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INFORME D'AUDITORIA DE COMPTES ANUALS ABREUJATS EMES PER UN AUDITOR 
INDEPENDENT 

Al Patronat de la 
FUNDACIÓ PRIVADA CANDI GRANÉS CAMPASOL 

Opinió 

Hem auditat els comptes anuals abreujats de la FUNDACIÓ PRIVADA CANDI GRANÉS 
CAMPASOL que comprenen el balan<; de situació abreujat a 31 de desembre de 2018, el compte 
de resultats abreujat, l'estat de canvis abreujat en el patrimoni net i la memoria abreujada 
corresponents a l'exercici finalitzat en aquesta data. 

Segons la nostra opinió, els comptes anuals abreujats adjunts expressen, en tots els aspectes 
significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la FUNDACIÓ PRIVADA 
CANDI GRANÉS CAMPASOL a 31 de desembre de 2018, deis resultats de les seves operacions 
reflectits en el compte de resultats corresponents a l'exercici anual finalitzat en aquesta data, de 
conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació i, en particular, 
amb els principis i criteris comptables que hi estiguin continguts. 

Fonament de I' opinió 

Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de !'auditoria de 
comptes vigent a Espanya. Les nostres responsabilitats d'acord amb aquestes normes es 
descriuen més endavant a la secció Responsabilitats de /'auditor en relació amb /'auditoria deis 
comptes anualsdel nostre informe. 

Som independents de l'Entitat de conformitat amb els requeriments d'etica, inclosos els 
d'independencia, que són aplicables a la nostra auditoria deis comptes anuals a Espanya segons 
l'exigit perla normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes. En aquest sentit, no hem 
prestat serveis diferents als de !'auditoria de comptes ni han concorregut situacions o 
circumstancies que, d'acord amb l'establert en la citada normativa reguladora, hagin afectat a la 
necessaria independencia de manera que s'hagi vist compromesa. 

Considerem que !'evidencia d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient 
adequada pera la nostra opinió d'auditoria. 

Aspectes més rellevants de !'auditoria 

Els aspectes més rellevants de !'auditoria son aquells que, segons el nostrejudici professional, 
han estat considerats com els riscos d'incorrecció material més significatius en la nostra 
auditoria deis comptes anuals del període actual. Aquests riscos han estat tractats en el 
context de la nostra auditoria deis 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. 
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Valoració de la cartera d'inversions financeres 

La cartera d'inversions financeres, el saldo de la qual al tancament de l'exercici és de 
10. 794.823,85 euros i representa el 70% deis actius de la Fundació, ha estat valorada pel seu valor 
raonable (veure nota 4 d)). 

Atesa la repercussió que la valoració d'aquestes inversions té en el patrimoni de l'entitat, hem 
identificat aquesta area com l'aspecte més rellevant de la nostra auditoria. 

Els nostres procediments d'auditoria varen incloure al tancament de l'exercici anual acabat el 31 
de desembre de 2018, entre altres, la verificació de !'existencia i les condicions deis títols de la 
cartera mitjanc;ant l'obtenció de confirmació externa de les entitats bancaries, la conciliació deis 
resultats del recompte indicat a les respostes bancaries amb la relació de títols en cartera 
registrats per l'entitat per comprovar la integritat de les dades i la verificació que els esmentats 
títols es troben valorats, en efecte, al seu valor raonable. 

Altres qüestions 

D'acord amb el marc normatiu d'informació financera aplicable, els comptes anuals abreujats 
adjunts de l'exercici 2018 inclouen xifres i informació de l'exercici anterior. Aquesta informació 
comparativa no ha estat auditada. 

Responsabilitat de la direcció de l'Entitat en relació amb els comptes anuals 

Els membres del Patronat de l'Entitat són responsables de formular els comptes anuals abreujats 
adjunts, de forma que expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i deis 
resultats de la FUNDACIÓ PRIVADA CANDI GRANÉS CAMPASOL, de conformitat amb el marc 
normatiu d'informació financera aplicable a l'entitat a Espanya, que s'identifica en la nota 2 de la 
memoria adjunta, i del control intern que considerin necessari per a permetre la preparació de 
comptes anuals lliures d'incorrecció material, deguda a frau o error. 

En la preparació deis comptes anuals, els membres del Patronat són responsables de la valoració 
de la capacitat de l'entitat per continuar com a empresa en funcionament, revelant, segons 
correspongui, les qüestions relacionades amb !'empresa en funcionament i utilitzant el principi 
comptable d'empresa en funcionament excepte si la direcció de l'entitat té intenció de liquidar 
l'entitat o de cessar les seves operacions, o bé no existeixi una altra alternativa realista. 

Responsabilitat de !'auditor en relació amb !'auditoria deis comptes anuals 

Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals en el seu 
conjunt estan lliures d'incorrecció material, deguda a frau o error, i emetre un informe d'auditoria 
que contingui la nostra opinió. 

Seguretat raonable és un alt grau de seguretat peró no garanteix que una auditoria realitzada de 
conformitat amb la normativa reguladora d'auditoria vigent a Espanya sempre detecti una 
incorrecció material quan existeix. Les incorreccions es poden deure a frau o error i es consideren 
materials si, individualment o de forma agregada , es pot preveure raonablement que influeixin en 
les decisions económiques que els usuaris prenen basant-se en els comptes anuals. 

Com a part d'una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora d'auditoria de comptes a 
Espanya, apliquem el nostre judici professional i mantenim una actitud d'escepticisme 
professional durant tota !'auditoria. També: 
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• ldentifiquem i valorem els riscos d'incorrecció material en els comptes anuals, deguda a frau o 
error, dissenyem i apliquem procediments d'auditoria per respondre a aquests riscos i obtenim 
evidencia d'auditoria suficient i adequada per proporcionar una base pera la nostra opinió. El risc 
de no detectar una inco rrecció material deguda a frau és més elevat que en el cas d'una 
incorrecció material deguda a error, ja que el frau pot implicar col -lusió, falsificació, omissions 
deliberades , manifestacions intencionadament erronies, o l'elusió del control intern. 

• Obtenim coneixement del control intern rellevant pera !'auditoria amb la finalitat de dissenyar 
procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les circumstimcies , i no amb la 
finalitat d'expressar una opinió sobre !'eficacia del control intern de l'entitat. 

• Avaluem si les polítiques comptables aplicades són adequades i la raonabilitat de les 
estimacions comptables i la corresponent informació revelada perla direcció. 

• Concloem sobre si és adequada la utilització , perla direcció, del principi comptable d'entitat en 
funcionament i, basant-nos en !'evidencia d'auditoria obtinguda, concloem sobre si existeix o 
no una incertesa material relacionada amb fets o amb condicions que poguessin generar 
dubtes significatius sobre la capacitat de l'entitat per continuar com a entitat en 
funcionament . Si concloem que existeix una incertesa material , es requereix que cridem 
l'atenció en el nostre informe d'auditoria sobre la corresponent informació revelada en els 
comptes anuals o, si aquestes revelacions no són adequades, que expressem una opinió 
modificada. Les nostres conclusions es basen en !'evidencia d'auditoria obtinguda fins a la data 
del nostre informe d'auditoria . No obstant aixo, els fets o condicions futurs poden ser la causa 
que I' entitat deixi de ser una entitat en funcionament . 

• Avaluem la presentació global, !'estructura i el contingut deis comptes anuals , inclosa la 
informació revelada, i si els comptes anuals representen les transaccions i fets subjacents 
d'una manera que aconsegueixen expressar la imatge fidel. 

Ens comuniquem amb la direcció de l'entitat en relació amb, entre altres qüestions, l'abast i el 
moment de realització de !'auditoria planificats i les troballes significatives de !'auditoria, així com 
qualsevol deficiencia significativa del control intern que identifiquem en el transcurs de !'auditoria. 

Entre els riscos significatius que han estat objecte de comunicació a la direcció de l'entitat, 
determinem els que han estat de la major significativitat en !'auditoria deis comptes anuals del 
període actual i que són, en conseqüencia , els riscos considerats més significatius. 

Descrivim aquests riscos en el nostre informe d'auditoria tret que les disposicions legals o 
reglamentaries prohibeixin revelar públicament la qüestió. 

