Unitat emissora
Departament:
Codi Orgànic:

INTERVENCIÓ

Unitat destinatària
FUNDACIÓ MIRO

05010100

Àrea:
Departament:

Núm. informe:

44‐P/2014

Destinatari/ària:

Director

Assumpte:

INFORME SOBRE ELS COMPTES ANUALS DE LA FUNDACIÓ JOAN I PILAR MIRÓ A MALLORCA
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Direcció

En compliment del que disposen l’article 136 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
de Regim Local, els articles 213 i 220 del RDLeg. 2/2004 pel que s'aprova el text refús de la Llei
reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb el previst a l’article 4.1.h) del Reial Decret
1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el Règim Jurídic dels Funcionaris d’Administració
Local amb habilitació de caràcter nacional, aquesta Intervenció presenta informe de control financer
relatiu als comptes anuals de l’exercici tancat a 31 de desembre de 2014 de la FUNDACIÓ PILAR I
JOAN MIRÓ A MALLORCA i que han estat presentades pels administradors de la Societat:
I. OBJECTIUS:

II. NORMATIVA APLICABLE:
‐ Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions (LF)
‐ RD 1491/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aproven les normes d’adaptació del
Pla General de Comptabilitat a les entitats sense ànim lucratiu i el model del Pla
d’actuació de les entitats sense ànim lucratiu
‐ Resolució de 26 de març de 2013, del Institut de Comptabilitat i Auditoria de
Comptes, pel que s’aprova el Pla de Comptabilitat de petites i mitjanes entitats
sense ànim lucratiu.
‐ Estatuts de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca aprovats per la Junta de
Patronat en data 5 d’abril de 2011 i ratificats pel Ple de l’Ajuntament de Palma de
data 19 d’abril de 2011 (BOIB núm.66 de 3 de maig del 2011).
‐ Decret 61/2007 de 18 de maig, de regulació del Registre Únic de Fundacions de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears y d’organització del exercici del
protectorat
III. ABAST:
a. L'abast d'aquest informe es limita al BORRADOR dels comptes anuals de l’exercici tancat a 31 de
desembre de 2014, formades pel Balanç de Situació, el Compte de Pèrdues i Guanys i la Memòria.
Aquest informe es limita a la comprovació dels comptes anuals de l'entitat de manera global,
segons els estats financers. No s'han fet revisions exhaustives ni treballs de camp ni dels
contractes duts a terme per l'entitat ni de l'immobilitzat, ni d'altres masses patrimonials en
concret, així com tampoc de l'eficàcia i eficiència en els objectius previstos.
b. La entitat auditada no ha presentat al∙legacions al present informe.
IV. LIMITACIONS:
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Informar sobre l’adequada presentació de la informació financera, del compliment de les normes i
directrius que li són d’aplicació.

a. Els esmentats comptes presenten les incidències i/o limitacions que es detallen a cada uns dels
apartats d'aquest informe.
b. No s’ha encarregat auditoria externa per realitzar la fiscalització dels comptes anuals 2014, ja
que no es preceptiu segons els límits de la normativa vigent (art.25.5 de la LF) i no s’ha pres cap
acord per dur a terme aquesta contractació per iniciativa d’una tercera part dels membres del
patronat (art.32 dels Estatuts de la Fundació Miró). Recomanem que s’acordi per Junta de
Patrons la contractació d’una auditoria externa pels futurs exercicis econòmics.
V. RENDICIÓ DELS COMPTES:
Els comptes anuals s'han formulat d'acord amb el Pla de Comptabilitat de petites i mitjanes
empreses sense ànim lucratiu, aprovat mitjançant Resolució del Institut de Comptabilitat i
Auditoria de Comptes (ICAC), de 26 de març de 2013, publicat al BOE núm.85 de data 9 abril
2013.
A data del present informe els comptes anuals no han estat aprovats per la Junta de Patrons. Tal
com preveu l’article 32 dels Estatuts de la Fundació Miró i l’article 25.2 de la Llei 50/2002 de
Fundacions, els comptes anuals han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta de Patrons en el
termini de sis mesos des del tancament de l'exercici. Es recorda la obligatorietat de dipositar les
comptes anuals aprovades davant el Registre Únic de Fundacions de la CAIB (art.4 Decret
61/2007 de 18 de maig, de regulació del Registre Únic de Fundacions de la CAIB).
VI. BALANÇ DE SITUACIÓ:
L’estructura que presenta el Balanç de Situació de la Societat a 31 de desembre de 2014,
comparatiu amb l’exercici precedent i expressat en milers d’euros, és la següent:

Actiu no Corrent

2014

2013

Variació

% Var.

