
FUNDACION PRIVADA CROMOSUMA 

MEMÒRIA ABREUJADA DELS COMPTES ANUALSDE L’EXERCICI  

TANCAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2017 

 

NOTA 1. NATURALESA I ACTIVITATS 

La Fundació Cromosuma, amb NIF G66782715, va ser constituïda el 19 de juliol de 
2016 i té carácter privat. Els seus estatuts s’adapten a les exigències de la Llei de 
Fundacions de la Generalitat de Catalunya i actua sota el Protectorat d’aquesta.  

La Fundació té per objecte social millorar la qualitat de vida de les persones amb 
Síndrome de Down i altres discapacitats intelectuals i/o funcionals, principalment nens 
i adolescents, promovent, desenvolupant i potenciant activitats, programes i/o serveis 
que estiguin encaminats a aconseguir la plena inclusió a la societat i a la familia, la 
participación social i el màxim desenvolupament de les capacitats per la construcció de 
la seva propia identitat i el seu projecte de vida. 

Les activitats realitzades durant el 2017 han estat: 

 Sessions formació professionals Hospital General de Catalunya i Hospital Sant 
Joan de Déu. 

 Organització i execució de diferents accions de captació de Fons: 
o Torneig pàdel solidari  “Juega&Suma” 13-14/05 
o III Milla Nàutica solidària amb els Bombers de Barcelona 02/07. 
o Participació a la “The Family Run” organitzada per les Supercurses 

21/05 
o Calendari solidari 2018 amb la participació de més de 20 famílies de la 

Fundació. 
 Obres i moblament del local C/ Ballester 17 BCN, per posar en marxa el Centre 

Cromosuma. Inauguració del centre al Novembre 2018. 
 Col·laboracions amb diferents entitats / empreses: Hospital Sant Joan de Déu 

de Barcelona, Vista Òptica, Dog King, Club futbol Can Mir i Lenoarmi. 
 Posada en marxa d´onze beques piscina. 

 

 

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

Imatge fidel 

En compliment de la legislació vigent, el Patronat Executiu de la Fundació ha formulat 
els comptes anuals adjunts amb l’objectiu de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de 
la situació financera i dels excedents o dèficits generat en el exercici 2017, conforme a 
les disposicions legals en matèria comptable d’acord amb el Decret 259/2008 pel qual 
s’aprova el Pla sectorial de comptabilitat de les fundacions i associacions. 

Principis comptables 

Els esmentats comptes anuals han estat preparats d’acord amb els principis 
comptables generalment acceptats, a partir dels registres auxiliars de comptabilitat. El 



Patronat Executiu estima que els comptes anuals del exercici 2017 s’aprovaran sense 
variacions significatives. 

Comparació de la informació 

Els comptes anuals es presenten comparant la informació amb les xifres 
corresponents a l’exercici anterior. 

Elements aplegats en diverses partides 

En compliment de la normativa vigent, no s’han segregat ni agrupat elements o 
partides del balanç de situació, ni del compte de pèrdues i guanys, ni de l’estat de 
canvis en el patrimoni net, en formes diferents a les estructures normatives 
establertes. 

Canvis de criteris comptables 

La Fundació no ha fet canvis i/o correccions d’errors que afectin a patrimoni net. 

 

NOTA 3. DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS 

La proposta de distribució del resultat de l’exercici finalitzat el 31 de Desembre de 
2017, formulada per el Patronat Executiu és la següent: 

En €.    

Bases de repartiment 2017  

Excedent de l'exercici  32.179,07  
Total base repartiment  32.179,07  

Distribució a   

Fons Dotacionals 0,00  
Romanent  
Excedents negatius 0,00  
Excedents pendents d’aplicació en activitats 
fundacionals 32.179,07  
Compensació d´excedents negatius d´exercicis 
anteriors  0,00  
Total Distribució 32.179,07  

 

NOTA 4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ APLICADES 

Els comptes anuals adjunts han estat formulats d’acord amb els principis comptables i 
normes de valoració i classificació generalment acceptats. Els principals són els 
següents: 

Immobilitzat Intangible 

Els actius intangibles es registren pel seu cost d’adquisició i/o producció i, 
posteriorment, es valoren al seu cost menys, segons procedeixi, la seva corresponent 
amortització acumulada i/o pèrdues per deteriorament que hagin experimentat. 