Audria Auditoria y Consultoría , S.L.P. 
R.0.A.C. nº S2146 

Albert Puig Mesa 
R.0.A.C. núm. 20925 

5 dejunyde 2019 

Col-legi 
de Censors Jurats 
de Comptes 
de Catalunya 

AUDRIA AUDITORIA Y 
CONSUL TORIA , SLP 

2019 Núm. 20/19/14212 

IMPORT COL·LEGIAL: 9S,OO EUR ........................... 
Informe d'aud1toria de comptes subiecte 
a la normativa d'auditoria de comptes 
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BALAN<;:: DE SITUACIÓ ABREUJAT A 31 DE DESEMBRE DE 2018 I 2017 

ACTIU 

Notes de Exercici Exercici 
la memoria 2018 2017 

A) ACTll i NO CORRENT 13.937.193,89 2.339.143,64 

11. Immobilitzat material 
l. Terrenys i construccions 
2. Instal · lacions, maquinaria i utillatge 
3. Mobiliari i Equips per a processament d'informació 
5._ Immob_ilitzacions _lll~teri~s en curs j ac_omptes_ 

111. lnversions immobiliaries 

l. Terrenys i béns naturals 

2. Construccions ... . ,_ .. " .. 
IV. Bén~ del patrimon~ cultui:aI 

3. Béns mobles 

VI .. lnversions financeres a Ilarg te_rmini 

1. Instruments de patrimoni 
2. Credits a tercers 
4. Altres actius financers 

B) ACTIU CORRENT 

111. Us_uaris, patrocinadoi:s _ i de_utors de les ac_tivitats_ i aJtres _comp!es a cobrar 

l. Usuaris i deutors de les activitats i prestació de serveis 

4. Altres deutors 
7. Altres credits amb lt:_s Adminjstracions _Públiques_ 

V. Inversions financeres a curt termini 

1. _I!!Sffi!illents de p_atrimoni 

VII. Efectiu i altres acti:i:is Iíquids equivalents 

l. Tresoreria 

TOTALACTW 

Les Notes I a 19 descrites en la memoria adjunta, 

5 

6 

7 

8 

9 

8 

10 

formen part integran! d'aquest balan9 de situació abreujat a 31 de desembre de 2018 

.. 

622.955,42 25.103,40 

184.162,16 0,00 

403.686,72 16.161,25 

35.106,54 0,00. 

0,00 -ª·942)5 

1.372.444,1_1 1.037.318,86 , 

482.422,61 0,00 

890.021,50· l.03J.318,86 

19.614,55 -« 1_7.675¿1º; 

19 .. ~_14,55 17.675,0.Q• 

1 L922.179!8 _t 1 '.259:046,38 . 

10. 794.823,85 131.690,42. 

1.125.000,00" 1.125.000,00 

2.355,96 2.355,96 

1.434.011,91 13.893.079,90 

327.658,_26 11_:1~2,9? 
61.770,26 283,40. 

298.943,00 0,00 

36.94_5,70 10,859,56 

0,00 12.459 .331,69 

o,oo 1.2:459-)31,69 

1.036.3?2,9? 1.~22.605,25 

1.036.352,95 1.422.605,25. 

15.371.205,80 16.232.223,54 



BALAN<; DE SITUACIÓ ABREUJAT A 31 DE DESEMBRE DE 2018 I 2017 

PATRIMONI NET I PASSIU 

A) PATRIMONI NET 

'A-1)_ Fons_i:1ro¡>i~ __ _ 

l. Fons dotacionals o socials 

l. Fons dotacionals o fons socials 

IV. Excedents d'exercicis anteriors 
,. -- ···- ·~--

1. Romanent 

VI. Excedent de l'exercici 

A-2) Ajust~me _nf.s Pt:!" canvis ~': v_alo_r 

I'. t\ct~us fi'!ancers dispo.1:1ibles pera Ia__vend11 

t\-3) _ Subye.n~_io!1s, d_o!!_a~J~ns i_!l~g11_t~ rebu _ts i alt.!es ajustaments 

2. Donacions i llegats de capital 

B) PASSIU NO CORRENT 

11. J>.e1_1te~ a_!la_i:g tei:Itlini 
3. Altres deutes a llarg termini 

C) PASSIU CORRENT 

11. Dentes a curt termini 
- ·· . "- · · --

1. Deutes amb entitats de credit 

3. Altres deutes a curt termini - -· .. --· - --

IV. Creditll_rs per activitats i altr1:_s comptes a pagar 

1. Proverdors 

2. Creditors varis 
4. Passius per impost corrent i altres deutes amb Administracions Públiques 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 

Les Notes l a 19 descrites en la memoria adjunta, 

Notes de 
la memoria 

11 

11 

11 

12 

12 

13 i 14 

formen part integran! d'aquest balan9 de situació abreujat a 31 de desembre de 2018 

Exercici Exercici 
2018 2017 

14.559.363,22 15.324.906,98 

1:i.69!.885,10 15.324.906-,9_8 

15.280.91ª,34 15.280.91_8,34 

15:280,918 ~~{ 15.280.91~,34 

43,9ª8,6 _1 · 0,90 

43.988 ,61 0,00 

366,978,1_2.; 43.988,64 

(1.644.8~] ,88) 0,00 

(_!:644.?21,88)' 0,00 

~12.}.00,00 : Q,º·º 
512.300,00 : 0,00 

448.037,43 2.355,97 

-- 44,8.o3_7,43: _2.3.55~97 

448.037,43 · 2.355,97 

363.805,15 904.960,59 

J.5732?¡98 891.362,86 

139,23 0,00 

}~7.186,?5 . __ 891.i6?, _86 

~.479,17 13.597,73. 

525,14 ' 0,00 

1.918,38 . 12.393,37 

4.035,65 1.204,36 

15.371.205,80 16.232.223,54 



COMPTE DE RESULTATS ABREUJAT A 31 DE DESEMBRE DE 2018 I 2017 

A) OPERACIONS CONTINUADES 

l. l'!g_ressos _per les act/yitats . 
a)_Y~nde~_ip~estacions de ~erveis 

2. Ajuts c~ncediJs i :litre s ~espeses 

_<1)_ Aj_u_ts ~ú11_cedjts _ . . 

7. Despeses de pers~nal 

8. Altres_ despeses _d'e~el _otació_ 

a) Serveis exteriors 
a4) Serveis professionals independents 

a¡;) Primes d'assegurances 

a7) Serveis bancaris 

a8) Publicitat, propaganda i relaciones públiques 

&i) Subministraments 

a10) Altres serveis 

b) T~ibuts 

9. Amortització de I'immobilitzat - - ·- . -• -·- -·-
13.Altres Resultats 

A.l) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 

14. Ingressos financers 

15. D~speses financeres 

18. Deteriorament i res(!ltat per _alienadons d'ins_truments fi11:1ncers _ 

a) Deterioraments i perdues 

b) Resultats per alienacions i altres 

A.2) RESULTAT FINANCER 

A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 

19. lmpostos sobre beneficis 

A.4) RESULTA T DE L'EXERCICI 

Les Notes I a 19 descrites a la memoria adjunta, 

Notes de 
la memoria 

__ _15:1). 

15b) 

15c) 

5i6 

15d) 

formen part integrant d'aquest compte de resultats abreujat a 31 de desembre de 2018 

Exercici 
2018 

90.238,~6-
90.:2-_3.8,86 

(1! .742,00) 

(11.712,00) 

(18.1575,157) 

(86...458,57) 
(80.184, 19) 
(62.219,41) 

(2.087,90) 

(l.291,15) 

(8.534,21) 

(3.369, 18) 

(2.682,34) 

(6_.274,3_8) 

. (!0.357,¡34) 

(61.796,22) 

(98.790,94) 

597.~89,4~ 

o,o_o 
(131.620.,~2-) 
(131.690,42) 

0,00 

465.799,06 

367.008,12 

(30,00) 

366.978,12 

Exercici 
2017 

19.008,00 

19.008,00 

_0100 

0,90 

0,00 

(76.553,00) 

(76.458 ,50) 
(72.081,36) : 

(1.998,70) 

(360,99) 

0,00 . 

