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MEMÒRIA ECONÒMICA ABREUJADA DE L’EXERCICI 2018
1. ACTIVITAT DE L’ENTITAT
a) Descripció de les activitats
La descripció de les activitats dutes a terme per la Fundació corresponents
a l’exercici 2018 queden explicades en la Memòria d’activitats que s’adjunta
com a Annex d’aquesta Memòria Econòmica.
b) Descripció del ajuts atorgats
Els ajuts que la Fundació ha atorgat durant l’exercici 2018 són els que es
mostren en el quadre següent, desglossats per activitats i amb informació
comparativa:
Activitat
Beques piscina

TOTAL:

Exercici 2018
Import

Exercici 2017
Import

2.289,18

1.120,67

2.289,18

1.120,67

Els ajuts que la Fundació ha atorgat enguany queden explicats a la Memòria
d’Activitats que s’adjunta com a annex d’aquesta Memòria Econòmica.
c) Informació dels usuaris o beneficiaris de les activitats descrites
Les persones usuàries o beneficiàries de les activitats són tots aquells
participants de les activitats que realitza la Fundació.
D’acord amb la finalitat de la Fundació, poden ser beneficiaris totes aquelles
persones lligades directament o indirecta als objectius de la mateixa,
d’acord amb les directrius i criteris que estableixi en cada moment el
Patronat.
L’últim beneficiari de totes les seves actuacions és el públic en general.
No obstant, si la Fundació ha realitzat alguna prestació més concreta,
l’elecció d’aquests beneficiaris s’ha realitzat pel Patronat amb criteris
d’imparcialitat i sempre tenint en compte les finalitats de la Fundació.
Aquest apartat queda recollit en la Memòria d’activitats que s’annexa a
aquests comptes anuals.
d) Informació d’accions per la igualtat de tracte i de sexe
Les accions dutes a terme per promoure condicions d’igualtat de tracte i
d’oportunitats entre dones i homes durant l’any queden recollides en la
Memòria d’activitats que s’annexa a aquests comptes anuals.
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e) Identificació dels convenis de col·laboració subscrits amb altres entitats
La Fundació no ha subscrit cap conveni de col·laboració amb cap entitat.

2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS
Els aspectes a tenir en compte a les bases de presentació dels Comptes
Anuals de la Fundació han estat els que a continuació es detallen:
a) Imatge fidel.
Els comptes anuals abreujats que es presenten s’han preparat a partir dels
registres comptables de la FUNDACIÓ i es presenten d’acord amb la
legislació vigent i amb les normes i principis establerts en el Pla de
Comptabilitat de les Fundacions i les Associacions subjectes a la legislació
de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008 de 23 de
desembre, del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i el
Decret 125/2010, de 14 de setembre, de modificació del Pla de comptabilitat
de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la
Generalitat de Catalunya, amb l’objecte de mostrar la imatge fidel del
patrimoni, de la situació financera i dels resultats de les seves operacions.
No han existit raons excepcionals que hagin recomanat la no aplicació de
disposicions legals en matèria de comptabilitat, per a mostrar la imatge fidel
a què es refereix la legislació vigent en matèria d’entitats sense afany de
lucre.
b) Principis comptables no obligatoris aplicats.
No ha estat necessari, ni s’ha cregut convenient, per part de l’administració
de la Fundació, l’aplicació de principis comptables diferents dels obligatoris.
Tant en el desenvolupament del procés comptable de l’exercici, com en la
confecció dels presents Comptes Anuals, no ha estat vulnerat cap principi
comptable obligatori a què es refereix la part primera del Pla General de
Comptabilitat del Decret 259/2008.
No hi ha cap principi comptable que, sent obligatori, s’hagi deixat d’aplicar.
c) Comparació de la informació
Els comptes anuals corresponents a l’exercici 2018 es presenten, a efectes
comparatius, junt amb la informació dels comptes anuals de l’exercici 2017.
Les partides contingudes es poden comparar de forma homogènia d’acord
amb l’estructura del Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions
subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret
259/2008, de 23 de desembre.
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d) Agrupació de partides
No hi ha hagut cap agrupació de partides al balanç, al compte de resultats o
a l’estat de canvis en el patrimoni net que s’hagi de desglossar per tal d’una
millor comprensió dels Comptes Anuals.
La informació tampoc ha estat agregada en altres apartats de la memòria.
e) Elements recollits en diverses partides
No existeixen elements patrimonials de l’Actiu o del Passiu que figurin en
més d’una partida del balanç.
f) Canvis en criteris comptables
No hi ha hagut cap ajustament per canvis en criteris comptables realitzats
durant l’exercici.
g) Correcció d’errors
No s’han detectat errors existents al tancament, ni de l’exercici actual ni
d’altres anteriors, que obliguin a formular de nou els comptes anuals.