Immobilitzat material 



L’immobilitzat material es valora pel seu preu d’adquisició, deduïda l’amortització 
acumulada corresponent. Els adquirits a títol gratuït figuren pel seu valor de mercat en 
el moment de l’adquisició, segons resulta del certificat i peritatge en poder de la 
Fundació. 

L’amortització de l’immobilitzat material es calcula sistemàticament pel mètode lineal 
en funció de la vida útil dels respectius béns. 

Instruments financers 

La Fundació presenta la informació considerant la naturalesa dels instruments 
financers i les categories establertes en la norma de registre i valoració 9a i 10a. 

Les diferents categories d’actius financers són les següents: 

Partides a cobrar i a pagar 

Inclouen els actius i passius financers originats per a la venda i prestació de serveis, 
fruit de les operacions que li són pròpies per a desenvolupar la seva activitat. 

Es valoren inicialment per el seu valor raonable, que és el preu de la transacció. Amb 
posterioritat i en la mesura en que el seu import s’espera recuperar en el curt termini, 
es valoren per el seu valor nominal. 

Les pèrdues per deteriorament, corresponen a la diferència entre el seu valor en llibres 
i el valor de fluxos d’efectiu que s’espera recuperar. 

Impost sobre Societats 

La Fundació, com a entitat sense ànim de lucre, acollida a la Llei 49/2002, de 23 de 
desembre,  de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius 
fiscals al mecenatge, i que rendeix comptes a la Direcció General de Drets i Entitats 
Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, està exempta d’aquest tribut. 

Reconeixements d’ingressos i despeses 

Els ingressos i despeses s’imputen en funció del principi de meritació, és a dir, que es 
produeix el corrent real de béns i serveis que els mateixos representen, amb 
independència del moment que es produeixi el corrent monetari o financer derivat 
d’ells. Concretament, els ingressos es calculen al valor raonable de la contraprestació 
a rebre i representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en el 
marc ordinari de l’activitat, deduïts els descomptes i impostos. 

Subvencions, donacions i llegats rebuts 

Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen inicialment 
com a ingressos directament imputats al patrimoni net i s’imputen al compte de 
resultats com a ingressos sobre una base racional i sistemàtica de forma 
correlacionada amb les despeses derivades de la subvenció, donació o llegat o 
inversió subjecta de la subvenció. 

Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables es registren 
com passius de l’empresa fins que adquireixen la condició de no reintegrables. 

NOTA 5. IMMOBILITZAT INTANGIBLE I MATERIAL 



L’immobilitzat a 31 de desembre de 2017 és com segueix: 

 
Saldo a 31-12-

2016 Altes  Baixes Saldo a 31-12-2017 
INSTAL·LACIONS  0,00 12.808,61   12.808,61 
TOTAL 0,00 12.808,61 0,00 12.808,61 

 

L’amortització és la següent: 

 
Saldo a 31-12-

2016 Dotació Baixes Saldo a 31-12-2017 
INSTAL·LACIONS  0,00 652,71   652,71 
TOTAL 0,00 652,71 0,00 652,71 

 

NOTA 6. INSTRUMENTS FINANCERS 

Detall dels actius financers a 31 de Desembre de 2017      

Actius financers a curt termini, amb excepció de les inversions en el patrimoni 
d’entitats del grup, multigrup i associades 

 

 

Detall dels passius financers a 31 de desembre de 2017       

Passius financers a curt termini 

 

NOTA 7. TRESORERIA 

La composició dels saldos en bancs i caixa el 31 de desembre és la següent:   

                 Classes

Categories Ex  n Ex  n- 1 Ex  n Ex  n- 1 Ex  n Ex  n- 1 Ex  n Ex  n- 1 Ex  n Ex  n- 1 Ex  n Ex  n- 1 Ex  n Ex  n- 1

Actius financers
mantinguts per a
negociar

Actius financers a
cost

659,00 659,00 0,00

Total 659,00 659,00 0,00

Actius financers a 
cost amortitzat 

I nst r ume nt s f i na nc er s a  l l a r g t e r mi ni I nst r ume nt s f i na nc e r s a  c ur t  t e r mi ni