(837,79) 

(1.179,66) 

•· (91,50) 

(2--~70,20) 

(6.909,84) 

(66.825,04) 

151.541,94 

(61,80) 

( 40.:66..6,46) 
(34.367 ,26) 

(6.299,20) 

110.813,68 

43.988,64 

0,00 

43.988,64 



ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMON I NET CORRESPONENT ALS EXERCICIS 2018 I 2017 

ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 

Fons Excedents 
Excedent de 

Ajustaments , Subvencions, 

dotacionals o d'exercicis 
l'exercici 

per canvi de donacions i TOTAL 

socia Is anteriors valor llegats 

A) SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

l. Ajustam _ents per ~anvi de cri!eri d_e 1.'e~~r~ici _20.16() anterior.s . Q!9º º··ºº O.i.ºO. _0,00 o,oo_ 0,00 

11. Ajustaments per errors de l'exercici 2016 o anteriors 0,00 0,00 , 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 

B) SALDO AJUSTAT, JNICI DE L' EXE RCIC I 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

l. !otal Jngres:So~_i_despeses re_c~n~¡¡u_ts enel p_atriinoni net 0,00 ; o,oo¡ 13-9.88,64; . ·º·ºº 0,00 · 43.988.164 

11. Operacion _s_de patri111oni net_ . _ . _,15.280:918~4 0,00 : 0,00 0,00 o,_o_o 15.280.918,34 

l. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials 15.280.918,34 0,00 0,00 º·ºº' 0,00 15.280.918,34 

2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació 

de deutes) 0,00 0,00 ' o,oo: o,oo, 0,00 0,00 

.. 4,_Altres OJJ~racions o,oo, o,oo. 0,00 ' .. ... º,.ºº· 0,00 0,00 

111. Altres variacions del patrimoni net 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C) SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2017 15.280.918,34 0,00 43.988,64 0,00 0,00 15.324.906,98 

-1. Ajustaments per canvi de ~riteri de!'exe _rcici 2017_ . ~~ºº ºiºº º·º°- --º·ºº 0,00 _ _o,oo 

11. Ajustaments per errors de l'exercici 2017 0,00 0,00 · 0,00 0,00 0,00 0,00 

D) SALDO AJUSTA T, INIC I DE L'E XERCIC I 2018 15.280.918,34 0,00 43.988,64 0,00 0,00 15.324.906,98 

l . Total ingress _os i despeses re~on .. ~u .ts .~n el pa_trimoni net ·º·ºº . º·ºº' 366.9'.78,l{ (L644.82!,8-8l 512.30MO (7 65.543! 7 6) . 

· IL _OI)_eracions de p:ttrimoni net o_,oo ... 43.988,64 · ( 13.98,8-,64) 0,00 ·º·-°º 0,00 

1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació 

de deutes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Altres op~racions 0,00 43.988,64 (43.988,64) , -~'ºº 0,00 . 0,00 

111. Altres variacions del patrimoni net 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

E) SALDO F INAL DE L'.EXERCICI 2018 15.280.918,34 43.988,64 366.978 ,12 (1.644.821,88) 512.300,00 14.559.363,22 

Les Notes 1 a 19 descrites a la memória adjunta, formen part integran! 

d'aquest esta! de canvis en el patrimoni net de l'exercici 2018 

1 ' ~ 
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MEMORIA abreujada de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2018 

l. NATURALES A I ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ 

a) Constitució i regim legal 

La FUNDA CIÓ PRIVADA CANDI GRANES CAI\-lP ASOL fou constituida per temps indefinit 
mitjai1yant escriptura atorgada per l'Il · lustre Notari José Maria Martincz Palmer del Col· legi de 
Notaris de Catalunya el 21 d'abril de 2017. El seu domicili social es troba a Banyoles, avinguda 
Pai"sos Catalans, nombre 116. 

L'entitat esta inscrita a la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de 
Catalunya - Serveis de Fundacions, número d'inscripció 3021 de data 26 de maig de 2017 . 

La moneda funcional de la Fundació és l'euro. 

b) Activitat 

La Fundació té com a finalitats fundacionals: 

a) La d'assistencia social, tant per persones amb una disminució psíquica com física. 

b) La d'ajuda a joves per cursar estudis d'especialització o masters universitaris o estudis 
d ' investigació. 

Per la consecució de les finalitats fundacionals la Fundació pot desenvolupar les activitats que el 
Patronat consideri necessaries directament i/o amb col· laboració amb altres entitats, institucions o 
persones, d'acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. 

L' activitat de la Fundació durant I' exercici 2018 ha consistit basicament en el següent: 

~ Establiment de contacte i vinculació amb la xarxa d'entitats de Banyoles, Pla de l'Estany , i 
també altres de comarques de Girona o Barcelona: 

• Fundació Autisme Mas Casadevall 

• Fundació Estany 

• Centre El Puig 

• Escenaris Especials 

• Junts i Endavant 

• Fundació Lluís Coromina 

• Multisignes 

• Fundació per a la Creativació 

• Support. Fundació Tutelar Girona 

• Fundació DRISSA 

• MIFAS 

• Fundació Els Joncs 

• Fundació Grup Ramon Noguera 

• Fundació Institut Guttmann 

• La Confederació 
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MEMORIA abreujada de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2018 

~ Contacte amb els responsables tecnics del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, per a 
l' establiment de contacte i vinculació : 

• Toni Pérez, Director de !'Área de Benestar Social del Consell Comarcal del Pla de 
l'Estany 

• Mariona Grivé i Teixidor, Cap deis Serveis Específics (ABS) 

• Dolors Pasqual, Tecnica Servei de Promoció Económica i Turisme Ajuntament de 
Banyoles 

• Entrem a formar part de la Taula de la Discapacitat del Pla de l'Estany . 

~ Accions dutes a terme: 

• Junts i Endavant: Entitat de famílies de persones amb discapacitat intel · lectual. 
Financ;;ament de beques d'activitats d'estiu pera diverses persones amb discapacitat . 

• Fundació per a la Creativació: Aportació de 10.000 € com a patró protector. La Fundació 
pera la Creativació treballa en l'ambit educatiu, amb infants ijoves per tal de promoure i 
fomentar les habilitats de la creativitat i la innovació . Granés Fundació esta en el seu 
Patronat per tal de promoure aquestes habilitats i reforc;;ar les capacitats deis infants i 
joves en l'ambit de l' escola inclusiva i de l'escola d'educació especial. 

• Col · laboració amb el dinar benefic de la Fundació Mas Casadevall. 

En relació a la gestió administrativa i de funcionament de la seu, s'han realitzat les següents 
accions: 

• Obertura de la seu de la Fundació el novembre de 2018. 

• lmplementació a l' entitat del Reglament Europeu de protecció de dades personals. 

• Accions de comunicació: imatge corporativa i disseny pagina web. 

• Implementació , estructura i accessos al servidor de dades de l'entitat. 

• Posada en funcionament deis serveis amb els proveYdors. 

• Accés i operativa des de la Fundació de tots els comptes bancaris. 

• Sistematització , contractació i gestió de cobertures asseguradores en relació a l'entitat , 
obligacions legals, les seves propietats i activitats fundacionals. 

2. BASES DE PRE SENTACIÓ DELS COMPT ES ANUALS 

a) Imatge fidel 

Els presents comptes anuals han estat confeccionats pe! Patronat a partir deis registres comptables 
de la Fundació seguint els principis de comptabilitat generalment acceptats. S 'han aplicat les 
normes de presentació que emanen del Pla General de Comptabilitat de les Fundacions i 
Associa ions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya (Decret 259/2008 de 23 de 
desembr 1 modificat pe! Decret 125/2010, de 14 de setembre, per tal de presentar la imatge fidel 

1 

del patrimoni, de la situació financera i deis resultats de la Fundació . 

/ -í 
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b) Principis comptables 

Els principis i criteris comptables aplicats pera l'elaboració d'aquests comptes anuals són els que 
es resumeixen en la Nota 4 d'aquesta memoria. 

Tots els principis comptablcs obligatoris amb incidencia en el patrimoni, la situació financera i els 
resultats s'han aplicat en l'elaboració d' aquests comptes anuals. 

c) Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa 

L'Entitat ha elaborat els seus cornptes anuals sota el principi d'empresa en funcionament, sense que 
hi hagi cap tipus de risc important que pugui suposar canvis significatius en el valor deis actius o 
passius a l'exercici següent. 