7.456.950,00

7.564.140,20

‐107.190,20

‐1,4%

Actiu Corrent

871.247,22

838.539,36

32.707,86

3,9%

TOTAL ACTIU

8.328.197,22

8.402.679,56

‐74.482,34

‐0,9%

Patrimoni Net

8.151.096,43

8.078.324,50

72.771,93

0,9%

0,00

0,00

0,00

‐

Passiu Corrent

177.100,79

324.355,06

‐147.254,27

‐45,4%

TOTAL PASSIU

8.328.197,22

8.402.679,56

‐74.482,34

‐0,9%

Passiu no Corrent

a. Actiu:
1. Actiu no Corrent:
El valor de l’Actiu no Corrent de la Societat al tancament de l’exercici és de 7.457 milers
d’euros i representa quasi el 90% de l’Actiu. L’Immobilitzat Material és la massa patrimonial
amb més pes i experimenta un decrement net de 115 milers d’euros pel fet de que la dotació
anual per amortització (120 milers d’€) ha estat superior al saldo net d’altes i baixes
d’elements d’immobilitzat (5 milers d’€).
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Balanç de Situació

Per altre part a l’epígraf VI. Inversions financeres a llarg termini es comptabilitzen els dipòsits
bancaris constituïts a llarg termini i destinats a atorgar, mitjan els interessos que generen, els
premis i beques Sothebys i Pilar Juncosa.
2. Actiu Corrent:
Aquest epígraf augmenta un 4% respecte a l’any anterior, degut bàsicament a un increment
de les existències (productes de la tenda) en un 71%. Els deutors comercials minven en 71
milers d’euros i presenten un saldo final de 547 milers d’euros, dels quals 460 milers
corresponen a subvencions pendents d’ingrés per part de l’Ajuntament de Palma.
En quan a l’epígraf de Efectiu i altres actius líquids equivalents, a l’any 2014 hi ha un saldo
final de 113.645,52 euros als comptes bancaris. S’han revisat, com a documentació
complementaria a la Memòria, els certificats bancaris de saldos, i cal dir que coincideixen en
la seva totalitat els saldos comptables amb els saldos certificats pels diferents bancs (amb les
oportunes conciliacions bancàries si es el cas).
b. Passiu:
1. Patrimoni Net:
El Patrimoni Net de la Societat és de 8.151.096 € al tancament de l’exercici, magnitud que
s’ha mantingut al mateix nivell pràcticament que a l’any anterior. Aquest import esta
constituït principalment per la Dotació Fundacional (9.760.335€), les Reserves (201.510€) i
les Pèrdues d’Exercicis anteriors (‐1.820.261€).
2. Passiu no Corrent:
No existeixen passius no corrents (deutes a llarg termini) comptabilitzats a la Fundació.
3. Passiu Corrent:

De l’anàlisi global del Balanç de Situació a 31 de desembre de 2014 cal constatar que la
Societat presenta un Capital Circulant (o Fons de Maniobra) positiu de 694.000 €, calculat
com a diferència entre l’Actiu i Passiu Corrent, representa una millora significativa de
180.000 euros respecte de l’exercici anterior i indica que la entitat de garantida la solvència a
curt termini. Aquest indicador del fons de maniobra és essencial a l’hora d’analitzar la
solvència i liquiditat de l’Entitat a curt termini, atès que permet avaluar la capacitat que té
per poder fer front a les deutes a curt i llarg termini.
VII. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS:
L’estructura que presenta el Compte de Pèrdues i Guanys a 31 de desembre de 2014, comparatiu
amb l’exercici precedent i expressat en euros, és la detallada al quadre següent:
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El Passiu Corrent de la Societat s’ha vist reduït en 147.200 euros respecte a l’exercici anterior,
fet que suposa una disminució del 45%. Això es degut a una reducció per aquest import en el
saldo pendents d’abonar als creditors (tant comercials com operatius).

Compte de Pèrdues i Guanys
Ingressos de la entitat per act.propia

2014

2013

Variació

% Var.

