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Informe d'auditoria de com tesanualssim lifícatsemés

er

un auditor inde endent
Ais Patrons de ALZHEIMER CATALUNYA FUNDACIÓPRIVADA, per encárrec del Patronat.

Opinió

Hem auditat els comptes anuals simplificats de ALZHEIMERCATALUNYAFUNDACIÓPRIVADA(1'Entitat),
que comprenenel balan?simplificata 31 dedesembrede 2019,el compte de pérduesi guanyssimplificat
i la memoria simplificada corresponents 1'exercici acabat a 1'esmentada data.

En la nostra opinió,els comptes anualssimplifícats adjuntsexpressen, en tots els aspectessignificatius,la
imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Fundació a 31 de desembre de 2019, així com
deis seus resultáis corresponents a 1'exercici acabat en aquesta data, de conformitat amb el marc
normatiu d'informació financera que li resulta d'aplicació (que s'identifica en la nota 2 de la memoria
simplificada) i, en particular, amb els principis i criteris comptables continguts en el mateix.

Fonament de 1'opinió

Hem realitzat la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de 1'activitat d'auditoria de
comptes vigent a Espanya. Les nostres responsabilitats d'acord amb les esmentades normes es descriuen ;

mes endavant en la secció Responsabilitats de ¡'auditor en relacíó amb 1'auditoria deis comptes anuals
simplificats del nostre informe.

Som independents de la Fundado de conformitat amb els requeriments d'ética, inclosos els

d independencia, que son aplicables a la nostra auditoria deis comptes anuals simplificats en Espany
segons 1'exigit per la normativa reguladora de 1'activitat de 1'auditoria de comptes. En aquest sentit, no
hem prestat servéisdiferentsaisde 1'auditoriade comptes ni hanconcorregutsituacionso circumstáncies
que, d'acord amb 1'establert a 1'esmentada normativa reguladora, hagin afectat a la necessária
independenciadeforma que s'hagivist compromesa.

Considerem que I'evidenciad'auditoriaque hem obtingut proporciona una base suficient i adequadaper
a la nostra opinió.

Aspectes mes rellevants de 1'auditoria

Elsaspectos mes rellevants de 1'auditoriason aquells que, segons els nostrejudici professional, hanestat
consideráis com riscos d'incorrecció material mes significatius en la nostra auditoria deis comptes anuals
simplificats del període actual. Aquests riscos han estat tractats en el context de la nostra auditoria deis

comptes anuals simplificats en el seu conjunt, i en la formació de la nostra opinió sobre els mateixos, i no
expressem una opinió per separat sobre aquests riscos.
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Reconeixement d'ingressos per subvencions
Descripció

Resposta de auditoria

L'activitat principal de la Fundació inclou Els nostres procediments d'auditoria han indos la
programes subjectes a ajudes publiques que validació de 1'eficácia deis controls del procés de
representen un nivell molt significatiu deis seus reconeixements deis ingressos de les subvencions

ingressostotals.

rebudesi procedimentsdecomprovació,tais com:

El reconeixement d'aquestes subvencions com
ingressos de 1'exercici depén de 1'adequada
correlació amb les despeses financades i amb el
compliment deis requisits establerts per 1'Entitat
que les atorga.
Donada la relleváncia d'aquests recursos per la
Fundado, considerem 1'esmentada qüestió com
una área significativa pera la nostra auditoria.

Hem obtingut documentado suport de les
transaccions mes signifícatives realitzades,
incloent

confirmacions

de

saldos i

transaccions, per validar les condicions
aplicades a les esmentades transaccions,
analitzant la seva evolució en quant a la seva
naturalesa.

Hem aplicat procediments substantius de
confírmació de saldos i operacions amb les
diferents Entitats que han atorgat subvencions
a la Fundado.

Per últim, també hem avaluat que en la
memoria simplificada adjunta estiguin
reflectits els detalls que requereix el marc
d'informaciófinanceraaplicable.

Responsabilitatdel Patronat en relacióamb els comptes anuals simplifícats

Els membres del Patronal son responsables

formular els comptes anuals simplificats adjunts, de

manera que expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i deis resultats de 1'Entitat, de

conformitat amb el marc normatiu d'informaciófinancera aplicable a 1'entitat a Espanya, i del control
intern que considerin necessari per a permetre la preparado deis comptes anuals simplificats lliures
d'incorrecció material, deguda a frau o error.
En la preparado deis comptes anuals simplificats, el Patronat es el responsable de la valoració de la

capacitat de la Fundació per a continuar com empresa en funcionament, revelant, segons correspongui,
les qüestions relacionadesamb 1'empresa en funcionament i utilitzant el principi comptable d'empresa en
funcionament excepte si el Patronat té intenció de liquidar la Fundació o de cessar les seves operacions, o
be no existeixi una altra alternativa realista.

Responsabilitats de 1'auditor en reladó amb 1'auditoria deis comptes anuals simplifícats

Els nostres objectius son obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals simplificats en el seu
conjunt están lliures d'incorrecció material, deguda a frau o error, i emetre un informe d'auditoria que
contingui la nostra opinió.
Seguretat raonable es un alt grau de seguretat pero no garanteix que una auditoria realitzada de

conformitat amb la normativa reguladora de 1'activitat d'auditoria de comptes vigent en Espanya sempre
detecti una incorrecció material quan existeix. Les incorreccions poden deure's a frau o error i es
consideren materials si, individualment o de forma agregada, pot preveure's raonablement que influeixin
en les decisions económiques que els usuaris preñen basant-ser en els comptes anuals simplificats.
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Com a part d'una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de 1'activitat d'auditoria de
comptes en Espanya, apliquem el nostre judici professional i mantenim una actitud d'escepticisme
professional durant tota 1'auditoria.També:
.

Identifiquem i valorem els riscos d'incorrecciómaterial en els comptes anuals simplificats, deguda
a frau o error, dissenyem i apliquem procediments d'auditoria per respondre ais esmentats riscos
i obtenim evidencia d'auditoria suficient i adequada per a proporcionar una base per a la nostra
opinió. El risc de no detectar una incorrecció material deguda a frau es mes elevat que en el cas
d'una incorrecció material deguda a error, ja que el frau pot implicar intencionalitat, falsificado,
omissions deliberades, manifestacions intencionadamenterrónees, o obviar el control intern.

.

Obtenim coneixement del control intern rellevant per a 1'auditoria amb el fí de dissenyar
procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les circumstáncies, ¡ no amb la
finalitat d'expressar una opinió sobre I'eficacia del control intern de 1'entitat.

.

Avatuem si les polítiques comptables aplicades son adequades i la raonabilitat de les estimacions
comptables i la corresponent informació revelada pels membres del Patronat.

.

Concloem sobre si es adequada 1'utilització, peí Patronat, del principi comptable d'empresa en
funcionament i, basant-nos en I'evidencia d'auditoria obtinguda, concloem sobre si existeix o no
una incertessa material relacionada amb fets o amb condicions que puguin generar dubtes
significatius sobre la capacitat de la Fundació per continuar com empresa en funcionament. Si
concloem que existeix una incertessa material, es requereix que cridem 1'atenció al nostre
informe d'auditoria sobre la corresponent informació revelada en els comptes anuals simplifícats
o, si les esmentades revelacions no son adequades, que expressem una opinió modificada. Les
nostres conclussions es basen en 1'evidéncia obtinguda fins a la data del nostre informe
d'auditoria. No osbtant, els fets o condidons futures poden ser la causa de que la Fundaciódeixi
de ser una empresa en funcionament.

.

Avaluem la presentado global, 1'estructura i el contingut deis comptes anuals simplificats, inclosa
1'informació revelada, i si els comptes anuals simplificats representen les transaccions i fets
subjacents de una forma que aconsegueixin expressar 1'imatge fidel.