En la preparació deis comptes anuals de l'exercici s'han utilitzat ocasionalment estimacions 
realitzades per la direcció de l'Entitat per valorar alguns deis actius, passius , ingressos, despeses i 
compromisos que hi figuren registrats. Basicament, aquestes estimacions es refereixen a les 
perdues per deteriorament de determinats actius (notes 5 a 9) i a la vida útil dels actius materials i 
de les inversions immobiliaries (notes 5 i 6). 

Malgrat que aquestes estimacions es van realitzar en funció de la millor informació disponible a la 
data de formulació d'aquests comptes anuals sobre els fets analitzats, és possible que 
esdeveniments que pugin passar en el futur obliguin a modificar-les (a l'als;a o a la baixa) en 
propers exercicis, cosa que es faria de forma prospectiva reconeixent els efectes del canvi 
d' estirnació als corresponents comptes de perdues i guanys futurs. 

d) Cornparació de la informació 

Els comptes anuals presenten, a efectes cornparatius, amb cada una de les partides del balans; de 
situació, del compte de resultats i de l'estat de canvis en el patrimoni net, arnés de les xifres de 
l'exercici tancat a 31 de desembre de 2018, les corresponents a l'exercici anterior. 

e) Agrupació de partides 

No hi ha partides al balans; de situació abreujat , al compte de resultats abreujat ni a l'estat de canvis 
en el patrimoni net abreujat que hagin estat agrupades. En altres apartats de la memoria abreujada 
s'efectuen desglossaments més detallats que els previstos en el balans; de situació abreujat i en el 
compte de resultats abreujat. 

f) Elements recollits en varíes partides 

Excepte els elements separats entre curt i llarg te1mini, ja recollits en els models oficials del balans;, 
no hi ha elements patrimonials recollits en dues o més partirles del balans;. 

g) Correccions d'errors 

L'Entitat no ha realitzat duran 
haver-ne detectat cap. 

ajustaments per correcció d'errors comptables, al no 
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3. APLICACIÓ DE RESULTATS 

La proposta de distribució de resultats que es sotmetra a l'aprovació del Patronat és la següent: 

Base de repartiment 
Excedent de l'exercici 

Total 

Dis tribució 
A Romanent 

Total 

Concepte 

4. NORMES DE REGISTRE IV ALORACIÓ 

2018 2017 

366.978,12 43.988,64 
366.978,12 43.988,64 

366.978,12 43.988,64 

366.978,12 43.988,64 

Les principals normes de registre i valoració utilitzades per la Fundació en l'elaboració deis seus 
comptes anuals per a I' exercici 2018, d' acord amb les establertes pe! Pla General de Comptabilitat 
de les Fundacions i Associacions, han estat les següents: 

a) Immobilitzat material 

Els elements de l'immobilitzat material es reconeixen pel seu preu d'adquisició o cost de producció 
menys l'amortització acumulada i l'import acumulat de les perdues reconegudes. 

Els impostas indirectes que graven els elements de l'immobilitzat material s'inclouen en el preu 
d'adquisició o cost de producció quan no són recuperables directament de la hisenda pública . 

En els immobilitzats que necessitin un període de temps superior a un any per a estar en condicions 
d'ús, s'inclouran en el preu d'adquisició les despeses financeres que s'hagin meritat abans de la 
posada en condicions de funcionament de l'immobilitzat. 

Els costos de reparacions importants s'activen i s'amortitzen durant la vida útil estimada deis 
mateixos, mentre que les despeses de manteniment recurrents es carreguen en el compte de perdues 
i guanys durant l'exercici que s'incorre en ells. 

Els drets sobre béns cedits en ús gratui"tament s'han de reflectir en l'actiu del pe! valor que se'ls 
atribueixi en el moment de la seva concessió, que es determina d'acord amb el valor raonable deis 
drets d'ús, i s'ha de comptabilitzar en el patrimoni net la subvenció o donació en capital 
corresponent, pe! mateix import del valor fixat. 

Els drets d' ús s'amortitzen d'acord ambla perdua de valor durant el termini de cessió. En els casos 
que el termini és superior a la vida útil del bé sobre el qua! hi ha els drets, aquests s 'han amortitzat 
durant el termini de vida útil. 

L'amortització de l'immobilitzat material , amb excepció deis terrenys que no s'amortitzen, es 
calcula sistemática \ ! pel métode lineal en funció de la seva vida útil estimada. 
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Els percentatges d'amortització aplicats han estat els següents: 

% Amortització 
Des de Fins 

Construccions 2 2 
Instal· lacions, maquinaria i utillatge 10 12 
Mobiliari 10 10 
Equips per a processos d'informació 25 25 

Quan el valor comptable d'un actiu és superior al seu import recuperable estimat, el seu valor es 
redueix de forma immediata fins al seu import recuperable . 

b) Inversions immobiliaries 

Els terrenys o construccions que la Fundació destina a l'obtenció d'ingressos per arrendaments o 
aquells actius fixes que posseeix amb la intenció d'obtenir plusvalues a través de la seva alienació 
s 'han inclos a I' epígraf "inversions immobiliaries" . 

Els béns de propietat d'inversió es presenten valorats al seu cost d'adquisició , actualitzat en alguns 
casos, d'acord amb la legislació aplicable. A efectes de valoració i vida útil estimada s'utilitzen els 
mateixos criteris que els elements de la mateixa classe de l' immobilitzat material. 

Els béns compresos en les inversions immobiliaries es valoren a preu d'adquisició o al cost de 
producció. 

Formen part de les inversions immobiliaries els costos financers corresponents al finarn;:ament deis 
projectes d'instal-lacions tecniques el període de construcció de les quals supera l'any, fins a la 
preparació de l'actiu peral seu ús. 

Els costos de renovació, ampliació o millora són incorporats a l'actiu incrementant el valor del bé 
només quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o prolongació de la seva vida 
útil. 

Formes especials: 

I. Donació: L'immobilitzat material o inversió immobiliaria adquirit mitjam;:ant donació, s'activa 
pe! seu valor raonable en el moment de l'aportació. 

II. Permuta: El criteri d'activació aplicat a l' adquisició d' immobilitzat material mitjanc;:ant 
permutes, és el següent: 

En les operacions de permutes de caracter comercial, l'immobilitzat material rebutes valora 
pe! valor raonable de I'actiu lliurat, més les contrapartides monetaries que s'hagin lliurat a 
canvi. Les diferencies de valoració sorgides en donar de baixa l'element lliurat a canvi es 
reconeixen en el compte de resultats. 

- En les operacions de permutes de caracter no comercial, l'immobilitzat material rebut es 
valora pel valor comptable del bé IIi rat més, en el seu cas, les contrapartides monetaries que 
s'haguessin lliurat a canvi, amb el lí ·1 del valor raonable de l'immobilitzat rebut si aquest 
és menor. 
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En les permutes que no es pugui obtenir una estimació fiable del valor raonable deis béns que 
intervenen a l'operació, l'immobilitzat material rebut es valora pel valor comptable del bé lliurat 
més, en el seu cas, les contrapartides monetaries que s'haguessin lliurat a canvi, amb el límit del 
valor raonable de l'immobilitzat rebut si aquest és menor. 

L'amortització d'aquests actius comen9a quan els actius estan preparats pera l'ús pel qual van ser 
projectats. 

L'amortització de les inversions immobiliaries, amb excepció deis terrenys que no s'amortitzen, es 
calcula sistematicament pel metode lineal en funció de la seva vida útil estimada. Els percentatges 
d'amortització aplicats han estat del 2% per tots el actius que han estat llogats i que per tant han 
estat objecte d'amortització. 

c) Béns del patrimoni cultural 

Formen part deis béns del patrimoni cultural tots aquells elements patrimonials mobles o immobles 
d' interes artístic, historie i cultural. 

Aquests béns compleixen les condicions que requereixen les lleis 16/1985, de 25 de juny, del 
patrimoni historie, o 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural catala. 

Els diversos conceptes compresos en el patrimoni cultural es valoren pel seu preu d'adquisició, i 
s' efectuen, quan pertoca, les corresponents correccions valoratives per deteriorament. 

