OPERACIONS FINANCERES
338.973,95 TOTAL DESPESES
-48,00 RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU

%
33.34
33.33
33.33

2018

BALANÇ DE SITUACIÓ
2017
PATRIMONI NET I PASSIU
3.664.133,17 A) PATRIMONI NET
0,00 A-1) Fons propis
3.664.133,17 I. Capital
0,00 II. Reserves
0,00 III. Resultats d'exercicis anteriors
0,00 IV. Altres aportacions de socis
0,00 V. Resultat de l'exercici
0,00 VI. Altres instruments de patrimoni net
A-2) Ajusts per canvis de valor
873.245,99 A-3) Subvencions, donacions i llegats
0,00 B) PASSIU NO CORRENT
0,00 I. Provisions a llarg termini
639.763,27 II. Deutes amb entitats de crèdit
0,00 III. Altres passius no corrents
0,00 C) PASSIU CORRENT
0,00 I. Deutes amb entitats de crèdit
233.482,72 II. Altres passius corrents
4.537.379,16 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

2017

0,00
48,00
89.727,11
0,00

0,00
48,00
99.837,59
0,00

89.775,11
0,00
0,00
0,00
89.775,11
0,00
239.136,36
239.136,36
328.911,47
0,00

99.885,59
0,00
0,00
0,00
99.885,59
0,00
239.136,36
239.136,36
339.021,95
0,00

2018
2.107.948,71
2.107.948,71
0,00
0,00
2.325.367,73
0,00
-217.419,02
0,00
0,00
0,00
1.733.738,71
0,00
1.733.738,71
0,00
239.136,36
239.136,36
0,00
4.080.823,78

2017
2.325.367,73
2.325.367,73
0,00
0,00
2.086.279,37
0,00
239.088,36
0,00
0,00
0,00
1.972.875,07
0,00
1.972.875,07
0,00
239.136,36
239.136,36
0,00
4.537.379,16

ALTRES DADES
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
338.973,95
0,00
-48,00
0,00
0,00
0,00
0,00
338.925,95
0,00
-99.837,59
0,00
0,00
0,00
-99.837,59
239.088,36
0,00
239.088,36
0,00
239.088,36
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PRESENTACIO DE:
Comptes anuals
Informe d'auditoria
Firma d'auditoria
Deute viu a final de l'exercici
Contractes formalitzats
Subvencions i ajudes concedides
PERSONAL
Nombre mitjà de treballadors
Mitjana de despesa de personal

SI
X

NO
X

Nre. operacions
1,00
0,00
0,00
2018

Import total
1.972.875,07
0,00
0,00
2017

0,00
0,00

0,00
0,00
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RESULTAT DEL CONTROL FINANCER I DE L'AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA FINANCERA

No s’ha tramès l’informe
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QUADRE NÚM. IV.9.53. CONSORCI PER AL DISSENY, CONSTRUCCIÓ, EQUIPAMENT I EXPLOTACIÓ DEL SISTEMA D'OBSERVACIÓ
COSTANERA DE LES ILLES BALEARS
CONSORCI PER AL DISSENY, CONSTRUCCIÓ, EQUIPAMENT I EXPLOTACIÓ DEL SISTEMA D'OBSERVACIÓ COSTANERA DE LES ILLES
Exercici 2018
BALEARS
OBJECTE SOCIAL:
Ser una plataforma de suport a la recerca en el medi marí, oberta i al servei de tota la
PARTÍCIPS
%
comunitat científica i tecnològica nacional. Estructura per a l'adquisició, processament,
CAIB
anàlisi i disseminació d'informació multidisciplinària del medi marí, de forma
MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
sistemàtica i regular. Desenvolupar tecnologies per al seu propi ús i que alhora siguin
transferibles a altres projectes d'observatoris costaners semblants.

INGRESSOS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI NEGATIU

0,00
0,00
211.548,86
2.939.498,99
748,53
3.151.796,38
0,00
104.828,00
104.828,00
3.256.624,38
0,00
0,00
0,00
3.256.624,38
0,00

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
III. Inversions immobiliàries
IV. Inv. en empr. i ent. del grup i assoc. l/t
V. Inversions financeres a llarg termini
VI. Actius per imposts diferits
VII. Deutors comercials no corrents

2018
4.705.363,96
220.234,19
4.481.940,04
0,00
0,00
3.189,73
0,00
0,00

B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
III. Deutors comerc. i altres comptes a cobrar
IV. Inv. en empr. del grup i assoc. c/t
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

2018

7.474.065,62
0,00
0,00
2.090.706,92
0,00
1.000.361,01
14.937,80
4.368.059,89
12.179.429,58

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
2018
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
197.277,60
2. Var. exist. produc. acab. i en curs de fabr.
0,00
3. Treballs realitz. per l'entitat per al seu actiu
0,00
4. Aprovisionaments
0,00
5. Altres ingressos d'explotació
3.122.096,10
6. Despeses de personal
-1.617.343,95
7. Altres despeses d'explotació
-1.170.716,59
8. Amortització de l'immobilitzat
-889.506,81
9. Imputació de subv. de l'immob. no financer
0,00
10. Excessos de provisions
0,00
11. Deterior. i result. per alien. de l'immob.
-102.136,98
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
-460.330,63
12. Ingressos financers
748,53
13. Despeses financeres
0,00
14. Var. de valor raonable en inst. financers
0,00
15. Diferències de canvi
20.018,61
16. Deterior. i resultat per alien. d'inst. financ.
0,00
A.2) RESULTAT FINANCER
20.767,14
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A1+A2)
-439.563,49
17. Imposts sobre beneficis
0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI OP.CONT (A3+17)
-439.563,49
B) RESULTAT PER OP.INTERROMPUDES
0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A4+B)
-439.563,49

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2017
DESPESES
0,00 1. Despeses de personal
0,00 2. Despeses corrents en béns i serveis
402.728,47 3. Despeses financeres
2.510.430,00 4. Transferències corrents
2.958,08
2.916.116,55 OPERACIONS CORRENTS
0,00 6. Inversions reals
104.828,00 7. Transferències de capital
104.828,00 OPERACIONS DE CAPITAL
3.020.944,55 OPERACIONS NO FINANCERES
0,00 8. Actius financers
0,00 9. Passius financers
0,00 OPERACIONS FINANCERES
3.020.944,55 TOTAL DESPESES
-128.961,07 RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU
BALANÇ DE SITUACIÓ
2017
PATRIMONI NET I PASSIU
5.391.029,23 A) PATRIMONI NET
244.629,12 A-1) Fons propis
5.143.210,38 I. Capital
0,00 II. Reserves
0,00 III. Resultats d'exercicis anteriors
3.189,73 IV. Altres aportacions de socis
0,00 V. Resultat de l'exercici
0,00 VI. Altres instruments de patrimoni net
A-2) Ajusts per canvis de valor
6.860.984,45 A-3) Subvencions, donacions i llegats
0,00 B) PASSIU NO CORRENT
0,00 I. Provisions a llarg termini
1.315.348,21 II. Deutes amb entitats de crèdit
0,00 III. Altres passius no corrents
1.000.361,01 C) PASSIU CORRENT
14.126,16 I. Deutes amb entitats de crèdit
4.531.149,07 II. Altres passius corrents
12.252.013,68 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

50.00
50.00

2018
1.615.962,78
1.177.325,19
0,00
0,00

2017
1.564.025,75
1.340.251,65
0,00
0,00

2.793.287,97
305.978,52
0,00
305.978,52
3.099.266,49
0,00
0,00
0,00
3.099.266,49
157.357,89

2.904.277,40
245.628,22
0,00
245.628,22
3.149.905,62
0,00
0,00
0,00
3.149.905,62
0,00

2018
11.920.135,08
10.051.456,76
161.157,40
0,00
10.329.862,85
0,00
-439.563,49
0,00
0,00
1.868.678,32
0,00
0,00
0,00
0,00
259.294,50
0,00
259.294,50
12.179.429,58

2017
11.856.137,41
10.474.308,52
144.445,67
0,00
10.295.163,27
0,00
34.699,58
0,00
0,00
1.381.828,89
0,00
0,00
0,00
0,00
533.207,04
0,00
533.207,04
12.252.013,68

ALTRES DADES
2017
360.087,00
0,00
0,00
0,00
2.752.588,77
-1.564.025,75
-1.354.884,50
-876.817,85
0,00
0,00
-28.029,49
-711.081,82
2.958,08
0,00
0,00
20.513,46
722.309,86
745.781,40
34.699,58
0,00
34.699,58
0,00
34.699,58
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PRESENTACIÓ DE:
Comptes anuals
Informe d'auditoria
Firma d'auditoria
Deute viu a final de l'exercici
Contractes formalitzats
Subvencions i ajudes concedides
PERSONAL
Nombre mitjà de treballadors
Mitjana de despesa de personal

SI
X

NO
X

Nre. operacions
0,00
1,00
0,00
2018
34,00
47.568,93

Import total
0,00
44.641,00
0,00
2017
36,16
43.252,92
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RESULTAT DEL CONTROL FINANCER I DE L'AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA FINANCERA

No s’ha tramès l’informe
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QUADRE NÚM. IV.9.54. CONSORCI PER A LA RECONVERSIÓ TERRITORIAL I PAISATGÍSTICA DE DETERMINADES ZONES DE L'ILLA D'EIVISSA
CONSORCI PER A LA RECONVERSIÓ TERRITORIAL I PAISATGÍSTICA DE DETERMINADES ZONES DE L'ILLA D'EIVISSA

OBJECTE SOCIAL:
Promoure actuacions de reconversió territorial paisatgística en els àmbits descrits en
les lletres a, c i d, de la lletra B del punt 1 de l'article 9 de la Llei 4/2008 de 14 de maig
sobre mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes
Balears

INGRESSOS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI NEGATIU

15/11/2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-641,30

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
III. Inversions immobiliàries
IV. Inv. en empr. i ent. del grup i assoc. l/t
V. Inversions financeres a llarg termini
VI. Actius per imposts diferits
VII. Deutors comercials no corrents

15/11/2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
III. Deutors comerc. i altres comptes a cobrar
IV. Inv. en empr. del grup i assoc. c/t
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

2.198,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.198,92
2.198,92

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
15/11/2018
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
0,00
2. Var. exist. produc. acab. i en curs de fabr.
0,00
3. Treballs realitz. per l'entitat per al seu actiu
0,00
4. Aprovisionaments
0,00
5. Altres ingressos d'explotació
0,00
6. Despeses de personal
0,00
7. Altres despeses d'explotació
-641,30
8. Amortització de l'immobilitzat
0,00
9. Imputació de subv. de l'immob. no financer
0,00
10. Excessos de provisions
0,00
11. Deterior. i result. per alien. de l'immob.
0,00
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
-641,30
12. Ingressos financers
0,00
13. Despeses financeres
0,00
14. Var. de valor raonable en inst. financers
0,00
15. Diferències de canvi
0,00
16. Deterior. i resultat per alien. d'inst. financ.
0,00
A.2) RESULTAT FINANCER
0,00
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A1+A2)
-641,30
17. Imposts sobre beneficis
0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI OP.CONT (A3+17)
-641,30
B) RESULTAT PER OP.INTERROMPUDES
0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A4+B)
-641,30

Exercici 2018

PARTÍCIPS
AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA
CAIB
CONSELL INSULAR D' EVISISSA

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2017
DESPESES
0,00 1. Despeses de personal
0,00 2. Despeses corrents en béns i serveis
0,00 3. Despeses financeres
0,00 4. Transferències corrents
0,00
0,00 OPERACIONS CORRENTS
0,00 6. Inversions reals
0,00 7. Transferències de capital
0,00 OPERACIONS DE CAPITAL
0,00 OPERACIONS NO FINANCERES
0,00 8. Actius financers
0,00 9. Passius financers
0,00 OPERACIONS FINANCERES
0,00 TOTAL DESPESES
-643,74 RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU
BALANÇ DE SITUACIÓ
2017
PATRIMONI NET I PASSIU
0,00 A) PATRIMONI NET
0,00 A-1) Fons propis
0,00 I. Capital
0,00 II. Reserves
0,00 III. Resultats d'exercicis anteriors
0,00 IV. Altres aportacions de socis
0,00 V. Resultat de l'exercici
0,00 VI. Altres instruments de patrimoni net
A-2) Ajusts per canvis de valor
2.840,22 A-3) Subvencions, donacions i llegats
0,00 B) PASSIU NO CORRENT
0,00 I. Provisions a llarg termini
0,00 II. Deutes amb entitats de crèdit
0,00 III. Altres passius no corrents
0,00 C) PASSIU CORRENT
0,00 I. Deutes amb entitats de crèdit
2.840,22 II. Altres passius corrents
2.840,22 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

%
14.30
42.85
42.85

15/11/2018
0,00
641,30
0,00
0,00

2017
0,00
629,20
14,54
0,00

641,30
0,00
0,00
0,00
641,30
0,00
0,00
0,00
641,30
0,00

643,74
0,00
0,00
0,00
643,74
0,00
0,00
0,00
643,74
0,00

15/11/2018
2.198,92
2.198,92
0,00
0,00
-3.659,78
6.500,00
-641,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.198,92

2017
2.840,22
2.840,22
0,00
0,00
-3.016,04
6.500,00
-643,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.840,22

ALTRES DADES
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-629,20
0,00
0,00
0,00
0,00
-629,20
0,00
-14,54
0,00
0,00
0,00
-14,54
-643,74
0,00
-643,74
0,00
-643,74
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PRESENTACIÓ DE:
Comptes anuals
Informe d'auditoria
Firma d'auditoria
Deute viu a final de l'exercici
Contractes formalitzats
Subvencions i ajudes concedides
PERSONAL
Nombre mitjà de treballadors
Mitjana de despesa de personal

SÍ
NO
X
X
C.M.S. Auditors Associats, S.L.
Nre. operacions
Import total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018

2017
0,00
0,00

0,00
0,00

Informe del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018

RESULTAT DEL CONTROL FINANCER I DE L'AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA FINANCERA

«[…]

»Opinió amb excepcions

»Hem fet una auditoria financera dels comptes anuals del Consorci per a la Reconversió Territorial i Paissatgística de Determinades Zones de l’Illa
d'Eivissa (l’Entitat), que comprenen el balanç al 15 de novembre de 2018, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net i la
liquidació del pressupost corresponents a l’exercici anual acabat en aquesta data, com també la memòria dels comptes anuals que inclou un resum de les
polítiques comptables significatives.

»En la nostra opinió, excepte pels possibles efectes i pels efectes de les qüestions descrites en la secció Fonament de l’opinió amb excepcions del nostre
informe, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes materials, la imatge fidel de la situació financera de l'Entitat a 15 de novembre de
2018, com també dels resultats de les seves operacions i de la liquidació del pressupost corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, i de
conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que ha aplicat l’Entitat que és el Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el
Pla general de comptabilitat.

»Fonament de l’opinió amb excepcions

»En el desenvolupament del nostre treball s’han posat de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten l'opinió de l’informe:

»Limitació a l’abast

»A data d’emissió del present informe no hem rebut resposta a la sol·licitud de confirmació externa enviada a la institució financera amb la que opera
l'Entitat. Encara que hem pogut aplicar procediments alternatius per obtenir evidència raonable del saldo que l’Entitat manté amb aquesta entitat
financera, no és possible conèixer si s'hagués posat de manifest alguna circumstància addicional, d’haver-se rebut la seva resposta, que pogués afectar
als comptes anuals al 15 de novembre de 2018.

»Excepcions

»L'Entitat fa anys que es troba en el supòsit de dissolució previst a l’article 24 dels seus Estatuts, que estableix a l'apartat b) que aquesta es dissol «Per
impossibilitat legal o material de dur-ne a terme les finalitats, declarada per l'acord corresponent de la Junta Rectora». Per això, la Junta Rectora del
Consorci va acordar, dia 13 de setembre de 2017, per unanimitat, iniciar el procediment per a la dissolució i extinció del Consorci i la subrogació per part
de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en tots els drets i les obligacions del Consorci en la data de la seva extinció.
Posteriorment, el Ple ordinari de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, dia 26 d’octubre de 2017, i el Ple ordinari del Consell Insular d'Eivissa, dia 30
d’octubre de 2017, varen adoptar l'acord de ratificar l'acord d'iniciar el procediment per a la dissolució i extinció del Consorci, pres per la seva Junta
Rectora en sessió de 13 de setembre de 2017. A més, el 24 de març de 2018, es va publicar al BOIB l'Acord del Consell de Govern de 23 de març de
2018, pel qual s'atorga l’autorització prèvia per a l'extinció del Consorci per a la Reconversió Territorial i Paisatgística de Determinades Zones de l’Illa
d'Eivissa. L'Informe jurídic previ a l'acord d’extinció del Consorci, signat el 10 de setembre de 2018, conclou que queda pendent la celebració d'una última
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Junta rectora en la qual s’aprovin els comptes anuals de 2018 amb una data determinada de tancament i s’acordi l’extinció definitiva del Consorci. La
Junta Rectora del Consorci va acordar, dia 26 de novembre de 2018, per unanimitat, la dissolució i extinció definitiva del Consorci i s'estableix com a data
d'extinció comptable el 15 de novembre de 2018; també va acordar autoritzar, de forma solidaria, el president i la vicepresidenta del Consorci per tal que
duguin a terme totes aquelles actuacions necessàries per fer efectiva l'extinció d’aquest Consorci, incloent les d’atendre les despeses resultants de
l'extinció del Consorci amb càrrec al compte corrent del Consorci, i, una vegada ateses aquelles despeses, reintegrar i transferir el romanent, si n'hi
hagués, del saldo del compte corrent del Consorci al compte de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Per últim, d’acord amb
l’extracte bancari i la documentació aportada per l'Entitat, en posterioritat al 15 de novembre de 2018, data de tancament dels comptes anuals adjunts,
s'han realitzat, el 14 de desembre de 2018, dues transferències bancaries amb càrrec al compte de l'Entitat: la primera, per import de 641,30 euros, per
pagar la despesa esmentada en el paràgraf següent; i la segona per import de 1.557,62 euros, per transferir el saldo restant en el compte a la
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La memòria adjunta no inclou informació sobre aquestes qüestions que afecten a l'Entitat ni
sobre els acords de dissolució i extinció adoptats per la Junta Rectora del Consorci i cada una de les administracions consorciades. No obstant, la
valoració dels elements patrimonials en els comptes anuals adjunts, formulats sota el principi d'entitat en funcionament, no difereix de la valoració
d'aquests elements si s'hagués aplicat el marc d'informació financera quan no resulta adequada l'aplicació del principi d'entitat en funcionament.

»En l'aplicació dels procediments d’auditoria s’ha detectat que l'Entitat no ha registrat, al 15 de novembre de 2018, una factura, per import de 641,30
euros, de despeses meritades en concepte d’elaboració dels comptes anuals i assessoria fiscal de l'exercici 2018. Aquest fet suposa un incompliment de
principi de meritació que afecta el resultat de l’exercici i la valoració dels fons propis a la data de tancament dels comptes anuals. En conseqüència,
l'epígraf «V. Creditors comercials i altres comptes a pagar» del passiu corrent del balanç està infravalorat en un import de 641,30 euros i el resultat de
l’exercici i els fons propis sobrevalorats en el mateix import.