3. APLICACIÓ DE RESULTATS
A continuació es detalla la proposta d’aplicació de l’excedent de l’exercici
segons l’acord de la Junta del Patronat:
Bases de repartiment
Excedent de l’exercici
Excedents pendents d’aplicació en activitats estatutàries
Total base de repartiment = Total aplicació
Aplicació a
Fons dotacional o fons social
Fons especials
Romanent
Excedents pendents d’aplicació en activitats estatutàries
Compensació d’excedents negatius d’exercicis anteriors
Resultats negatius de l’exercici
Total aplicació = Total base de repartiment

3

2018
17.487,85
44,86
17.532,71

2017
32.179,07

17.532,71

15.158,07
17.021,00

17.532,71

32.179,07

32.179,07

FUNDACIÓN CROMOSUMA

2018

4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ

Immobilitzat intangible
Els béns compresos en l’immobilitzat intangible s’han valorat pel preu
d’adquisició i minorat per les corresponents amortitzacions acumulades i
qualsevol pèrdua per deteriorament de valor coneguda. El preu d’adquisició
inclou les despeses addicionals que es produeixen necessàriament fins a la
posada en condicions de funcionament del bé.
Els costos d’ampliació, substitució o renovació que augmenten la vida útil
del bé objecte, o la capacitat econòmica d’aquest, es comptabilitzen com a
major import de l’immobilitzat intangible, amb la consegüent retirada
comptable dels elements substituïts o renovats.
Així mateix, les despeses periòdiques de manteniment, conservació i
reparació, s’imputen a resultats com a cost de l’exercici en el qual s’incorre.
No s’han produït durant l’exercici partides que puguin ser considerades com
a ampliació, modernització o millora de l’immobilitzat intangible.
No s’han realitzat treballs de l’empresa per al seu immobilitzat intangible.
No hi ha cap bé de l’immobilitzat intangible que tingui una vida útil
indefinida.
Béns integrants del patrimoni cultural
La Fundació no té cap bé que pugui estar inclòs en aquest capítol.
Immobilitzat material
Els béns compresos en l’immobilitzat material s’han valorat pel preu
d’adquisició i minorat per les corresponents amortitzacions acumulades i
qualsevol pèrdua per deteriorament de valor coneguda. El preu d’adquisició
inclou les despeses addicionals que es produeixen necessàriament fins a la
posada en condicions de funcionament del bé.
Els costos d’ampliació, substitució o renovació que augmenten la vida útil
del bé objecte, o la capacitat econòmica d’aquest, es comptabilitzen com a
major import de l’immobilitzat material, amb la consegüent retirada
comptable dels elements substituïts o renovats.
Així mateix, les despeses periòdiques de manteniment, conservació i
reparació, s’imputen a resultats com a cost de l’exercici en el qual s’incorre.
No s’han produït durant l’exercici partides que puguin ser considerades com
a ampliació, modernització o millora de l’immobilitzat material.
No s’han realitzat treballs de l’empresa per al seu immobilitzat material.
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Inversions immobiliàries
La Fundació no disposa de cap immobilitzat que s’hagi classificat com a
inversió immobiliària.
Arrendaments
Els arrendaments en els quals el contracte transfereix a la Fundació
substancialment tots els riscs i beneficis inherents a la propietat dels actius
es classifiquen com arrendaments financers i, en cas contrari, es
classifiquen com arrendaments operatius.
Arrendament financer: els actius reconeguts en el balanç com a
conseqüència de l’arrendament es reconeixen d’acord amb els criteris
d’amortització, deteriorament i baixa que els hi corresponguin segons la
seva naturalesa.
Arrendament operatiu: les quotes derivades dels contractes d’arrendament
operatiu es reconeixen com a despesa de forma lineal durant el termini
d’arrendament.
Permutes
Durant l’exercici no s’ha produït cap operació que pugui ser qualificada de
permuta de cap tipus.
Actius financers i passius financers
a) Criteris emprats per a la qualificació i valoració de les diferents categories
d’actius financers.
Els actius financers, a l’efecte de la valoració d’aquests, s’han classificat
en alguna de les categories següents:
1. Actius financers a cost amortitzat
Els actius financers inclosos en aquesta categoria, entre els que es troben
els crèdits per operacions comercials i els dipòsits en entitats de crèdit s’han
valorat inicialment pel cost, que equivaldrà al valor raonable de la
contraprestació entregada més els costos de transacció que li han estat
directament atribuïbles.
No obstant això, els crèdits per operacions comercials amb venciment no
superior a un any i que no tenen un tipus d’interès contractual, l’import dels
quals s’espera rebre a curt termini, s’han valorat pel seu valor nominal,
perquè l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no és significatiu.
Posteriorment, aquests actius financers es valoren pel seu cost amortitzat.
Els interessos meritats es comptabilitzen en el compte de pèrdues i guanys,
aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu.
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Al tancament de l’exercici no s’han efectuat correccions valoratives, ja que
no hi ha evidència objectiva que el valor d’un actiu financer o d’un grup
d’actius financers amb semblants característiques de risc valorats
col·lectivament, s’hagi deteriorat com a resultat d’un o més esdeveniments
que han ocorregut després del seu reconeixement inicial i que hagin
ocasionat una reducció o retard en els fluxos d’efectiu estimats futurs.
2. Actius financers mantinguts per a negociar.
La Societat no posseeix actius financers mantinguts per a negociar.
3. Actius financers a cost
La Fundació no posseeix inversions en el patrimoni d’empreses del grup,
multigrup ni associades que conformen la partida d’actius financers a cost.
b) Criteris emprats per a la qualificació i valoració de les diferents categories
de passius financers.
Els passius financers, a l’efecte de la valoració d’aquests, s’han
classificat en alguna de les categories següents:
1. Passius financers a cost amortitzat.
En aquesta categoria s’inclouen els passius financers que s’han originat en
la compra de béns i serveis per operacions de tràfic de l’empresa i aquells
que no sent instruments derivats no tinguin un origen comercial.
Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment
pel cost, que equival al valor raonable de la contraprestació rebuda, ajustat
pels costos de transacció que els siguin directament atribuïbles.
No obstant l’assenyalat en el paràgraf anterior, els dèbits per operacions
comercials amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus
d’interès contractual, l’import dels quals s’espera pagar a curt termini, s’han
valorat pel seu valor nominal, perquè l’efecte de no actualitzar els fluxos
d’efectiu no és significatiu.
Posteriorment, els passius financers inclosos en aquesta categoria
valoren pel cost amortitzat d’aquests. Els interessos meritats
comptabilitzen en el compte de pèrdues i guanys. No obstant això,
dèbits amb venciment no superior a un any que es valoren inicialment
valor nominal d’aquests, continuaran valorant-se pel dit import.