Ens comuniquem amb el Patronat de 1'entitat en relacióamb, entre d'altres qüestions, 1'abast i el moment
de realització de 1'auditoria planificats i els descobriments significatius de 1'auditoria, així com qualsevol
deficiencia significativa del control intern que identifiquem en el transcurs de 1'auditoria.
Entre els riscos significatius que han estat objecte de comunicació al Patronat de 1'entitat, determinem els
que ha estat de major importancia en 1'auditoria deis comptes anuals simplificats del període actual i que
son, en conseqüéncia,els riscos consideráismes significatius.
Describim aquests riscos en el nostre informe d'auditoria excepte que les disposicions legáis o
reglamentarles prohibeixin revelar públicament la qüestió.
MAGNUS AUDITORES, S. L. P.
R. O.A.C. . : S2165

L
Vicente Sánchez
I. C.J.C. C. Núm.: 2. 139

R. O.A. C. Núm. : 20. 502
Barcelona, 9 de Juny de 2020
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Generalitat de Catalunya
Departament de Justicia
Direcció General de Dret

i d'Entitats Jurídiques
Presentació deis comptes anuals de fundacions
Dades d'identificació del presentador
Indiquenel tipus de persona:

(S Personafísica

C Personajurídica

Dades d'identificació de la persona
Nom

Primer cognom

Segon cognom

EUIALIA

CUCURELIA

FABREGAT

Tipus de document d'identíficació

Número d'identificació

DNI

46105828M

Teléfonfix

Teléfon móbil

Adrega de correu electrónic

934592294

629173190

ecucurella@alzheimercatalunya

Si voleu rebre avisos de canvis en 1'estatde la sol-licitud, indiqueu el mitjá de recepció:
Correu electrónic

Adrega del presentador
Residenciafora de 1'Estatespanyol
Tipus de via

Nom de la vía

Número

Carrer

de Vallirana

42

Bloc

Escala

Pis

Porta

Codi postal
08006

Provincia

Municipi

Barcelona

Barcelona

Podeu cercar 1'adrega en el servei de nomialització d'adreces (Només adreces de Catalunya):
Verificar ádrela carrer de Vallirana, 42. 08006 Barcelona (BARCELONA)

VersióAdobe:20.00920063
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Accepta

Generalitat de Catalunya
Departament de Justicia
Direcció General de Dret

i d'Entitats Jurídiques

Presentado deis comptes anuals de fundacions
Dades d'identificacióde la fundació
Denominado

NIF

ALZHEIMER CATALUNYA FUNDACIO PRIVADA

G64041353

Númerod'inscripció

Adre?a de correu electrónic

LL

asant inoalzheimercatalunya.org

Dades d'identifícació del/de la representant de la f
Nom

Primer cognom

Segon cognom

EULALIA

CUCURELIA

FABREGAT

Tipus de document d'identificació

Número d'identificació

DNI

46105828M

Teléfon fix

Teléfon móbil

934592294

629173190

Ádrela de correu electrónic

Si voleu rebre avisos de canvis en 1'estat de la sol-licitud, indiqueu el mitjá de recepció:

^ Correuelectrónic
Carree que ocupa a 1'entitat
President

Adrega de la fundació
Tipus de via

Nom de la via

Número

Carrer

de Vallirana

42

Bloc

Escala

Pis

Porta

Codi postal
08006

Provincia

Població

Barcelona

Barcelona

Podeu cercar 1'adrega en el servei de normalització d'adreces (Només adreces de Catalunya):
Verificar ádrela carrer de Vallirana, 42. 08006 Barcelona (BARCELONA)

Accepta

Dades de la reunió d'aprovaciódeis comptes anuals
Data de la reunió

VersióAdobe:20.00920063

Nombre de patrons assistents

Página 2 de 11

Forma d'aprovació deis comptes

Generalitat de Catalunya
Departament de Justicia
Direcció General de Dret

i d'Entitats Jurídiques

Presentació deis comptes anuals de fundacions
Dades de contacte de la fundació

Copia Representant Fundació

Denominado

NIF

ALZHEIMER CATALUNYA PUNDACIO PRIVADA

G64041353

Dades de la persona de contacte de la fundació
Nom

Primer cognom

Segon cognom

AURORA MARÍA

SANTIN

GÓMEZ

Tipus de document d'identificació

Número d'identificació

DNI

36979940B

Notificado
Les notificacions relacionades amb aquest trámit serán electróniques.
Adrega de correu electrónic

Teléfon móbil

asant in@alzhe imercatalunya. org

669856799

Les notificacionselectróniqueses poden consultar dins deis Servéisde Trámits gencato el Canal Empresa. Podeu accedir-hi
mitjanoant un certificat digital o amb una paraula de pas d'un sol us.

Consulteu el llistat de certificatsdiaitalsadmesos.
Recordeu:

Desde 1'emissióde 1'avisde notificació disposeu de 10 dies naturals per acceptar-la o rebutjar-la. Si transcorregut aquest termini

no heu accedita la notificado, aquestas'entendrárebutjada.

Desdel momentenquéaccediual contingutdela notificacióaquestaes considerarápracticada.
Recordeuque ¡'ádrela electrónicai el teléfonmóbilque informeuaquí, eson rebreu1'avisdela notificadoelectrónicai. si escau. on
rebreu la contrasenya per accedir al contingut de la notificació.

Versió Adobe:20. 00920063
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Generalitat de Catalunya
Departament de Justicia
Direcció General de Dret

i d'Entitats Jurídiques

Presentado deis comptes anuals de fundacions
Pagament
La carta de pagament es generará com a part del document d'acusament de rebuda de la vostra sol-licitud. Pot realitzar el
pagament en una de les entitats bancáries indicades. Una vegada rebut 1'acusament de rebuda segueixi les indicacions de la carta
de pagament per la realitzaciódel pagament.
Concepte

Import

Taxa per la presentado

deis comptes de fimdacions

77, 00

Qüestionari
Personal assalariat:

14

Personal voluntan no remunerat:

o

Personal amb contráete de prestacióde servéis:

o

Númerode Centres que gestiona:

o

Númerototal de persones beneficiáries:

135

Ingressos per subvencions de la Generalitat:

384. 234, 38

Attres ingressos per subvencions publiques:

14. 363, 06

Ingressos per donatius privats:

80. 521, 15

Import Inversions realitzades:

IZI Si

D No

Sí

S No

^ Sí

D No

Hi ha excepcions en 1'informe d'auditoria?

Sí

12^1 No

La fundado está incursa en algún procediment judicial?

Si

U No

Hi ha problemes de tesoreria?

S'ha deixat¿'atendréalgúnpagament?
Está al día de pagaments amb la Seguretat Social?

Faig constar que els comptes anuals continguts en aquest document coincideixen amb els que van ser aprovats peí Patronal i
consten recollits en el llibre d'actes corresponent
Patró de la Fundació (president/a o secretari/ária)
Professional autoritzat representant de la Fundado

Balan9
Exercici comptable:

VersióAdobe:20.00920063

2019

I^Complet

dP artit
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Nom :

ALZHEIMERCATALUNYAFUNDACIOPRIVADA

Númerod'inscripció:

3244

Exercici comptable:

2019

^l Complet

D Partit

Balan? simplificat
Exercici

2019

NÜM.DELS COMPTES

ACTIU

NOTESDE
LA MEMORIA

A) ACTIU NO CORRENT

20, (280), (290)

EXERCICI N

EXERCICI N-1

209.852,08

2W.W3.49

I. Immobilizat intangible

5

7.508,14

7. 204, 34

II. Inmobilitzat material

5

21.052,43

24.560.74

21, (281), (2910), (2911),
(2912), (2913), (2914), (2915),
(2916), (2917), (2918)
22, (282), (292)

III. Inversions inmobiliáries

23, (29190), (29191), (29192),

IV. Béns del patrimoni cultural

(29193), (29194)
2403, 2404, 2413, 2414,

2423, 2424, (2493), (2494),
(2933), (2934), (2943), (2944),
(2953), (2954)
2405, 2415, 2425, 250, 251,
252, 253, 254, 2550, 258,

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

VI. Inversions financeres a llarg termini

(259), 26 (2495), (2935),
(2945), (2955), (296), (297),
(298), 474
B) ACTIU CORRENT
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,