»La memòria adjunta inclou un «Estat de liquidació del pressupost» que presenta a la columna «Previsió» un import d’ingressos de 0,00 euros i un import
de despeses per un total de 641,30 euros; per tant aquesta previsió es presenta amb un dèficit inicial incomplint la normativa pressupostària aplicable a
l'Entitat. A més, la liquidació no s’ajusta al model previst a la Instrucció 1/2012, de 12 d'agost, del director general de Pressuposts i Finançament per la
qual s'aproven les plantilles per a l'elaboració i liquidació dels pressuposts de les entitats publiques empresarials, societats mercantils públiques i
fundacions del sector públic autonòmic, atès que no inclou la informació comparativa per capítols de l’exercici anterior, les modificacions del pressupost
tramitades i els crèdits definitius. Per últim, tampoc no s’inclou la memòria explicativa sobre l'estat de liquidació del pressupost administratiu d’acord amb
l’article 6.2.b) del Decret 128/1993, de 16 de desembre, sobre la comptabilitat i rendició de comptes de les empreses públiques de la comunitat autònoma
de les Illes Balears.

[…]

»Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la nostra opinió amb excepcions.

»Paràgraf d’èmfasi

»Cridem l'atenció sobre la nota «2. Bases de presentació dels comptes anuals» de la memòria adjunta, la qual tot i que indica a l'apartat «2. Principis
comptables» que s'han aplicat tots els principis comptables obligatoris, i en concret el principi de meritament, d’empresa en funcionament, de prudència,
de no compensació, d'uniformitat i d’importància relativa, a continuació indica que es pretén acordar la dissolució immediata del Consorci. La nostra opinió
no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Altres qüestions

»Tal com s'indica en la nota 2 de la memòria adjunta, d'acord amb la normativa que regeix l’actuació de l’Entitat, els comptes anuals adjunts, els han
preparat l’òrgan de govern d'acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’Entitat amb el propòsit de mostrar la imatge fidel. En
conseqüència, els comptes anuals adjunts s'han preparat en virtut d'aquest marc normatiu d'informació financera i han estat auditats aplicant les Normes
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d'Auditoria del Sector Públic de la Intervenció General de l'Estat. Aquest informe en cap cas s'ha d'entendre com un informe d’auditoria en els termes
prevists en la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes vigent a Espanya.

»No consta que l'Entitat hagi complit, durant l'exercici 2018, fins a la data de la seva liquidació, amb la normativa sobre prevenció de riscos laborals i la
normativa sobre protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, que li és d'aplicació.

[...]

»Responsabilitats de la direcció i dels responsables del govern de l’Entitat en relació als comptes anuals

[...]

»Els comptes anuals als quals es refereix aquest informe varen ser formulats per l’òrgan de govern de l’Entitat el 15 de novembre de 2018 i varen ser
posats a la disposició de C.M.S. Auditors Associats, S.L. el 5 de març de 2019.»
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QUADRE NÚM. IV.9.55. CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT

OBJECTE SOCIAL:
Les finalitats del Consorci són les següents:
1. Promoure i finançar l’execució d’obres, serveis i instal.lacions en general, com també
la construcció i l’establiment de mitjans adequats de transport i comunicacions
relacionants amb la declaració com a Patrimoni de la Humanitat.
2. Impulsar la coordinació de les inversions que projectin les administracions públiques
per a la realització de les obres, els serveis i les instal.lacions descrits.
3. Promoure iniciatives i projectes culturals orientats a la conservació del Patrimoni
Històric.

INGRESSOS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI NEGATIU

2018
0,00
0,00
0,00
755.550,19
226,85
755.777,04
0,00
1.400.000,01
1.400.000,01
2.155.777,05
0,00
0,00
0,00
2.155.777,05
-160.663,37

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
III. Inversions immobiliàries
IV. Inv. en empr. i ent. del grup i assoc. l/t
V. Inversions financeres a llarg termini
VI. Actius per imposts diferits
VII. Deutors comercials no corrents

2018
32.621.779,53
83.430,67
32.538.348,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
III. Deutors comerc. i altres comptes a cobrar
IV. Inv. en empr. del grup i assoc. c/t
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

10.516.337,22
0,00
0,00
899.288,92
0,00
0,00
0,00
9.617.048,30
43.138.116,75

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
2018
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
0,00
2. Var. exist. produc. acab. i en curs de fabr.
0,00
3. Treballs realitz. per l'entitat per al seu actiu
0,00
4. Aprovisionaments
0,00
5. Altres ingressos d'explotació
2.155.550,20
6. Despeses de personal
0,00
7. Altres despeses d'explotació
-35.832,40
8. Amortització de l'immobilitzat
0,00
9. Imputació de subv. de l'immob. no financer
0,00
10. Excessos de provisions
0,00
11. Deterior. i result. per alien. de l'immob.
0,00
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
2.119.717,80
12. Ingressos financers
226,85
13. Despeses financeres
-730.791,31
14. Var. de valor raonable en inst. financers
0,00
15. Diferències de canvi
0,00
16. Deterior. i resultat per alien. d'inst. financ.
0,00
A.2) RESULTAT FINANCER
-730.564,46
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A1+A2)
1.389.153,34
17. Imposts sobre beneficis
0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI OP.CONT (A3+17)
1.389.153,34
B) RESULTAT PER OP.INTERROMPUDES
0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A4+B)
1.389.153,34

Exercici 2018

PARTÍCIPS
AJUNTAMENT D`EIVISSA
CAIB
CONSELL INSULAR D`EIVISSA

%
33.34
33.33
33.33

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2017
DESPESES
0,00 1. Despeses de personal
0,00 2. Despeses corrents en béns i serveis
242,99 3. Despeses financeres
857.361,87 4. Transferències corrents
2.239,29
859.844,15 OPERACIONS CORRENTS
0,00 6. Inversions reals
1.400.000,00 7. Transferències de capital
1.400.000,00 OPERACIONS DE CAPITAL
2.259.844,15 OPERACIONS NO FINANCERES
0,00 8. Actius financers
0,00 9. Passius financers
0,00 OPERACIONS FINANCERES
2.259.844,15 TOTAL DESPESES
-3.419.581,13 RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU
BALANÇ DE SITUACIÓ
2017
PATRIMONI NET I PASSIU
32.471.962,82 A) PATRIMONI NET
83.430,67 A-1) Fons propis
32.388.532,15 I. Capital
0,00 II. Reserves
0,00 III. Resultats d'exercicis anteriors
0,00 IV. Altres aportacions de socis
0,00 V. Resultat de l'exercici
0,00 VI. Altres instruments de patrimoni net
A-2) Ajusts per canvis de valor
10.678.081,59 A-3) Subvencions, donacions i llegats
0,00 B) PASSIU NO CORRENT
0,00 I. Provisions a llarg termini
5.314.923,29 II. Deutes amb entitats de crèdit
0,00 III. Altres passius no corrents
0,00 C) PASSIU CORRENT
0,00 I. Deutes amb entitats de crèdit
5.363.158,30 II. Altres passius corrents
43.150.044,41 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

2018

2017

0,00
24.758,88
730.791,31
0,00

0,00
44.571,82
812.814,05
0,00

755.550,19
149.816,71
11.073,52
160.890,23
916.440,42
0,00
1.400.000,00
1.400.000,00
2.316.440,42
0,00

857.385,87
3.376.917,94
45.121,47
3.422.039,41
4.279.425,28
0,00
1.400.000,00
1.400.000,00
5.679.425,28
0,00

2018
31.924.629,37
31.924.629,37
4.974.851,18
0,00
25.560.624,85
0,00
1.389.153,34
0,00
0,00
0,00
9.800.000,00
0,00
9.800.000,00
0,00
1.413.487,38
1.400.000,00
13.487,38
43.138.116,75

2017
30.535.476,03
30.535.476,03
4.974.851,18
0,00
24.203.288,04
0,00
1.357.336,81
0,00
0,00
0,00
11.200.000,00
0,00
11.200.000,00
0,00
1.414.568,38
1.400.000,00
14.568,38
43.150.044,41

ALTRES DADES
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
2.257.604,86
0,00
-89.693,29
0,00
0,00
0,00
0,00
2.167.911,57
2.239,29
-812.814,05
0,00
0,00
0,00
-810.574,76
1.357.336,81
0,00
1.357.336,81
0,00
1.357.336,81
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Comptes anuals
Informe d'auditoria
Firma d'auditoria
Deute viu a final de l'exercici
Contractes formalitzats
Subvencions i ajudes concedides
PERSONAL
Nombre mitjà de treballadors
Mitjana de despesa de personal

SÍ
X

NO
X

Nre. operacions
1,00
1,00
1,00
2018

Import total
11.200.000,00
159.000,00
11.073,52
2017

0,00
0,00

0,00
0,00

Informe del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018

RESULTAT DEL CONTROL FINANCER I DE L'AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA FINANCERA

No s’ha tramès l’informe.
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QUADRE NÚM. IV.9.56. CONSORCI CASTELL DE SANT CARLES
CONSORCI DEL CASTELL DE SANT CARLES

OBJECTE SOCIAL:
Promoure el desenvolupament i difussió d'activitats tendents al coneixement i promoció
de la història i cultura, en especial la militar.

INGRESSOS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI NEGATIU

2018

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
III. Inversions immobiliàries
IV. Inv. en empr. i ent. del grup i assoc. l/t
V. Inversions financeres a llarg termini
VI. Actius per imposts diferits
VII. Deutors comercials no corrents

2018
474.425,46
1.842,88
472.582,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
III. Deutors comerc. i altres comptes a cobrar
IV. Inv. en empr. del grup i assoc. c/t
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

0,00
0,00
0,00
504.530,41
32.020,00
536.550,41
0,00
0,00
0,00
536.550,41
0,00
0,00
0,00
536.550,41
11.831,25

201.070,75
0,00
9.256,61
10.000,00
0,00
0,00
1.725,03
180.089,11
675.496,21

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
2018
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
109.708,16
2. Var. exist. produc. acab. i en curs de fabr.
0,00
3. Treballs realitz. per l'entitat per al seu actiu
0,00
4. Aprovisionaments
-483,53
5. Altres ingressos d'explotació
32.020,00
6. Despeses de personal
-51.001,70
7. Altres despeses d'explotació
-75.802,87
8. Amortització de l'immobilitzat
-9.648,67
9. Imputació de subv. de l'immob. no financer
0,00
10. Excessos de provisions
415,98
11. Deterior. i result. per alien. de l'immob.
0,00
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
5.207,37
12. Ingressos financers
0,00
13. Despeses financeres
0,00
14. Var. de valor raonable en inst. financers
0,00
15. Diferències de canvi
0,00
16. Deterior. i resultat per alien. d'inst. financ.
0,00
A.2) RESULTAT FINANCER
0,00
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A1+A2)
5.207,37
17. Imposts sobre beneficis
0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI OP.CONT (A3+17)
5.207,37
B) RESULTAT PER OP.INTERROMPUDES
0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A4+B)
5.207,37

Exercici 2018
PARTÍCIPS
AJUNTAMENT DE PALMA
CAIB
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
MINISTERI DE DEFENSA

%
16.67
16.67
16.66
50.00

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2017
DESPESES
0,00 1. Despeses de personal
0,00 2. Despeses corrents en béns i serveis
0,00 3. Despeses financeres
107.432,10 4. Transferències corrents
29.180,00
136.612,10 OPERACIONS CORRENTS
0,00 6. Inversions reals
0,00 7. Transferències de capital
0,00 OPERACIONS DE CAPITAL
136.612,10 OPERACIONS NO FINANCERES
0,00 8. Actius financers
0,00 9. Passius financers
0,00 OPERACIONS FINANCERES
136.612,10 TOTAL DESPESES
0,00 RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU
BALANÇ DE SITUACIÓ
2017
PATRIMONI NET I PASSIU
62.140,96 A) PATRIMONI NET
0,00 A-1) Fons propis
62.140,96 I. Capital
0,00 II. Reserves
0,00 III. Resultats d'exercicis anteriors
0,00 IV. Altres aportacions de socis
0,00 V. Resultat de l'exercici
0,00 VI. Altres instruments de patrimoni net
A-2) Ajusts per canvis de valor
191.114,67 A-3) Subvencions, donacions i llegats
0,00 B) PASSIU NO CORRENT
9.740,14 I. Provisions a llarg termini
10.549,00 II. Deutes amb entitats de crèdit
0,00 III. Altres passius no corrents
0,00 C) PASSIU CORRENT
1.681,77 I. Deutes amb entitats de crèdit
169.143,76 II. Altres passius corrents
253.255,63 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

2018
51.001,70
75.802,87
0,00
0,00

2017
43.871,71
70.955,30
0,00
0,00

126.804,57
421.577,09
0,00
421.577,09
548.381,66
0,00
0,00
0,00
548.381,66
0,00

114.827,01
0,00
0,00
0,00
114.827,01
0,00
0,00
0,00
114.827,01
21.785,09

2018
642.542,90
642.542,90
0,00
0,00
250.782,22
0,00
5.207,37
386.553,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.953,31
0,00
32.953,31
675.496,21

2017
250.782,22
250.782,22
0,00
0,00
237.390,76
0,00
13.391,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.473,41
0,00
2.473,41
253.255,63

ALTRES DADES
2017
110.232,80
0,00
0,00
-457,59
26.562,07
-43.871,71
-70.636,96
-9.538,03
0,00
1.100,88
0,00
13.391,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.391,46
0,00
13.391,46
0,00
13.391,46
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PRESENTACIÓ DE:
Comptes anuals
Informe d'auditoria
Firma d'auditoria
Deute viu a final de l'exercici
Contractes formalitzats
Subvencions i ajudes concedides
PERSONAL
Nombre mitjà de treballadors
Mitjana de despesa de personal

SÍ
X

NO
X

Nre. operacions
0,00
0,00
0,00
2018
2,96
17.230,30

Import total
0,00
0,00
0,00
2017
3,00
14.623,90

Informe del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018

RESULTAT DEL CONTROL FINANCER I DE L'AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA FINANCERA

No s’ha tramès l’informe.
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QUADRE NÚM. IV.9.57. CONSORCI DE LA CIUTAT ROMANA DE POLLENTIA
CONSORCI DE LA CIUTAT ROMANA DE POLLENTIA

OBJECTE SOCIAL:
Ampliar, mantenir, conservar, protegir i difondre les restes arqueològiques de l'antiga
ciutat romana de Pol·lèntia, situada al municipi d'Alcúdia

INGRESSOS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI NEGATIU

2018
0,00
0,00
92.265,65
155.055,71
0,00
247.321,36
0,00
81.626,45
81.626,45
328.947,81
0,00
0,00
0,00
328.947,81
0,00

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
III. Inversions immobiliàries
IV. Inv. en empr. i ent. del grup i assoc. l/t
V. Inversions financeres a llarg termini
VI. Actius per imposts diferits
VII. Deutors comercials no corrents

2018
1.953.983,95
19.471,86
1.934.512,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
III. Deutors comerc. i altres comptes a cobrar
IV. Inv. en empr. del grup i assoc. c/t
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

258.737,93
0,00
0,00
86.682,16
0,00
0,00
0,00
172.055,77
2.212.721,88

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
2018
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
0,00
2. Var. exist. produc. acab. i en curs de fabr.
0,00
3. Treballs realitz. per l'entitat per al seu actiu
0,00
4. Aprovisionaments
0,00
5. Altres ingressos d'explotació
328.947,81
6. Despeses de personal
-166.067,86
7. Altres despeses d'explotació
-81.341,22
8. Amortització de l'immobilitzat
-37.763,44
9. Imputació de subv. de l'immob. no financer
0,00
10. Excessos de provisions
0,00
11. Deterior. i result. per alien. de l'immob.
0,00
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
43.775,29
12. Ingressos financers
0,00
13. Despeses financeres
0,00
14. Var. de valor raonable en inst. financers
0,00
15. Diferències de canvi
0,00
16. Deterior. i resultat per alien. d'inst. financ.
0,00
A.2) RESULTAT FINANCER
0,00
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A1+A2)
43.775,29
17. Imposts sobre beneficis
0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI OP.CONT (A3+17)
43.775,29
B) RESULTAT PER OP.INTERROMPUDES
0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A4+B)
43.775,29

Exercici 2018

PARTÍCIPS
AJUNTAMENT D'ALCÚDIA
CAIB
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
MINISTERI DE CULTURA

%
25.00
25.00
25.00
25.00

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2017
DESPESES
0,00 1. Despeses de personal
0,00 2. Despeses corrents en béns i serveis
95.243,13 3. Despeses financeres
140.398,03 4. Transferències corrents
0,00
235.641,16 OPERACIONS CORRENTS
0,00 6. Inversions reals
90.222,13 7. Transferències de capital
90.222,13 OPERACIONS DE CAPITAL
325.863,29 OPERACIONS NO FINANCERES
0,00 8. Actius financers
0,00 9. Passius financers
0,00 OPERACIONS FINANCERES
325.863,29 TOTAL DESPESES
0,00 RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU
BALANÇ DE SITUACIÓ
2017
PATRIMONI NET I PASSIU
1.910.120,94 A) PATRIMONI NET
17.154,17 A-1) Fons propis
1.892.966,77 I. Capital
0,00 II. Reserves
0,00 III. Resultats d'exercicis anteriors
0,00 IV. Altres aportacions de socis
0,00 V. Resultat de l'exercici
0,00 VI. Altres instruments de patrimoni net
A-2) Ajusts per canvis de valor
400.807,82 A-3) Subvencions, donacions i llegats
0,00 B) PASSIU NO CORRENT
0,00 I. Provisions a llarg termini
86.270,16 II. Deutes amb entitats de crèdit
0,00 III. Altres passius no corrents
0,00 C) PASSIU CORRENT
0,00 I. Deutes amb entitats de crèdit
314.537,66 II. Altres passius corrents
2.310.928,76 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

2018
166.067,86
81.253,50
0,00
0,00

2017
165.291,45
70.349,71
0,00
0,00

247.321,36
81.626,45
0,00
81.626,45
328.947,81
0,00
0,00
0,00
328.947,81
0,00

235.641,16
90.222,13
0,00
90.222,13
325.863,29
0,00
0,00
0,00
325.863,29
0,00

2018
2.198.287,16
2.198.287,16
0,00
0,00
2.154.511,87
0,00
43.775,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.434,72
0,00
14.434,72
2.212.721,88

2017
2.154.511,87
2.154.511,87
0,00
0,00
2.087.491,54
0,00
67.020,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
156.416,89
0,00
156.416,89
2.310.928,76

ALTRES DADES
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
325.863,29
-165.291,45
-70.349,71
-23.201,80
0,00
0,00
0,00
67.020,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67.020,33
0,00
67.020,33
0,00
67.020,33
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PRESENTACIÓ DE:
Comptes anuals
Informe d'auditoria
Firma d'auditoria
Deute viu a final de l'exercici
Contractes formalitzats
Subvencions i ajudes concedides
PERSONAL
Nombre mitjà de treballadors
Mitjana de despesa de personal

SÍ
NO
X
X
José Caldentey Aguiló
Nre. operacions
Import total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
5,99
27.714,93

2017
6,00
27.548,58

Informe del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018

RESULTAT DEL CONTROL FINANCER I DE L'AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA FINANCERA

«[…]

»Opinión

»Hemos auditado las anuales CONCORCI DE LA CIUTAT ROMANA DE POLLENTIA, (el Consorcio), que comprenden el balance de diciembre de 2018,
la cuenta del resultado económico patrimonial, estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, y la memoria correspondiente al
ejercicio terminado en dicha fecha.