1.163.259,36

1.281.668,23

‐118.408,87

‐9,2%

Vendes i altres ingressos

149.659,34

256.471,66

‐106.812,32

‐41,6%

Despeses per ajudes i altres

‐12.719,62

‐42.478,31

29.758,69

‐70,1%

86.233,25

‐23.136,90

109.370,15

‐472,7%

Aprovisionaments

‐53.450,41

‐59.944,47

6.494,06

‐10,8%

Altres ingressos de la activitat

137.230,88

64.908,58

72.322,30

111,4%

Despeses de personal

‐721.350,60

‐704.444,37

‐16.906,23

2,4%

Altres despeses d'explotació

‐652.492,38

‐644.294,48

‐8.197,90

1,3%

Amortització d'immobilitzat

‐119.834,35

‐174.971,06

55.136,71

‐31,5%

7.141,18

3.025,00

4.116,18

136,1%

‐16.323,35

‐43.196,12

26.872,77

‐62,2%

Ingressos financers

27.368,67

46.531,67

‐19.163,00

‐41,2%

Despeses financeres

‐1.532,94

‐1.700,68

167,74

‐9,9%

RESULTAT DE L'EXERCICI

9.512,38

1.634,87

7.877,51

Variació d'existències de pdtes.acabats

Altres resultats
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ

481,8%

1. El menor import dels ingressos per activitat pròpia 118 milers d’euros (‐9%) respecte de la
registrada a l’any anterior. En aquest epígraf s’inclouen les subvencions d’explotació rebudes
per part de l’Ajuntament (995.000 €) i els ingressos per entrades i visites al museu (131.759
€). Cal dir que la aportació de l’Ajuntament ha disminuït en 155.000 € en relació a l’any 2013.
L’import computat de subvenció a la explotació rebuda per l’Ajuntament coincideix amb
l’import comptabilitzat per aquesta Entitat.
2. A l’epígraf de Vendes i altres ingressos (149.659€) es comptabilitzen les vendes de la tenda,
de litografies i altres. Aquestes vendes han disminuït un 7% en relació a l’any anterior,
motivat per una petita davallada de les vendes tenda.
3. Les despeses per ajudes i altres (12.720 €) engloben els premis i les beques concedides i el
seu import està en directa relació amb els ingressos obtinguts per interessos financers del
dipositis constituïts (1.414.000 €) en concepte de Premis i Beques Sothebys i Pilar Juncosa.
4. Una disminució de l’epígraf 7.Altres ingressos de la activitat, on s’inclou l’import facturat per
préstecs d’obres a altres Exposicions i Museus. Aquest import a l’any 2014 ha estat de
118.509,00 €, per contra a l’any 2013 va ser de 145.000,00 € (‐18%).
5. Augment de les despeses de Personal en relació a l’any anterior en 17.0000 € (2.4%
augment). La plantilla mitja de l’exercici ha estat de 19 persones, una menys que a l’exercici
anterior.
6. Les altres despeses d’explotació (‐652.492 €) estan en línea amb les reals de l’any anterior.
VIII. ESTAT DE PREVISIÓ D’INGRESSOS I DESPESES:
En relació a l’Estat de Previsió d’Ingressos i Despeses presentat per la Societat per a l’exercici
2014, es deriva l’execució següent:
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La Societat ha obtingut unes pèrdues d’explotació de ‐16.323,35 euros, en front de les pèrdues
de l’any 2013 de ‐43.196,12 euros. Cal destacar:

Estat de Previsió d'Ingressos i Despeses
Ingressos de la entitat per activitat pròpia

2014

Ppto. 2014

Variació

% Var.

1.163.259,36

1.392.000,00

‐228.740,64

‐16,4%

Vendes i altres ingressos

149.659,34

160.000,00

‐10.340,66

‐6,5%

Despeses per ajudes i altres

‐12.719,62

‐45.000,00

32.280,38

‐71,7%

86.233,25

0,00

86.233,25

‐

Aprovisionaments

‐53.450,41

‐75.000,00

21.549,59

‐28,7%

Altres ingressos de la activitat

137.230,88

145.000,00

‐7.769,12

‐5,4%

Despeses de personal

‐721.350,60

‐750.074,00

28.723,40

‐3,8%

Altres despeses d'explotació

‐652.492,38

‐703.195,00

50.702,62

‐7,2%

Amortització d'immobilitzat

‐119.834,35

‐160.000,00

40.165,65

‐25,1%

7.141,18

0,00

7.141,18

‐

‐16.323,35

‐36.269,00

19.945,65

‐55,0%

Ingressos financers

27.368,67

39.269,00

‐11.900,33

‐30,3%

Despeses financeres

‐1.532,94

‐3.000,00

1.467,06

‐48,9%

RESULTAT DE L'EXERCICI

9.512,38

0,00

9.512,38

‐

Variació d'existències de pdtes.acabats

Altres resultats
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ

A nivell global Ingressos i Despeses tenim:
2014
1.570.892,68
‐1.561.380,30
9.512,38