1. Existéncies

358. 832, 50

367. S08. 84

B78.74

1.181,31

164.932,53

103.615,42

15.640,27

25. I30.eO

135.951, 10

74. 118, 14

44«,34

403,76

(39), 407
II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres
comptes a cobrar

440, 441, 442, (447)

1. Usuaris i deutors por vendes i prestado de servéis

443, (4933), (4934), (4935)

2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts
vinculados

444

3. Patrocinadors

445, 446, 449, (490)

4. Altres deutors

460, 464,544
4700, 4707, 4708, 4709, 471,
472, 473
558
5303, 5304, 5313, 5314, 5323,
5324, 5333, 5334, 5343, 5344,

1. 500. 00

5. Personal

1.273,62

6. Actius per impost corrent i Altres créditsamb les
Administracions Publiques
7. Fundadors i socis per desemborsaments pendents
III. Inversions en entitats del grup i associades a curt
termini

5353, 5354, (5393), (5394),
5523, 5524, (5933), (5934),
(5943 , (5944 , (5953 , 5954
5305, 5315, 5325, 5335, 5345,
5355, 540, 541, 542, 543, 544,
545, 546, 547, 548, (549)
(5395), (5935), 551, 5525,

IV. Inversions financeres a curt termini

554, 5590, 565, 566, (5945),
5955, 596 , 597 , 598
480, 567
570, 572, 574, 576

V. Periodificacions a curt termini

VI. Efectiu i altres actius tíquids equivalents

TOTALACTIU (A+B)

92. 572, 88

122. 398, 45
578.W2.43
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Nom :

ALZHEIMERCATALUNYA FUNDACIOPRIVADA

Número d'inscripció :

Exercicicomptable:

3244

2019

lEIComplet

D Partit

PATRIMONINET I PASSIU

NUM. DELS COMPTES

A) PATRIMONI NET
A-1) Fons propis

L¡!<MTEEMS¿REA EXERCICIN EXERCICIN.1
74118

<ae.s77.35

501.038,88

11

03.942,41

498.044,18

60.000.00

eo.ODO.oo

60. 000.00

60.000,00

I. Fons dotacionals o fons saciáis

100, 101
(103), (104)

1. Fons dotacionals o fons saciáis

2. Fons dotacionals o fons saciáis pendents de
desemborsar

102
120, 121
124

II. Fons especiáis
III. Excedents d'exercicis anteriors

IV. Excedents pendents d'aplicacióen activitats
estatutáries

129

V. Excedentde 1'exercici (positiu o negatiu)

118

VI. Aportacions per a compensar pérdues
A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i
altres ajustaments

130

1. Subvencionsoficiáisde capital

131

2. Donacions i llegats de capital

132

3. Altres subvencions, donacions i llegats

137

12

4. Ingressos fiscals a distribuir
B) PASSIU NO CORRENT

14

1. Provisions a llarg termini
II. Deutes a llarg termini

1605, 170
1615, 1625, 1635, 171, 172, 173,
174, 175, 176, 180, 185, 189
1603, 1604, 1613, 1614, 1623,
1624, 1633, 1634
479
181

1. Deutes amb entitats de crédit
2. Altres deutes a llarg termini

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

IV. Passius per impost diferit
V. Periodificacionsa llarg termini

C) PASSIUCORRENT
499, 529

5105, 520, 527

1. Deutes amb entitats de crédit
2. Altres deutes a curt termini

41

1. Proveídors
2. Creditors varis
3. Personal (remuneracions pendents de pagament)

475, 476, 477

4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les
Administracions Publiques

448

31. 586, 86

4.876,33

1.275,49

30.034,30

30. 311.37

37. 188, 58

30. 503, 68

2.398,02

132,39

10. 332, 78

7. 710, 65

III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt

465, 466

485, 568

34. 910, 63

termini

IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar

400, 401, 403, 404, 405, (406)

78. 363, 55

1. Provisions a curt termini

II. Deutes a curt termini

5115, 5135, 5145, 521, 522, 523,
525, 528, 551, 554, 5525, 555,
5565, 5566, 560, 561, 569
5103, 5104, 5113, 5114, 5123,
5124, 5125, 5133, 5134, 5143,
144, 524, 5523, 5524, 5563, 5564

72. 107,21

3, 13
24.462,65

22.660,65

5. Acomptes d'usuaris
V. Periodificacions a curt termini

16.273,00

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)
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568. 684, 56

^-/^

578.402.43

Nom :

ALZHEIMERCATALUNYAFUNDACIOPRIVADA

Númerod'inscripció:

Exercicicomptable:

3244

2019

l^l Complet

U Partit

Compte de Resultáis simpliflcat

NOTES DE

NÜM.DELSCOMPTES

(Deure) Haver

LAMEMORIA EXERCICIN EXERCICIN-1
1. Ingressos per les activitats

700, 705, (706), (708), (709)
721
722, 723

724, 727, 728, (658)

680.615,68

757. 821, 83

132. 272. 09

161.513,08

59. 225. 00

43.220.00

489. 118,59

547. 088. 75

0, 00

0,00

-453.169,59

-433^54,79

-157.122,37

-155. 716, 58

156.365,78

-151.989,66

35.991,28

-37.272,13

a) Vendes i prestacions de servéis

b) Ingressos rebuts amb carácter periódic
c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col-laboracions
d) Subvencions, donacions i altres ingressos

6. 000. 00

19

2. Ajuts concedits i altres desposes

(650), (651), (652), 729
(653), (654)
(6930), 71*, 7930

a) Ajuts concedits
b) Despeses per col-laboracions i per 1'exercici del carree de
membre de 1'órgande govern
3. Variado d'existénc¡es de productes acabats i en curs
de fabricado

73
(600), (601), (602), 606, (607),

4. Treballs realitzats per 1'entitat per al seu actiu
5. Aprovisionaments

608, 609, 61*, (6931), (6932),
(6933), 7931, 7932, 7933
6. Altres ingressos de les activitats
752
751, 753, 754, 755, 759

(64)

a) Ingressos per arrendaments
b) Attres ingressos accessoris i altres de gestió corrent
7. Desposes de personal

15

8. Altres despeses d'explotació

a) Servéisexteriors

.

(620)

ai) Recerca i desenvolupament

(621)
(622)

»2) Arrendaments i cánons

(623)

84 ) Servéisprofessionals independents

(624)
(625)
(626)
(627)

as) Transports

-7. 064, 68

-8.014.42

a6) Primes d'assegurances

-2.795,62

.

(628)

aio) Altres servéis

(629)
(631), (634), 636, 639
(655), (694), (695), 794, 7954

.

as ) Reparacions i conservació

-7. 339. 28

^.493,25

-59.087.56

<1.413.73

3. 147,57

1.814,57

-1.690,71

as ) Publicitat, propaganda i relacions publiques

-10.601,08

-4.009,83

ag ) Subministraments

-10.284,68

-7.421,50

-21.387,03

-22. 536, 52

-690, 78

-993,02

^5. 81

-1. 252. 00

a?) Servéis bancaris

.

b) Tribuís
c) Pérdues, deteriorament i variació de provisions per

operacions de les activitats
(656), (659)

d) Altres despeses de gestiócorrent

-1.474,90

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo
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Númerod'inscripció:

3244

Exercicicomptable:

2019

K] Complet

D Partit

NOTESDE

NÚM. DELS COMPTES

(68)
725, 726

(Deure) Haver

LAMEMORIA EXERCICIN EXERCICIN.1
9. Amortització de 1'immobilizat

5/6

-B. 053, 30

^. 332,15

10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al

12

1.461,86

5.726,84

resulta*

7951, 7952, 7955, 7956

11. Excés de provisions
12. Deteriorament i resultat per alienacions de
1'immobilitzat

(690), (691), (692), 790, 791,
792

a) Deterioraments i pérdues

(670), (671), (672), 770, 771,
772

b) Resáltate per atienacions i altres

(678), 778

13. Altres resultáis

I) RESULTAT D-EXPLOTACIO

-346, 78

2.613,95

-8.529,53

69.817,91

570,03

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
760, 761, 762, 769

14. Ingresaosfinancers

121,50

(660), (662), (665), (669)