Tot a l
I nst r ument s de  

pa t r i moni

Va l or s 

r e pr e se nt a t i us de  

Cr è di t s,  der i v a t s i  

a l t r e s

I nst r ume nt s de  

pa t r i moni

Va l or s 

r e pr e se nt a t i us de  

Cr è di t s,  de r i v a t s i  

a l t r e s

Classes

Categories

Ex  n Ex  n- 1 Ex  n Ex  n- 1 Ex  n Ex  n- 1 Ex  n Ex  n- 1 Ex  n Ex  n- 1

Passius financers
a cost amortitzat

Passius financers
mantinguts per a
negociar

704,08 102,77 704,08 102,77

Total 704,08 102,77 704,08 102,77

D e r i v a t s

Al t r e s

I nst r ume nt s f i na nc e r s a  l l a r g t e r mini I nst r ume nt s f i na nc e r s a  c ur t  t e r mi ni

Tot a l
D e ut e s a mb e nt i t a t s 

de  c r è di t

De r i v a t s

Al t r e s

De ut e s a mb e nt i t a t s 

de  c r è di t



 2017 2016 

Bancs Ctes. Cts. 48.022,06 € 24.536,98 € 

Total 48.022,06 € 24.536,98 € 
 

 

NOTA 8. DONATIUS I ALTRES INGRESSOS 

Els donatius provenen d’aportacions de col·laboradors amb la Fundació ja siguin 
persones físiques com jurídiques, i es registren en el compte de pèrdues i guanys . 

El detall a 31 de desembre 2017 dels ingressos per donatius enregistrats en el compte 
de resultats és el següent   

Ingressos 2017 2016 

Activitats per captació de recursos 7.698,02 14.988,97 
Donacions de patrocinadors i 
col·laboradors 

50.227,01 1.100,19 

Subvencions públiques 2.616,43 0,00 

Subvencions privades 5.000,00 0,00 

TOTAL 65.541,46 16.089,16 
 

NOTA 9. FONS PROPIS I RESERVES 

El import i els moviments en els comptes de fons fundacional i reserves han estat els 
següents: 

 Fons  Fons Exced/Dèficit Exced/Dèficit   

  Fundacional 
Pend. 
reemb 

pdt. 
Aplicació 

exercici TOTAL 

Saldo a 31-12-15           

Distrib. 2015           

Reserves volunt           

Donac. a subv, don i legats           

Resultats 2016       8.434,21 8.434,21 

Saldo a 31-12-16 30.000,00 -14.000,00 0,00 8.434,21 24.434,21 

Distrib. 2016     8.434,21 -8.434,21 0,00 

Reserves volunt         0,00 

Donac. a subv, don i legats         0,00 

Resultats 2017       32.179,07 32.179,07 

Saldo a 31-12-17 30.000,00 -14.000,00 8.434,21 32.179,07 56.613,28 

 
El fons fundacional a 31 de desembre de 2017, 30.000,00 €, corresponen al Fons 
Fundacional estatutari inscrit davant el Registre de Fundacions de la Generalitat. 

La previsió d’aportació de la resta del fons dotacional és la següent: 

Any 2018 4.000,00 



Any 2019 5.000,00 

Any 2020 5.000,00 

  14.000,00 
 

 

NOTA 10. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 

Els imports i moviments experimentats durant l’ exercici 2017 d’aquesta partida han 
estat els següents:  

  2017 2016 

Donacions  57.925,03 16.089,16 

Subvencions públiques  2.616,43  

Subvencions privades  5.000,00  

TOTAL   65.541,46 16.089,16 
 

NOTA 11. CREDITORS 

El detall a 31 de desembre de 2017 és el següent:  

En € 2017 2016 

Creditors 234,65 0,00 
TOTAL 234,65 0,00 

 

 

NOTA 12. ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 

El detall a 31 de desembre de 2017 és el següent:  

En € 2017 2016 

H.P. Creditora  469,43 102,77 
TOTAL 469,43 102,77 

 

 

NOTA 13. INGRESSOS I DESPESES 

 

Les despeses de l’exercici 2017 són les següents: 

DESPESES  
Manteniment espai activitats 4.681,33 

Manteniments informàtics 750,3 
Serveis professionals 
independents 

5988,94 



Missatgers i transports 1.149,14 

Assegurances 238,31 

Serveis bancaris 276,04 

Publicitat 7727,55 

Subministraments 1166,21 

Altres serveis 9.384,19 

Altres tributs 227,00 

Ajuts concedits 1.120,67 

Amortització 652,71 

TOTAL 33.362,39 
 

Els ingressos de l’exercici 2017 són els següents: 

INGRESSOS  
Donacions 57.925,03 

Subvencions públiques 2.616,43 

Subvencions privades 5.000,00 

TOTAL 65.541,46 
 

 

NOTA 14. REMUNERACIONS I SALDOS AMB ELS MEMBRES DELPATRONAT 
EXECUTIU 

Segons els Estatuts de la Fundació, el càrrec de Patró no està remunerat. A 31 de 
desembre de 2017, no hi ha saldos deutors ni creditors amb els membres del Patronat 
Executiu. 