»En nuestra opinión, las anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del
CONSORCIO a 31 de diciembre de 2018, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de
conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 4 de la memoria) y, en particular, con
los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

»Fundamento de la opinión

[…]

»Considerarnos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

»Aspectos más relevantes de la auditoría

»Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección
material más significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de
nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos una opinión por separado
sobre esos riesgos.

»Hemos determinado que no existen riesgos más significativos considerados en la auditoría que se deban comunicar en nuestro informe.»
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QUADRE NÚM. IV.9.58. CONSORCI SERRA DE TRAMUNTANA PATRIMONI MUNDIAL
CONSORCI SERRA DE TRAMUNTANA PATRIMONI MUNDIAL

OBJECTE SOCIAL:
Impulsar polítiques de millora i conservació dels elements i valors, tangibles o
intangibles, que conté la serra de Tramuntana i que han motivat la declaració com a
patrimoni mundial de conformitat amb allò que estableix la Convenció per a la Protecció

INGRESSOS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI NEGATIU

0,00
0,00
36,06
550.000,00
0,00
550.036,06
0,00
800.000,00
800.000,00
1.350.036,06
0,00
0,00
0,00
1.350.036,06
0,00

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
III. Inversions immobiliàries
IV. Inv. en empr. i ent. del grup i assoc. l/t
V. Inversions financeres a llarg termini
VI. Actius per imposts diferits
VII. Deutors comercials no corrents

2018
242.572,84
140.850,00
101.722,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
III. Deutors comerc. i altres comptes a cobrar
IV. Inv. en empr. del grup i assoc. c/t
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

2018

3.838.992,33
0,00
0,00
3.525.629,56
0,00
0,00
0,00
313.362,77
4.081.565,17

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
2018
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
0,00
2. Var. exist. produc. acab. i en curs de fabr.
0,00
3. Treballs realitz. per l'entitat per al seu actiu
0,00
4. Aprovisionaments
0,00
5. Altres ingressos d'explotació
1.350.036,06
6. Despeses de personal
0,00
7. Altres despeses d'explotació
-844.289,59
8. Amortització de l'immobilitzat
0,00
9. Imputació de subv. de l'immob. no financer
0,00
10. Excessos de provisions
0,00
11. Deterior. i result. per alien. de l'immob.
0,00
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
505.746,47
12. Ingressos financers
0,00
13. Despeses financeres
0,00
14. Var. de valor raonable en inst. financers
0,00
15. Diferències de canvi
0,00
16. Deterior. i resultat per alien. d'inst. financ.
0,00
A.2) RESULTAT FINANCER
0,00
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A1+A2)
505.746,47
17. Imposts sobre beneficis
0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI OP.CONT (A3+17)
505.746,47
B) RESULTAT PER OP.INTERROMPUDES
0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A4+B)
505.746,47

Exercici 2018

PARTÍCIPS
CAIB
CONSELL INSULAR DE MALLORCA

%
40.00
60.00

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2017
DESPESES
0,00 1. Despeses de personal
0,00 2. Despeses corrents en béns i serveis
1.653,53 3. Despeses financeres
722.000,00 4. Transferències corrents
0,00
723.653,53 OPERACIONS CORRENTS
0,00 6. Inversions reals
628.000,00 7. Transferències de capital
628.000,00 OPERACIONS DE CAPITAL
1.351.653,53 OPERACIONS NO FINANCERES
0,00 8. Actius financers
0,00 9. Passius financers
0,00 OPERACIONS FINANCERES
1.351.653,53 TOTAL DESPESES
0,00 RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU

2018

BALANÇ DE SITUACIÓ
2017
PATRIMONI NET I PASSIU
218.974,70 A) PATRIMONI NET
140.850,00 A-1) Fons propis
78.124,70 I. Capital
0,00 II. Reserves
0,00 III. Resultats d'exercicis anteriors
0,00 IV. Altres aportacions de socis
0,00 V. Resultat de l'exercici
0,00 VI. Altres instruments de patrimoni net
A-2) Ajusts per canvis de valor
3.291.767,63 A-3) Subvencions, donacions i llegats
0,00 B) PASSIU NO CORRENT
0,00 I. Provisions a llarg termini
2.825.000,00 II. Deutes amb entitats de crèdit
0,00 III. Altres passius no corrents
0,00 C) PASSIU CORRENT
0,00 I. Deutes amb entitats de crèdit
466.767,63 II. Altres passius corrents
3.510.742,33 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

2017

0,00
301.314,15
0,00
2.000,00

0,00
330.474,89
0,00
2.000,00

303.314,15
23.598,14
533.728,72
557.326,86
860.641,01
0,00
0,00
0,00
860.641,01
489.395,05

332.474,89
37.600,02
260.014,77
297.614,79
630.089,68
0,00
0,00
0,00
630.089,68
721.563,85

2018
3.899.369,12
3.899.369,12
0,00
0,00
3.393.622,65
0,00
505.746,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
182.196,05
0,00
182.196,05
4.081.565,17

2017
3.393.622,65
3.393.622,65
0,00
0,00
2.635.756,78
0,00
757.865,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117.119,68
0,00
117.119,68
3.510.742,33

ALTRES DADES
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
1.351.653,53
0,00
-593.787,66
0,00
0,00
0,00
0,00
757.865,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
757.865,87
0,00
757.865,87
0,00
757.865,87
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PRESENTACIÓ DE:
Comptes anuals
Informe d'auditoria
Firma d'auditoria
Deute viu a final de l'exercici
Contractes formalitzats
Subvencions i ajudes concedides
PERSONAL
Nombre mitjà de treballadors
Mitjana de despesa de personal

SÍ
X

NO
X

Nre. operacions
0,00
1,00
2,00
2018

Import total
0,00
74.999,99
782.687,70
2017

0,00
0,00

0,00
0,00

Informe del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018

RESULTAT DEL CONTROL FINANCER I DE L'AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA FINANCERA

No s’ha tramès l’informe
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QUADRE NÚM. IV.9.59. CONSORCI AGÈNCIA DE QUALITAT UNIVERSITÀRIA DE LES ILLES BALEARS (AQUIB)
CONSORCI AGÈNCIA DE QUALITAT UNIVERSITÀRIA DE LES ILLES BALEARS (AQUIB)

OBJECTE SOCIAL:
Avaluació del sistema universitari de les Illes Balears, personal docent i investigador,
valoració dels mèrits del personal docent investigador, funcionari i contractat, entre
d’altres.

INGRESSOS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI NEGATIU

2018

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
III. Inversions immobiliàries
IV. Inv. en empr. i ent. del grup i assoc. l/t
V. Inversions financeres a llarg termini
VI. Actius per imposts diferits
VII. Deutors comercials no corrents

2018
36.253,52
14.297,21
21.936,81
0,00
0,00
19,50
0,00
0,00

B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
III. Deutors comerc. i altres comptes a cobrar
IV. Inv. en empr. del grup i assoc. c/t
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

0,00
0,00
10.001,50
187.841,95
0,00
197.843,45
0,00
0,00
0,00
197.843,45
0,00
0,00
0,00
197.843,45
-15.383,00

151.507,42
0,00
0,00
127.866,78
0,00
0,00
0,00
23.640,64
187.760,94

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
2018
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
187.841,95
2. Var. exist. produc. acab. i en curs de fabr.
0,00
3. Treballs realitz. per l'entitat per al seu actiu
0,00
4. Aprovisionaments
-414,11
5. Altres ingressos d'explotació
9.959,00
6. Despeses de personal
-113.772,71
7. Altres despeses d'explotació
-78.817,64
8. Amortització de l'immobilitzat
-4.449,56
9. Imputació de subv. de l'immob. no financer
0,00
10. Excessos de provisions
0,00
11. Deterior. i result. per alien. de l'immob.
-346,93
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
0,00
12. Ingressos financers
0,00
13. Despeses financeres
0,00
14. Var. de valor raonable en inst. financers
0,00
15. Diferències de canvi
0,00
16. Deterior. i resultat per alien. d'inst. financ.
0,00
A.2) RESULTAT FINANCER
0,00
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A1+A2)
0,00
17. Imposts sobre beneficis
0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI OP.CONT (A3+17)
0,00
B) RESULTAT PER OP.INTERROMPUDES
0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A4+B)
0,00

Exercici 2018

PARTÍCIPS
CAIB
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

%
33.33
66.67

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2017
DESPESES
0,00 1. Despeses de personal
0,00 2. Despeses corrents en béns i serveis
9.290,08 3. Despeses financeres
205.428,00 4. Transferències corrents
0,05
214.718,13 OPERACIONS CORRENTS
0,00 6. Inversions reals
0,00 7. Transferències de capital
0,00 OPERACIONS DE CAPITAL
214.718,13 OPERACIONS NO FINANCERES
0,00 8. Actius financers
0,00 9. Passius financers
0,00 OPERACIONS FINANCERES
214.718,13 TOTAL DESPESES
-1.526,19 RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU
BALANÇ DE SITUACIÓ
2017
PATRIMONI NET I PASSIU
20.870,52 A) PATRIMONI NET
509,56 A-1) Fons propis
20.341,46 I. Capital
0,00 II. Reserves
0,00 III. Resultats d'exercicis anteriors
19,50 IV. Altres aportacions de socis
0,00 V. Resultat de l'exercici
0,00 VI. Altres instruments de patrimoni net
A-2) Ajusts per canvis de valor
154.587,97 A-3) Subvencions, donacions i llegats
0,00 B) PASSIU NO CORRENT
0,00 I. Provisions a llarg termini
123.224,04 II. Deutes amb entitats de crèdit
0,00 III. Altres passius no corrents
0,00 C) PASSIU CORRENT
0,00 I. Deutes amb entitats de crèdit
31.363,93 II. Altres passius corrents
175.458,49 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

2018
113.772,71
79.621,18
0,00
0,00

2017
114.383,50
86.841,85
0,00
0,00

193.393,89
19.832,56
0,00
19.832,56
213.226,45
0,00
0,00
0,00
213.226,45
0,00

201.225,35
15.018,97
0,00
15.018,97
216.244,32
0,00
0,00
0,00
216.244,32
0,00

2018
151.258,40
151.258,40
0,00
17.836,44
133.421,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.502,54
0,00
36.502,54
187.760,94

2017
151.258,40
151.258,40
0,00
17.836,44
121.776,05
0,00
11.645,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.200,09
0,00
24.200,09
175.458,49

ALTRES DADES
2017
205.428,00
0,00
0,00
-212,56
9.290,08
-114.383,50
-86.629,29
-1.846,87
0,00
0,00
0,00
11.645,86
0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,05
11.645,91
0,00
11.645,91
0,00
11.645,91
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PRESENTACIÓ DE:
Comptes anuals
Informe d'auditoria
Firma d'auditoria
Deute viu a final de l'exercici
Contractes formalitzats
Subvencions i ajudes concedides
PERSONAL
Nombre mitjà de treballadors
Mitjana de despesa de personal

SÍ
NO
X
X
C.M.S. Auditors Associats, S.L.
Nre. operacions
Import total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
3,00
37.924,23

2017
3,00
38.127,83

Informe del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018

RESULTAT DEL CONTROL FINANCER I DE L'AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA FINANCERA

«[…]

»Opinió amb excepcions

»Hem fet una auditoria financera dels comptes anuals del Consorci Agència de Qualitat Universitària (l'Entitat), que comprenen el balanç al 31 de
desembre de 2018, el compte de resultats i la liquidació del pressupost corresponents a l’exercici anual acabat en aquesta data, com també la memòria
dels comptes anuals que inclou un resum de les polítiques comptables significatives.

»En la nostra opinió, excepte pels possibles efectes de la qüestió descrita en la secció Fonament de l’opinió amb excepcions del nostre informe, els
comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes materials, la imatge fidel de la situació financera de l'Entitat a 31 de desembre de 2018, com
també dels resultats de les seves operacions i de la liquidació del pressupost corresponents a l'exercici anual finalitzat en aquesta data, i de conformitat
amb el marc normatiu d'informació financera que ha aplicat l’Entitat que és el Reial Decret 1491/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aproven les normes
d’adaptació del Pla general de comptabilitat a les entitats sense fins lucratius i el model de pla d’actuació de les entitats sense fins lucratius.

»Fonament de l’opinió amb excepcions

»En el desenvolupament del nostre treball s’ha posat de manifest el següent fet o circumstància que afecta l'opinió de l’informe:

»Limitació a l’abast

»L'Entitat no ha proporcionat evidencia documental del dret d'ús o la propietat del local on realitza la seva activitat així com tampoc cap contracte o
conveni amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que reguli el seu ús entre l’1 de gener i el 29 de novembre de 2018. El 29 de novembre de 2018
es va publicar al BOIB la Resolució del director general del Tresor, Política Financera i Patrimoni per la qual s'autoritza la desadscripció de la Conselleria
d'Educació i Universitat i posterior adscripció a l’Agència de la Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB), de la planta baixa de l'edifici ubicat al
carrer Salvà de Palma (DGTPFF 242/2018 PATRIM). L'Entitat no ha proporcionat cap valoració econòmica d’aquest local i de les seves instal·lacions i
mobiliari, elements que el Consorci fa servir per portar a terme la seva activitat. En conseqüència, no ens ha estat possible determinar el valor pel qual
aquest local hauria de figurar a l'actiu no corrent del balanç adjunt, així com tampoc l'efecte d'aquest ús en el compte de resultats adjunt.

[…]

»Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la nostra opinió amb excepcions.

»Paràgrafs d’èmfasi
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»Cridem l’atenció sobre la nota 3 de la memòria dels comptes anuals adjunts, que indica que l'Entitat seguint la Instrucció 1/2008 del Conseller
d'Economia, Hisenda i Innovació i en concret el seu punt 5 on s'estableix «que a causa de la seva naturalesa les transferències rebudes de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i els seus ens dependents, en la part que no s'hagin destinat a executar despesa de l’exercici, s’haurà de retornar a l’ens
concedent dins de l’exercici següent», durant l’exercici 2018 s'ha comptabilitzat aquest retorn contra el compte de subvencions concedides, aquest import
ha ascendit a 16.586,05 euros. Així, l’excedent de l'exercici 2018 és per import de 0,00 euros. La nostra opinió no ha esta modificada en relació amb
aquesta qüestió.

»Cridem l’atenció sobre la nota 14 de la memòria dels comptes anuals adjunts, que descriu l'origen de les subvencions d'explotació destinades a finançar
l’activitat de l'Entitat, en la qual s'indica que aquesta ha rebut, durant l’exercici 2018, de la Conselleria d'Educació i Universitat-CAIB i de la Universitat de
les Illes Balears uns imports de 174.851,95 euros i 12.990,00 euros, respectivament (durant l’exercici 2017 uns imports 192.438,00 euros i 12.990,00
euros, respectivament). Aquestes transferències representen el 94,9% dels ingressos liquidats de l’exercici 2018 de l’Entitat. La nostra opinió no ha esta
modificada en relació amb aquesta qüestió.

»Altres qüestions

»Tal com s'indica en la nota 2 de la memòria adjunta, d'acord amb la normativa que regeix l’actuació de l’Entitat, els comptes anuals adjunts, els han
preparat l’òrgan de govern d'acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’Entitat amb el propòsit de mostrar la imatge fidel. En
conseqüència els comptes anuals adjunts s'han preparat en virtut d'aquest marc normatiu d'informació financera i han estat auditats aplicant les Normes
d'Auditoria del Sector Públic de la Intervenció General de l'Estat. Aquest informe en cap cas s'ha d'entendre com un informe d’auditoria en els termes
prevists en la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes vigent a Espanya.

»L'Entitat té implantats procediments, respecte a la protecció de dades de caràcter personal, que no presenten diferències significatives amb el que
disposen les normes vigents i, en principi, asseguren raonablement, la seva seguretat. No obstant això, ha manifestat que es troba pendent l’avaluació
d’impacte en el tractament de dades personals, d'acord amb l’art. 28 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantía dels drets digitals, que està prevista la seva realització durant l'any 2019.

[...]

»Responsabilitats de la direcció i dels responsables del govern de l’Entitat en relació als comptes anuals

[...]

»Els comptes anuals als quals es refereix aquest informe varen ser formulats per l’òrgan de govern de l’Entitat el 7 de febrer de 2019 i varen ser posats a
la disposició de C.M.S. Auditors Associats, S.L. el 15 de febrer de 2019.»
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QUADRE NÚM. IV.9.60. CONSORCI MUSEU MARÍTIM DE MALLORCA
CONSORCI MUSEU MARÍTIM DE MALLORCA

OBJECTE SOCIAL:
Crear i gestionar el Museu Marítim de Mallorca, entre d'altres.

INGRESSOS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI NEGATIU

2018

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
III. Inversions immobiliàries
IV. Inv. en empr. i ent. del grup i assoc. l/t
V. Inversions financeres a llarg termini
VI. Actius per imposts diferits
VII. Deutors comercials no corrents

2018
4.605,67
0,00
4.605,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
III. Deutors comerc. i altres comptes a cobrar
IV. Inv. en empr. del grup i assoc. c/t
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

302.045,73
0,00
0,00
176.451,89
0,00
0,00
0,00
125.593,84
306.651,40

0,00
0,00
0,00
267.086,96
0,00
267.086,96
0,00
59.000,00
59.000,00
326.086,96
0,00
0,00
0,00
326.086,96
0,00

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
2018
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
0,00
2. Var. exist. produc. acab. i en curs de fabr.
0,00
3. Treballs realitz. per l'entitat per al seu actiu
0,00
4. Aprovisionaments
0,00
5. Altres ingressos d'explotació
326.086,96
6. Despeses de personal
-27.302,21
7. Altres despeses d'explotació
-4.806,71
8. Amortització de l'immobilitzat
0,00
9. Imputació de subv. de l'immob. no financer
0,00
10. Excessos de provisions
0,00
11. Deterior. i result. per alien. de l'immob.
0,00
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
293.978,04
12. Ingressos financers
0,00
13. Despeses financeres
0,00
14. Var. de valor raonable en inst. financers
0,00
15. Diferències de canvi
0,00
16. Deterior. i resultat per alien. d'inst. financ.
0,00
A.2) RESULTAT FINANCER
0,00
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A1+A2)
293.978,04
17. Imposts sobre beneficis
0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI OP.CONT (A3+17)
293.978,04
B) RESULTAT PER OP.INTERROMPUDES
0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A4+B)
293.978,04

Exercici 2018
PARTÍCIPS
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
CAIB
AJUNTAMENTS
ENTITATS O ASSOCIACIONS

%
50.00
25.00
12.50
12.50

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2017
DESPESES
0,00 1. Despeses de personal
0,00 2. Despeses corrents en béns i serveis
0,00 3. Despeses financeres
0,00 4. Transferències corrents
0,00
0,00 OPERACIONS CORRENTS
0,00 6. Inversions reals
0,00 7. Transferències de capital
0,00 OPERACIONS DE CAPITAL
0,00 OPERACIONS NO FINANCERES
0,00 8. Actius financers
0,00 9. Passius financers
0,00 OPERACIONS FINANCERES
0,00 TOTAL DESPESES
0,00 RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU

2018
27.302,21
364,93
0,00
0,00

2017
0,00
0,00
0,00
0,00

27.667,14
4.605,67
0,00
4.605,67
32.272,81
0,00
0,00
0,00
32.272,81
293.814,15

BALANÇ DE SITUACIÓ
2017
PATRIMONI NET I PASSIU
0,00 A) PATRIMONI NET
0,00 A-1) Fons propis
0,00 I. Capital
0,00 II. Reserves
0,00 III. Resultats d'exercicis anteriors
0,00 IV. Altres aportacions de socis
0,00 V. Resultat de l'exercici
0,00 VI. Altres instruments de patrimoni net
A-2) Ajusts per canvis de valor
0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats
0,00 B) PASSIU NO CORRENT
0,00 I. Provisions a llarg termini
0,00 II. Deutes amb entitats de crèdit
0,00 III. Altres passius no corrents
0,00 C) PASSIU CORRENT
0,00 I. Deutes amb entitats de crèdit
0,00 II. Altres passius corrents
0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

2018
293.978,04
293.978,04
0,00
0,00
0,00
0,00
293.978,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.673,36
0,00
12.673,36
306.651,40

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ALTRES DADES
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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PRESENTACIÓ DE:
Comptes anuals
Informe d'auditoria
Firma d'auditoria
Deute viu a final de l'exercici
Contractes formalitzats
Subvencions i ajudes concedides
PERSONAL
Nombre mitjà de treballadors
Mitjana de despesa de personal

SÍ
X

NO
X

Nre. operacions
0,00
s.d.
s.d.
2018

Import total
0,00
s.d.
s.d.
2017

s.d.
s.d.