15. Despeses financeres

-255,82

-1.811,48

2.582,08

-3.223,70

(663), 763

16. Variacióde valor raonable en instruments flnancers

(668), 768

17. Diferencies de canvi

-49,88

18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments

0,00

10

2.427.76

^. 515,03

-4.101,77

65.402,88

financers

(696), (697), (698), (699), 796,

a) Deterioraments i pérdues

797, 798, 799
(666), (667), (673), 766, 773

b) Resultáis per alienacions i altres

II) RESULTATFINANCER(14+15+16+17+18)
III)RESULTATABANSD-IMPOSTOS(I +|l)
(6300)*, 6301*, (633), 638

19. Impostas sobre beneficis

IV) RESULTATDE L-EXERCICI(III+19)

-4.101,77

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo
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Nom :

ALZHEIMER CATALUNYA FUNDACIO PRIVADA

Número d'inscripció:

Exercici comptable:

3244

2019

KIComplet

DPartit

Estat de Canvis en el Patrimoni Net
Excedents

Fons

Total

Pendents de

desemborsar

Excedents
exercicis
anteriors

f-e-1?_e."t!?-e
destinar a les
finalitats
estatutáries

Exceden*de APOrtacionsper Subvencions,
1'exercici

a compensar
pérdues

donacions i

TOTAL

llegats rebuts

A. SALDO, FINAL DE L-ANY N-2
3. 185. 07

435.826,37

I. Ajustaments per canvis de criteri N-2 i anteriors
0, 00

II. Ajustaments per errors N-2 i anteriors
0,00

B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L-ANY N-1

60.000,00

8. 866, 64

I. Excedent de 1'exercici

0,00

3.185,07

65,402,88

65. 402,88

II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net
III. Operacions de patrimoni net

435. 826, 37

0,00

-5.726,84

-5.726,84

0,00

0,00

1. Augmentsde fons dotacionals/fonssocials/fonsespeciáis

0,00

2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especiáis

0.00

3. Conversióde passiusfinancersen patrimoni net (condonado

0.00

de deutes)
4. Altres aportacions

0,00

IV. Altres variacions del patrimoni net

6.866,64

C. SALDO, FINAL DE L-ANY N-1

372.M1.30

-6.866,64
0, 00

65.402,68

0,00

5. 538, 47

5.536,47

2. 994, 70

501.038,88

I. Ajustaments per canvis de criteri N-1
0,00

II. Ajustaments per errors N-1
0,00

D. SALDOAJUSTAT, INICIDE L-ANY N

0, 00

1. Excedent de 1'exercici

65.402,88

0,00

^1. 101,77

III. Operacionsde patrimoni net

0, 00

501.038,88
-4.101,77

II.Total ingressosi despesesreconegutsen el patrimoni net

^

2.984,70

0,00

-1. 481, 86

-1.481. 86

0,00

0,00

1. Augmentsde fons dotacionals/fonssocials/fonsespeciáis

0,00

2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especiáis

0,00

3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonado

0,00

de deutes)
4. Altres aportacions

0, 00

IV. Altres variacions del patrimoni net
E. SALDOFINALDE L-ANY N

65. 402, 88

0,00
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438.044,18

-65.402,88
0, 00

-4.101,77

0, 00

1. 122, 10

1. 122, 10

2.634.e4

496.577,35

Generalitat de Catalunya
Departament de Justicia
Direcdó General de Dret

i d'Entitats Jurídiques

Presentado deis comptes anuals de fundacions
Documentació annexa
Adjunteu els següentsdocuments:

II Memoriaanual

obligatori

Altres

opcional

II Auditoriadecomptes

opcional

Grau de comptiment codi de conducta

opcional

II Certificatd'aprovaciódecomDtes

obligatori

La mida máximadel fitxer de sol. licitud incloent els adjunts es de 5MB.

Informacióbásicasobre protecció de dades. Tractament per a finalitats de registre i control
Responsable del tractament: Departament de Justicia, DireccióGeneral de Dret i Entitats Juridiques
Finalitat: Desenvolupament de les tasques de registre i control de les fundacions, com a entitats juridiques sobre les quals té
competencia la Generalitat.

Legitimació: Compliment d'una obligaciólegal i exercici de poders públics. Base jurídica especifica: Llei 4/2008, de 24 d'abril, del
llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les
fundacions i de verificado de 1'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública, Decret 259/2008, de 23 de desembre, peí
qual s'aprova el Pía de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislado de la Generalitat de Catalunya.
Destinataris: Les dades que son objecte d'inscnpció son publiques i poden ser cedides mitjan^ant certificacions de registre. La
resta de dades només serán cedides de forma excepcional i en compliment de la legislado vigent. No es preveuen cessions a
tercers paTsos.

Drets de les persones interessades: Es poden exercir els drets d'accés, rectificado, supressió, limitació, oposició i portabilitat
davant del Responsable del tractament.
Informació addicional: Per ampliar aquesta informado i conéixer els detalls del tractament de dades es pot accedir al web del
Departament.

He llegit la informado básica sobre la protecció de dades

Per tramitar la sol-licitud heu de:

1) Signarel document i desar al vostre ordinador.

^¡/-

Versió Adobe:20. 00920063
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Generalitat de Catalunya
Departament de Justicia
Direcció General de Dret

i d'Entitats Jurídiques

Presentado deis comptes anuals de fundacions
Signatura
Atenció:noméss'acceptenelscertificatsdigitalsemesosperqualsevolentitatdecertificacióclassificadaper1'AgénciaCatalana
de Certificado. Consulteu el llistat de certificatsdiaitalsadmesos.
No s'admet la signatura amb ID digital autogenerat mitjaneant el programan d'Adobe.

Sivol signarambDNIelectrónic(eDNI),s'hadedeshabilitarel modeprotegitdelReaderXX.Consulteucom realitzar-ho.

Aquestdocumentha de contenirúnicamentuna signatura.

Enelsupósitquela Fundacióhagioptatperpresentarelscomptesanualssenseelconcursdecapprofessionalextem,lasignaturaelectrónicahaurá
deserladelpresiden!o ladelsecretandel patronat.Enaquestdarrercas,caldráqueel secretarisiguí patró.Enel supósiíque elscomptesanuals
haginestatspresentáisa travésd'unprofessionalextem, la signaturaelectrónicahaurádeserla delprofessional.

La persona sotasignada consent expressament que les dades personáis que facilita mitjansant aquesta sol-licitud s'integrin ais fitxers de la DGDEJ

del DepartamentdeJusticiaperquéaquestaunitatenfaciusen lagestiódeisseusservéisi procediments,i esdonaperassabentadaquepodran
ser cedides en part a tercers en els casos previstos a la llei, com per exemple en 1'expedició de certificats.

En qualsevol cas la persona sotasignada pot exercir el dret d'accedir a les seves dades, rectificar-les, cancel-lar-les i oposar-se al seu tractament,
mitjancant una comunicado escrita adre^ada a la seu de la DGDEJ (carrer de Pau Claris, 81, 08010 Barcelona), a la qual had'ajuntar unafotocopia

^./

VersióAdobe:20.00920063
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MEMORIA DE L'EXERCICI 2019 (SIMPLIFICADA)
ALZHEIMERCATALUNYA FUNDACIÓPRIVADA NIFG64041353
1. ACTIVITATDELAFUNDACIÓ:
1. 1 IDENTIFICACIÓ
Constitució

La Fundado es va constituir el día 21 de novembre del 2005, davant el notan de Barcelona Senyor

RaúlCillero Raposo, ambel númerode protocol 3.355. Va ser esmenada per una altra escriptura, de
data 18 de gener del 2007, davant del mateix notari, i amb el número de protocol 124.
Consta inscrita amb el número 2. 344 al registre de fundacions de la direcció general de dret i
d'entitats jurídiques de la Generalitat de Catalunya. El domicili social está situat al carrer Vallirana,
núm. 42, Baixos de Barcelona (08006).
Legisladoaplicable

L'Entitates regeix per la Llei4/2008, de 24 d'abril, relativa al nou régimjurídic de les fundacionsi les
associacions que exerceixen les seves funcions majoritáriament a Catalunya, peí Decret 259/2008 de
23 de desembre peí qual s'aprova el Pía de comptabilitat de les fundacions i les associacions
subjectes a la legisiació de la Generalitat de Catalunya, peí Decret 125/2010, de 14 de setembre, de
modificació del Pía de comptabilitat de les fundacions i associacions subjectes a la legislació de la
Generalitat de Catalunya, per la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Régim Fiscal Especial per a
Entitats sense afany de lucre, pels seus Estatuís i pels acords deis seus Organismes Socials.