es
es
els
pel

2. Passius financers mantinguts per a negociar
La Fundació no posseeix passius financers mantinguts per a negociar.
3. Baixa de passius financers
L’empresa donarà de baixa un passiu financer quan l’obligació s’hagi
extingit.
Criteri per a la determinació dels ingressos i les despeses procedents de les
diferents categories d’instruments financers:
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Els interessos financers meritats després del moment de l’adquisició
s’han reconegut com a ingressos o despeses segons s’escaigui, en el
compte de pèrdues i guanys.
Existències
La Fundació no posseeix ni produeix béns que hagin de comptabilitzar-se
en aquest capítol.
Impost sobre beneficis
La despesa per impost sobre beneficis representa la suma la despesa per
impost sobre beneficis de l’exercici, així com per l’efecte de les variacions
dels actius i passius per impostos anticipats, diferits i crèdits fiscals.
La despesa per impost sobre beneficis de l’exercici es calcula mitjançant la
suma de l’impost corrent que resulta de l’aplicació del tipus de gravamen
sobre la base imposable de l’exercici, després d’aplicar les deduccions que
fiscalment són admissibles, més la variació dels actius i passius per
impostos anticipats o diferits i crèdits fiscals, tant per bases imposables
negatives com per deduccions.
Ingressos i despeses
Els ingressos i despeses s’imputen en funció de quan es produeix
el corrent real dels béns i serveis que els mateixos representen, amb
independència del moment que es produeixi el corrent monetari o financer
derivat d’aquests. Concretament, els ingressos es calculen al valor raonable
de la contraprestació a rebre i representen els imports a cobrar pels béns
entregats i els serveis prestats en el marc ordinari de l’activitat, deduïts els
descomptes i impostos.
Els ingressos per interessos es meriten seguint un criteri financer temporal,
en funció del principal pendent de pagament i el tipus d’interès efectiu
aplicable.
Els ingressos es troben valorats per l’import realment percebut i les
despeses pel cost d’adquisició.
Despeses de personal
Les úniques despeses comptabilitzades en aquest capítol són les
corresponents al treball meritat en cada mes natural, desglossades en sous
i salaris i despeses de la seguretat social.
No hi ha despeses de retribucions a llarg termini al personal ni compromisos
per a pensions.
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Subvencions, donacions i llegats
Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen com
a ingressos directament imputats al patrimoni net i es reconeixen en el
compte de resultats com a ingressos sobre una base sistemàtica i racional
de forma correlacionada amb les despeses derivades de la subvenció.
Les subvencions no reintegrables relacionades amb l’adquisició de
l’immobilitzat material i intangible s’imputen com a ingressos de l’exercici en
proporció a l’amortització dels corresponents actius o, si escau, quan es
produeixi la venda, correcció valorativa per deteriorament o baixa en el
balanç.
Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables
es registren com a passius fins que adquireixen la condició de no
reintegrables.
Transaccions entre parts vinculades
La Fundació no realitza cap operació amb altres que puguin ser classificats
com a parts vinculades.
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IMMOBILITZAT MATERIAL

L’anàlisi i justificació dels moviments durant l’exercici de cada partida del
balanç inclosa en aquest epígraf i de les seves corresponents
amortitzacions acumulades i correccions valoratives per deteriorament
acumulades és el següent:
2018

CONSTRUCCIONS

INSTAL·LACI
ONS
TÈCNIQUES

MAQUINÀRIA

ALTRES
INST.
UTILLATGE

MOBILIARI

EQUIPS
PROCESSOS
INFORMACIÓ

ELEMENTS
DE
TRANSPORT

12.808,61

12.808,61

SALDO INICIAL

ENTRADES

TOTALS

ALTRE
I.MATERIAL

3.273,05

1.870,00

1.167,65

6.310,70

3.273,05

1.870,00

1.167,65

19.119,31

REVERSIÓ
CORRECCIONS

AUG/DIS PER
TRASPASSOS

SORTIDES

CORRECCIONS
VALORATIVES

12.808,61

SALDO FINAL

En la taula següent es mostren les dotacions a l’amortització de l’exercici:
2018