0,00
0,00

Informe del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018

RESULTAT DEL CONTROL FINANCER I DE L'AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA FINANCERA

No s’ha tramès l’informe

Nota:

El CONSORCI MUSEU MARÍTIM DE MALLORCA no ha retut la memòria dels comptes anuals de 2018.
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V.

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
ANNEX V.1. PRESSUPOST INICIAL I MODIFICACIONS

Informe del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018
QUADRE NÚM. V.1.1. INGRESSOS: MODIFICACIONS DE CRÈDIT PER SECCIONS I TIPOLOGIES
(EN MILERS D'EUROS)
MODIFICACIONS DE CRÈDIT
CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA
600 Gerència dels Serveis Centrals
601 Gerència de l'Hospital Universitari Son Espases
602 Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca
603 Gerència de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera
604 Gerència d'Atenció Primària de Mallorca
605 Hospital de Formentera
606 Hospital Son Llàtzer
607 Hospital de Manacor
608 Hospital d'Inca
609 Gerència 061
TOTAL

PREVISIÓ
INICIAL
1.525.710
14.731
965
2.095
1.431
204
936
1.197
781
2.262
1.550.311

CRÈDITS
GENERATS

AMPLIACIONS
-

22.168
22.168

379

INCORPORACIONS DE
ROMANENTS
53
53

TOTAL
MODIF.
22.222
22.222

PREVISIÓ DEFINITIVA
%/TOTAL
MODIF.

IMPORT

100,00% 1.547.933
14.731
965
2.095
1.431
204
936
1.197
781
2.262
100,00% 1.572.533

% VAR. S/INICIAL
1,5%
1,4%
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QUADRE NÚM. V.1.2. INGRESSOS: MODIFICACIONS DE CRÈDIT PER CAPÍTOLS I TIPOLOGIES
(EN MILERS D'EUROS)
MODIFICACIONS DE CRÈDIT
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
OPERACIONS CORRENTS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
Total operacions corrents
OPERACIONS DE CAPITAL
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
Total operacions de capital
OPERACIONS FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
Total operacions financeres
TOTAL

PREVISIÓ
INICIAL

AMPLIACIONS

CRÈDITS
GENERATS

RECTIFICACIONS

INCORPORACIONS
DE ROMANENTS

PREVISIÓ DEFINITIVA

TOTAL
MODIF.

27.429
1.487.973
53
1.515.455

-

-6.283
-6.283

22.154
22.154

-

15.871
15.871

34.856
34.856

-

6.283
6.283

14
14

-

6.297
6.297

1.550.311

-

0

22.168

53
53
53

53
53
22.222
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%/TOTAL
MODIF.

IMPORT

27.429
71,42% 1.503.844
53
71,42% 1.531.326
28,34%
28,34%

% VAR. S/INICIAL

1,1%
1,0%

41.153
41.153

18,1%
-

0,24%
53
0,24%
53
100,00% 1.572.533

1,4%
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CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA
600 Gerència dels Serveis Centrals
601 Gerència de l'Hospital Universitari Son Espases
602 Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca
603 Gerència de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera
604 Gerència d'Atenció Primària de Mallorca
605 Hospital de Formentera
606 Hospital Son Llàtzer
607 Hospital de Manacor
608 Hospital Comarcal d'Inca
609 Gerència 061
60B Central de Compres del Servei
60C Central de Compres - Serv. Central
60D Central de Compres - HU Son Espases
60E Central de Compres - Eivissa
60F Central de Compres - H. de Formentera
60G Central de Compres - GAP Mallorca
60I Central de Compres - H. Comarcal d'Inca
60L Central de Compres - H. Son Llàtzer
60M Central de Compres - Menorca
60N Central de Compres - H. de Manacor
60U Central de Compres - Gerència 061
TOTAL

QUADRE NÚM. V.1.3. DESPESES: MODIFICACIONS DE CRÈDIT PER SECCIONS I TIPOLOGIES
(EN MILERS D'EUROS)
MODIFICACIONS DE CRÈDIT
CRÈDIT
TRANSFERÈNCIES
CRÈDITS
INCORP DE
INICIAL
AMPL.
RECTIF.
GENERATS
ROMAN.
POS.
NEG.
NETES
496.542
14.365
-55.073 -40.708
11.854
34
261.834
15.698
-2.583 13.115
1.911
19
64.550
3.619
-504
3.115
515
90.186
3.852
-1.212
2.640
853
125.129
6.135
-50
6.085
2.859
6.105
487
-219
268
50
129.533
9.680
-4.820
4.860
2.458
64.733
5.261
-2.588
2.673
433
52.153
3.709
-2.162
1.547
1.035
13.035
953
-0
953
199
5.553
-3.704 -3.704
1.459
400
-1
399
109.307
9.992
-6.019
3.973
29.465
1.907
-4.332 -2.425
69
81
81
34
105
105
16.470
858
-2.878 -2.020
35.303
19.894
-5.254 14.640
23.293
1.038
-3.780 -2.742
25.426
1.916
-4.842 -2.926
133
70
-0
70
1.550.311
100.021
-100.021
0
22.168
53

381

TOTAL
MODIF.
-28.820
15.045
3.630
3.493
8.944
318
7.318
3.106
2.582
1.152
-3.704
399
3.973
-2.425
81
105
-2.020
14.640
-2.742
-2.926
70
22.222

%/TOTAL
MODIF.
-129,69%
67,70%
16,33%
15,72%
40,25%
1,43%
32,93%
13,98%
11,62%
5,18%
-16,67%
1,80%
17,88%
-10,91%
0,36%
0,47%
-9,09%
65,88%
-12,34%
-13,17%
0,31%
100,00%

CRÈDIT DEFINITIU
% VAR.
IMPORT
S/INICIAL
467.723
-5,80%
276.879
5,75%
68.180
5,62%
93.679
3,87%
134.073
7,15%
6.423
5,21%
136.851
5,65%
67.839
4,80%
54.736
4,95%
14.186
8,83%
1.849
-66,70%
1.857
27,28%
113.280
3,63%
27.040
-8,23%
150
117,39%
139
308,82%
14.450
-12,26%
49.943
41,47%
20.551
-11,77%
22.500
-11,51%
203
52,36%
1.572.533
1,43%
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QUADRE NÚM. V.1.4. DESPESES: MODIFICACIONS DE CRÈDIT PER PROGRAMES I TIPOLOGIES
(EN MILERS D'EUROS)
MODIFICACIONS DE CRÈDIT
CRÈDIT
CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL/PROGRAMES
TRANSFERÈNCIES
CRÈDITS
INCORP.
INICIAL AMPL.
RECTIF.
GENERATS ROMANENTS
POS.
NEG. NETES
4 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL
41 Salut
411 Administració general de salut
411B Administració i serveis generals d'assistència sanitària
76.509
8.112 -31.718 -23.606
1.829
34
411C Formació del personal sanitari
20.379
Total 411
96.888
8.112 -31.718 -23.606
1.829
34
412 Hospitals, serveis assistencials i centres de salut
412A Atenció primària de salut
393.774
9.277
-2.916
6.361
7.457
412B Atenció especialitzada de salut
793.186
- 44.062 -32.861 11.201
12.879
19
412C Assistència sociosanitària i salut mental
3.535
412D Assistència sanitària
262.928
- 38.570 -32.526
6.044
3
Total 412
1.453.423
- 91.909 -68.303 23.606
20.339
19
TOTAL
1.550.311
- 100.021 -100.021
22.168
53

382

TOTAL %/TOTAL
MODIF. MODIF.

CRÈDIT DEFINITIU
% VAR.
IMPORT
S/INICIAL

-21.743
-21.743

-97,84%
-97,84%

54.767
20.379
75.145

-28,42%
-22,44%

13.818
24.099
6.047
43.964
22.222

62,18% 407.593
108,45% 817.284
3.535
27,21% 268.975
197,84% 1.497.388
100,00% 1.572.533

3,51%
3,04%
2,30%
3,02%
1,43%
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CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
OPERACIONS CORRENTS
1. Despeses de personal
2. Despeses corrents en béns i serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
Total operacions corrents
OPERACIONS DE CAPITAL
6. Inversions reals
7.Transferències de capital
9. Passius financers
Total operacions de capital
TOTAL

QUADRE NÚM. V.1.5. DESPESES: MODIFICACIONS DE CRÈDIT PER CAPÍTOLS I TIPOLOGIES
(EN MILERS D'EUROS)
MODIFICACIONS DE CRÈDIT
CRÈDIT DEFINITIU
CRÈDIT INICIAL
TRANSFERÈNCIES
CRÈDITS INCORPORACIONS TOTAL %/TOTAL
% VAR.
AMPLIACIONS
RECTIFICACIONS
IMPORT
GENERATS DE ROMANENTS MODIF. MODIF.
S/INICIAL
POS.
NEG. NETES
773.045
523.699
3.663
215.048
1.515.455

-

32.545
2.311
34.856
1.550.311

27.582
51.368
1.894
400
81.244

-27.582
-51.653
-1.323

-

11.256
196

-80.558

-285
571
400
686

- 18.327 -19.463
450
- 18.777 -19.463
- 100.021 -100.021

-1.136
450
-686
-

-

383

4.414
15.866

19
19

11.256
-70
571
4.814
16.571

50,65% 784.300
-0,32% 523.629
2,57%
4.234
21,66% 219.862
74,57% 1.532.026

1,46%
-0,01%
15,59%
2,24%
1,09%

6.302
6.302
22.168

34
34
53

5.200
450
5.650
22.222

23,40%
37.746
2,03%
450
2.311
25,43%
40.507
100,00% 1.572.533

15,98%
16,21%
1,43%
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CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA
600 Gerència dels Serveis Centrals
601 Gerència de l'Hospital Universitari Son Espases
602 Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca
603 Gerència de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera
604 Gerència d'Atenció Primària de Mallorca
605 Hospital de Formentera
606 Hospital Son Llàtzer
607 Hospital de Manacor
608 Hospital Comarcal d'Inca
609 Gerència 061
60B Central de Compres del Servei
60C Central de Compres - Serv. Central
60D Central de Compres - HU Son Espases
60E Central de Compres - Eivissa
60F Central de Compres - H. de Formentera
60G Central de Compres - GAP Mallorca
60I Central de Compres - H. Comarcal d'Inca
60L Central de Compres - H. Son Llàtzer
60M Central de Compres - Menorca
60N Central de Compres - H. de Manacor
60U Central de Compres - Gerència 061
TOTAL

QUADRE NÚM. V.1.6. TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT PER SECCIONS I CAPÍTOLS
(EN MILERS D'EUROS)
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
CAPÍTOL 1
CAPÍTOL 2
CAPÍTOL 3
CAPÍTOL 4
CAPÍTOL 6
CAPÍTOL 7
-27.582
-11.926
547
400
-5.021
450
9.048
2.871
24
1.173
2.461
-460
1.114
2.664
-375
351
4.018
1.222
845
261
92
-84
3.600
721
539
2.481
321
-129
2.183
-713
77
865
88
-3.704
398
3.973
81
105
-2.019
14.640
-2.742
-2.926
69
-284
570
400
-1.136
450

384

CAPÍTOL 8

CAPÍTOL 9
-

-

TOTAL
-43.132
13.116
3.115
2.640
6.085
269
4.860
2.673
1.547
953
-3.704
398
3.973
81
105
-2.019
14.640
-2.742
-2.926
69
-
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CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA
600 Gerència dels Serveis Centrals
601 Gerència de l'Hospital Universitari Son Espases
602 Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca
603 Gerència de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera
604 Gerència d'Atenció Primària de Mallorca
605 Hospital de Formentera
606 Hospital Son Llàtzer
607 Hospital de Manacor
608 Hospital Comarcal d'Inca
609 Gerència 061
60B Central de Compres del Servei
60C Central de Compres - Serv. Central
60D Central de Compres - HU Son Espases
60E Central de Compres - Eivissa
60F Central de Compres - H. de Formentera
60G Central de Compres - GAP Mallorca
60I Central de Compres - H. Comarcal d'Inca
60L Central de Compres - H. Son Llàtzer
60M Central de Compres - Menorca
60N Central de Compres - H. de Manacor
60U Central de Compres - Gerència 061
TOTAL
%/ TOTAL

QUADRE NÚM. V.1.7. GENERACIONS DE CRÈDIT PER SECCIONS I CAPÍTOLS
(EN MILERS D'EUROS)
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
CAPÍTOL 1
CAPÍTOL 2
CAPÍTOL 3
CAPÍTOL 4
CAPÍTOL 6
CAPÍTOL 7
969
188
4.414
6.283
1.910
1
512
3
849
4
2.848
11
50
2.458
433
1.035
191
3
5
11.256
196
4.414
6.302
50,78%
0,88%
19,91%
28,43%
-

385

CAPÍTOL 8

CAPÍTOL 9
-

-

TOTAL
11.854
1.911
515
853
2.859
50
2.458
433
1.035
199
22.168
100,00%

ANNEX V.2. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
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QUADRE NÚM. V.2.1. INGRESSOS: DETALL DELS DRETS RECONEGUTS NETS
(EN MILERS D'EUROS)
IMPORT
OPERACIONS CORRENTS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3.Taxes, prestació de serveis i altres ingressos
Taxes
Preus públics
Altres ingressos procedents de la prestació de serveis
Venda de béns
Reintegrament d'operacions corrents
Altres ingressos
4. Transferències corrents
De l'Administració de l'Estat
D'empreses públiques i d'altres ens públics de la CAIB
De la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
D'empreses privades
5. Ingressos patrimonials
Interessos de dipòsits
Productes de concessions i aprofitaments especials
Total operacions corrents
OPERACIONS DE CAPITAL
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
De l'Administració de l'Estat
De la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
De famílies i institucions sense ànim de lucre
Total operacions de capital
OPERACIONS FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
Total operacions financeres
TOTAL

23.687
396
19.771
524
46
29
2.920
1.493.620
37
24
1.493.556
2
365
2
363
1.517.672
41.153
34.870
6.283
41.153
1.558.825
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CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA
600 Gerència dels Serveis Centrals
601 Gerència de l'Hospital Universitari Son Espases
602 Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca
603 Gerència de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera
604 Gerència d'Atenció Primària de Mallorca
605 Hospital de Formentera
606 Hospital Son Llàtzer
607 Hospital de Manacor
608 Hospital Comarcal d'Inca
609 Gerència 061
TOTAL

QUADRE NÚM. V.2.2. INGRESSOS: LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST PER SECCIONS
(EN MILERS D'EUROS)
2018
2017
PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES
DRETS RECONEGUTS NETS
PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES
DRETS RECONEGUTS NETS
PREVISIÓ
PREV.
PREVISIÓ
PREV.
MODIF.
IMPORT %/ TOT. % EXEC.
MODIF.
IMPORT %/ TOT. % EXEC.
INICIAL
DEFINITIVA
INICIAL
DEFINITIVA
1.525.710
22.222
1.547.932 1.538.227 98,68% 99,37%
1.443.576
73.375
1.516.951 1.520.197 97,52% 100,21%
14.731
14.731
9.884
0,63% 67,10%
11.531
11.531
8.484
0,54% 73,58%
965
965
916
0,06% 94,92%
965
965
746
0,05% 77,31%
2.095
2.095
2.572
0,16% 122,77%
2.095
2.095
2.554
0,16% 121,91%
1.431
1.431
1.218
0,08% 85,12%
1.431
1.431
1.468
0,09% 102,59%
204
204
442
0,03% 216,67%
204
204
545
0,03% 267,16%
936
936
1.311
0,08% 140,06%
935
935
956
0,06% 102,25%
1.197
1.197
1.463
0,09% 122,22%
1.197
1.197
1.327
0,09% 110,86%
781
781
900
0,06% 115,24%
781
781
892
0,06% 114,21%
2.262
2.262
1.892
0,12% 83,64%
2.262
2.262
1.796
0,12% 79,40%
1.550.311
22.222
1.572.533 1.558.825 100,00% 99,13%
1.464.977
73.375
1.538.352 1.538.965 98,73% 100,04%
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QUADRE NÚM. V.2.3. DESPESES: DETALL DE LES OBLIGACIONS RECONEGUDES
(EN MILERS D'EUROS)
OPERACIONS CORRENTS
IMPORT
OPERACIONS DE CAPITAL I FINANCERES
1. DESPESES DE PERSONAL
781.452 6. INVERSIONS REALS
Retribucions d'alts càrrecs
136 Inversió nova associada al funcionament dels serveis
Retribucions de personal funcionari i estatutari
474.156 Inversió de reposició associada al funcionament dels serveis
Retribucions de personal laboral
4.561 Despeses en inversions de caràcter immaterial
Altre personal
2.719
Incentius al rendiment
145.506 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador
154.373 Al sector públic instrumental i altres ens sector públic de la CAIB
2. DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
Arrendaments i cànons
Reparacions, manteniment i conservació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
Assistència sanitària amb mitjans aliens
3. DESPESES FINANCERES
Interessos de préstec
Interessos de demora i altres despeses financeres
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
A empreses públiques i altres ens sector públic de la CAIB
A famílies i institucions sense ànim de lucre
TOTAL OPERACIONS CORRENTS