També li es d'aplicacióla Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparencia, accésa la informació
pública i bon govern i la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de
verificació de 1'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública.
Objecte social, durada i ámbitd'aplicació

La Fundacióté per objecte informar, assessorar i defensar, en la forma mes amplia possible, els
interessos de les persones afectades per la malaltia d'Alzheimer o de qualsevol altra demencia.
L'objecte de la Fundado es dura a terme mitjancant:

a) la creació i desenvolupament deis projectes de formació, investigació, assessorament o
intervenció que s'aprovin per part del Patronal,
b) 1'exercici de funcions tutelars de persones que hagin estat declarades incapaces, i

c) 1'exercicide funcions de pretutela de persones que poden ser declaradesincapacesen un futur

12H
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La Fundado exercirá les seves funcions principalment a Catalunya, sens perjudici de que pugui
establir convenís de col-laboració per a la realització de les seves finalitats fora d'aquest ámbit
d'actuació, amb altres entitats tant catalanes com de fora de Catalunya.

Son beneficiaris de la Fundado les persones afectades per la malaltia d'Alzhe¡mer o qualsevol altra
demencia, els seus familiars o curadors, els professionals que incideixen en la seva atenció o

tractament, independentment de 1'ámbita quépertanyin, i qualsevol persona interessadaen aquest
tipus de malalties. Els beneficiaris es determinaran d'acord amb els criteris d'imparcialitat i no
discriminado.

1. 2 ACTIVITATS DESENVOLUPADES DURANT L'ANY
Alzheimer Catalunya desenvolupa la seva activitat a través de tres árees d'atenció, Ajudar i Protegir,
Persona i Familia i Formado i Consultoria, amb un equip de 16 professionals i una xarxa

d'organitzacions i col-laboradors directes que ens ajuden a acompanyar la persona, la familia i el
professional en el laberint de 1'atenció.
ServéisAjudar i Protegir:
. Entitat tutelar

. Programa de deteccióde situacions de risc
Servéis Persona i Familia:
. Acollida

.
.
.
.

Grups persona i cuidadors
Atenció psicológica
Assessoramentjurídic
Gestor personal

Servéis Formació i Consultoria:

. Formado professionals en AtencióCentrada Persona
. Adquisicióde recursos
. Convenís Universitats i centres formado

1. 3 AJUTS ATORGATS
No n'hi ha.

1.4 CONVENÍSDECOL.LABORACIÓSUBSCRITSAMBALTRESENTITATS
No n'hi ha.

^
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1. 5 ELS USUARIS O ELS BENEFICIARIS DE LESACTIVITATS DESCRITES

Els usuarisdestinatarisde la activitat son les personestutelades per la Fundació.
A 2019els usuaris destináisdel programade tuteles han estat 159 persones.
S'hanassessorat 17 persones des delserveijurídic.
En el programa de Personai familia s'han ates 81 persones.
Desdel programade formado i consultoria s'hanformat 751 persones.
1. 6 ACCIONS DUTES A TERME PER PROMOURE CONDICIONS D'IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES

Durant 1'any s'han dut a terme polítiques destinades a promoure condicions d'igualtat de tráete i
d'oportunitats entre bornes i dones, en 1'ámbit de polítiques d'impacte a la societat i de
responsabilitat social, comunicació, imatge i llenguatge, representativitat i distribució paritaria del
personal, desenvolupament, retribució i conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

2. BASESDEPRESENTACIÓDELSCOMPTESANUALSSIMPLIFICATS:
I.- Irnatgefidel:

Els comptes anuals simplificats están formats peí Balan? simplificat, el Compte de resultáis
simplificat, 1'estat de canvis en el patrimoni net simplifícat i la present Memoria simplificada,
formant el conjunt de totes elles una unitat. L'Entitat es regeix pels seus Estatuís incorporats al
registre de fundacions de la Generalitat, pels acords saciáis i altres normes interiors que les
desenvolupin, peí Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya i per altres disposicions complementáries.
La Societat aplica el decret 259/2008 de 23 de desembre peí qual s'aprova el Pía de comptabilitat de
les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya i el Decret
125/2010 de 14 de setembre de modificacions al PGC amb 1'objecte de mostrar la imatge fidel del
patrimoni, de la situació fínancera i deis resultáis de 1'Entitat.
II.- Principis comptables:

En la confecciódeis comptes anuals simplificats s'han aplicat els principis comptables generalment
acceptats continguts en el Codi de Comer?, en el Decret 259/2008, de 23 de desembre, peí qual
s'aprova el Pía de comptabititat de fundacions i associacions subjectes a la legislació de la
Generalitat de Catalunya i el Decret 125/2010 de 14 de desembre de modificacions al PGC.

Amb la finalitat que els comptes anuals simplificats mostrin la imatge fidel, no ha estat necessari
aplicar prindpis comptables no obligatoris.
III.- Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa:

No hi han supósits clau sobre el futur, així com d'altres dades rellevants sobre 1'estimació de la

incertesa en la data de tancament de 1'exerdci, que comportin un risc important que pugui suposar
canvis significatius en el valor deis actius i passius en 1'exercici següent.

^
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No h¡ ha canvis d'estimacions comptables que siguin significatius i que afectin 1'exerdci actual o que
s'espera que puguin afectar els exercicis futurs.

No es té constancia de 1'existénciad'incerteses importants, relatives a esdeveniments o condicions
que puguin aportar dubtes significatius sobre la possibilitat que 1'empresa segueixi funcionant
normalment. Els comptes anuals simplificats s'han elaborat sota el principi d'empresa en
funcionament.

IV.- Comparado de la informació:

L'Entitat presenta a efectes comparatius amb cadascuna de les partides del balan?, del compte de
resultáis, i de 1'estat de canvis en el patrimoni net, a mes de les xifres de 1'exercici 2019 les
corresponents a 1'exercici 2018 com a continuado de situado patrimonial anterior, essent
plenament comparables amb 1'exercici anterior.
V.- Agrupado de partides:

No s'han segregat ni agrupat partides en el Balan?, en el Compte de resultats i 1'estat de canvisen el
patrimoni net en forma diferent a les estructures a que es refereixel Pía General de Comptabititat.
VI.- Elements aplegats a diverses partides:
Tots els elements patrimonials están agrupáis en una única partida del Balan?.
Vil.- Canvis en criteris comptables:

Durant 1'exercicial que corresponen els presents comptes anuals simplificats no s'han produít canvis
en els criteris comptables respecte ais aplicats en 1'exercicianterior
VIII.- Correcció d'errors:

No s'han produít ajustaments per correcció d'errors en el present exercici.

3. APLICACIÓDEL'EXEDENTDEL'EXERCICI:
A continuacióes detalla la proposta d'aplicacióde resultáis:
Bases de repartiment

Déficitde 1'exercid
Excedent de 1'exercici

Exercici 2019

Exercici 2018

4. 101,77

0,00

0, 00

65. 402, 88

^^
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Total base de repartiment = Total aplicado
Exercici 2019

Exercici 2018

Fons dotacional

0,00

0, 00

Fons especiáis

0,00

0, 00

Romanent

0, 00

0, 00

Excedents pendents d'aplicació en activitats fundacionals

0, 00

0, 00

Compensado d'excedents negatius d'exercicis anteriors

0, 00

65.402, 88

4. 101, 77

0, 00

Aplicado a:

Excedents negatius d'exercicisanteriors

4. NORMESDEVALORACIÓ:
Les normes de valorado mes importants utilitzades per a la preparado deis comptes anuals
simplificats adjunts son les següents, i es basen en els principis i normes de valorado establertes per
la normativa comptable en les seves adaptacions per a les fundacions.
a) Immobilitzat Intan ¡ble

Els elements de 1'immobilitzat Intangible es valoren inicialment peí seu cost d'adquisició. Amb
posterioritat al seu reconeixement inicial, els elements de 1'lmmobilitzat Intangible es valoren peí
seu cost menys la seva amortització acumulada i, en el seu cas, per 1'import acumulat de les
correccions per deteriorament de valor reconegudes.