CONSTRUCCIONS

INSTAL·LACI
ONS
TÈCNIQUES

MAQUINÀRIA

ALTRES
INST.
UTILLATGE

MOBILIARI

EQUIPS
PROCESSOS
INFORMACIÓ

ELEMENTS
DE
TRANSPORT

TOTALS

ALTRE
I.MATERIAL

652,71

SALDO INICIAL

652,71

DOTACIÓ DE
L’EXERCICI

1.280,86

136,38

77,92

38,70

1.533,86

AMORTITZACIO
ACUMULADA

1.933,57

136,38

77,92

38,70

2.186,57

El valor net comptable de les partides que integren l’immobilitzat material és
el que es mostra a continuació:
INSTAL·LACI
ONS
TÈCNIQUES

MAQUINÀRIA

SALDO FINAL

12.808,61

(-)
AMORTITZACIO
ACUMULADA
VALOR NET
COMPTABLE

2018

CONSTRUCCIONS

ALTRES
INST.
UTILLATGE

MOBILIARI

EQUIPS
PROCESSOS
INFORMACIÓ

3.273,05

1.870,00

1.167,65

19.119,31

1.933,57

136,38

77,92

38,70

2.186,57

10.875,04

3.136,67

1.792,08

1.128,95

16.932,74
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Les vides útils i els coeficients d’amortització que s’han utilitzat, per classes
d’elements, són els que es recullen a continuació:
INSTAL·LACI
ONS
TÈCNIQUES

MAQUINÀRIA

VIDA ÚTIL
(ANYS)

10

PERCENTAGE
AMORTITZACIÓ

10%

CONSTRUCCIONS

ALTRES
INST.
UTILLATGE

MOBILIARI

EQUIPS
PROCESSOS
INFORMACIÓ

4

10

4

25%

10%

25%

ELEMENTS
DE
TRANSPORT

ALTRE
I.MATERIAL

Tots els elements que integren l’immobilitzat material estan afectes a les
diferents activitats que desenvolupa la Fundació.
No s’ha rebut cap subvenció relacionada amb l’adquisició de cap element
que integra l’immobilitzat material.
L’anàlisi i justificació dels moviments durant l’exercici anterior (2017) de
cada partida del balanç inclosa en aquest epígraf i de les seves
corresponents amortitzacions acumulades i correccions valoratives per
deteriorament acumulades és el següent:
2017

CONSTRUCCIONS

INSTAL·LACI
ONS
TÈCNIQUES

MAQUINÀRIA

ALTRES
INST.
UTILLATGE

MOBILIARI

EQUIPS
PROCESSOS
INFORMACIÓ

ELEMENTS
DE
TRANSPORT

ALTRE
I.MATERIAL

TOTALS

SALDO INICIAL

ENTRADES

12.808,61

12.808,61

12.808,61

12.808,61

REVERSIÓ
CORRECCIONS

AUG/DIS PER
TRASPASSOS

SORTIDES

CORRECCIONS
VALORATIVES

SALDO FINAL

En la taula següent es mostren les dotacions a l’amortització de l’exercici:
2017

CONSTRUCCIONS

INSTAL·LACI
ONS
TÈCNIQUES

MAQUINÀRIA

ALTRES
INST.
UTILLATGE

MOBILIARI

EQUIPS
PROCESSOS
INFORMACIÓ

ELEMENTS
DE
TRANSPORT

ALTRE
I.MATERIAL

TOTALS

SALDO INICIAL

DOTACIÓ DE
L’EXERCICI

652,71

652,71

AMORTITZACIO
ACUMULADA

652,71

652,71
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El valor net comptable de les partides que integren l’immobilitzat material és
el que es mostra a continuació:
2017

CONSTRUCCIONS

INSTAL·LACI
ONS
TÈCNIQUES

ALTRES
INST.
UTILLATGE

MAQUINÀRIA

MOBILIARI

EQUIPS
PROCESSOS
INFORMACIÓ

ELEMENTS
DE
TRANSPORT

TOTALS

ALTRE
I.MATERIAL

SALDO FINAL

12.808,61

12.808,61

(-)
AMORTITZACIO
ACUMULADA

652,71

652,71

VALOR NET
COMPTABLE

12.155,90

12.155,90

Les vides útils i els coeficients d’amortització que s’han utilitzat, per classes
d’elements, són els que es recullen a continuació:
INSTAL·LACI
ONS
TÈCNIQUES

MAQUINÀRIA

VIDA ÚTIL
(ANYS)

10

PERCENTAGE
AMORTITZACIÓ

10%

CONSTRUCCIONS

ALTRES
INST.
UTILLATGE

MOBILIARI

EQUIPS
PROCESSOS
INFORMACIÓ

4

10

4

25%

10%

25%

ELEMENTS
DE
TRANSPORT

ALTRE
I.MATERIAL

6. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES
No hi ha hagut cap element de l’actiu que s’hagi classificat com a inversió
immobiliària ni hi ha hagut cap inversió en actius d’aquesta mena.

7. BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL
La Fundació no disposa de cap bé que s’hagi de considerar del Patrimoni
Cultural.
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8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE
L’anàlisi i justificació dels moviments durant l’exercici de cada partida del
balanç inclosa en aquest epígraf i de les seves corresponents
amortitzacions acumulades i correccions valoratives per deteriorament
acumulades és el següent:

2018

RECERCA

DESENVOL
UPAMENT

CONCES.
ADMIN.

PROPIETAT
IND. I INT.

DRETS DE
TRASPÀS

APLICACIONS
INFORMAT.

DRETS
S/BENS
CEDITS EN
ÚS

TOTALS

SALDO INICIAL

ENTRADES

1.504,52

1.504,52

1.504,52

1.504,52

REVERSIÓ
CORRECCIONS

AUG/DIS PER
TRASPASSOS

SORTIDES

CORRECCIONS
VALORATIVES

SALDO FINAL

En la taula següent es mostren les dotacions a l’amortització de l’exercici:
2018

R E C E R C A

DESENVOL
UPAMENT

CONCES.
ADMIN.

PROPIETAT
IND. I INT.

DRETS DE
TRASPÀS

APLICACIONS
INFORMAT.

DRETS
S/BENS
CEDITS EN
ÚS

TOTALS

SALDO INICIAL

DOTACIÓ DE
L’EXERCICI

188,07

188,07

AMORTITZACIO
ACUMULADA

188,07

188,07

El valor net comptable de les partides que integren l’immobilitzat intangible
és el que es mostra a continuació:
2018

R E C E R C A

DESENVOL
UPAMENT

CONCES.
ADMIN.

PROPIETAT
IND. I INT.

DRETS DE
TRASPÀS

APLICACIONS
INFORMAT.

DRETS
S/BENS
CEDITS EN
ÚS

TOTALS

SALDO FINAL

1.504,52

1.504,52

(-)
AMORTITZACIO
ACUMULADA

188,07

188,07

VALOR NET
COMPTABLE

1.316,45

1.316,45
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Les vides útils i els coeficients d’amortització que s’han utilitzat, per classes
d’elements, són els que es recullen a continuació:
20XX

R E C E R C A

DESENVOL
UPAMENT

CONCES.
ADMIN.

PROPIETAT
IND. I INT.

DRETS DE
TRASPÀS

APLICACIONS
INFORMAT.

VIDA ÚTIL
(ANYS)

4

PERCENTAGE
AMORTITZACIÓ

25

DRETS
S/BENS
CEDITS EN
ÚS

Tots els elements que integren l’immobilitzat intangible estan afectes a les
diferents activitats que desenvolupa la Fundació.
No s’ha rebut cap subvenció relacionada amb l’adquisició de cap element
que integra l’immobilitzat intangible.

9. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA
SIMILAR
La informació que es requereix per a les operacions d’arrendament queden
explicades a continuació, distingint els arrendaments en: financers, aquells
acords dels quals es dedueix que es transfereixen substancialment tots els
riscos i beneficis inherents a la propietat de l’actiu objecte del contracte; i
operatius, la resta d’arrendaments que no tinguin el caràcter de financers.
Arrendaments operatius
(La Fundació és arrendatària)
En aquest apartat s’han comptabilitzat tots aquells contractes pels quals
s’ha convingut amb els arrendadors el dret a usar un actiu durant un
període de temps determinat a canvi d’una sèrie de pagaments o quotes,
sense que es tracti d’un arrendament de caràcter financer.
Les quotes d’arrendaments i subarrendaments operatius reconegudes
com a despeses i ingressos de l’exercici, respectivament, són les que es
mostren en el quadre següent:
TIPUS
D’ARRENDAMENT

Lloguer local (seu)
Altres
TOTALS

PAGAMENTS MÍNIMS
(-)

QUOTES
CONTINGENTS (-)

QUOTES
SUBARRENDAMENTS
(+)

TOTALS

8.876,00

8.876,00

400,00

400,00

9.276,00

9.276,00
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10. ACTIUS FINANCERS
La informació requerida en aquest apartat és d’aplicació als instruments
financers inclosos en la norma de registre i valoració novena, llevat de les
inversions en el patrimoni d’entitats del grup, multigrup i associades.
El valor en llibres de cadascuna de les categories d’actius financers es
mostren a continuació d’acord amb l’estructura següent:
Classes

Categories

Instruments financers a llarg termini
Valors
Instruments de
Crèdits, derivats i
representatius de
patrimoni
altres
deute
Ex 2018

Ex 2017

Ex 2018

Ex 2017

Actius financers a cost amortitzat

Ex 2018

Ex 2017

1.450,00

1.400,00

1.450,00

1.400,00

Actius financers mantinguts per a
negociar
Actius financers a cost

Total

Els actius financers a llarg termini a cost amortitzat corresponen a fiances.
Classes
Instruments de
patrimoni
Categories
Ex 2018

Ex 2017

Instruments financers a curt termini
Deutors
Valors
comercials i
representatius de
altres comptes a
deute
cobrar
Ex 2018