Aquests béns, que no s'amortitzen, són activats incloent en el preu d'adquisició les despeses de 
condicionament, d'acord ambles característiques originals. 

d) Instruments financers 

Actius financers 

Préstecs i partides a cobrar 

Aquests actius financers de la Fundació corresponen a credits (comercials o no comercials) 
originats a canvi de subministrar efectiu, béns o serveis i els cobraments deis quals són de quantia 
determinada o determinable i que no es negocien en un mercat actiu. 

Es valoren inicialment pel valor raonable, incloent en general els costos de l'operació. Tot i aixo, 
els credits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tenen un tipus 
d'interes contractual, es valoren pel seu valor nominal ja que l'efecte de no actualitzar els fluxos 
d'efectiu no és significatiu. 

Les corresponents perdues per deteriorament es doten en funció del risc que presentin les possibles 
insolvencies respecte al seu cobrament. 

Actius disponibles per la venda 

Els actius disponibles per la venda són la resta d'inversions que no entren en cap de les altres 
categories d' actius financers definides pe! Pla General de Comptabilitat i corresponen en la seva 
totalitat a inversions financeres en capital. Aquestes inversions figuren en el balan9 de situació 
adjunt pel seu valor raonable quan aquest és determinable de manera fiable. En el cas de 
participacions en societats no co itzades en que el valor de mercat és difícilment determinable de 
manera fiable, es valoren pel seu ost d'adquisició o per un import inferior si :¡xi teix evidencia del 
seu deteriorament . 

~- j5 ---- y 
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Els actius financers es donen de baixa quan expiren o s'hagin cedit els drets contractuals sobre els 
fluxos d'efectiu. Quan un actiu financer es dona de baixa, la diferencia éntre la contraprestació neta 
rebuda i el valor en llibres de l'actiu més qualsevol import que s'hagi reconegut directament en el 
patrimoni net, determinara les perdues o guanys i formara part del resultat de l'exercici. 

Els interessos meritats i els dividends deis actius financers meritats amb posterioritat al moment de 
l'adquisició, es reconeixen coma ingressos en el compte de resultats. Si els dividends procedeixen 
deis resultats generats amb anterioritat a la data d'adquisició, minoren el valor comptable de la 
inversió. 

Passius financers 

Els instruments financers emesos, incorreguts o assumits es classifiquen com a passius financers 
sempre que d'acord amb la seva realitat economica, suposen per a !'empresa una obligació 
contractual, directa o indirecta, de lliurar efectiu o altres actius financers, o d' intercanviar actius o 
passius financers amb tercers en condicions potencialment desfavorables. 

Els únics passius financers de la Fundació corresponen a debits i partides a pagar entre els quals es 
traben: 

- Debits per operacions comercials: proveYdors i creditors varis; 

- Deutes amb entitats de credit; 

- Altres passius financers 

Els debits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tenen un tipus 
d' interes contractual, es valoren pe] seu valor nominal ja que I 'efecte de no actualitzar els fluxos 
d'efectiu no és significatiu. 

e) Impostos corrents i diferits 

La despesa (ingrés) per impost sobre beneficis és l'import que, per aquest concepte, es merita en 
l'exercici i que compren tant la despesa (ingrés) per impost corrent com per impost diferit. 

Els actius i passius per impost corrent es valoren per les quantitats que s 'espera pagar o recuperar 
de les autoritats fiscals, d'acord ambla normativa vigent en la data de tancament de l'exercici. 

Els impostos diferits es calculen, sobre les diferencies temperaries que sorgeixen entre les bases 
fiscals deis actius i passius i els seus valors en llibres. L'impost diferit es determina aplicant la 
normativa i els tipus impositius aprovats en la data del balarn¡: i que s'espera aplicar quan el 
corresponent actiu per impost diferit es realitzi o el passiu per impost diferit es liquidi. 

Els actius per impostas diferits es reconeixen en la mesura que resulti probable que es vagi a 
disposar de guanys fiscals futurs amb les quals poder compensar les diferencies temperaries. 

L'Entitat gaudeix del Regim Especial Tributari de les Entitats no lucratives, previst a la Llei 
49/2002 de 23 de desembre de Regim Fiscal de les Entitats sense afany de lucre i deis incentius 
fiscals al mecenatge . 
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f) Ingressos i despeses 

Els ingressos i despeses s'imputen al resultat en funció del criteri de meritació, és a dir, quan es 
produeix el corrent real de béns i serveis que representen, amb independencia del moment en que 
es produeixi el corrent monetario financer derivat d'ells. 

Els ingressos procedents de la venda de béns i de la prestació de serveis es valoren pe! valor 
raonable de la contrapartida, rebuda o per rebre, derivada deis mateixos, que, és el preu acordat per 
a aquests béns o serveis dedu'it l'import de qualsevol descompte, rebaixa en el preu o altres partides 
similars. 

g) Criteris emprats pe! registre de les despeses de personal 

La Fundació comptabilitza com a despeses de personal els sous i salaris per remuneracions fixes o 
eventuals al personal de la Fundació, indemnitzacions, seguretat social a carrec de les empresa i 
altres despeses socials. Es registren comptablement d'acord amb la seva meritació i per l'import 
íntegre de les remuneracions, quotes o despeses meritades. 

No existeixen en la Fundació retribucions a llarg terrnini al personal ni mitjans;ant sistemes de 
prestació definida ni mitjans;ant instruments de patrimoni, ni tampoc compromisos per pensions. 

h) Provisions i contingencies 

Corresponen a aquells passius que resulten indeterrninats respecte al seu import o a la data en que 
s'han de cancel ·lar i es valoren a data de tancament pel valor actual de la millor estimació possible de 
l'import necessari per cancel· lar o transferir a un tercer l'obligació, registrant-se els ajustos que 
sorgeixen per l' actualització de la provisió com una despesa finan cera a mida que es merita. 

i) Classificació de saldos entre corrent i no corrent 

En el balans; de situació adjunt, els saldos es classifiquen en no corrents i corrents. Els corrents 
comprenen aquells saldos que l'Entitat espera vendre, consumir, desemborsar o realitzar en el 
transcurs del cicle normal d'explotació, aquells altres que no corresponguin amb aquesta 
classificació es consideren no corrents. 

j) Arrendaments operatius 

Els arrendaments en els quals !'arrendador conserva una part important deis riscos i beneficis 
derivats de la titularitat es classifiquen com arrendaments operatius. Els cobraments en concepte 
d'arrendament operatiu (nets de qualsevol incentiu rebut de ! 'arrendador) es carreguen en el 
compte de perdues i guanys de l 'exercici que es merita sobre una base lineal durant el període 
d' arrendament. 

k) Activitats amb incidencia al medi ambient 

La Fundació no realitza activitats contaminants o agressives amb el medi ambient, motiu pel qual 
no ha realitzat inversions ni provisions pera la protecció del mateix. 



.. .. .. .. .. .. 
~ 

9 

MEMORIA abreujada de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2018 

l) Subvencions, donacions i llegats 

Les subvencions de caracter monetari es valoren pel valor raonable de l'import concedit i les 
subvencions no monetaries pel valor raonable del bé rebut, referits ambdós valors al moment del 
seu reconeixement. 

Subvencions al 'explotació i donacions 

S'abonen a resultats en el moment en que, després de la seva concessió, la Fundació estima que 
s'han complert les condicions establertes en la mateixa i, per tant, no existeixen dubtes raonables 
sobre el seu cobrament, i s'imputen als resultats de manera que s'asseguri en cada període una 
adequada correlació comptable entre els ingressos derivats de la subvenció i les despeses 
subvencionades. 

Subvencions i donacions de capital 

Les subvencions que tenen caracter de no reintegrables, es registren com a ingressos directament 
imputats al patrimoni net, per l'import concedit una vegada deduit l'efecte impositiu. Es procedeix 
al registre inicial en el moment que s'estima que no existeixen dubtes raonables sobre el 
compliment de les condicions establertes en les resolucions de concessió. 

En el reconeixement inicial, la Fundació registra, d'una banda, els béns subvencionats o donats 
com un actiu i, per una altra, el corresponent increment en el patrimoni net. A partir de la data del 
seu registre, les subvencions o donacions de capital s'imputen a resultats en proporció a la 
depreciació experimentada pels actius finan9ats. Si es tracta d'actius no depreciables, la subvenció 
s'imputara a resultat en l'exercici en que es produeixi l'alienació o baixa en inventari dels actius. 