Els actius intangibles son actius de vida útil definida i, per tant, s'amortitzen sistemáticament en
funció de la vida útil estimada deis mateixos i del seu valor residual. Els métodes i períodes

d'amortització aplicats son revisáis en cada tancament d'exercici i, si escau, ajustats de forma
prospectiva. Almenys al tancament de 1'exercici, s'avalua I'existencia d'indicis de deteriorament, en
aquest cas s'estimen els imports recuperables, efectuant-se les correccions valoratives que
procedeixin.

L'entitat reconeix comptablement qualsevol pérdua que hagi pogut produir-se en el valor registrat
d'aquests actius amb origen en el seu deteriorament, utilitzant-se com a contrapartida 1'epígraf
"Pérdues netes per deteriorament" del compte de pérdues i guanys. En el present exerdci no s'han
reconegut "Pérduesnetes per deteriorament" derivadesdeis actius intangibles.
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L'amortització deis elements de 1'immobilitzat intangible es realitza de forma lineal durant la seva
vida útil estimada, en funciódeissegüentsanys de vida útil:
Descripció

Anys

% Anual

33, 33

Aplicacions informátiques

Quan la vida útil d'aquests actius no es pot estimar-se de manera fiable s'amortitzen en un termini
de deu anys, sense perjudici deis terminis establerts en les normes particulars sobre 1'immobilitzat
intangible.
L'entitat indou en el cost de 1'immobilitzat intangible que necessita un període de temps superior a
un any per estar en condicions d'ús, explotació o venda, les despeses financeres relacionades amb la
finandació específica o genérica, directament atribuíble a 1'adquisició, construcció o producció.
A licacions informáti ues

Es valoren peí preu d' adquisició o cost de producció incloent en aquest epígraf les despeses de
desenvolupament de les pagines web (sempre que estigui prevista la seva utilització durant diferents

anys).
b)Bensinte rantsdel atrimoni cultural
Els béns integrants del patrimoni cultural es valoren inicialment peí seu cost d'adquisició. Amb
posterioritat al seu reconeixement inicial, aquest elements es valoren peí seu cost menys, en el seu
cas, 1'import acumulat de les correcdons per deteriorament de valor reconegudes.
L'Entitat no disposa de béns integrants del patrimoni cultural.
c) Immobilitzat Material
Els elements de 1'lmmobilitzat Material es valoren inicialment peí seu cost d'adquisició. Amb
posterioritat al seu reconeixement inicial, els elements de 1'lmmobilitzat Material es valoren peí seu
cost menys la seva amortització acumulada, i en el seu cas, per 1'import acumulat de les correccions
per deteriorament de valor reconegudes.
S'aplica una amortitzaciólineal segons la vida útil estimada deis diferents béns:
Descripció

Anys

% Anual

Altres instal-lacions
Mobiliari

10

15,00-25, 00%
10, 00%

Equips informátics

3

33,33%

Altres immobilitzat

3

33, 33%

3
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Les despeses per reparado i manteniment, que no suposen un increment de la vida útil es registren

com a despesade 1'exercici. Elscostos d'ampliació,renovadoo millora que suposen un augmentde
la seva capacitat, productivitat o allargament de la vida útil deis béns, es comptabilitzen com a mes
cost deis corresponents béns.

L'Entitatinclouen el cost de 1'immobilitzatmaterialque necessitaun període detempssuperiora un
any per estar en condicions d'ús, explotació o venda, les despeses fínanceres relacionades amb el

financamentespecífic o genéric,directamentatribuíble a 1'adquisició,construccióo prodúcelo.
Elselements de 1'lmmobilitzat Material es donen de baixaen el moment de la seva alienacióo quan
no s'esperi obtenir beneficis o rendiments económicsfuturs.

L'entitat avalúa almenys al tancament de cada exercici si existeixen indicis de pérdues per
deteriorament de valor del seu immobilitzat material, que redueixin el valor recuperable deis
esmentats actius a un import inferior al del seu valor en llibres. Si existeix qualsevol indici, s'estima el

valor recuperable de 1'actiu amb 1'objecte de determinar 1'abast de 1'eventual pérdua per
deteriorament de valor. En cas que 1'actiu no generi fluxos d'efectiu que siguin independents d'altres
actius o grups d'actius, 1'Entitat calcula el valor recuperable de la unitat generadora d'efectiu (UGE) a
la qual pertany 1'actiu.

El valor recuperable deis actius es el majar entre el seu valor raonable menys els costos de venda i el
seu valor en us. La determinado del valor en us es realitza en funció deis fluxos d'efectiu futurs

esperáis que es derivaran de la utilització de 1'actiu, les expectatives sobre possibles variacions en

1'import o distribució temporal deis fluxos, el valor temporal deis diners, el preu a satisfer per
suportar la incertesa relacionada amb 1'actiu i altres factors que els partícips del mercat
considerarien en la valorado deisfluxos d'efectiu futurs relacionats amb 1'actiu.

En el cas que 1'import recuperable estimat siguí inferior al valor net en llibres de 1'actiu, es registra la
corresponent pérdua per deteriorament amb carree al compte de pérdues i guanys, reduint el valor
en llibres de 1'actiu al seu import recuperable.

Una vegada reconeguda la correcció valorativa per deteriorament o la seva reversió, s'ajusten les
amortitzacionsdeisexercicissegüentsconsiderantel nou valor comptable.
No obstant 1'anterior, si de les circumstáncies especifiques deis actius es posa de manifest una

pérdua de carácter irreversible, aquesta es reconeix directament en pérdues procedents de
1'immobilitzatdel compte de pérduesi guanys.
Ni en 1'exercici 2019, ni en 1'exercici 2018, s'han registrat pérdues per deteriorament de

I immobilitzat material. Tampoc s'han registrat -ni es van registrar-, reversions de pérdues per
deteriorament de 1'immobilitzat material.

El membres del Patronal de 1'Entitatconsideren que el valor comptable deis Immobilitzats Materials
no supera el valor raonable i/o recuperable deis mateixos.
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d) Inversions immobiliáries
No hi ha inversions d'aquest tipus dins el balan? de 1'entitat.
e)Arrendaments
Els arrendaments es classifiquen com arrendaments fínancers sempre que de tes condicions
d'aquests es dedueixique es transfereixen tots els riscos i beneficis inherents a la propietat de 1'actiu
objecte del contráete. La resta d'arrendaments es classifiquen com arrendaments operatius.
En el cas deis arrendaments operatius, les despeses derivades deis acords es consideren despeses de
1'exercid a mida que es meriten i s'imputen en el compte de pérdues i guanys.
f) Permutes

Durant 1'exercici no s'ha dut a terme operacions de permuta de carácter comercial ni no comercial,
per la qualcosa no ha calgut aplicar les normes de valorado corresponents.
g) Instruments Financers
L'Entitat té registráis en el capítol d'instruments flnancers, aquells contractes que donen lloc a un
actiu financer en una empresa i, simultániament, a un passiu financer o a un instrument de
patrimoni en una altra empresa. Es consideren, per tant instruments financers, els següents. La
present norma resulta d'aplicacióais següents:
Actius financers:

Efectiu i altres actius líquids equivalents.
Crédits per operacions comerciáis:clients i deutors varis;
Crédits a tercers: tais com els présteos i crédits financers concedits, inclosos els sorgits de la
venda d'actius no corrents;
Valors representatius de deute d'attres empreses adquirits: tais com les obligacions, bons i
pagarés;
Instruments de patrimoni d'altres empreses adquirits: accions, participacions en institucions
d'inversiócol-lectiva i altres instruments de patrimoni;
Deriváis amb valoració favorable per a 1'empresa: entre ells, futurs, opcions, permutes
financeres i compravenda de moneda estrangera a termini, i
Altres actius financers: tais com a dipósits en entitats de crédit, bestretes i crédits al personal,
flanees i dipósits constituTts, dividends a cobrar i desemborsaments exigits sobre instruments de
patrimoni propi.
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Passius financers:

Débits per operacions comerciáis: proveídors i creditors varis;
Deutes amb entitats de crédit;

Obligacionsi altres valors negociablesemesos:tais com a bons i pagarés;
Deriváis amb valorado desfavorable per a 1'empresa: entre ells, futurs, opdons,
permutes financeres i compravenda de moneda estrangera a termini;
Deutes amb característiques especiáis, i

Altres passius financers: deutes amb tercers, tais com els préstecs i crédits financers rebuts de
persones o empreses que no siguin entitats de créditinclososels sorgits en la compra d'actius no
corrents, flanees i dipósitsrebuts i desemborsamentsexigits pertercers sobre participacions.
Inversions financeresa llarg i curt termini

Présteosi comptes per a cobrar: es registren al seu cost amortitzat, corresponent a 1'efectiu lliurat,
menys les devolucions del principal efectuades, mes els interessos reportats no cobrats en el casdeis
préstecs, i al valor actual de la contraprestaciórealitzadaen el casdeiscomptes per cobrar. L'Entitat
registra els corresponents deterioraments per la diferencia existent entre 1'import a recuperar deis
comptes a cobrar i el valor en llibres peí qual es traben registrades.

Inversions mantingudesfins el seu venciment: aquellsvalors representatius de deute, amb una data
de venciment fixada, cobraments de quantia determinada o determinable, que es negociín en un
mercat actiu i que 1'Entitat té intenció i capacitat de conservar fins al seu venciment. Es
comptabilitzen al seu cost amortitzat.

Actius financers registrats a valor raonable amb canvis en resultáis: L'Entitat classifica els actius i
passius financers a valor raonable amb canvis en el compte de pérdues i guanys en el moment del
seu reconeixement inicial només si:

amb aixó s'elimina o redueix significativament la no correlació comptable entre actius i passius
financers o,

el rendiment d'un grup d'actius financers, passius fínancers o de tots dos, es gestiona i avalúa

segons el criteri de valor raonable, d'acord amb 1'estratégiadocumentada d'¡nversió o de gestió
del risc de 1'Entitat.

També es classifiquen en aquesta categoría els actius i passius financers amb derivats implícits, que
son tractats com a instruments financers híbrids, be perqué han estat designáis com a tais per

1'Entitat o peí fet que no es pot valorar el component del derivat amb fiabilitat en la data adquisició
o en una data posterior.
Els actius i passius financers a valor raonable amb canvis en el compte de pérdues i guanys es
valoren seguint els criteris establerts per ais actius i passius financers mantinguts per negociar.
L'Entitat no reclassifica cap actiu o passiu financer des de o cap a aquesta categoría, entretant estigui
reconegut en el batane de situació, excepte quan siguí procedent qualificar 1'actiu com a inversió en
empreses del grup, associadeso multigrup.
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Les inversions en empreses del grup, associades i multigrup.
Inversions disponibles per a la venda: son la resta d'inversions que no entren dins de les quatre
categories anteriors, venint a correspondre gairebé íntegrament a inversions fínanceres en capital,
amb una inversió inferior al 20%. Aqüestes inversions figuren en el balan? de situado adjunt peíseu
valor raonable quan es possible determinar-ho de forma fiable. En el cas de participacions en
societats no cotitzades, normalment el valor de mercat no es possible determinar-ho de manera
fiable peí qual, quan es dona aquesta circumstáncia, es valoren peí seu cost d'adqu¡sic¡ó o per un
import inferior si existeix evidencia del seu deteriorament.
Interessos i dividends rebutí d'actiusfinancers
Els interessos i dividends d'actius financers meritats amb posterioritat al moment de 1'adquisicióes
reconeixen com a ingressos en el compte de pérdues i guanys. Els interessos es reconeixen peí
métode del tipus d'interés efectiu i els ingressos per dividends procedents d'inversions en
instruments de patrimoni es reconeixen quan han sorgit els drets per a 1'Entitat a la percepció.
En la valorado inicial deis actius financers es registren de forma independent, atenent al seu
venciment, 1'import deis interessos explícits meritats i no ven<:uts en aquell moment, així com
1'import deis dividends acordats per 1'órgan competent en el moment de la adquisició.
Baíxa d'actíus financers
L'Entitat dona de baixa els actius financers quan expiren o s'han cedit els drets sobre els fluxos
d'efectiu del corresponent actiu financer i s'han transferit substancialment els riscos i beneficis
inherents a la seva propietat. En el cas concret de comptes a cobrar s'entén que aquest fet es
produeix en general si s'han transmés els riscos d'insolvénciai mora.
Quan 1'actiu financeres dona de baixa la diferencia entre la contraprestació rebuda neta deis costos
de transacció atribuíbles i el valor en ¡libres de 1'actiu, mes qualsevol import acumulat que s'hagi
reconegut directament en el patrimoni net, determina el guany o pérdua sorgida en donar de baixa
aquest actiu, que forma part del resuttat de 1'exercici en qué aquesta es produeix.
Per contra, 1'Entitat no dona de baixa els actius financers, i reconeix un passiufinancer per un import
igual a la contraprestació rebuda, en les cessions d'actius financers en qué es retingui
substancialment els riscos i beneficis inherents a la seva propietat.
Passiusfínancers

Els présteos, obligacions i similars es registren inicialment per 1'import rebut, net de costos
incorreguts en la transacció. Les despeses financeres, incloses les primes pagadores a la liquidació o
el reemborsament i els costos de transacció, es comptabilitzen en el compte de pérdues i guanys
segons el criteri de la meritació utilitzant el métode de 1'interés efectiu. L'import reportat i no
liquidat s'afegeix a 1'import en ¡libres de 1'instrument en la mesura en qué no es liquiden en el
període en qué es produeixen.
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Els comptes a pagar es registren inicialment al seu cost de mercat i posteriorment son valorades al
cost amortitzat utilitzant el métode de la taxa d'interés efectiu.
Flanees lliurades

Els dipósitso flanees constituídes en garantía de determinades obligacions, es valoren per 1'import
efectivamentsatisfet, que no difereixsignificativamentdel seu valor raonable.
Valor raonable

El valor raonable es 1'import peí qual pot ser intercanviat un actiu o liquidat un passiu, entre parts
interessades i degudament informades, que realitzin una transacció en condicions d'independéncia
mutua.

Amb carácter general, en la valorado d'instruments financers valoráis a valor raonable, 1'Entitat
calcula aquest per referencia a un valor fiable de mercat, constituint el preu cotitzat en un mercat
actiu la millar referencia d'aquest valor raonable. Per aquells instruments respecte deis quals no hi

hagi un mercat actiu, el valor raonables'obté,si escau, mitjan^ant 1'aplicacióde models i técniques
de valorado.

S'assumeixque el valor en ¡libres deis crédits i débits per operacions comerciáiss'aproxima al seu
valor raonable.

Inversions en empreses del grup, multigrup i associades

Les inversions en empreses del grup, multigrup i associades, es valoren inicialment peí seu cost, que
equival al valor raonable de la contra prestado lliurada mes els costos de transacció.