Actius financers a cost amortitzat

Ex 2017

Ex 2018

Ex 2017

Altres
Ex 2018

Ex 2017

1.846,33

63.717,60

48.022,06

1.846,33

63.717,60

48.022,06

Actius financers mantinguts per a
negociar
Actius financers a cost

Total

Els actius financers a curt termini a cost amortitzat corresponen a:
a) Usuaris per prestacions de serveis
b) Tresoreria
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Categories

TOTALS ACTIUS FINANCERS
Ex 2018

Actius financers a cost amortitzat

Ex 2017

67.013,93

49.422,06

67.013,93

49.422,06

Actius financers mantinguts per a negociar

Actius financers a cost

Total

El desglossament de la partida B.II de l’actiu del balanç, “Usuaris, patrocinadors
i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar” queda reflexada en la
següent taula, amb indicació dels moviments haguts durant l’exercici:

Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a
cobrar
Usuaris
Patrocinadors
Altres deutors
Saldo inicial
Augments

11.812,49

Disminucions

9.966,16

Saldo final

1.846,33
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11. PASSIUS FINANCERS
La informació requerida en aquest apartat és d’aplicació als instruments
financers inclosos en la norma de registre i valoració desena.
El valor en llibres de cadascuna de les categories de passius financers es
mostren a continuació d’acord amb l’estructura següent:
Classes

Instruments financers a curt termini
Deutes amb
Derivats i Altres
entitats de crèdit
Ex 2018

Categories

Ex 2017

Passius financers a cost amortitzat

Ex 2018

Ex 2017

1.784.33

704,08

1.784.33

704,08

Passius financers mantinguts per a
negociar

Total

Els passius financers a curt termini a cost amortitzat corresponen a creditors
per les activitats.
Informació sobre els ajornaments de pagament efectuats a proveïdors.
Disposició addicional tercera. Deure d’informació de la Llei 15/2010 de 5
de juliol.
En compliment del que estableix 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, la informació sobre els
ajornaments de pagament és la següent:
Pagaments realitzats i pendents de pagament en la data de
tancament del balanç

2018

2017

Import

%

Import

%

Dins del termini màxim legal
Resta

32.978,10

100

29.487,12

100

Total pagaments de l’exercici

32.978,10

100

29.487,12

100

PMPE (dies) de pagament

5,15

7,21

Ajornaments que a la data de
tancament sobrepassen el
termini màxim legal
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12. FONS PROPIS
L’anàlisi del moviment durant l’exercici de cada partida del balanç inclosa en
aquesta agrupació es mostra en el següent quadre:
FONS
DOTACIONALS

FONS
DOTACIONALS
PENDENTS DE
DESEMBORSAR

30.000,00

-14.000,00
4.000,00

-10.000,00

19.592,81

21.020,47

Saldo inicial
Augments

EXCEDENTS
NEGATIUS
D’EXERCICIS
ANTERIORS

EXCEDENTS
PENDENTS
D’APLICACIÓ

EXCEDENT
DE
L’EXERCICI

TOTALS

4.434,74

3.999,47

32.179,07

56.613,28

15.158,07

17.021,00

17.487,85

53.666,92

-32.179,07

-32.179,07

17.487,85

78.101,13

ROMANENT

Disminucions

30.000,00

Saldo final

Els desemborsaments pendents de la dotació fundacional es faran efectius:
 2019: 5.000,00€
 2020: 5.000,00€
13. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS
Les subvencions, donacions i llegats rebuts durant l’exercici que figuren en
el balanç, així com aquelles reflexades al compte de resultats, diferenciant
les vinculades directament amb les activitats de l’entitat i les rebudes amb
caràcter de capital són les que es mostren a continuació:

2018

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS
DE CAPITAL
OFICIALS

Saldo inicial

ALTRES

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS
A LES ACTIVITATS
OFICIALS

ALTRES

4.919,60

Augments

50.899,18

Disminucions
Saldo final

518,38

-50.899,18

4.401,22

--

Les subvencions, donacions i llegats rebuts durant l’exercici anterior (2017)
que figuren en el balanç, així com aquelles reflectides al compte de
resultats, diferenciant les vinculades directament amb les activitats de
l’entitat i les rebudes amb caràcter de capital són les que es mostren a
continuació:

2017

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS
DE CAPITAL
OFICIALS

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS
A LES ACTIVITATS

ALTRES

OFICIALS

ALTRES

4.919,60

2.616,43

62.925,03

-2.616,43

-62.925,03

--

--

Saldo inicial
Augments
Disminucions
Saldo final

4.919,60
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14. SITUACIÓ FISCAL
En el quadre següent es presenta la conciliació entre els ingressos i
despeses comptables (el resultat abans d’impostos, més els ingressos i les
despeses que han anat directament a patrimoni net) i la base imposable:
CONCILIACIÓ DE L’IMPORT NET D’INGRESSOS I DESPESES DE L’EXERCICI AMB LA BASE IMPOSABLE DE L’IMPOST SOBRE BENEFICIS

INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS
DIRECTAMENT AL PATRIMONI NET