505.820 TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL
788
8.439 8. ACTIUS FINANCERS
336.156 9. PASSIUS FINANCERS
821 Amortització de préstecs en euros
159.615
TOTAL OPERACIONS FINANCERES
4.098 TOTAL OPERACIONS
566
3.532
217.999
497
217.503
1.509.368
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IMPORT
32.624
13.937
10.597
8.090
440
440
33.064
2.311
2.311
2.311
1.544.743
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CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA
600 Gerència dels Serveis Centrals
601 Gerència de l'Hospital Universitari Son Espases
602 Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca
603 Gerència de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera
604 Gerència d'Atenció Primària de Mallorca
605 Hospital de Formentera
606 Hospital Son Llàtzer
607 Hospital de Manacor
608 Hospital Comarcal d'Inca
609 Gerència 061
60B Central de Compres del servei
60C Central de Compres- Serv. Central
60D Central de Compres- HU Son Espases
60E Central de Compres- Àrea Eivissa
60F Central de Compres- Formentera
60G Central de Compres- GAP Mallorca
60I Central de Compres- H.Comarcal d'Inca
60L Central de Compres- H. Son Llàtzer
60M Central de Compres- Àrea Menorca
60N Central de Compres- H.de Manacor
60U Central de Compres- 061
TOTAL

QUADRE NÚM. V.2.4. DESPESES: LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST PER SECCIONS
(EN MILERS D'EUROS)
2018
2017
CRÈDITS PRESSUPOSTARIS
OBLIGACIONS RECONEGUDES
CRÈDITS PRESSUPOSTARIS
OBLIGACIONS RECONEGUDES
INICIALS MODIF. DEFINITIUS IMPORT %/TOT. % EXEC. INICIALS MODIF. DEFINITIUS IMPORT %/TOT. % EXEC.
496.542 -28.820
467.723
452.686 29,30%
96,79%
441.412
2.208
443.620
438.124 28,83%
98,76%
261.834 15.045
276.879
274.243 17,75%
99,05%
248.555 16.995
265.550
262.955 17,30%
99,02%
64.550
3.630
68.180
67.387
4,36%
98,84%
59.802
6.113
65.915
65.577
4,31%
99,49%
90.186
3.493
93.679
93.272
6,04%
99,57%
86.947
5.008
91.955
90.252
5,94%
98,15%
125.129
8.944
134.073
133.675
8,65%
99,70%
127.108
-46
127.062
126.946
8,35%
99,91%
6.105
318
6.423
6.356
0,41%
98,96%
5.931
87
6.018
5.714
0,38%
94,95%
129.533
7.318
136.851
134.949
8,74%
98,61%
127.697
7.761
135.458
133.905
8,81%
98,85%
64.733
3.106
67.839
67.163
4,35%
99,00%
62.959
3.822
66.781
65.730
4,32%
98,43%
52.153
2.582
54.736
53.941
3,49%
98,55%
47.571
4.134
51.705
51.407
3,38%
99,42%
13.035
1.152
14.186
14.113
0,91%
99,49%
12.070
1.383
13.453
13.021
0,86%
96,79%
5.553 -3.704
1.849
1.728
0,11%
93,46%
12.285 -8.872
3.413
3.138
0,21%
91,94%
1.459
399
1.857
1.504
0,10%
80,99%
1.352
352
1.704
878
0,06%
51,53%
109.307
3.973
113.280
111.221
7,20%
98,18%
105.774 16.258
122.032
120.690
7,94%
98,90%
29.465 -2.425
27.040
26.640
1,72%
98,52%
25.728
3.865
29.593
28.840
1,90%
97,46%
69
81
150
113
0,01%
75,33%
403
403
133
0,01%
33,00%
34
105
139
133
0,01%
95,68%
51
25
76
66
0,00%
86,84%
16.470 -2.020
14.450
14.074
0,91%
97,40%
12.656
1.378
14.034
13.950
0,92%
99,40%
35.303 14.640
49.943
49.234
3,19%
98,58%
48.912
6.246
55.158
54.997
3,62%
99,71%
23.293 -2.742
20.551
19.996
1,29%
97,30%
17.173
3.982
21.155
20.895
1,37%
98,77%
25.426 -2.926
22.500
22.152
1,43%
98,45%
20.521
2.677
23.198
22.669
1,49%
97,72%
133
70
203
163
0,01%
80,44%
71
0
71
49
0,00%
69,01%
1.550.311 22.222
1.572.533 1.544.743 100,00%
98,23% 1.464.977 73.375
1.538.352 1.519.937 100,00%
98,80%

392

Informe del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018
QUADRE NÚM. V.2.5. DESPESES: LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST PER FUNCIONS
(EN MILERS D'EUROS)
2018
2017
CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL
CRÈDITS PRESSUPOSTARIS
OBLIGACIONS RECONEGUDES
CRÈDITS PRESSUPOSTARIS
OBLIGACIONS RECONEGUDES
INICIALS MODIF. DEFINITIUS IMPORT
%/TOT. % EXEC. INICIALS MODIF. DEFINITIUS IMPORT
%/TOT. % EXEC.
4 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL
41 Sanitat
411 Administració general de sanitat
411B Administració i serveis generals d'assistència sanitària
76.509 -21.743
54.766
53.442
3,46%
97,58%
44.848
2.471
47.319
49.511
3,26% 104,63%
411C Formació del personal sanitari
20.379
0
20.379
21.037
1,36% 103,23%
21.065
0
21.065
20.354
1,34%
96,62%
Total 411
96.888 -21.743
75.145
74.479
4,82%
99,11%
65.913
2.471
68.384
69.865
4,60% 102,17%
412 Hospitals, serveis assistencials i centres de salut
412A Atenció primària de salut
393.774 13.818
407.592
403.454
26,12%
98,98%
386.844
3.101
389.945
388.288
25,55%
99,58%
412B Atenció especialitzada de salut
793.186 24.099
817.285
802.309
51,94%
98,17%
752.289 36.728
789.017
776.231
51,07%
98,38%
412C Assistència sociosanitària i salut mental
3.535
0
3.535
1.492
0,10%
42,21%
1.420
13
1.433
1.521
0,10% 106,14%
412D Assistència sanitària
262.928
6.047
268.975
263.010
17,03%
97,78%
258.511 31.062
289.573
284.033
18,69%
98,09%
Total 412
1.453.423 43.964
1.497.388 1.470.264
95,18%
98,19% 1.399.064 70.903
1.469.968 1.450.072
95,40%
98,65%
TOTAL
1.550.311 22.222
1.572.533 1.544.743 100,00%
98,23% 1.464.977 73.375
1.538.352 1.519.937 100,00%
98,80%
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QUADRE NÚM. V.2.6. DESPESES: LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST PER SECCIONS I CAPÍTOLS
(EN MILERS D'EUROS)
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA
CAPÍTOL 1
CAPÍTOL 2
CAPÍTOL 3
CAPÍTOL 4
CAPÍTOL 6
CAPÍTOL 7
600 Gerència dels Serveis Centrals
24.675
182.262
4.071
217.999
20.928
440
601 Gerència de l'Hospital Universitari Son Espases
245.413
25.336
24
3.470
602 Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca
59.847
5.758
1.783
603 Gerència de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera
84.060
8.314
3
895
604 Gerència d'Atenció Primària de Mallorca
130.386
2.399
890
605 Hospital de Formentera
5.517
520
319
606 Hospital Son Llàtzer
113.226
19.808
1.914
607 Hospital de Manacor
58.696
7.426
1.042
608 Hospital d'Inca
45.932
6.704
1.305
609 Gerència 061
13.700
336
77
60B Central de Compres del servei
1.728
60C Central de Compres- Serv. Central
1.504
60D Central de Compres- H. Son Espases
111.221
60E Central de Compres- Àrea Eivissa
26.640
60F Central de Compres- Formentera
113
60G Central de Compres- GAP Mallorca
133
60I Central de Compres- H. Comarcal d'Inca
14.074
60L Central de Compres- H. Son Llàtzer
49.234
60M Central de Compres- Àrea Menorca
19.996
60N Central de Compres- H. de Manacor
22.152
60U Central de Compres- 061
163
TOTAL
781.452
505.821
4.098
217.999
32.623
440
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CAPÍTOL 8
-

CAPÍTOL 9
2.311
2.311

TOTAL
452.686
274.243
67.387
93.272
133.675
6.356
134.949
67.163
53.941
14.113
1.728
1.504
111.221
26.640
113
133
14.074
49.234
19.996
22.152
163
1.544.743

ANNEX V.3. DESPESES PLURIENNALS
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QUADRE NÚM. V.3.1. COMPROMISOS NOUS DE DESPESA DEL 2018 AMB CÀRREC A EXERCICIS FUTURS, PER SECCIONS I CAPÍTOLS
(EN MILERS D'EUROS)
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA
CAPÍTOL 2
CAPÍTOL 3
CAPÍTOL 4
CAPÍTOL 6
CAPÍTOL 7
CAPÍTOL 9
TOTAL
600 Gerència dels Serveis Centrals
1.730.413
409
98
12.573
2.323 1.745.816
601 Gerència de l'Hospital Universitari Son Espases
17.697
1.493
19.190
602 Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca
4.287
4.287
603 Gerència de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera
9.115
1
85
9.201
604 Gerència d'Atenció Primària de Mallorca
936
936
605 Hospital de Formentera
389
389
606 Hospital Son Llàtzer
21.142
21.142
607 Hospital de Manacor
10.727
75
10.803
608 Hospital Comarcal d'Inca
9.269
74
9.343
609 Gerència 061
59
59
60B Central de Compres
1.033
1.033
60C Central de compres - Serv.centrals
617
617
60D Central de compres - H.U. Son Espases
12.765
12.765
60E Central de compres - Àrea Eivissa
4.877
4.877
60G Central de Compres - GAP Mallorca
41
41
60I Central de compres - H. Comarcal d'Inca
2.303
2.303
60L Central de compres - H. Son Llàtzer
6.158
6.158
60M Central de compres - Àrea Menorca
2.486
2.486
60N Central de compres - H. de Manacor
3.320
3.320
60U Central de compres - Gerència 061
TOTAL
1.837.633
410
98
14.301
2.323 1.854.765
%/TOT.
99,08%
0%
0,01%
0,77%
0,13%
100,0%
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%/TOTAL
94,13%
1,03%
0,23%
0,50%
0,05%
0,02%
1,14%
0,58%
0,50%
0,00%
0,06%
0,03%
0,69%
0,26%
0,00%
0,12%
0,33%
0,13%
0,18%
100,00%

Informe del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018
QUADRE NÚM. V.3.2. COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A EXERCICIS FUTURS, PER CAPÍTOL, ARTICLE I EXERCICI
(EN MILERS D'EUROS)
ANUALITAT
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
2019
2020
2021
2022
2023/42
2. DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
207.042
136.480
97.082
84.980
1.312.050
20 Arrendaments i cànons
910
825
785
747
0
21 Reparació, manteniment i conservació
3.426
1.178
841
278
0
22 Material, subministraments i altres
91.051
33.538
13.947
9.525
1.801
23 Indemnitzacions per raó del servei
179
104
56
0
0
25 Assistència sanitària amb mitjans aliens
111.476
100.836
81.453
74.431
1.310.249
3. DESPESES FINANCERES
182
131
76
21
0
35 Interessos de demora i altres despeses financeres
182
131
76
21
0
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
98
0
0
0
0
44 A Empreses públiques i altres ens del sector públic de la CAIB
98
0
0
0
0
Total operacions corrents
207.322
136.610
97.158
85.001
1.312.050
6. INVERSIONS REALS
8.848
2.454
2.125
625
249
62 Inversió nova associada al funcionament dels serveis
2.895
228
308
166
249
63 Inversió de reposició associada al funcionament dels serveis
3.153
27
15
0
0
64 Despeses en inversions de caràcter immaterial
2.800
2.199
1.802
459
0
Total operacions de capital
8.848
2.454
2.125
625
249
9. PASSIUS FINANCERS
211
211
211
211
1.478
91 Amortització de préstecs en euros
211
211
211
211
1.478
Total operacions financeres
211
211
211
211
1.478
TOTAL
216.381
139.275
99.495
85.837
1.313.777
%/TOT.
11,67%
7,51%
5,36%
4,63%
70,83%
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TOTAL
1.837.633
3.268
5.723
149.862
339
1.678.443
410
410
98
98
1.838.141
14.301
3.846
3.195
7.260
14.301
2.323
2.323
2.323
1.854.765
100,00%

%/TOTAL
99,08%
0,18%
0,31%
8,08%
0,02%
90,49%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
99,10%
0,77%
0,21%
0,17%
0,39%
0,77%
0,13%
0,13%
0,13%
100,00%

Informe del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018
QUADRE NÚM. V.3.3. COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A EXERCICIS FUTURS, PER SECCIÓ I EXERCICI
(EN MILERS D'EUROS)
ANUALITAT
CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA
2019
2020
2021
2022
2023/42
600 Gerència dels Serveis Centrals
141.356
115.001
93.533
83.950
1.311.976
601 Gerència de l'Hospital Universitari Son Espases
15.719
2.864
376
230
602 Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca
3.807
431
49
603 Gerència de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera
7.282
1.605
204
110
0
604 Gerència d'Atenció Primària de Mallorca
733
202
0
0
605 Hospital de Formentera
359
30
606 Hospital Son Llàtzer
9.870
5.654
2.611
1.206
1.801
607 Hospital de Manacor
6.006
3.168
1.579
48
608 Hospital Comarcal d'Inca
5.622
2.973
726
22
609 Gerència 061
59
0
60B Central de Compres
1.033
60C Central de compres - Serv. centrals
529
88
60D Central de compres - HU Son Espases
10.215
2.511
38
60E Central de compres - Àrea Eivissa
3.302
971
334
270
60G Central de compres - GAP Mallorca
38
3
60I Central de compres - H. Comarcal d'Inca
1.525
770
7
60L Central de compres - H. Son Llàtzer
4.379
1.759
20
60M Central de compres - Àrea Menorca
2.053
427
6
60N Central de compres - H. de Manacor
2.490
819
12
60U Central de compres - Gerència 061
TOTAL
216.381
139.275
99.495
85.837
1.313.777
%/TOT.
11,67%
7,51%
5,36%
4,63%
70,83%

399

TOTAL
1.745.816
19.190
4.287
9.201
936
389
21.142
10.803
9.343
59
1.033
617
12.765
4.877
41
2.303
6.158
2.486
3.320
1.854.765
100%

%/TOTAL
94,13%
1,03%
0,23%
0,50%
0,05%
0,02%
1,14%
0,58%
0,50%
0,00%
0,06%
0,03%
0,69%
0,26%
0,00%
0,12%
0,33%
0,13%
0,18%
100%

ANNEX V.4. BALANÇ

Informe del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018

QUADRE NÚM. V.4.1. CONCILIACIÓ DE L'EXECUCIÓ DEL CAPÍTOL 6 DEL PRESSUPOST AMB LES ALTES D'IMMOBILITZAT
(EN MILERS D'EUROS)
CONCEPTE
2018
CAPÍTOL 6. OBLIGACIONS RECONEGUDES INVERSIONS REALS
32.624
Altes patrimonials que no són despesa pressupostària:
347
+ Altes no oneroses
286
+ Albarans pendents de compensar a final d'exercici
57
+ Deute manual tancament 2018
3
Despeses del capítol 6 no activables al 2018:
-4.709
- Actius deute manual exercici 2017
-68
- Quotes contractes lísing pagades l'any 2018
-3.520
- Opció de compra contracte col·laboració pública privada 81/09
-1.120
TOTAL ALTES D'IMMOBILITZAT DE L'EXERCICI 2018
28.262

QUADRE NÚM. V.4.2. DETALL DE LES AMORTITZACIONS D'IMMOBILITZAT
(EN MILERS D'EUROS)
SALDO A
DOTACIÓ DE
CONCEPTE
BAIXES
TRASPASSOS
31/12/17
L'EXERCICI
I. Immobilitzat intangible
52.387
2.438
0
0
1. Aplicacions informàtiques i propietat industrial
52.387
2.438
II. Immobilitzat material
366.242
29.477
-283
0
1.Construccions
96.401
16.447
-8
2.Instal·lacions tècniques, maquinària i utillatge
131.853
7.388
-186
3.Mobiliari
70.500
3.114
-35
4.Altre immobilitzat material
67.488
2.529
-54
TOTAL AMORTITZACIONS D'IMMOBILITZAT
418.629
31.915
-283
0

SALDO A
31/12/18
54.825
54.825
395.436
112.840
139.055
73.579
69.963
450.261

QUADRE NÚM. V.4.3. ESTAT DE TRESORERIA
(EN MILERS D'EUROS)
CONCEPTE

IMPORTS

1. COBRAMENTS
- Pressupost corrent
- Pressuposts tancats
- Operacions no pressupostàries
2. PAGAMENTS
- Pressupost corrent
- Pressuposts tancats
- Devolució d’ingressos
- Operacions no pressupostàries
I. FLUX NET DE TRESORERIA (1-2)
3. SALDO INICIAL DE TRESORERIA
II. SALDO FINAL DE TRESORERIA

1.656.991
1.332.167
323.404
1.420
1.657.966
1.442.842
164.413
1.792
48.919
-975
1.348
373
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ANNEX V.5. RESULTATS DE L'EXERCICI

Informe del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018

QUADRE NÚM. V.5.1. DETALL RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI
(EN MILERS D'EUROS)
CONCEPTE
(+) DRETS RECONEGUTS NETS
A. NO FINANCERS (capítols 1-7)
+ Import contreta íntegre exercici corrent
- Anul·lacions exercici corrent
- Anul·lacions exercicis tancats
- Altres dades exercici corrent
- Altres dades exercicis tancats
B. FINANCERS (capítols 8 i 9)
+ Import contreta íntegre exercici corrent
- Anul·lacions exercici corrent
- Anul·lacions exercicis tancats
- Altres dades exercici corrent
- Altres dades exercicis tancats
(-) OBLIGACIONS RECONEGUDES
A. NO FINANCERES (capítols 1-7)
- Obligacions reconegudes exercici corrent
+ Anul·lacions d'obligacions exercicis tancats
B.FINANCERES (capítols 8 i 9)
- Obligacions reconegudes exercici corrent
+ Anul·lacions d'obligacions exercicis tancats
= RESULTAT DE L'EXERCICI