Ppto. 2014
1.736.269,00
‐1.736.269,00
0,00

Variació

% Var.

‐165.376,32
174.888,70
9.512,38

El resultat d’explotació real es desvia del pressupostat en 9.512,38 €, xifra que indica una previsió
realista del resultat de l’exercici però revisant les partides d’ingressos i despeses s’observen
grans desviacions que no s’haurien de produir per tal considerar el pressupost com a eina molt
important de la gestió econòmico‐financera de la entitat. Al mateix temps s’observa que la
davallada dels ingressos (‐9.5%) esta en directa relació amb la davallada de les despeses (‐10%).
IX. MEMÒRIA I INFORME DE GESTIÓ:
La Memòria s’adapta en la seva forma al model normal previst al PGC i amplia i comenta el
Balanç i Compte de Pèrdues i Guanys de forma adequada i coherent amb el contingut d’aquests
estats comptables.
Comentar que l’article 25.2 LF indica que la Memòria, apart de ampliar i comentar els estats
comptables, inclourà la següent informació:
 Descripció de les activitats fundacionals
 Aplicació d’elements patrimonials als propis fins
 Grau de compliment del Pla d’Actuació
 Inventari
 Codi de conducta per a la realització d’inversions financeres temporals.
Tots aquests documents figuren a la Memòria. Cal comentar que el punt de l’Inventari entenem
que no està correctament desenvolupat, tal com indica l’article 25.2 de la Llei de Fundacions. A
aquest apartat s’han de indicar els següents aspectes:
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Estat de Previsió d'Ingressos i Despeses
INGRESOS TOTALS
DESPESES TOTALS

‐ Descripció de l’element
‐ Data d’adquisició
‐ Valor comptable
‐ Deteriorament de valor, amortitzacions i altres.
‐ Qualsevol altre circumstància significativa que afecti a l’element patrimonial.
Aquests son els camps que haurien de figurar a l’Inventari, en canvi a la Memòria s’ha detallat
l’inventari per les diferents epígrafs patrimonial (Terrenys, Construccions, Instal∙lacions
Tècniques, Mobiliari, etc) i no element per element. Comminem a la Fundació a tenir en compte
aquest punt per a les futures Comptes Anuals.
La Fundació té un Llibre d’Inventaris de les Obres, Objectes i Caixes embalatge datat a l’any 2006,
amb la relació detallada de totes les obres d’art a disposició de la Fundació (descripció, data
adquisició, valoració, etc.) i un valor econòmic (aproximadament uns 356 milions d’euros).
Aquest intervenció no te constància de la seva aprovació, així com observar que les valoracions
econòmiques s’han realitzat a nivell intern per personal de la entitat. Seria interessant dur a
terme taxacions i avaluacions tècniques externes per contrastar i valorar la totalitat d’obres d’art
en poder de la Fundació. A la comptabilitat de la Fundació no hi figuren al seu actiu els bens
d’aquesta naturalesa, s’haurien de comptabilitzar com a Patrimoni Històric Artístic. Per altra
banda s’hauria d’informatitzar tota la documentació dels bens artístics inventariables mitjançant
aplicació informàtica adequada
X. CONCLUSIONS:
A la vista dels Estats Financers que integren els comptes anuals presentats pels Administradors
de la Societat, cal concloure que els comptes anuals de la FUNDACIÓ JOAN I PILAR MIRÓ A
MALLORCA corresponents a l’exercici 2014 representen en tots els aspectes significatius la
imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la entitat, i contenen la
informació necessària per a la seva interpretació i comprensió adequada, de conformitat amb les
normes i principis comptables que li son d’aplicació.

JUAN CAÑELLAS VICH 13-05-2015

Palma,
L’interventor general
Juan Cañellas Vich (document signat electrònicament)
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