NOTA 15. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A 
FINALITATS ESTATUTÀRIES 

La dotació fundacional de 16.000 € es manté ingressada en un compte bancari. 

La distribució de les rendes durant l’exercici 2017 és com segueix: 

 

Durant el 2016 i 2017 la Fundació ha iniciat la seva activitat que es veurà consolidada 
amb el funcionament, a partir del 2018, del nou centre per teràpies i tractaments. 

 

LA FUNDACIÓ HA OMÈS AQUELLS APARTATS DE LA MEMÒRIA QUE NO LI SÓN 
D’APLICACIÓ. 

Formulada a Barcelona, a 31 de Març de 2018 

N-4 N-3 N-2 N-1 N
Importe 

pendiente

Importe %

N-4

N-3 0,00

N-2 0,00

N-1 8.434,21 7.456,03 15.890,24 11.123,17 70,00% 7.456,03 7.456,03 3.667,14

N 32.179,07 32.709,58 64.888,65 45.422,06 70,00% 32.709,58 32.709,58 12.712,48

TOTAL 40.613,28 0,00 40.165,61 80.778,89 56.545,22 40.165,61 16.379,61

Recursos 
destinados a 
fines (gastos 

+ 
inversiones)

Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de sus fines

Ejercicio
Excedente 

del ejercicio
Ajustes 

negativos
Ajustes 

positivos
Base de 
cálculo

Renta a destinar



EL PATRONAT EXECUTIU 

  



  BALANÇ ABREUJAT   

N.I.F. G64378839    
FUNDACIO PRIVADA GRUP 
D'AFECTATS    
D'ESCLEROSI MÚLTIPLE       

 

Notes de 
la 

memòria 
Exercici 

2016 
Exercici 

2015 

A) ACTIU NO CORRENT   0,00  

I. Immobilitzat Intangible Nota 5   

II. Immobilitzat material Nota 5   

III. Inversions immobiliàries     

IV. Bens del Patrimoni Cultural     

V. Inversions en entitats del grup i 
associades a llarg termini     
VI. Inversions financeres a llarg 
termini.     

VII. Actius per impost diferit       

    
B) ACTIU CORRENT     

I. Existències     
II. Usuaris patrocinadors i deutors 
de les activitats i acomptes a 
cobrar     

III. Inversions en entitats del grup i 
associades a curt termini     
IV. Inversions financeres a curt 
termini      

V. Periodificacions a curt termini     
VI. Efectiu i altres actius líquids 
equivalents   24.536,98  

TOTAL ACTIU (A+B)   24.536,98  
 

  



  BALANÇ ABREUJAT   

N.I.F. G64378839    
FUNDACIO PRIVADA GRUP 
D'AFECTATS    
D'ESCLEROSI MÚLTIPLE       

 

Notes de 
la 

memòria 
Exercici 

2016 
Exercici 

2015 

A) PATRIMONI NET   24.434,21  

A-1) Fons propis Nota 9   

I. Fons dotacionals   16.000,00  

II. Fons especials     

III. Reserves     

IV. Excedents d'exercicis anteriors     
V. Excedents pendents d'aplicació en 
activitats estatutàries     

VI. Excedent de l'exercici   8.434,21  
VII. Aportacions per compensar 
pèrdues     

A-2) Ajustaments per canvi de valors     
I. Actius financers disponibles per a 
la venda      

II. Operacions de cobertura      

III. Altres      
A-3) Subvencions, donacions i 
llegats rebuts     

B) PASSIU NO CORRENT     

I. Provisions a llarg termini     

II. Deutes a llarg termini     
III. Deutes amb entitats del grup i 
associades a llarg termini     

IV. Passius per impost diferit      

V. Periodificacions a llarg termini      

C) PASSIU CORRENT   102,77  

I. Provisions a curt termini     

II. Deutes a curt termini     
III. Deutes amb entitats del grup i 
associades a curt termini     
IV. Creditors per activitats i altres a 
comptes a pagar 

Notes 11 i 
12 102,77  

V. Periodificacions a curt termini     
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 
(A+B+C)   24.536,98  

 