2018
1.558.315
1.558.315

1.560.646
1.819
510
2
1.544.743
1.542.432
1.542.432
2.311
2.311
13.572
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QUADRE NÚM. V.5.2. DETALL DEL COMPTE DE RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL
(EN MILERS D'EUROS)
CONCEPTES
2018
1. Ingressos tributaris i cotitzacions socials
396
a) Impostos
b) Taxes
396
2. Transferències i subvencions rebudes
1.528.617
a) De l'exercici
1.528.490
a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici
21.747
a.2) Transferències
1.506.742
a.3) Subvencions rebudes per a cancel·lació de passius que no suposin finançament específic d'un element
patrimonial
b) Imputació de subvencions per a immobilitzat no financer
128
c) Imputació de subvencions per a actius corrents i altres
3. Vendes netes i prestacions de serveis
20.296
a) Vendes netes
b) Prestació de serveis
20.296
4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor
5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat
6. Altres ingressos de gestió ordinària
2.625
7. Excessos de provisions
5.767
A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)
1.557.701
8. Despeses de personal
-784.278
a) Sous, salaris i assimilats
-627.492
b) Carregues socials
-156.786
9. Transferències i subvencions concedides
-218.218
10. Aprovisionaments
-483.031
11. Altres despeses de gestió ordinària
-41.897
a) Subministraments i serveis exteriors
-39.926
b) Tributs
-1.971
c) Altres
12. Amortització de l'immobilitzat
-31.914
B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9-10+11+12)
-1.559.338
I. RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA (A+B)
-1.638
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda
-147
14. Altres partides no ordinàries
-4.771
a) Ingressos
29
b) Despeses
-4.801
II. RESULTAT DE LES OPERACIONS NO FINANCERES (I+13+14)
-6.556
15. Ingressos financers
209
a) De participacions en instruments de patrimoni
b) De valors negociables i de crèdits de l'actiu immobilitzat
209
b.1) En entitats del grup, multigrup i associades
b.2) Altres
209
16. Despeses financeres
-15.407
a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades
b) Altres
-15.407
17. Despeses financeres imputades a l'actiu
18. Variació del valor raonable en actius i passius financers
19. Diferències de canvi
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers
-591
a) D'entitats del grup, multigrup i associades
b) Altres
-591
III. RESULTAT DE LES OPERACIONS FINANCERES (15+16+17+18+19+20)
-15.790
IV. RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) NET DE L'EXERCICI (II+III)
-22.345
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2017
61
61
1.515.497
1.515.493
30.977
1.484.516
4
18.227
18.227
3.288
852
1.537.926
-736.854
-589.244
-147.610
-213.400
-451.022
-33.689
-31.075
-2.614
-31.030
-1.465.995
71.931
-855
696
-1.550
71.077
477
477
477
-21.988
-21.988
-1.129
-1.129
-22.640
48.436

VI. AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS
ANNEX VI.1. PRESSUPOST INICIAL I MODIFICACIONS

Informe del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018

QUADRE NÚM. VI.1.1. DESPESES: MODIFICACIONS DE CRÈDIT PER PROGRAMES I TIPOLOGIES
(EN MILERS D'EUROS)
MODIFICACIONS DE CRÈDIT
CRÈDIT DEFINITIU
CLASSIFICACIÓ
CRÈDIT
TRANSFERÈNCIES
CRÈDITS
INCORP.
TOTAL %TOTAL
%VAR.
FUNCIONAL/PROGRAMES INICIAL AMPL.
RECTIF.
IMPORT
GENERATS ROMANENTS MODIF. MODIF.
S/INICIAL
POS. NEG. NETES
1.Funcionament institucional
i administració general
14 Regulació econòmica
142 Gestió del sistema
tributari
142A Gestió i inspecció de
9.208
- 304 -304
9.208
0,00%
tributs
142B Suport a la gestió
1.175
1.175
0,00%
tributària
Total 142
10.383
- 304 -304
- 10.383
0,00%
TOTAL
10.383
- 304 -304
- 10.383
0,00%
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ANNEX VI.2. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

Informe del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018

QUADRE VI.2.1. INGRESSOS: DETALL DELS DRETS RECONEGUTS NETS
(EN MILERS D'EUROS)
OPERACIONS CORRENTS
1. IMPOSTS DIRECTES
2. IMPOSTS INDIRECTES
3. TAXES, PRESTACIÓ DE SERVEIS I ALTRES INGRESSOS
Venda de béns
Reintegrament d'operacions corrents
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
De comunitats autònomes
5. INGRESSOS PATRIMONIALS
Interessos de dipòsits
Total operacions corrents
OPERACIONS DE CAPITAL
6. ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
De comunitats autònomes
Total operacions de capital
OPERACIONS FINANCERES
8. ACTIUS FINANCERS
9. PASSIUS FINANCERS
Total operacions financeres
TOTAL

IMPORT
180
9
171
10.284
10.284
0
0
10.464
85
85
85
10.549
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QUADRE NÚM. VI.2.2. DESPESES: DETALL DE LES OBLIGACIONS RECONEGUDES
(EN MILERS D'EUROS)
IMPORT
OPERACIONS CORRENTS
1. DESPESES DE PERSONAL
Retribucions d'alts càrrecs
Retribucions de funcionaris i personal estatutari
Retribucions de personal laboral
Altre personal
Incentius al rendiment
Quotes socials

6.640
55
5.276
62
47
1.200

2. DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
Arrendaments i cànons
Reparacions, manteniment i conservació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei

2.546
128
118
2.242
57

3. DESPESES FINANCERES
Interessos de préstecs

134
134

4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
TOTAL OPERACIONS CORRENTS

9.319

OPERACIONS DE CAPITAL
6. INVERSIONS REALS
Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis
Inversió de caràcter immaterial

118
18
100

7 .TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

-

TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL

118

8. ACTIUS FINANCERS
9. PASSIUS FINANCERS
TOTAL OPERACIONS FINANCERES
TOTAL

9.437
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ANNEX VI.3. DESPESES PLURIENNALS

Informe del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018

QUADRE NÚM. VI.3.1. COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A EXERCICIS FUTURS, PER CAPÍTOL, ARTICLE I EXERCICI
(EN MILERS D'EUROS)
ANUALITAT
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
2019
2020
2021
2022
2023
TOTAL
%/TOTAL
2. DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
20 Arrendaments i cànons
116
88
75
75
75
427
16,9%
21 Reparació, manteniment i conservació
181
181
7,2%
22 Material, subministraments i altres
967
560
369
1.895
75,1%
23 Indemnitzacions per raó del servei
15
4
19
0,7%
TOTAL
1.278
652
443
75
75
2.522
100,0%
%/tot.
50,67%
25,84%
17,57%
2,96%
2,96%
100,00%
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Informe del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018

CONCEPTE
II. IMMOBILITZAT MATERIAL
1. Terrenys
2. Construccions
3. Infraestructures
4. Béns del patrimoni històric
5. Altre Immobilitzat material
TOTAL IMMOBILITZAT MATERIAL

QUADRE NÚM. VI.4.1. DETALL DE LES AMORTITZACIONS D’IMMOBILITZAT
(EN MILERS D'EUROS)
ACUMULADA A 01/01/2018 DOTACIÓ DE L'EXERCICI BAIXES

ACUMULADA A 31/12/2018

306
-

34
-

-

339
-

303
609

39
72

-

342
681

QUADRE NÚM. VI.4.2. ESTAT DE TRESORERIA
(EN MILERS D'EUROS)
CONCEPTE
1.COBRAMENTS
- Pressupost corrent
- Pressuposts tancats
- Operacions no pressupostàries
2. PAGAMENTS
- Pressupost corrent
- Pressuposts tancats
- Devolució d’ingressos
- Operacions no pressupostàries
I. FLUX NET DE TRESORERIA (1-2)
3. SALDO INICIAL DE TRESORERIA
II. SALDO FINAL DE TRESORERIA

IMPORT
1.431.153
4.171
5.720
1.421.262
1.442.429
9.433
106
1.432.890
-11.276
60.463
49.188
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Informe del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018

QUADRE NÚM. VI.5.1. DETALL DEL RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI
(EN MILERS D'EUROS)
CONCEPTE
(+) DRETS RECONEGUTS NETS
A. NO FINANCERS (capítols 1 - 7)
+ Contreta íntegra exercici corrent
10.549
- Anul·lacions exercici corrent
- Anul·lacions exercicis tancats
- Altres dades exercici corrent
- Altres dades exercicis tancats
B. FINANCERS (capítols 8 i 9)
+ Contreta íntegra exercici corrent
- Anul·lacions exercici corrent
- Anul·lacions exercicis tancats
- Altres dades exercici corrent
- Altres dades exercicis tancats
(-) OBLIGACIONS RECONEGUDES
A. NO FINANCERES (capítols 1 - 7)
- Obligacions reconegudes exercici corrent
-9.437
+ Anul·lacions d'obligacions exercicis tancats
B. FINANCERES (capítols 8 i 9)
- Obligacions reconegudes exercici corrent
+ Anul·lacions d'obligacions exercicis tancats
= RESULTAT DE L'EXERCICI

427

2018
10.549
10.549

-

-9.437
-9.437
1.112

Informe del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018

QUADRE VI.5.2. AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

Exercici 2018

OBJECTE SOCIAL:
Gestionar, liquidar, inspeccionar i recaptar els tributs propis de la CAIB, així com per
delegació de l'Estat, els tributs estatals cedits totalment a la CAIB, i la resta de tributs de
l'Estat recaptats a les Illes Balears
Exercir la potestat sancionadora respecte dels tributs i recàrrecs l’aplicació dels quals
correspongui a l’Agència o a qualsevol altre òrgan o entitat de la CAIB.
Gestionar la recaptació executiva dels recursos integrants de la CAIB
Exercir les funcions de recaptació i, si s’escau, de gestió, inspecció i liquidació dels
recursos titularitat d’altres administracions públiques que, mitjançant llei, conveni,
delegació de competències o encomana de gestió, siguin atribuïdes a la CAIB.

INGRESSOS
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, prestació de serveis i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI NEGATIU

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
III. Inversions immobiliàries
IV. Inv. en empr. i ent. del grup i assoc. l/t
V. Inversions financeres a llarg termini
VI. Actius per imposts diferits
VII. Deutors comercials no corrents
B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
III. Deutors comerc. i altres comptes a cobrar
IV. Inv. en empr. del grup i assoc. c/t
V. Inversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

2018

179.645,73
10.284.340,00
30,10
10.464.015,83
0,00
85.000,00
85.000,00
10.549.015,83
0,00
0,00
0,00
10.549.015,83
0,00

2018
2.889.192,41
0,00
2.889.192,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77.964.618,91
0,00
0,00
28.757.449,62
0,00
19.588,86
0,00
49.187.580,43
80.853.811,32

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
2018
A) OPERACIONS CONTINUADES
3.025.566,93
1. Import net de la xifra de negocis
0,00
2. Var. exist. produc. acab. i en curs de fabr.
0,00
3. Treballs realitz. per l'entitat per al seu actiu
0,00
4. Aprovisionaments
0,00
5. Altres ingressos d'explotació
32.871.349,89
6. Despeses de personal
-6.597.906,74
7. Altres despeses d'explotació
-25.137.743,93
8. Amortització de l'immobilitzat
-72.063,30
9. Imputació de subv. de l'immob. no financer
0,00
10. Excessos de provisions
0,00
11. Deterior. i result. per alien. de l'immob.
40.452,61
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
1.104.088,53
12. Ingressos financers
30,10
13. Despeses financeres
-95.596,32
14. Var. de valor raonable en inst. financers
0,00
15. Diferències de canvi
0,00
16. Deterior. i resultat per alien. d'inst. financ.
0,00
A.2) RESULTAT FINANCER
-95.566,22
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A1+A2)
1.008.522,31
17. Imposts sobre beneficis
0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI OP.CONT (A3+17)
1.008.522,31
B) RESULTAT PER OP.INTERROMPUDES
0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A4+B)
1.008.522,31

PARTÍCIPS

%

CAIB

100.00

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2017
DESPESES
1. Despeses de personal
2. Despeses corrents en béns i serveis
18.248,73 3. Despeses financeres
10.042.746,83 4. Transferències corrents
3,30
10.060.998,86 OPERACIONS CORRENTS
0,00 6. Inversions reals
90.000,00 7. Transferències de capital
90.000,00 OPERACIONS DE CAPITAL
10.150.998,86 OPERACIONS NO FINANCERES
0,00 8. Actius financers
0,00 9. Passius financers
0,00 OPERACIONS FINANCERES
10.150.998,86 TOTAL DESPESES
0,00 RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU
BALANÇ DE SITUACIÓ
2017
PATRIMONI NET I PASSIU
2.902.446,41 A) PATRIMONI NET
0,00 A-1) Fons propis
2.902.446,41 I. Capital
0,00 II. Reserves
0,00 III. Resultats d'exercicis anteriors
0,00 IV. Altres aportacions de socis
0,00 V. Resultat de l'exercici
0,00 VI. Altres instruments de patrimoni net
A-2) Ajusts per canvis de valor
77.144.579,50 A-3) Subvencions, donacions i llegats
0,00 B) PASSIU NO CORRENT
0,00 I. Provisions a llarg termini
16.638.322,53 II. Deutes amb entitats de crèdit
0,00 III. Altres passius no corrents
43.076,72 C) PASSIU CORRENT
0,00 I. Deutes amb entitats de crèdit
60.463.180,25 II. Altres passius corrents
80.047.025,91 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

2018
6.639.765,77
2.545.504,91
133.510,72
0,00

2017
6.041.017,82
2.829.870,71
196.334,69
0,00

9.318.781,40
118.017,96
0,00
118.017,96
9.436.799,36
0,00
0,00
0,00
9.436.799,36
1.112.216,47

9.067.223,22
113.699,94
0,00
113.699,94
9.180.923,16
0,00
0,00
0,00
9.180.923,16
970.075,70

2018
12.679.897,59
12.679.897,59
0,00
0,00
8.162.552,09
3.508.823,19
1.008.522,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68.173.913,73
27.396,74
68.146.516,99
80.853.811,32

2017
11.671.375,28
11.671.375,28
0,00
0,00
7.097.648,72
3.508.823,19
1.064.903,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68.375.650,63
65.311,14
68.310.339,49
80.047.025,91

ALTRES DADES
2017
3.194.710,11
0,00
0,00
0,00
0,00
30.143.711,97
-5.954.303,99
-22.333.318,75
-81.885,54
0,00
0,00
-486.127,24
1.288.076,45
3,30
-223.176,38
0,00
0,00
0,00
-223.173,08
1.064.903,37
0,00
1.064.903,37
0,00
1.064.903,37

PRESENTACIÓ DE:
Comptes anuals
Informe d'auditoria
Firma d'auditoria
Deute viu a final de l'exercici
Contractes formalitzats
Subvencions i ajudes concedides
PERSONAL
Nombre mitjà de treballadors
Mitjana de despesa de personal
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SÍ
NO
X
X
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS, S.L.
Nre. operacions
Import total
0,00
0,00
26,00
620.698,25
0,00
0,00
2018
143,00
46.139,21

2017
141,00
42.229,11
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RESULTAT DEL CONTROL FINANCER I DE L'AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA FINANCERA

«[…]

»Opinió amb excepcions

»Hem fet una auditoria financera dels comptes anuals de L'Agència Tributària de les Illes Balears (l’Entitat), que comprenen el balanç al 31 de desembre
de 2018, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net i la liquidació del pressupost corresponents a l’exercici anual acabat en aquesta data,
com també la memòria dels comptes anuals que inclou un resum de les polítiques comptables significatives.

»En la nostra opinió, excepte pels possibles efectes i pels efectes de les qüestions descrites en la secció Fonament de l’opinió amb excepcions del nostre
informe, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes materials, la imatge fidel de la situació financera de l'Entitat a 31 de desembre de
2018, com també dels resultats de les seves operacions i de la liquidació del pressupost corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, i de
conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que ha aplicat l’Entitat que és el Pla General de Comptabilitat Pública de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.

»Fonament de l’opinió amb excepcions

»En el desenvolupament del nostre treball s’han posat de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten l'opinió de l’informe:

»Limitació a l’abast

»L’epígraf «IV. Creditors i altres comptes a pagar» del passiu corrent del balanç adjunt presenta un saldo de 67.727.583,22 euros (67.902.583,90 euros a
l’exercici anterior). Formant part d'aquest saldo hi ha classificat un import de 53.656.154,11 euros (66.260.322,56 euros a l'exercici anterior) que correspon
a la partida «4. Creditors per administració de recursos per compte d'altres ens públics». La formació d'aquest saldo és conseqüència de l’exercici d'una
de les competències que té encomanades l'ATIB, com és la gestió i recaptació dels recursos titularitat d'altres administracions públiques que mitjançant
Llei, conveni, delegació de competències o encomana de gestió siguin atribuïdes a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Per tant, aquest import
correspon a les actuacions per delegació realitzades per l’ATIB i pendents de liquidació als ens públics que resulten els titulars que varen encomanar
aquesta gestió. Els registres comptables de l'Entitat no permeten determinar la composició o desglossament d'aquest saldo per creditor i no consta
aquesta informaei6 en altres fitxers extracomptables. Tampoc no hem pogut aplicar procediments alternatius satisfactoris per verificar la raonabilitat dels
saldos esmentats. En conseqüència, no hem pogut obtenir una evidència suficient i adequada de la raonabilitat de la valoració i la classificació dels saldos
de creditors, per import de 53.656.154,11 euros (66.260.322,56 euros a l’exercici anterior), que figuren a la partida «4. Creditors per administració de
recursos per compte d'altres ens públics» de l’epígraf «VI. Creditors i altres compres a pagar» del passiu corrent del balanç adjunt, ni de l’efecte, si és el
cas, sobre el compte del resultat econòmic patrimonial adjunt. No obstant, del saldo per import de 53.656.154,11 euros. segons els llistats
extracomptables facilitats per l'Entitat, durant l'exercici 2019 i fins a la data de preparació del present informe es van liquidar, globalment, 37.950.109,84
euros.

»Excepcions
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»Per afavorir el procés de recaptació de tributs, l'Entitat va signar convenis amb les entitats financeres per aplicar el «Quadern 60», de les normes o
protocols de l'Associació Espanyola de la Banca (AEB), que resulta un procés de recaptació que facilita el compliment de les seves obligacions als
contribuents i permet gestionar amb major eficiència els recursos públics. Operativament, el procediment es materialitza, en primera instància, en un
conjunt de comptes bancaris la titularitat dels quals correspon a l'Entitat, anomenats «comptes no operatius» o «comptes restringits de recaptació». Una
vegada processada la informació, d'acord amb els terminis establers entre l' ATIB i les entitats financeres, el conjunt dels saldos recaptats es traspassen
als comptes bancaris operatius. Comptablement, mentre aquest saldos es troben als comptes restringits de recaptació, l'ATIB registra el procés amb un
efecte compensador tant a l'actiu com al passiu corrent, utilitzant els epígrafs «altres comptes per cobrar» i «altres comptes per pagar», respectivament.
Ara bé. formant part de la resposta rebuda per part d'una de les entitats financeres amb les que opera l'ATIB, en aquests comptes restringits de
recaptació, consta a la data de tancament de l'exercici, un saldo per un total de 675.596,32 euros, que no es troba registrar per l'Entitat. En conseqüència.
l'epígraf «III. Deutors i altres comptes a cobrar» de l'actiu corrent del balanç adjunt està infravalorat en 675.596,32 euros i l'epígraf «IV. Creditors i altres
comptes a pagar» del passiu corrent del balanç adjunt esta infravalorat en els mateix import.