COMPTE DE RESULTATS
Saldo d’ingressos i
despeses de l’exercici

17.487,85
AUGMENTS

DISMINUCIONS

51.913,75

69.401,60

AUGMENTS

DISMINUCIONS

Impost sobre societats
Diferències permanents
Diferències temporànies:
- Amb origen en l’exercici
-Amb origen en Ex.anteriors
Compensació de Bases
Imposables negatives
d’exercicis anteriors

--

Base Imposable (R.Fiscal)

--

D’acord amb el règim fiscal especial per a entitats sense afanys lucratius,
regulat en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats
sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, les activitats
que duu a terme la Fundació es troben exemptes de tributació a l’impost
sobre societats.
No s’ha donat cap circumstància de caràcter significatiu amb altres tributs ni
cap contingència de caràcter fiscal.
D’acord amb la legislació vigent, els impostos i cotitzacions a la Seguretat
Social no poden considerar-se definitivament liquidats fins que les
declaracions presentades hagin estat inspeccionades per les autoritats
fiscals o laborals, o hagi transcorregut el termini de prescripció de quatre
anys.
La Fundació té oberts a inspecció tots els impostos principals i cotitzacions
socials que li són aplicables, corresponents a tots els exercicis no prescrits.
La composició dels comptes amb les Administracions Públiques a 31 de
desembre és la que es mostra a continuació:
Exercici 2018
Saldos Deutors

Saldos Creditors

Impost sobre el valor afegit:
Impost renda persones físiques:

976,44

Organismes de la Seguretat Social
Subvencions pendents de cobrar:

TOTAL:

976,44
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Saldos Deutors

Saldos Creditors
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15. INGRESSOS I DESPESES
15.1. DESPESES DERIVADES DEL FUNCIONAMENT DE L’ÒRGAN DE GOVERN

La Fundació no ha tingut cap despesa d’aquesta naturalesa.
15.2. AJUTS CONCEDITS I ALTRES DESPESES

El desglossament de la partida 2 del compte de resultats, “Ajuts concedits i
altres despeses” és el que es mostra a continuació:
DESCRIPCIÓ
PARTIDA
Ajuts concedits

ACTIVITAT
Fundacional

2018

2017

2.289,18

1.120,67

2.289,18

1.120,67

Altres despeses

Total

El desglossament de la partida 5 del compte de resultats, “Aprovisionaments”
és el que es mostra a continuació:
2018

Consum de béns
Consum de primeres matèries

2.385,99

Total

2.385,99

2017

El desglossament de la partida 7 del compte de resultats, “Despeses de
personal” és el que es mostra a continuació:
DESPESES DE PERSONAL
Sous i Salaris
Càrregues Socials
Total:

2018
2.131,67
415,42
2.547,09

2017

La partida 8.c del compte de resultats, “Pèrdues, deteriorament i variació de les
provisions per operacions de les activitats” no ha tingut cap moviment.
15.3. IMPORT DE LA VENDA DE BÉNS I PRESTACIÓ DE SERVEIS PRODUÏTS PER
PERMUTA DE BÉNS NO MONETARIS I SERVEIS

No s’ha produït cap transacció d’aquesta naturalesa.
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15.4. RESULTATS INCLOSOS EN LA PARTIDA “ALTRES RESULTATS”

El desglossament de la partida 13 del compte de resultats, “Altres resultats” és
el que es mostra a continuació:
ALTRES RESULTATS
Despeses excepcionals

2018

Ingressos excepcionals
Efecte net:

356,00

2017

0,02

364,98

Les despeses excepcionals corresponen a regularitzacions de saldos. Els
ingressos excepcionals provenen d’una indemnització de l’assegurança.
15.5. INFORMACIÓ D’ALTRES PARTIDES
15.5.a) INGRESSOS DE PROMOCIONS, PATROCINADORS I COL·LABORACIONS

No s’ha rebut cap ingrés per aquests conceptes.
15.5.b) TRANSACCIONS EFECTUADES AMB ENTITATS DEL GRUP I ASSOCIADES

No s’ha efectuat cap operació amb cap part que pugui ser considerada com
una entitat de grup o associada.
15.5.c) TRANSACCIONS EFECTUADES EN MONEDA ESTRANGERA

Totes les transaccions s’han efectuat en euros.
16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES
No s’ha donat cap circumstància que hagi donat lloc a una provisió reconeguda
al passiu del balanç.
Tampoc s’ha donat cap circumstància per la qual es pugui estimar algun tipus
de contingència.
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17. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A
FINALITATS ESTATUTÀRIES.

La Fundació no té cap bé que formi part de la dotació fundacional.
No hi ha hagut cap benefici o pèrdua que s’hagi generat com a conseqüència
de l’alienació de béns o de drets de l’entitat.
Segons l’article 333-2 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi
civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, les fundacions han d’aplicar
almenys el 70% de les rendes i dels altres ingressos nets anuals que obtenen
al compliment de les finalitats fundacionals. El càlcul pel qual es determina si
s’ha destinat a les finalitats estatutàries el percentatge legalment establert és el
que es mostra a continuació:
INGRESSOS