Les subvencions de caracter reintegrable es registren com a passius fins que adquireixin la condició 
de no reintegrables. 

Es reconeixen com a ingressos en el compte de perdues i guanys sobre una base sistematica i 
racional de forma relacionada amb les despeses de la subvenció. 

m) Transaccions entre parts vinculades 

L'Entitat considera comptablement que una part esta vinculada a una altra, d'acord amb la norma 
15ª d' elaboració dels comptes anuals, quan una d' elles o un conjunt que actua en concert, exerceix 
o té la possibilitat d' exercir directa o indirectament, el control d 'una altra o una influencia 
significativa en la presa de decisions financeres i d'explotació d'una altra. Les operacions entre 
parts vinculades, es comptabilitzen d' acord amb les normes general s. 

¿ 
t1/ ./ 
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5. IMMOBILITZAT MATERIAL 

El moviment de cada partida d' aquest epígraf i de les seves corresponents amortitzacions 
acumulades durant el present exercici i l'exercici anterior ha estat el següent: 

Exercici finalitzat el 31 de desembre de 2018 

Saldo a Saldo a 
Conceote 31/12/2017 Addicions Baixes Trasoossos 31/12/2018 

Terrenys 0,00 66.430,00 0,00 0,00 66.430,00 
Construccions 0,00 123.370,00 0,00 0,00 123.370,00 
Amortització acumulada construccions 0,00 (5.637,84) 0,00 0,00 (5.637,84) 
Cost net terrenys i construccions 0,00 184.162,16 0,00 0,00 184.162,16 

Instal ·lacions, maquinaria i utillatge 16.161,25 1.622,27 (16.161,25) 402.494,55 404.116,82 
Amortitz.acumul. instal.,maq. i utillatge 0,00 (430,10) 0,00 0,00 (430,10) 
Cost net altres instal. i utillatge 16.161,25 1.192,17 (16.161,25) 402.494,55 403.686,72 

Mobiliari i equips pera processam. inform. 0,00 23.746,99 0,00 3.282,43 27.029,42 
Amortitz.acumul.mobiliari 0,00 (414,70) 0,00 0,00 (414,70) 
Cost net mobiliari, equip, proces inform 0,00 23.332,29 0,00 3.282,43 26.614,72 

Equips pera processaments d'inform. 0,00 8.830,52 0,00 0,00 8.830,52 
Amort.acumequips pera proces. d'inform. 0,00 (338,70) 0,00 0,00 (338,70) 
Cost net equip, processaments d'inform 0,00 8.491,82 0,00 0,00 8.491,82 

Immobilitzat en curs 8.942,15 396.834,83 0,00 ( 405.776,98) 0,00 
Cost net immoh materials en curs 8.942,15 396.834,83 0,00 ( 405.776,98) 0,00 

TOTALRESUM 
Cost 25.103,40 620.834,61 (16.161,25) 0,00 629.776,76 
Amortització acumulada 0,00 (6.821,34) 0,00 0,00 (6.821,34) 

Total cost net 25.103,40 614.013,27 (16.161,25) 0,00 622.955,42 

Exercici finalitzat el 31 de desembre de 2017 

Saldo a Saldo a 
Conce e 31/12/2016 Addicions Baixes Tras ssos 31/12/2017 

Instal· lacions, maquinaria i utillatge 0,00 16.161,25 0,00 0,00 16.161,25 
Amortitz.acumul.instal ,maq. i utillatge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cost net instal-lacions técniques 0,00 16.161,25 0,00 0,00 16.161,25 

Immobilitzat en curs 0,00 8.942,15 0,00 0,00 8.942,15 
Cost net immoh materials en curs 0,00 8.942,15 0,00 0,00 8.942,15 

TOTALRESUM 
Cost 0,00 25.103,40 0,00 0,00 25.103,40 
Amortització acumulada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total cost net 0,00 25.103,40 0,00 0,00 25.103,40 

No existeixen elements de l'immobilitzat material que estiguin totalment amortitzats . 

,r' 
1 

1 
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MEMORIA abreujada de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2018 

Els elements de terrenys i construccions d'aquest epígraf, activats en aquest exercici per import 
de 189.800 euros, han estat rebuts per donacions rebudes de tercers (veure nota 11 d'aquesta 
memoria). 

Tots els actius d'aquest epígraf estan destinats a les activitats de la Fundació i no n'h i ha cap que 
estigui situat fora del tcrritori de Catalunya. 

6. INVERSIONS IMMOBILIÁRIES 

El moviment de cada partida d'aquest epígraf i de les seves corresponents amortitzacions 
acumularles durant el present exercici i l'exercici anterior ha estat el següent: 

Exercici finalitzat el 31 de desembre de 2018 

Conce o 

Terrenys 
Cons truccions 
Cost inver s ions immobiliaries 

Amortització acumulada construccions 
Amortizació acumu lada 

Total cost net 

Saldo a 
31/12/2017 

0,00 
1.039.689,06 
1.039.689,06 

2.370,20 
(2.370,20) 

1.037.318,86 

Exercici finalitzat el 31 de desembre de 2017 

Saldo a 
Con ce e 31/ 12/20 16 

Construccions 0,00 
Cost inversion s immobiliarie s 0,00 

Amortització acumulada constmccions 0,00 
Amortizació acumu lada 0,00 

Total cost net 0,00 

Altas 

0,00 
516.281,63 
516.281,63 

512.745,63 

Addicions 
1.039.689,06 
1.039.689,06 

(2.370,20 
(2.370,20) 

1.037.318,86 

No existeixen inversions immobiliaries totalment amortitzades. 

Saldo a 
Ba" as Traspa sos 31/12/2018 

0,00 482.422,61 482.422,61 
177.62 0,38' ( 482.422,6 P 895.927,70 

(177.62 0,38) 0,00 1.378.350,31 

0,00 0,00 (5.906,20) 
0,00 0,00 (5.906,20) 

(177.62 0,38) 0,00 1.372.444,11 

Saldo a 
Baix es Traspassos 31/12/20 17 

0,00 0,00 1.039.689,06 
0,00 0,00 1.039.689,06 

0,00 0,00 (2.370,20) 
0,00 0,00 (2.370,20) 

0,00 0,00 1.037.318,86 

Les inversions immobiliaries corresponen a nou locals comercials situats a Banyoles activats per 
import de 788.281,63 euros i una nau magatzem situada al Regne Unit activada per import de 
590.068,68 euros . D'aquests locals comercials , tres d'ells, activats per import de 322.500 euros, 
han estat rebuts per donació de tercers (veure nota 11 d' aquesta memoria). 

Els ingressos generats per aquests immobles en concepte de lloguer de la nau magatzem i de dos 
locals comercials han ascendit a 90.238,86 euros. 

L' Entitat té contractades polisses d'assegurances que garanteixen , en cas de sinistre, la 
recuperabilitat del valor net comptable de l' immobilitzat material i de les inversions immobiliaries . 

7 BÉNSDEPATRIMONICULTURAL 

moviment de cada partida d'aquest epígraf i de les seves corresponen s amortitzacions 
mulades durant el present ex_yrcici i l'exercici anterior ha est.at el seo-iiP.nt 

' 

¡· 

1 
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MEMORIA abreujada de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2018 

Exercici finalitzat el 31 de desembre de 2018 

Saldo a Saldo a 
Con ce e 31/12/2017 Addicions Baixes T rasoassos 31/12/2018 

Béns mobles (obres d'art) . 17.675,00 1.939,55 0,00 0,00 19.614,55 
Cost net bens mobles 17.675,00 1.939,55 0,00 0,00 19.614,55 

Total cost net 17.675,00 1.939,55 0,00 0,00 19.614,55 

Exercici finalitzat el 31 de desembre de 2017 

Saldo a Saldo a 
Con ce e 31/12/2016 Addicions Baixes T raspas sos 31/12/2017 

Béns mobles (obres d'art) 0,00 17.675,00 0,00 0,00 17.675,00 
Cost net béns mobles 0,00 17.675,00 0,00 0,00 17.675,00 

Total cost net 0,00 17.675,00 0,00 0,00 17.675,00 

Els béns de Patrimoni Cultural corresponen a una col· lecció de quadres que es van aportar dins del 
fons social per a la constitució de la Fundació. 