»L'Entitat, fins al tancament de l’exercici anterior, erròniament, seguia el criteri de no incloure, formant part dels seus registres comptables, el saldo
corresponent als comptes bancaris no operatius , comentats al paràgraf anterior. Durant el període 2018, es pren la decisió de corregir aquest error
registrant com a part de la informació comptable aquests saldos. La nota «2.5. Canvis criteris comptables» de la memòria adjunta comenta aquesta
situació, no obstant, es presenta el fet com un canvi de política comptable, en lloc d'indicar que es tracta d'una correcció d'errors. Aquesta nota assenyala
que per problemes informàtics no s'ha pogut reexpressar les xifres comparatives. Aquesta qüestió afecta a saldos per un import total de 6.325.517,50
euros. D' acord amb el marc normatiu d'informació financera aplicat per l'Entitat, quan es produeixi un canvi de criteri comptable o esmena d'errors
corresponents a exercicis anteriors que tinguin importància relativa, atenent al principi d'uniformitat, s’aplicarà de manera retroactiva i el seu efecte es
calcularà des de l’exercici més antic per al qual es disposi d'informació. Aquesta aplicació retroactiva consisteix en aplicar la nova política comptable a les
transaccions, altres esdeveniments i condicions, a les que afecti; com si aquesta política s'hagués aplicat sempre, per la qual cosa aquest canvi motivarà
el corresponent ajust per l'efecte acumular de les variacions dels actius i passius en el saldo inicial, així com la modificació de les xifres afectades en la
informació inicial amb la finalitat de facilitar la comparabilitat entre exercicis. En conseqüència, les xifres comparatives de l’epígraf «III. Deutors i altres
compres a cobrar» de l'actiu corrent del balanç adjunt estan infravalorades en 6.325.517,50 euros i les xifres comparatives l’epígraf «IV. Creditors i altres
comptes a pagar» del passiu corrent del balanç estan infravalorades en els mateix import.

[…]

»Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la nostra opinió amb excepcions.

»Altres qüestions

»Tal com s'indica en la nota 2 de la memòria adjunta, d'acord amb la normativa que regeix l’actuació de l’Entitat, els comptes anuals adjunts, els han
preparat l’òrgan de govern d'acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’Entitat amb el propòsit de mostrar la imatge fidel. En
conseqüència, els comptes anuals adjunts s'han preparat en virtut d'aquest marc normatiu d'informació financera i han estat auditats aplicant les Normes
d'Auditoria del Sector Públic de la Intervenció General de l'Estat. Aquest informe en cap cas s'ha d'entendre com un informe d’auditoria en els termes
prevists en la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes vigent a Espanya.

»L'Entitat no ha aportat l'evidència documental adequada i suficient per verificar el compliment, durant l'exercici 2018, de la normativa sobre prevenció de
riscos laborals.

»L'entorn normatiu que regula la protecció de dades de caràcter personal es troba representat per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril
de 2016. Aquestes normes reforcen els drets dels ciutadans vetllant per la privacitat en referència a la seguretat de les dades personals. En aquest ordre,
cal que l'Entitat realitzi diferents actuacions per adaptar les seves polítiques i procediments a aquest entorn normatiu, atès que durant l'exercici 2018 el
compliment resulta parcial. En aquest sentit l'entitat va manifestar que es troba previst durant el període 2019 arribar a assolir aquest objectiu d’adaptació
a l’esmentat entorn normatiu. Pertoca afegir. a més, que cal coordinar aquestes actuacions d’adaptació amb el Recaptador de la zona de Mallorca.
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[...]

»Responsabilitats de la direcció i dels responsables del govern de l’Entitat en relació als comptes anuals

[...]

»Els comptes anuals de l’exercici 2018 que han esta objecte del treball d’auditoria varen ser formulats per l’òrgan de govern de l’Entitat el 12 d’abril de
2019 i varen ser posats a la disposició de C.M.S. Auditors Associats, S.L. el 15 d’abril de 2019.»
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VII. PRESSUPOST CONSOLIDAT I ESTATS AGREGATS
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COMPTE

QUADRE NÚM. VII.1. ESTATS CONSOLIDATS: BALANÇ DE L'EXERCICI 2018
(EN MILERS D'EUROS)
ACTIU CONSOLIDAT
A) Actiu no corrent

200, 201 (2800), (2801)
203, (2803), (2903)
206, (2806), (2906)
207, (2807), (2907)

210, (2810), (2910), (2990)
211, (2811), (2911), (2991)
212, (2812), (2912), (2992)
213, (2813), (2913), (2993)
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814),
(2815), (2816), (2817), (2818), (2819),
(2914), (2915), (2916), (2917), (2918),
(2919), (2999)
2300, 2310, 235, 237, 2390 232, 233, 234

I. Immobilitzat intangible
1. Inversió en recerca i desenvolupament
2. Propietat industrial i intel·lectual
3. Aplicacions informàtiques
4. Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cedits
5. Altre immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
1. Terrenys
2. Construccions
3. Infraestructures
4. Béns del patrimoni històric

5. Altre immobilitzat material
6. Immobilitzat en curs i avançaments

220, (2820), (2920)
221, (2821), (2921)
2301, 2311, 2391

III. Inversions immobiliàries
1. Terrenys
2. Construccions
3. Inversions immobiliàries en curs i avançaments

2400, (2930)
2401, 2402, 2403, (248), (2931)
241, 242, 245, (294), (295)
246, 247

IV. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup,
multigrup i associades
1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats de dret públic
2. Inversions financeres en patrimoni de societats mercantils
3. Crèdits i valors representatius de deute
4. Altres inversions

250, (259), (296)
251, 252, 254, 256, 257, (297), (298)
253
258, 26

V. Inversions financeres a llarg termini
1. Inversions financeres en patrimoni
2. Crèdits i valors representatius de deute
3. Derivats financers
4. Altres inversions financeres
B) Actiu corrent

38, (398)
37, (397)
30, 35, (390), (395)
31, 32, 33, 34, 36, (391), (392), (393),
(394), (396)
430, 431, 435, 436, 4430, (4900)
4301, 4431, 440, 441, 442, 445, 446, 447,
449, (4901), 550, 555, 557, 558
47

I. Actius en estat de venda
II Existències
1. Actius construïts o adquirits per a altres entitats
2. Mercaderies i productes acabats
3. Aprovisionaments i altres
III. Deutors i altres comptes per cobrar
1. Deutors per operacions de gestió

45

2. Altres comptes per cobrar
3. Administracions públiques
4. Deutors per administració de recursos per compte d'altres ens
públics

530, (539), (593)

IV. Inversions financeres a curt termini en entitats del grup,
multigrup i associades
1. Inversions financeres en patrimoni de societats mercantils

435

2018
1.630.864

2017
1.642.810

20.844
0
4
12.294
0
8.546

14.101
0
4
10.014
0
4.082

1.534.779
169.182
1.000.441
232.087
22.740

1.561.852
186.986
986.834
217.410
24.726

91.423
18.906

83.963
61.933

0
0
0
0

0
0
0
0

74.315
0
3.488
70.827
0

66.848
0
3.777
63.072
0

926
7
918
0
1

9
7
1
0
1

428.815

673.268

0

0

26.889
0
21.516

25.286
0
19.336

5.373

5.949

255.359
189.269

257.334
160.726

54.014
580

85.358
308

11.496

10.942

22.451
0

20.545
0
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QUADRE NÚM. VII.1. ESTATS CONSOLIDATS: BALANÇ DE L'EXERCICI 2018
(EN MILERS D'EUROS)
COMPTE
ACTIU CONSOLIDAT
4302, 4432, (4902), 531, 532, 535, (594),
(595)
2. Crèdits i valors representatius de deute
536, 537, 538
3. Altres inversions
540, (549), (596)
4303, 4433, (4903), 541, 542, 544, 546,
547, (597), (598)
543
545, 548, 565, 566

2018

2017
22.451
0

20.545
0

V. Inversions financeres a curt termini
1. Inversions financeres en patrimoni

448
0

389
0

2. Crèdits i valors representatius de deute
3. Derivats financers
4. Altres inversions financeres

389
39
20

306
0
82

7

7

123.661
0
123.661
2.059.679

369.707
0
369.707
2.316.078

480, 567

VI. Ajustos per periodificació

577
556, 570, 571, 573, 575, 576

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
1. Altres actius líquids equivalents
2. Tresoreria
TOTAL GENERAL
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COMPTE

QUADRE NÚM. VII.1 ESTATS CONSOLIDATS: BALANÇ DE L'EXERCICI 2018
(EN MILERS D'EUROS)
PASSIU CONSOLIDAT
A) Patrimoni net

100

I. Patrimoni aportat

120
129

II. Patrimoni generat
1. Resultats d'exercicis anteriors
2. Resultats d'exercici

136
133
134

III. Ajustos per canvis de valor
1. Immobilitzat no financer
2. Actius financers disponibles per a la venda
3. Operacions de cobertura

130, 131, 132

IV. Altres increments patrimonials pendents d'imputació a resultats
B) Passiu no corrent

14

I. Provisions a llarg termini

15
170, 177
176
171, 172, 173, 174, 178, 18

II. Deutes a llarg termini
1. Obligacions i altres valors negociables
2. Deutes amb entitats de crèdit
3. Derivats financers
4. Altres deutes

16

III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini
C) Passiu corrent

58
50
520, 527
526
4003, 521, 522, 523, 524, 528, 560,
561

I. Provisions a curt termini
II. Deutes a curt termini
1. Obligacions i altres valors negociables
2. Deute amb entitats de crèdit
3. Derivats financers
4. Altres deutes

4002, 51

III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini

4000, 401, 405, 406
4001, 41, 550, 554, 557, 559
47
45

IV. Creditors i altres comptes per pagar
1. Creditors per operacions de gestió
2. Altres comptes per pagar
3. Administracions públiques
4. Creditors per administració de recursos per compte d'altres ens públics
5. Creditors no pressupostaris

485, 568

V. Ajustos per periodificació
TOTAL GENERAL
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2018
-8.435.076

2017
-8.423.067

429.455

429.455

-8.889.009
-8.875.426
-13.583

-8.867.770
-8.541.870
-325.900

0
0
0
0

0
0
0
0

24.478

15.247

8.285.266

8.642.102

212.641

292.441

8.072.625
650.000
6.482.788
0
939.837

8.349.662
650.000
6.575.773
0
1.123.889

0

0

2.209.489

2.097.043

27.206

85.178

1.282.156
14.123
1.023.928
0

1.148.584
14.105
895.529
0

244.105

238.950

0

0

900.127
497.721
299.213
46.868
53.661
2.664

863.280
509.820
240.089
46.158
66.275
937

0

0

2.059.679

2.316.078
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COMPTE
720, 722, 723, 728, 73
740, 742

QUADRE NÚM. VII.2 ESTATS CONSOLIDATS: COMPTE DE RESULTATS 2018
(EN MILERS D'EUROS)
DESCRIPCIÓ
1. Ingressos tributaris i cotitzacions socials
a) Impostos
b) Taxes

2018
4.185.415
4.139.944
45.471

2017
3.639.021
3.593.522
45.499

-318.108
-318.651
112.635
-431.286

-200.944
-201.101
6
-201.107

0

0

544

157

0

0

20.296
0
20.296

18.227
0
18.277

752

2. Transferències i subvencions rebudes
a) De l'exercici
a.1) subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici
a.2) transferències
a.3) subvencions rebudes per a cancel·lació de passius que no
suposin finançament específic d'un element patrimonial

7530

b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer

754

c) Imputació de subvencions per a actius corrents i altres

700, 701,702, 703, 704, (706), (708), (709)
741, 705

3. Vendes netes i prestacions de serveis
a) Vendes netes
b) Prestació de serveis

71*, 7930, 7937, (6930), (6937)

4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de
fabricació i deteriorament de valor

0

0

780, 781, 782, 783

5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat

0

0

776, 777

6. Altres ingressos de gestió ordinària

-553.742

39.711

795

7. Excessos de provisions

291.900

46.993

A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)

3.625.761

3.543.008

(640), (641)
(642), (643), (644), (645)

8. Despeses de personal
a) Sous, salaris i assimilats
b) Càrregues socials

-1.522.370
-1.269.941
-252.429

-1.423.431
-1.201.903
-221.528

(65)

9. Transferències i subvencions concedides

-1.693.759

-1.544.862

10. Aprovisionaments

-483.031

-451.022

-483.031

-451.022

(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933

a) Consum de mercaderies i altres aprovisionaments
b) Deteriorament de valor de mercaderies, primeres matèries i altres
aprovisionaments

0

0

(62)
(63)
(676)

11. Altres despeses de gestió ordinària
a) Subministraments i serveis exteriors
b) Tributs
c) Altres

-216.055
-190.642
-2.888
-22.525

-186.131
-182.700
-3.380
-51

(68)

12. Amortització de l'immobilitzat

-42.388

-41.701

-3.957.602

-3.647.147

-331.841

-104.139

13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de
l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda

-151

3.331

a) Deteriorament de valor
b) Baixes i alienacions

41
-192

-486
3.817

751
750

(600), (601), (602), (603), (604), (605),
(607), 606, 608, 609, 61*

B) TOTAL DE DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)

(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792,
799, 7938
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672),

438
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COMPTE

QUADRE NÚM. VII.2 ESTATS CONSOLIDATS: COMPTE DE RESULTATS 2018
(EN MILERS D'EUROS)
DESCRIPCIÓ

(674)
7531

c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer

773, 778
(678)

2018

2017
0

0

14. Altres partides no ordinàries
a) Ingressos
b) Despeses

-71.632
98.759
-170.391

-71.630
42.328
-113.958

II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)

-403.624

-172.438

7631, 7632
761, 762, 769, 76454, (66454)

15. Ingressos financers
a) De participacions en instruments de patrimoni
a.1) En entitats del grup, multigrup i associades
a.2) En altres entitats
b) De valors negociables i de crèdits de l'actiu immobilitzat
b.1) En entitats del grup, multigrup i associades
b.2) Altres

3.953
0
0
0
3.953
747
3.205

4.808
0
0
0
4.808
917
3.891

(663)
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)

16. Despeses financeres
a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades
b) Altres

-183.692
0
-183.692

-139.697
0
-139.697

784, 785, 786, 787

17. Despeses financeres imputades a l'actiu

0

0

18. Variació del valor raonable en actius i passius financers
a) Derivats financers

0
0

0
0

0

0

7641, (6641)

b) Altres actius i passius a valor raonable amb imputació en resultats
c) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles
per a la venda

0

0

768, (668)

19. Diferències de canvi

0

0

569.780

-18.573

-289

43

b) Altres

570.069

-18.616

III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20)
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)

390.041
-13.583

-153.462
-325.900

7630
760

7646, (6646), 76459, (66459)
7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642),
(66452), (66453)

20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius
financers
7960, 7961, 7965, 766 (6960), (6961),
(6965), (666), 7970, (6970), (6670)
765, 7966, 7971, (665), (6671), (6962),
(6966), (6971)

a) D'entitats del grup, multigrup i associades

439
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SUBSECTORS
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CAIB
ENS DEPENDENTS DE LA CAIB:
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS
Entitats públiques empresarials
Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)
Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental
(ABAQUA)
Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears
(AETIB)
Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)
Institut Balear de la Natura (IBANAT)
Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears
(IDI)
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius
(IBISEC)
Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
(EPRTVIB)
Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears (FOGAIBA)
Ports de les Illes Balears
Institut Balear de la Joventut (IB-Jove)
Servei d'Informació Territorial de les Illes Balears
(SITIBSA)
Serveis de Millora Agrària i Pesquera (SEMILLA)
Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i
Innovació de les Illes Balears (IBETEC)
Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears
(GSAIB)
Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)
Total entitats públiques empresarials
Societat mercantil dependent

QUADRE NÚM. VII.3 ESTATS AGREGATS: LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2018
DRETS RECONEGUTS (EN MILERS D'EUROS)
3. TAXES,
PREST.
SERVEIS I
6. ALIENACIÓ
7.
1. IMP.
2. IMP.
ALTRES
4. TRANSF. 5. INGRESSOS D'INVERSIONS TRANSF. 8. ACTIUS 9. PASSIUS TOTAL DRETS
DIRECTES INDIRECTES INGRESSOS CORRENTS PATRIMONIALS
REALS
CAPITAL FINANCERS FINANCERS RECONEGUTS
1.431.118

2.708.112

86.577

-338.435

4.689

3.023

-5.536

37.463

889.606

4.816.617

-

-

23.687

1.493.620

365

-

41.153

-

-

1.558.825

-

-

180

10.284

0

-

85

-

-

10.549

-

-

1.812

2.147

4.325

138

11.302

-

19.662

39.387

-

-

50.086

3.838

0

-

40.831

-

-

94.756

-

-

380
6.893
874

2.091
27.701
19.723

32
574
0

-

25.293
28.987
5.406

1.359
-

19.882
-

29.154
84.037
26.003

-

-

1.349

3.323

-

531

1.309

471

-

6.984

-

-

-

3.010

-

-

22.967

10.975

-

36.952

-

-

683

29.600

1.928

-

1.500

133

-

33.845

-

-

79
22.197
954

10.147
2.760
1.887

0
232
0

-

67.973
70

161
113

-

78.360
25.188
3.023

-

-

80
572

708
4.911

17

-

150
5.706

-

-

937
11.206

-

-

1.078

2.310

8

-

1.147

-

-

4.542

-

-

10.657
346
98.039

400
4.488
119.044

0
7.116

669

440
213.081

500
13.712

39.543

11.497
5.334
491.204
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SUBSECTORS
Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU
(GEIBSA)
Total societat mercantil dependent
Fundacions dependents
Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts
Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB)
Fundació Institut Socioeducatiu s’Estel
Fundació per a l'Esport Balear
Fundació Robert Graves
Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de
Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears
Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears
Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears
Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (Fundació
BIT)
Fundació Orquestra Simfònica Illes Balears
Total fundacions dependents
Consorcis dependents
Centre Balears Europa (CBE)
Consorci Escola d'Hoteleria de les Illes Balears
Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes
Balears (COFIB)
Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials
de les Illes Balears
Consorci per al Foment d'Infraestructures
Universitàries (COFIU)
Consorci Velòdrom Palma Arena
Consorci per al Desenvolupament d'Actuacions de
Millora i Construcció d'Infraestructures en el Territori
de l’Entitat Local Menor de Palmanyola
Consorci per a la Millora de les Infraestructures
Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització
de l'Oferta de l'Illa de Mallorca (Consorci Borsa
d'Allotjaments Turístics)

QUADRE NÚM. VII.3 ESTATS AGREGATS: LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2018
DRETS RECONEGUTS (EN MILERS D'EUROS)
3. TAXES,
PREST.
SERVEIS I
6. ALIENACIÓ
7.
1. IMP.
2. IMP.
ALTRES
4. TRANSF. 5. INGRESSOS D'INVERSIONS TRANSF. 8. ACTIUS 9. PASSIUS TOTAL DRETS
DIRECTES INDIRECTES INGRESSOS CORRENTS PATRIMONIALS
REALS
CAPITAL FINANCERS FINANCERS RECONEGUTS
-