 

  



ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET DE L'ANY 2016 

    

A) Estat d'ingressos i despeses reconeguts 

    

 
Notes de la 

memòria 
Exercici 

2016 
Exercici 

2015 
A) RESULTAT DEL COMPTE DE 
RESULTATS   8.434,21  
INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS 
DIRECTAMENT AL PATRIMONI NET    

I. Per valoració d'instruments financers       

1. Actius financers disponible per la venda       

2. Altres ingressos/despeses       

II. Per cobertura per fluxos d'efectiu       

III. Subvencions, donacions i llegats rebuts       
IV. Per guanys i pèrdues actuarials i altres 
ajustaments       

V. Efecte impositiu       
VI. Actius no corrents i passius vinculats, 
mantinguts per a la venda       
B) Total ingressos i despeses imputats 
directament en el patrimoni net       
TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE 
RESULTATS     

VII. Per valoració d'instruments financers       

1. Actius financers disponible per a la venda       

2. Altres ingressos/despeses       

VIII. Per cobertura de fluxos d'efectiu       

IX. Subvencions, donacions i llegats       

X. Efecte impositiu       
XI. Actius no corrents i passius vinculats, 
mantinguts per a la venda       
C) Total transferències al compte de 
pèrdues i guanys       
TOTAL INGRESSOS I DESPESES 
RECONEGUTS   8.434,21  

 



   B) Estat total de canvis en el patrimoni net    
 Fons         

 Total 
Pendent de 

desemborsar Reserves 

Excedents 
exer 

anterior 

Excedents 
pendents 
destinar 

Excedent 
de 

l'exercici 

Aportacions 
per a 

compensar 
pèrdues 

Ajustaments 
per canvis 
de valors 

Subvencions, 
donacions i 

llegats TOTAL 
A) SALDO 
FINAL DE 
L'ANY 2014           
I. Total 
ingressos i 
despeses 
reconeguts           
II. Operacions 
de patrimoni net           
1. Augment de 
fons dotacional           
2. Reduccions de 
fons dotacional           
3.Conversió de 
passius financers 
en patrimoni net 
(condonació de 
deutes)           
4. Altres 
aportacions           
III. Altres 
variacions de 
patrimoni net           
B) SALDO 
FINAL DE 
L'ANY 2015           
I. Total 
ingressos i      8.434,21    8.434,21 



despeses 
reconeguts 
II. Operacions 
de patrimoni net 30.000,00 -14.000,00        16.000,00 
1. Augment de 
fons dotacional           
2. Reduccions de 
fons dotacional           
3.Conversió de 
passius financers 
en patrimoni net 
(condonació de 
deutes)           
4. Altres 
aportacions           
III. Altres 
variacions de 
patrimoni net           
C) SALDO 
FINAL DE 
L'ANY 2016 30.000,00 -14.000,00    8.434,21    24.434,21 

 



  
COMPTE DE RESULTATS 
ABREUJAT 

N.I.F. G64378839    
FUNDACIO PRIVADA GRUP 
D'AFECTATS   
D'ESCLEROSI MÚLTIPLE       

 

Notes de 
la 

memòria 

Exercici 
2016 

 

1. Ingressos per activitats 
Notes 8 i 

10 16.089,16  
2. Ajuts concedits i altres 
despeses Nota 13   
3. Variació d'existències     
4. Treballs realitzats per 
l'entitat pel seu actiu     
5. Aprovisionaments     
6. Altres ingressos de les 
activitats     
7. Despeses de personal     
8. Altres despeses 
d'explotació Nota 13 -7.654,95  
9. Amortització de 
l'immobilitzat Nota 5    
10. Subvencions, donacions i 
llegats traspassats al resultat     
11. Deteriorament i resultat 
per alienacions d’immobilitzat     
12. Altres resultats     
A.1) RESULTAT 
D'EXPLOTACIÓ   8.434,21  
14. Ingressos financers     
15. Despeses financeres     
16. Variació del valor raonable 
en instruments financers     
17. Diferències de canvi     
18. Deteriorament i resultat 
per alienacions d'instruments 
financers     
A.2) RESULTAT FINANCER     
A.3) RESULTAT ABANS DE 
IMPOSTOS   8.434,21  
19. Impostos sobre 
beneficis Nota 15   
A.4) RESULTAT DE 
L'EXERCICI   8.434,21  

 

 

 