La valoració d' aquestes obres fou realitzada a I' exercici 2017 en el momen t de la seva activació i 
fou determinada pel Sr. Maria Mascot de la Galería d' Art El Claustre. 

L' entitat no amortitza aquest fons ja que considera que no perd valor amb el pas del temps. 

8. INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI I A CURT TERM INI 

El detall i classificació entre les diferents categories d 'actius financer 
compasen I'epígraf d'inversions financeres a Ilarg termini és el següent: 

s, deis conceptes que 

Categori es 
Saldo a 31/12/2018 Saldo a 31/12/2017 

Classe 

Instruments de patrimoni 
Altres actius fmancers a llarg termini 

Total Inversions Financeres 

Actius 
disponibles 

pera la 
venda 

10.794.823,85 
0,00 

10. 794.823,85 

Préstecs i 
partides a 

cobrar 

0,00 
1.127.355,96 
1.127.355,96 

Actius 
Préstecs i 

ponibles 
partides a 

pera la 
venda 

cobrar 

dis 

131.690,42 0,00 
0,00 1.127.355,96 

131.690,42 1.127.355,96 

El detall i classificació entre les diferents categories d'actius financer 
compasen I'epígraf d'i nversions financeres a curt termini és el següent: 

s, deis conceptes que 

Clases 

Instruments de patrimoni 
Total inversions financeres a curt termini 

J /J 

Cat egories 

Actius dis poni 
Saldo a 

31/12/2018 

0,0 

0,0 

bles pera la venda 
Saldo a 

31/12/2017 

o 12.459.331,69 

o 12.459.331,69 

1 

1 

1 

1 
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MEMORIA abreujada de l'exercici tancat a 31 de desembre d e 2018 

9. USUARIS, PATROCINADORS I ALTRES DEUTORS 

Els actius financers d'aquest epígraf, classificats per categorie 

Classes 

Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 

Altres deutors 

Total 

s, a 31 de desembre és el següent: 

Categories 
Préstecs i partides a cobrar 
31/12/2018 31/12/2017 

61.770,26 283,40 

298.943,00 0,00 

360.713,26 283,40 

Els Patrons consideren que l'import en llibres deis comp 
comptes a cobrar s'aproxima al seu valor raonable . 

tes de usuaris, patrocinadors i altres 

10. EFECTIU I ALTRES ACTIDS LÍOUIDS EOUIV ALE NTS 

El detall d'aquest epígraf a 31 de desembre de 2018 i 2017 és elsegüent: 

Saldo a 
Concepte 31/12/2018 
Bancs 1. 036.352,95 

Total efectiu i altres actius líquids equivalents 1.036.352,95 

11. PATRIMONI NET 

a) Fons Propis 

El detall deis comptes de fons propis durant l' exercici 2018 i 2017 és el següent: 

Fons Propis 
Fons dotacional 

Romanent 
Excedent de l'exercici 

Total fons propis 

Concepte 

Ajustos per canvi de valor 
Actius fmancers disponibles per a la venda 

Total ajustos per canvi de valor 

Subvencions, donacions i llegats rebuts 
Total patrimoni net 

Saldos a 
31/12/2018 

15.280.918,34 

43.988,64 

366.978,12 

15.691.885,10 

(1.644.821,88) 

(1.644.821,88) 

512.300,00 

14.559.363,22 

Saldo a 
31/12/2017 

1.422.605,25 

1.422.605,25 

Saldos a 
31/12/2017 

15.280.918,34 

0,00 
43.988,64 

15.324.906,98 

0,00 

0,00 

0,00 

15.324.906,98 

El saldo del compte "Fons dotacional" es composa de les apo 
el moment de la constitució de la Fundació i per aportacions p 

rtacions realitzades pels fundadors en 
osteriors . 

-- -

1 

1 
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MEMORIA abreujada de l' exercici tancat a 31 de desembre de 2018 

b) Subvencions, donacions i llegats de capital 

Figura en aquest epígraf el valor deis immobles rebuts en donació dura nt l'exercici 2018. 

Aquestes donacions seran traspassades a resultats a mesura que es vagin amortitzant els actius 
rebuts. 

El moviment d'aquest epígraf durant l'exercici ha estat el següent: 

Exercici finalitzat a 31 de desembre de 2018 

Concepte 
Llegats i donacions capital 

Total 

Saldo a 
31/12/2017 Addicions 

0,00 512.300,00 

0,00 512.300,00 
No es van produir moviments durant l'exercici anterior. 

12. DEUTES A LLARG I CURT TERMINI 

El detall de les categories de passius financers a llarg termini és el seg 

Traspassos Saldo a 
a resultats 31/12/2018 

0,00 512.300,00 

0,00 512.300,00 

üent: 

Categories 

Classes 

Altres deutes 
Total dentes a llarg termini 

D 
31 

e bits i partides a pagar 
/12/2018 31/12/2017 

448.037,43 2.355,97 
448.037,43 2.355,97 

El detall de les categories de passius financers a curt termini és el segü ent: 

Classes 

Deutes amb entitats de credit 

Altres deutes 

Total dentes a cnrt termini 

Categories 
e bits i partides a pagar D 

31 /12/2018 31/12/2017 

139,23 0,00 
357.186,75 891.362,86 

357.325,98 891.362,86 

13. CRED ITORS PER ACTIVITATS I ALTRES COMPTES A PA GAR 

El detall i classificació deis passius financers d'aquest epígraf és el seg üent: 