-

-

4.365
4.365

-

-

905
905

963
963

-

6.233
6.233

-

-

421
24
210
46

2.951
10.232
4.731
66

27
30
-

-

0
84
11.292
135

680
-

-

3.400
10.341
16.943
247

-

-

2.425
9.440
3.085

21.494
5
2.950

124
0
8

-

478
-

-

-

24.521
9.444
6.043

-

-

9.677
353
25.680

1.934
6.009
50.373

577
767

-

1.882
400
14.272

23
702

-

14.093
6.763
91.795

-

-

138
1.087

938
2.737

2
449

-

2
150

-

-

1.081
4.423

-

-

0
-

928
294

-

-

136
12.086

-

-

1.064
12.380

-

-

-

1.663

-

-

3.504

-

-

5.167

-

-

-

246
734

216

-

451
11.140

-

-

697
12.091

-

-

-

-

-

-

234

-

-

234

-

-

10.422

-

2

-

137

-

-

10.561
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SUBSECTORS
Consorci d'Aigües de les Illes Balears
Consorci de Transports de Mallorca (CTM)
Consorci per a la Protecció i Acollida de les Persones
Disminuïdes Psíquiques Profundes de les Illes Balears
(APROP)
Total consorcis dependents
Total entitats del sector públic instrumental
TOTAL CAIB I ENTITATS DEPENDENTS

QUADRE NÚM. VII.3 ESTATS AGREGATS: LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2018
DRETS RECONEGUTS (EN MILERS D'EUROS)
3. TAXES,
PREST.
SERVEIS I
6. ALIENACIÓ
7.
1. IMP.
2. IMP.
ALTRES
4. TRANSF. 5. INGRESSOS D'INVERSIONS TRANSF. 8. ACTIUS 9. PASSIUS TOTAL DRETS
DIRECTES INDIRECTES INGRESSOS CORRENTS PATRIMONIALS
REALS
CAPITAL FINANCERS FINANCERS RECONEGUTS
194
194
28.854
8.281
2.031
39.167
0
1.431.118

0
2.708.112

40.502
164.221
274.980

1.448
17.270
191.052
1.358.012

442

2.699
3.369
11.252
16.321

669
3.692

30.064
258.322
294.024

15.378
52.840

39.543
929.150

4.147
91.205
680.437
7.068.249
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SUBSECTORS
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES
BALEARS
ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CAIB
ENS DEPENDENTS DE LA CAIB:
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES
BALEARS
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS
Entitats públiques empresarials
Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)
Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental
(ABAQUA)
Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears
(AETIB)
Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)
Institut Balear de la Natura (IBANAT)
Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears
(IDI)
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis
Educatius (IBISEC)
Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
(EPRTVIB)
Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears (FOGAIBA)
Ports de les Illes Balears
Institut Balear de la Joventut (IB-Jove)
Servei d'Informació Territorial de les Illes Balears
(SITIBSA)
Serveis de Millora Agrària i Pesquera (SEMILLA)
Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions
i Innovació de les Illes Balears (IBETEC)
Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears
(GSAIB)
Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)
Total entitats públiques empresarials

QUADRE NÚM. VII.4 ESTATS AGREGATS: LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DE 2018
OBLIGACIONS RECONEGUDES (EN MILERS D'EUROS)
2. DESP.
CORRENTS
1. DESP.
BÉNS I
3. DESP.
4. TRANSF.
6. INV.
7. TRANSF.
8. ACTIUS
9. PASSIUS TOTAL OBLIG.
PERSONAL
SERVEIS FINANCERES CORRENTS
REALS
CAPITAL
FINANCERS FINANCERS RECONEGUDES

RESULTAT
PRESSUP.

731.187

104.720

127.084

2.493.333

250.835

412.873

41.329

860.056

5.021.416

-204.799

781.452

505.820

4.098

217.999

32.624

440

-

2.311

1.544.743

14.082

6.640

2.546

134

-

118

-

-

-

9.437

1.112

2.237

4.032

1.526

-

2.486

-

-

22.791

33.071

6.315

3.404

17.526

6.267

-

36.292

-

-

32.502

95.992

-1.236

2.665
10.647
16.531

234
12.668
4.032

3
10.843
-

293
-

6.433
18.034
1.412

16.785
60

-

819
35.273
402

27.233
87.465
22.437

1.922
-3.429
3.565

2.050

1.866

-

1.099

867

-

-

1.309

7.191

-207

1.792

466

888

-

15.988

-

-

5.795

24.928

12.024

5.378

25.422

5

-

2.644

-

-

491

33.940

-95

6.763
4.579
1.773

1.576
3.795
1.035

139
3.206
-

1.617
-

365
7.304
207

60.182
-

-

1.174
6.428
-

71.815
25.312
3.016

6.545
-124
7

625
3.021

135
2.105

160

-

113
195

-

-

5.495

872
10.977

65
229

507

2.672

0

-

320

-

-

-

3.499

1.044

9.296
1.270
72.540

2.455
1.491
81.509

23.037

3.118
6.128

2.465
6
95.132

77.026

0

112.479

14.215
5.886
467.850

-2.719
-552
23.354
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SUBSECTORS
Societat mercantil dependent
Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU
(GEIBSA)
Total societat mercantil dependent
Fundacions dependents
Fundació per als Estudis Superiors de Música i
Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB)
Fundació Institut Socioeducatiu s’Estel
Fundació per a l'Esport Balear
Fundació Robert Graves
Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de
Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes
Balears
Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes
Balears
Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes
Balears
Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia
(Fundació BIT)
Fundació Orquestra Simfònica Illes Balears
Total fundacions dependents
Consorcis dependents
Centre Balears Europa (CBE)
Consorci Escola d'Hoteleria de les Illes Balears
Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les
Illes Balears (COFIB)
Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears
Consorci de Recursos Sociosanitaris i
Assistencials de les Illes Balears
Consorci per al Foment d'Infraestructures
Universitàries (COFIU)
Consorci Velòdrom Palma Arena
Consorci per al Desenvolupament d'Actuacions de
Millora i Construcció d'Infraestructures en el
Territori de l’Entitat Local Menor de Palmanyola
Consorci per a la Millora de les Infraestructures

QUADRE NÚM. VII.4 ESTATS AGREGATS: LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DE 2018
OBLIGACIONS RECONEGUDES (EN MILERS D'EUROS)
2. DESP.
CORRENTS
1. DESP.
BÉNS I
3. DESP.
4. TRANSF.
6. INV.
7. TRANSF.
8. ACTIUS
9. PASSIUS TOTAL OBLIG.
PERSONAL
SERVEIS FINANCERES CORRENTS
REALS
CAPITAL
FINANCERS FINANCERS RECONEGUDES

RESULTAT
PRESSUP.

3.574
3.574

803
803

0

0

1.027
1.027

0

0

0

5.405
5.405

828
828

2.994
7.612
2.667
60

514
2.547
951
42

294
1

36
1.013
-

46
600
1

10.729
-

-

84
563
135

3.554
10.279
16.817
241

-154
62
126
6

19.190

2.967

-

1.235

551

-

-

-

23.943

578

4.120

4.588

0

-

91

-

-

18

8.817

627

3.304

1.992

1

281

26

-

-

-

5.604

438

8.318
4.511
52.776

3.172
1.189
17.963

45
342

4
14
2.582

206
250
1.771

10.729

0

1.676
2.476

13.421
5.964
88.640

672
798
3.155

886
2.473

200
1.397

-

-

1
150

-

-

-

1.088
4.020

-7
403

-

834
14

280

-

236
-

-

-

12.204

1.070
12.498

-6
-118

306

133

1.040

-

3.135

-

-

92

4.705

462

397

0
988

75
616

-

8.027

-

-

451
3.139

526
13.167

172
-1.076

-

5
10

-

-

1.052

3.508

234
-

-

239
4.570

-5
5.991
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SUBSECTORS
Turístiques i per al Foment de la
Desestacionalització de l'Oferta de l'Illa de
Mallorca (Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics)
Consorci d'Aigües de les Illes Balears
Consorci de Transports de Mallorca (CTM)
Consorci per a la Protecció i Acollida de les
Persones Disminuïdes Psíquiques Profundes de
les Illes Balears (APROP)
Total consorcis dependents
Total entitats del sector públic instrumental
TOTAL CAIB I ENTITATS DEPENDENTS

QUADRE NÚM. VII.4 ESTATS AGREGATS: LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DE 2018
OBLIGACIONS RECONEGUDES (EN MILERS D'EUROS)
2. DESP.
CORRENTS
1. DESP.
BÉNS I
3. DESP.
4. TRANSF.
6. INV.
7. TRANSF.
8. ACTIUS
9. PASSIUS TOTAL OBLIG.
PERSONAL
SERVEIS FINANCERES CORRENTS
REALS
CAPITAL
FINANCERS FINANCERS RECONEGUDES

RESULTAT
PRESSUP.

546

35.002

0
-

-

3.719

-

-

194
-

195
39.266

0
-99

3.479
8.086
136.976
1.656.254

370
38.953
139.229
752.313

2.012
25.390
156.706

0
8.710
2.720.042

298
16.618
114.547
398.123

3.508
91.263
504.577

234
234
41.563

16.080
131.035
993.402

4.147
85.489
647.384
7.222.980

5.716
33.053
-154.731
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SUBSECTORS
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CAIB
ENS DEPENDENTS DE LA CAIB:
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

QUADRE NÚM. VII.5 ESTATS AGREGATS: BALANÇ A 31 DE DESEMBRE DE 2018
(EN MILERS D'EUROS)
ACTIU
PASSIU
PATRIMONI NET
AJUSTS PER
SUBV.
NO
TOTAL
FONS
CANVIS DE DONACIONS I
CORRENT
CORRENT
ACTIU
PROPIS
VALOR
LLEGATS

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS
Entitats públiques empresarials
Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)
Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA)
Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB)
Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)
Institut Balear de la Natura (IBANAT)
Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC)
Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB)
Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
(FOGAIBA)
Ports de les Illes Balears
Institut Balear de la Joventut (IB-Jove)
Servei d'Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA)
Serveis de Millora Agrària i Pesquera (SEMILLA)
Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de
les Illes Balears (IBETEC)
Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears (GSAIB)
Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)
Total entitats públiques empresarials
Societat mercantil dependent
Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSA)
Total societat mercantil dependent
Fundacions dependents
Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques

NO
CORRENT

CORRENT

TOTAL
PASSIU

823.305

322.928

1.146.233

-8.730.172

-

-

7.820.287

2.056.119

1.146.233

804.670

250.908

1.055.578

282.417

-

-

464.979

308.182

1.055.578

2.889

77.965

80.854

12.680

-

-

-

68.174

80.854

122.062
384.270
79.379
503.372
40.805
3.275
32.460
11.609

65.413
48.876
74.830
35.723
12.213
5.892
27.295
27.632

187.475
433.146
154.210
539.095
53.018
9.167
59.755
39.242

-52.694
2.195
-1.976
-12.301
-1.127
4.055
720
3.420

-

51.272
257.039
20.645
228.482
40.133
647
12.778
-

166.472
119.049
30.822
237.282
310
909
32.397
22.861

22.426
54.863
104.717
85.632
13.702
3.556
13.860
12.961

187.475
433.146
154.210
539.095
53.018
9.167
59.755
39.242

56.954
395.141
1.283
1.390
9.678

65.211
41.496
452
338
11.529

122.165
436.637
1.734
1.728
21.207

280.671
-1.552
141
4.088

67
-

7.344
77.604
1.345
1.336
757

49.543
67.425
1.500
1
8.123

65.211
10.936
442
250
8.239

122.165
436.637
1.734
1.728
21.207

5.661
2.270
70
1.649.680

7.202
3.911
1.491
429.501

12.863
6.181
1.561
2.079.181

-1.697
-694
-488
222.762

67

4.887
2.270
706.539

16
487
737.197

9.657
4.118
2.048
412.616

12.863
6.181
1.561
2.079.181

3.081
3.081

2.198
2.198

5.279
5.279

1.427
1.427

0

1.614
1.614

1
1

2.236
2.236

5.279
5.279

276

1.589

1.865

1.228

-

1

-

636

1.865

446

Informe del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018

QUADRE NÚM. VII.5 ESTATS AGREGATS: BALANÇ A 31 DE DESEMBRE DE 2018
(EN MILERS D'EUROS)
ACTIU
PASSIU
PATRIMONI NET
AJUSTS PER
SUBV.
NO
TOTAL
FONS
CANVIS DE DONACIONS I
CORRENT
CORRENT
ACTIU
PROPIS
VALOR
LLEGATS

SUBSECTORS
de les Illes Balears (FESMAE-IB)
Fundació Institut Socioeducatiu s’Estel
Fundació per a l'Esport Balear
Fundació Robert Graves
Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de
l'Autonomia Personal de les Illes Balears
Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears
Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears
Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (Fundació BIT)
Fundació Orquestra Simfònica Illes Balears
Total fundacions dependents
Consorcis dependents
Centre Balears Europa (CBE)
Consorci Escola d'Hoteleria de les Illes Balears
Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears
(COFIB)
Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes
Balears
Consorci per al Foment d'Infraestructures Universitàries (COFIU)
Consorci Velòdrom Palma Arena
Consorci per al Desenvolupament d'Actuacions de Millora i
Construcció d'Infraestructures en el Territori de l’Entitat Local
Menor de Palmanyola
Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per
al Foment de la Desestacionalització de l'Oferta de l'Illa de
Mallorca (Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics)
Consorci d'Aigües de les Illes Balears
Consorci de Transports de Mallorca (CTM)
Consorci per a la Protecció i Acollida de les Persones
Disminuïdes Psíquiques Profundes de les Illes Balears (APROP)
Total consorcis dependents
TOTAL CAIB I ENTITATS DEPENDENTS

NO
CORRENT

CORRENT

TOTAL
PASSIU

1.748
12.300
1.735

1.600
4.974
150

3.348
17.274
1.884

296
-707
15

-

1.241
8.008
1.594

844
4.934
135

966
5.039
140

3.348
17.274
1.884

30.244
1.358
247
28.446
455
76.808

5.161
6.742
15.699
18.394
3.776
58.085

35.405
8.100
15.946
46.840
4.231
134.893

81
7.027
751
31.698
527
40.916

0

30.241
325
1.672
6.205
235
49.522

74
4.913
1.104
2.765
14.769

5.083
674
8.610
7.834
705
29.687

35.405
8.100
15.946
46.840
4.231
134.893

3
388

474
1.787

477
2.175

226
145

-

3
344

10
-

238
1.686

477
2.175

1.219
20.419

541
12.626

1.761
33.046

178
-

-

1.131
-

20.421

451
12.625

1.761
33.046

122.315
3.606
101.724

27.359
1.163
6.151

149.674
4.769
107.875

5.276
5
80

-

52.036
76.978

88.668
3.606
24.626

3.694
1.158
6.192

149.674
4.769
107.875

2.321

385

2.706

26

-

1.977

467

235

2.706

9.831
80
5.029

65.638
140
9.769

75.469
220
14.798

245
202
-585

-

810
18
5.029

71.527
-

2.888
10.354

75.469
220
14.798

1.769
268.706
3.629.139

2.145
128.179
1.269.764

3.914
396.885
4.898.903

2.651
8.449
-8.161.522

0
67

736
139.062
896.737

-2
209.323
9.246.557

529
40.051
2.917.065

3.914
396.885
4.898.903
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QUADRE NÚM. VII.6 ESTATS AGREGATS: COMPTE DE RESULTATS ECONÒMIC PATRIMONIAL DE L'EXERCICI 2018
(EN MILERS D'EUROS)
OPERACIONS CONTINUADES

SUBSECTORS
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CAIB
ENS DEPENDENTS DE LA CAIB:
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS
Entitats públiques empresarials
Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)
Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA)
Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB)
Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)
Institut Balear de la Natura (IBANAT)
Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC)
Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB)
Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)
Ports de les Illes Balears
Institut Balear de la Joventut (IB-Jove)
Servei d'Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA)
Serveis de Millora Agrària i Pesquera (SEMILLA)
Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes
Balears (IBETEC)
Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears (GSAIB)
Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)
Total entitats públiques empresarials
Societat mercantil dependent
Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSA)
Total societat mercantil dependent
Fundacions dependents
Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes
Balears (FESMAE-IB)
Fundació Institut Socioeducatiu s’Estel
Fundació per a l'Esport Balear

RESULTAT
D'EXPLOTACIÓ

RESULTAT
FINANCER

RESULTAT
OPERACIONS
CONTINUADES

IMPOST S.
BENEFICIS

OPERACIONS
INTERROMP.

RESULTAT DE
L'EXERCICI

-398.172

405.926

-

7.754

-

7.754

-6.556

-15.790

-

-22.345

-

-22.345

1.104

-96

-

1.009

-

1.009

-3.174
6.137
3
13.590
1
-714
-2.278
19.984
145
16.914
155
-779
-4.204

-1.467
-5.656
-3
-10.843
0
3
-733
1.954
-139
-3.138
0
-221

0
17

-4.641
481
2.747
1
-711
-3.011
21.938
6
13.776
155
-779
-4.408

-4
-

-4.641
481
2.747
1
-715
-3.011
21.938
6
13.776
155
-779
-4.408

-944
-1.094
-604
43.139

-20.244

17

-944
-1.094
-604
22.912

-4

-944
-1.094
-604
22.908

77
77

0

0

77
77

0

77
77

-102
12
215

-98

-

-102
12
116

-

-102
12
116
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QUADRE NÚM. VII.6 ESTATS AGREGATS: COMPTE DE RESULTATS ECONÒMIC PATRIMONIAL DE L'EXERCICI 2018
(EN MILERS D'EUROS)
OPERACIONS CONTINUADES

SUBSECTORS
Fundació Robert Graves
Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia
Personal de les Illes Balears
Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears
Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears
Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (Fundació BIT)
Fundació Orquestra Simfònica Illes Balears
Total fundacions dependents
Consorcis dependents
Centre Balears Europa (CBE)
Consorci Escola d'Hoteleria de les Illes Balears
Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB)
Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears
Consorci per al Foment d'Infraestructures Universitàries (COFIU)
Consorci Velòdrom Palma Arena
Consorci per al Desenvolupament d'Actuacions de Millora i Construcció
d'Infraestructures en el Territori de l’Entitat Local Menor de Palmanyola
Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de
la Desestacionalització de l'Oferta de l'Illa de Mallorca (Consorci Borsa
d'Allotjaments Turístics)
Consorci d'Aigües de les Illes Balears
Consorci de Transports de Mallorca (CTM)
Consorci per a la Protecció i Acollida de les Persones Disminuïdes Psíquiques
Profundes de les Illes Balears (APROP)
Total consorcis dependents
TOTAL CAIB I ENTITATS DEPENDENTS

RESULTAT
D'EXPLOTACIÓ

RESULTAT
FINANCER

RESULTAT
OPERACIONS
CONTINUADES

IMPOST S.
BENEFICIS

OPERACIONS
INTERROMP.

RESULTAT DE
L'EXERCICI

7

-1

-

5

-

5

794
457
2.981
672
5.036

0
7
-45
-137

-156
-156

794
464
2.781
672
4.742

0

794
464
2.781
672
4.742

-911
-1.941
100
280
1.955
75
365

-280
-974
-75
-616

-

-911
-1.941
100
981
0
-251

-

-911
-1.941
100
981
0
-251

-5

-

-

-5

-

-5

-4
-6.675

2
0
-

-

2
-4
-6.675

-

2
-4
-6.675

-379
-7.139
-362.512

-1.943
367.717

0
-139

-379
-9.082
5.066

0
-4

-379
-9.082
5.062
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