Ingressos per les activitats:
Vendes i prestacions de serveis
Patrocinis i col·laboracions
Subvencions oficials
Donacions
Altres subvencions i donacions
Altres ingressos:
Ingressos per arrendaments
Ingressos per serveis al personal
Ingressos accessoris i de gestió corrent
Subvencions i donacions traspassats a resultat
Excessos de provisions
Reversions deterioraments
Altres resultats (ingressos)
Reintegrament d'ajuts
Financers:
Ingressos financers
Variacions de valor raonable
Diferències de canvi
Ajustaments extracomptables negatius
TOTALS:

RESULTAT EXERCICI:

DESPESES
INGRESSOS
I
RENDES
70.652,67
19.753,49

50.899,18
0,00

518,38

365,00
0,00

71.536,05

17.487,85

Ajuts concedits i altres despeses:
Ajuts concedits
Despeses membres Patronat i col·laboradors
Reintegrament de subvencions i donacions
Aprovisionaments:
Consum de béns i primeres matèries
Treballs realitzats per altres entitats
Despeses de personal
Altres despeses d'esplotació:
Recerca i desenvolupament
Arrendaments i cànons
Reparacions i conservació
Serveis professionals independents
Transports
Primes d'assegurances
Serveis bancaris
Publicitat, propaganda i relacions públiques
Subministraments
Altres serveis
Tributs
Pèrdues, det. I var. Provisions per operacions
Altres despeses de l'activitat
Amortitzacions
Det. I pèrdues immobilitzat i inst. financers
Altres resultats (despeses)
Financers:
Despeses financeres
Variacions de valor raonable
Diferències de canvi
TOTALS:
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DESPESES
DESPESES
NECESSÀRIES O
FUNDACIONALS
D'ESTRUCTURA
2.289,18
0,00
2.289,18

2.143,38
2.143,38

2.134,43
242,61
242,61

2.547,09
32.441,02

10.528,55

9.276,00
1.047,27
11.088,02

1.081,99
4.024,98
762,67
371,82
394,47

1.536,38
8.474,92
1.018,43

1.218,08
1.800,41
874,13

1.533,85

188,07
0,02
0,00

40.954,52

13.093,68
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CÀLCUL APLICACIÓ RENDES I INGRESSOS A FINALITATS FUNDACIONALS
INGRESSOS
DESPESES NO
% APLICACIÓ
RENDES A
RENDES
RENDES NETES
COMPUTABLES COMPUTABLES
RENDES
APLICAR
APLICADES

N-4
N-3
2016
2017
2018

16.089,16
65.541,46
71.536,05

1.306,71
15.014,55
13.093,68

14.782,45
50.526,91
58.442,37

70%
70%
70%

10.347,72
35.368,84
40.909,66

PERCENTATGE
APLICAT

6.348,24
18.347,84
40.954,52

42,94%
36,31%
70,08%

QUADRE RENDES I INGRESSOS APLICATS A FINALITATS FUNDACIONALS
N-4

N-3

2016

2017

0,00
0,00
6.348,24
18.347,84
0,00

0,00

6.348,24

TOTAL
PENDENT
RECURSOS FETS
D'APLICACIÓ
EFECTIUS
0,00
0,00
0,00
0,00
44,86
6.393,10
3.954,62
18.347,84
17.021,00
40.909,66
40.909,66
0,00
40.954,52
65.650,60
20.975,61

2018

18.347,84

18. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT
No s’ha produït, entre el tancament de l’exercici i la data de la formulació dels
comptes anuals cap fet posterior que hagi posat de manifest condicions que no
hi havia al tancament i que, per tant, no suposa cap ajustament en els comptes
anuals.
En aquest sentit, la informació que se subministra en les comptes anuals és útil
per als usuaris dels estats financers.
19. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES
No s’ha realitzat cap operació amb cap entitat que sigui vinculada ni associada.
20. ALTRA INFORMACIÓ
20.1. NOMBRE MITJA DE PERSONES OCUPADES
CATEGORIA

HOMES

Administració i serveis
Becari
Total:
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DONES

TOTAL

0,75
0,60
1,35

0,75
0,60
1,35
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20.2. CANVIS DELS COMPONENTS DE L’ÒRGAN DE GOVERN

Els canvis dels components de l’òrgan de govern, sens perjudici de la
tramitació prevista legalment per a la seva inscripció en el Registre
corresponent, i la composició actual del Patronat es detallen a continuació:
President:
Vicepresident:
Secretari:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:

Sra. Cristina Puig Rodes
Sra. Blanca de Ferrater Julia
Sr. Ignacio Barot Díaz-Aguado
Sra. Carmen Banqué Colomer
Sra. Isabel Fortes Martínez
Sra. Bárbara Rivarola
Sra. Claudia Ventosa Pallares

20.3. OPERACIONS PER LES QUALS S’HA TRAMITAT UNA AUTORITZACIÓ

No s’ha hagut de tramitar cap autorització.
20.4 OPERACIONS AMB GARANTIES

No s’ha efectuat cap operació per la qual s’hagi hagut de tramitar una garantia.

21. INFORMACIÓ SEGMENTADA
La distribució de l’import d’ingressos i despeses corresponent a les activitats
ordinàries, per categories d’activitats queda reflectida en el quadre següent:
ACTIVITAT

INGRESSOS

DESPESES

Activitat Fundacional

71.536,05

40.954,52

Total:

71.536,05

40.954,52
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