Categories 
e bits i partides a pagar D 

31/ Classes 

Proveiaors 

Creditors varis 

Total 

I /7 

12/2018 

525,14 

1.918,38 

2.443,52 

31/12/2017 

0,00 

12.393,37 

12.393,37 

í' 
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MEMORIA abreujada de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2018 
~~~~~~~~~~~~~~ 

Els Patrons consideren que l'Entitat sera capa¡;: de complir puntualment amb totes les obligacions 
contractuals derivades dels préstecs des d'ara. 

Informació sobre el període mig de pagament a proveldors 

Informació sobre els apla9aments de pagament efectuats a provei"dors. Disposició addicional 
tercera. «Deure d'informació» de la Llei 15/2010, de 5 de julio!. 

Dies 
2018 2017 

Període mig de pagament a proveié:lors 33,77 29,58 

14. SITUACIÓ FISCAL 

D'acord amb la normativa vigent, els impostas no poden considerar-se definitivament liquidats fins 
que les declaracions presentades hagin estat inspeccionades per les autoritats fiscals, o hagi 
transcorregut llur termini de prescripció. 

El detall deis saldos amb les Administracions Públiques és el següent: 

2 018 2017 
(no auditat) 

Actiu Passiu Actiu Passiu 
Altres credits/deutes amb Adm.Publiques 
- Impost valor afegit 0,0 o 1.496,88 10.859,56 0,00 
- Retenc ions 0,0 o 1.280,43 0,00 1.204,36 

- Seguretat Social 0,0 o 1.258,34 0,00 0,00 
- Altres conceptes 36.945,7 o 0,00 0,00 0,00 

Total altres credits/deutes amb Adm. Pub. 36.945,7 o 4.035,65 10.859,56 1.204,36 

La Fundació esta acollida als beneficis fiscals establerts a la "Llei 49/2002 de 23 de desembre de 
Regim fiscal de les entitats sense afany de lucre i deis incentius fiscals al mecenatge". 

La conciliació entre el resultat comptable i la base imposable de l 'Impost sobre Societats de 
l 'exercici 2018 i l 'anterior és la següent: 

Exercici finalitzat el 31 de desembre de 2018 

Saldo de ingressos i despeses de l'exercici 
Resultats exempts per aplicació llei 49/2002 

Base imposable (Res ultat fiscal) 

Compte de resultats 
Augments Disminucions Import 

366.978,12 
320.750,22 (687.728,34) (366.978,12) 

0,00 
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MEMORIA abreujada de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2018 

Exercici finalitzat el 31 de desembre de 2017 

Compte de resultats 
Augments Disminucions Import 

Saldo de ingressos i des peses de l'exercici 43.988,64 
Resultats exempts per aplicació llei 49/2002 126.561,30 (170.549,94) ( 43.988,64) 
Base imposable (Resultat fiscal) 0,00 

Altres tributs 

No existeixen circumstancies significatives que afectin a altres tributs, podent ser objecte de 
comprovació els quatre últims exercicis pera tots els impostos que els són d'aplicació. 

15. INGRESSOS I DESPESES 

a) Ingressos perles activitats 

L' import net deis ingressos per prestacions de serveis a 31 de desembre del 2018 i a 31 de 
desembre del 2017 es desglossa de la següent manera: 

Descripció 2018 2017 
Prestacions de serveis de lloguer d'immobles 90.238,86 19.008,00 

Total 90.238,86 19.008,00 

L'ambit geografic d'actuació de la Fundació és basicament Catalunya. 

b) Ajuts concedits i altres despeses 

El desglossament deis ajuts concedits a tercers és el següent: 

Concepte 2018 2017 
Aportació Fundació Privada pera la Creativació 10.000,00 0,00 
Aportacions Associació Junts i Endavant 1.692,00 0,00 
Aportació dinar benefic Fundació Autisme Mas Casadevall 50,00 0,00 

Total ajuts concedits 11.742,00 0,00 

e) Despeses de personal 

El desglossament de l'epígraf "Despeses de personal" del compte de perdues guanys és el 
següent: 

Concepte 2018 2017 
Sous i salaris 14.137,51 0,00 
Seguretat Social a carrec de !'empresa 4.439,20 0,00 
Altres despeses socials 98,96 0,00 

Total 18.675,67 0,00 
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MEMORIA abreujada de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2018 

d) Altres resultats 

Basicament, correspon al cost de les obligacions fiscals assumides per la regularització deis actius 
de la Fundació dipositats en una entitat financera andorrana. 

16. APLICACIÓ D'ELEMENTS PATRIMONIALS I D'INGRESSOS A FINALITATS 
ESTATUTÁRIES 

16.1. lnformació sobre els béns i drets que formen part de la dotació fundacional 

La Fundació té actius en inversions immobiliaries, béns del patrimoni cultural, inversions 
financeres a llarg lenuiui i eu lresureria que furmen part de la dotació fundacional i que estan 
vinculats directament al compliment de les finalitats propies. D'aquests actius, els més significatius 
són els que consten com a instruments de patrimoni i credits a tercers de l'epígraf d'inversions 
financeres a llarg termini per import d ' 11.919.823,85 euros. 

16.2. Imports destinats a finalitats estatutaries 

Calcul pel qual es determinen les partides significatives a través de les quals es pot comprovar el 
compliment de les finalitats estatutaries: 

Conce te 2018 20 17 

Ingressos bruts 687.728,34 170.5 49,94 
lngressos per les activitats 90.238,86 19 .008,00 

Ingressos financers 597.489,48 151 .541,94 

Despeses necessaries 292.052,61 (126.5 61,30) 
Altres despeses d'explotació 86.458,57 (76 .553,00) 

Amortitzac ió de l' immobilitzat 10.357,34 (2 .370,20) 

Altres resultats 63.516,28 (6 .909,84) 

Despeses fmanceres 0,00 (61,80) 

Perdues d'instruments fmancers 131.690,42 (40 .666,46) 

Impost sobre beneficis 30,00 0,00 

Total ingressos computables 395.675,73 43 .988,64 

Conce te 2018 201 7 

Des peses i inversions activitat fundacional 
Ajuts concedits 10.021,94 0,00 
Despeses de personal 18.675,67 0,00 

Total assignació fundacional 28.697,61 0,00 
' 

' 

! 
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MEMORIA abreujada de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2018 

El calcul respecte al compliment de l'obligació de destinar més del 70% deis mgressos 
computables a finalitats fundacionals és el següent: 

Des pesa a Des pesa 
% destinat a destinar a destinada a 

Ingressos finalitats activitats activitats 
Exercic i computables fundadonals fundado nals fundado nals Diferencia 

2017 43.988,64 70% 30.792,05 0,00 30.792,05 
2018 395.675,73 70% 276.973,01 28.697,61 248.275,40 

Total 439.664,37 70% 307.765,06 28.697,61 279.067,45 

Ates que la Fundació es va constituir a l' exercici 2017 i que, per tant, es traba a la fase inicial del 
seu projecte, les rendes obtingudes han estat destinades, en gran part, a la propia organització i a la 
construcció d' estructures . 

Els deficits en el compliment de l'obligació de destinar més del 70% deis ingressos nets a finalitats 
fundacionals seran compensats , d'acord amb la nonnativa vigent, en un període de 4 anys. En 
aquest sentit, la Fundació esta treballant en aquests moments en un pla estrategic que definira les 
activitats i projectes a realitzar en els propers exercicis. 

16.3. lndicació del destí del patrimoni de l'entitat en cas de dissoludó de l'entitat 

En cas de dissolució de l'entitat , el seu actiu i passiu es destinara a favor d'una altra fundació o 
entitat sense anim de lucre amb finalitats analogues a les de la Fundació que tingui el seu domicilia 
Banyoles o a la comarca del Pla de l'Estany. En cas d'inexistencia d'una entitat beneficiaria del 
mecenatge d'analogues finalitats en els territoris indicats, la cessió global d'actius i passius es 
podra fer a favor d'una fundació o entitat sense afany de lucre de la Província de Girona i si tampoc 
hi hagués cap entitat que reunís les característiques necessaries, el beneficiari de la cessió sera 
l' Ajuntament de Banyoles. 

17. MED I AMBIENT 

La Fundació no ha realitzat inversions ni despeses significatives per a la protecció o millora del 
medi ambient. Tampoc disposa d'actius específicament relacionats amb el medí ambient. 

18. FETS POS TERIO RS AL TANCAMEN T 

No han existit fets posteriors al tancament de l'exercici que hagin posat de manifest circumstancies 
queja existien en la data de tancament de l' exercici i que hagin requerit modificació en la memoria 
encara que no hagin suposat un ajustament en les xifres contingudes en els comptes anuals. 

Tampoc s'ha produ"it cap fet posterior al tancament de l 'exercici que mostri condicions que no 
existien al tancament del mateix pero que siguin de tal importancia de manera que la no informació 
sobre els mateixos, podría afectar a la capacitat d'avaluació deis usuaris deis comptes anuals. 

No s'ha pro ui"t cap fet amb posterioritat al tancament de l' exercici que afecti a l'aplicació 
d'empresa en uncionament . 

( 'i' 
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MEMORIA abreujada de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2018 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

19. ALTRA INFORMACIÓ 

a) Número mig de treballadors 

El nombr e mig de persones ocupades en l' exercici, distribui"t per categories, és el següe nt : 

No mbre mig d'empleats 
2018 2017 

Categoría professional Homes Dones Total Homes Dones Total 

Directors 0,21 0,17 0,38 0,00 0,00 0,00 
Total 0,21 0,17 0,38 0,00 0,00 0,00 

La Fundació no va tenir personal contractat l'any anterior 

b) Personal d'alta direcció i membres del Patronat 

L'alta direcció de l' entitat és exercida pels membres del Patronat. En aquest sentit, els seus 
mernbres no han rebut cap retribució durant els exercicis 2018 i 2017. 

L 'Entitat no ha assumit cap obligació en materia de pensions. Tampoc s'han concedit bestretes als 
rnembres del Patronat. 

No hi ha obligacions assumides per compte de l'organ de govern coma garantía. 

c) Informació relativa a les declaracions responsables formalitzades durant l'exercici 

Amb data 20 de desembre de 2018 els Patrons de la Fundació van adoptar una declaració 
responsable d'actes de disposició en compliment de l'article 333-1 del Codi Civil de Catalunya 
relativa a la decisió acordada per unanirnitat deis patrons de procedir a la transrnissió del 25% del 
capital social de la societat espanyola Boxadrid XXI, S.L., en els termes i condicions derivats del 
contracte de compra venda de participacions subscrit per la Fundació en data 3 de febrer de 2017. 

d) Honoraris deis auditors de comptes 

Els honoraris deis auditors de comptes de l' entitat han estat meritats exclusivament per !'auditoria 
deis comptes anuals de la Fundació i han ascendit a 2.500 euros. 

Cari es ~ureda Serrat 
Vic, president 

Banyoles , 30 de maig de 2019 

Jordi Bellvehí Muñoz 
Secretari 

1 

1 

1 



exia 