Almenys al tancament de 1'exercici, 1'Entitat procedeixa avaluarsi ha existit deteriorament de valor
de les inversions. Les correccions valoratives per deteriorament i si escau la reversió, es porten com
a despesao ingrés,respectivament, en el compte de pérduesi guanys.
La correcció per deteriorament s'aplicará sempre que existeixi evidencia objectiva que el valor en
llibres d'una inversió no será recuperable. S'entén per valor recuperable, el major import entre el
seu valor raonable menys els costos de venda i el valor actual deis fluxos d'efectiu futurs derivats de

la inversió, calculáis be mitjan^ant 1'estimació deis quals s'espera rebre com a conseqüénciadel
repartiment de dividends realitzats per 1'empresa participada i de 1'alienació o baixa en comptes de
la inversió mateixa, be mitjancant 1'estimació de la seva participació en els fluxos d'efectiu que

s'espera que siguin generáis per 1'empresa participada. Excepte millar evidencia de 1'import
recuperable, es prendrá en consideració el patrimoni net de 1'Entitat participada corregit per les
plusváluestácites existents a data de la valoració.
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Els passius financers i els instruments de patrimoni es ctassifiquen conforme al contingut deis acords
contractuals pactáis i tenint en compte el fons económic. Un instrument de patrimoni es un
contráete que representa una participació residual en el patrimoni del grup una vegada deduíts tots
els seus passius.
h) Existéncies
Els béns i servéis compresos a les existéncies es valoren peí preu d'adquisició o cost de producció. El
preu d'adquisició es el import facturat peí proveidor, deduíts els descomptes i els interessos
incorporats al nominal deis débits mes les despeses addicionals per tal que les existéncies es trobin
ubicades per a la seva venda: transports, aranzels, assegurances i d'altres atribuTbles a 1'adquisició.
Respecte el cost de prodúcelo, les existéncieses valoren afegint al cost de adquisicióde les matéries

primeres i altres matéries consumibles, els costos directament imputables al producte i la part que
raonablement correspon ais costos indirectament imputables ais productes. L'Entitat no ha imputat
cap tipus de despesa indirecta al cost de les existénciesa 31 de desembre de 2018.
L'Entitat utilitza el cost mig ponderat per a 1'assignació de valor a les existéncies.
Els impostas indirectes que graven les existéncies només s'incorporen al preu d'adquisició o cost de
produccióquan no son recuperables directament d'Hisenda Pública.
Donat que les existéncies de la Fundació no necessiten un període de temps superior a un any per a
estar en condidons de ser venudes, no s'inclouen despeses financeres al preu d'adquisició o cost de
prodúcelo.
Les bestretes a proveídors a compte de subministraments futurs d'existéncies es valoren peí seu
cost.

La valorado deis productes obsolets, defectuosos o de lent moviment es redueix al seu possible
valor de realització.

Quan el valor net realitzable de les existéncies es inferior al seu preu d'adquisició o al seu cost de

producció, s'efectúen les oportunes correccions valoratives reconeixent-les com a una despesa al
compte de pérdues i guanys.
Si deixen d'existir les circumstancies que varen general la correcció del valor de les existéncies, el
import de la correcció es objecte de reversió reconeixent-ho com a un ingrés al compte de pérdues i
guanys.

i) Im ost sobre Beneficis
La despesa per impost corrent es determina mitjangant la suma de la despesa per 1'impost corrent i
la part corresponent a 1'impost diferit.

7Q
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La despesa per impost corrent es determina aplicant el tipus de gravamen al benefici fiscal, i
minorant el resultat obtingut en 1'import de les bonificacions i deduccions generáis ¡ aplicades en
1'exercici.

Els actius i passius per impostos diferits, procedeixen de les diferencies temporánies definides com
els imports que es preveuen pagadors o recuperables al futur i que deriven de la diferencia entre el
valor en libres deis actius i passius i la seva base fiscal. Aquests imports es registren aplicant a la
diferenciatemporániael tipus de gravamen al que s'espera recuperar-los o liquidar-los.
Els actius per impostes diferits sorgeixen, igualment, com a conseqüénda de les bases imposables
negatives pendents de compensar i deis crédits per deduccions fiscals generades i no aplicades.
Es reconeix el corresponent passiu per impostas diferits per a totes les diferencies temporánies
imposables, excepte que la diferencia temporánia es derivi del reconeixement inicial d'un fons de
comerc o del reconeixement inicial (excepte en una combinació de negocis) d'altres actius i passius

en una operacióque en el moment de la seva realització,no afecti ni al resultat fiscal ni comptable.
Per la seva part, els actius per impostos diferits, identificats amb diferencies temporánies deduTbles,
només es reconeixen en el cas que es consideri probable que la Fundado tindrá en un futur
sufidents guanys fiscals contra els que poder fer-los efectius i no procedeixin del reconeixement
inicial (excepte en una combinació de negocis) d'altres actius i passius a una operació que no afecta
ni al resu Itat fiscal ni al resultat comptable.
La resta d'actius per impostos diferits (bases imposables negatives i deduccions pendents de
compensar) només es reconeixen en el cas que es consideri probable que la Fundació tingui en el
futur suficients guanys físcals contra els que poder fer-los efectius.
En ocasió de cada tancament comptable, es revisen els impostos diferits registráis (tant actius com

passius) amb 1'objecte de comprovar que es mantinguin vigents, efectuant les oportunes
correccions, d'acord amb els resultáis deis análisis realitzats.

La despesa o ingrés per 1'impost diferit es correspon amb el reconeixement i cancel-laciódeis passius
i actius per impost diferit, així com, en el seu cas peí reconeixement i imputació al comte de pérdues
i guanys de 1'ingrés directament imputat al patrimoni net que pugui resultar de la comptabilització
d'aquelles deduccions i altres avantatges fiscals que tinguin la naturalesa económica de la subvenció.
j) In ressos i des eses
Els ¡ngressos ¡ despeses s'imputen en funció del criteri de la meritació amb independencia del
moment en que es produeix la corrent monetaria o financera derivada d'ells. Només es
comptabilitzen els beneficis realitzats a la data de tancament de 1'exercici, mentre que els riscos i les
pérdues previsibles, encara sent eventuals, es comptabilitzen tan aviat com son coneguts.
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Els ingressos per la venda de béns o servéis es reconeixen peí valor raonable de la contrapartida
rebuda o ha rebre derivada deis mateixos. Els descomptes per pagament immediat, per volum o
altre tipus de descomptes, així com els interessos incorporats al nominal deis crédits, es registren
com a una minoració deis esmentats crédits. No obstant, la Fundado inclou els interessos

¡ncorporats ais crédits comerciáis amb venciment no superior a un any que no tinguin un tipus
d'interés contractual, quan 1'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no es significatiu. Els
descomptes concedits a clients es reconeixen en el moment en que es probable que es compleixin
les condicions que determinen la seva concessió, com a una reducció deis ingressos per vendes. Les
bestretes a compte de vendes futures figuren valorades peí valor rebut.
Els ajuts atorgats per 1'entitat es reconeixen en el moment en qués'aprovi la concessió.
Les quotes d'usuarises reconeixen com a ingressos en el període a quécorresponen.
k) Provisiói contin éncies
Les obligacions existents a la data del balan? de situado sorgides com a conseqüénciade successos
passats deis quals poden derivar-se perjudicis patrimonials pera la Fundado de la qual i moment de
cancel-lació son indeterminats es registren en el balan? de situació com a provisions peí valor actual
de 1'import mes probable que s'estima que la Fundado haurá de desemborsar per cancel-lar
1'obligació.
La compensació a rebre d'un tercer al moment de liquidar 1'obligació, no suposa una minoració de
1'import del deute, sense perjudici del reconeixement en 1'actiu de la Fundació del corresponent dret
de cobrament, sempre que no existeixin dubtes que aquest reemborsament será percebut,
registrant-se aquest actiu per un import no superior de 1'obligacióregistrada comptablement.
Es valoren a data de tancament peí seu valor actual de la millar estimado possible, d'acord amb la
informació que es disposa, del import necessari per la seva cancel-lació o compliment, registrant els
ajustaments de la provisióque es posin de manifest.
L'import a retornar en 1'exercici següent es comptabilitza en un compte de curt termini.
I) Elements atrimonials de naturalesa mediambiental
L'Entitat no té elements patrimonials de naturalesa mediambientat a 31 de desembre, per la qual
cosa no es necessari incloure les normes de valorado corresponents.
m) Subvencions donacions i lie ats
Les subvendons, donacions i llegáis no reintegrables es comptabilitzen inicialment com a ingressos
directament imputats al patrimoni net i es reconeixen en el compte de pérdues i guanys com a
ingressos de forma correlacionada amb les despeses derivades de la subvenció, donado o llegat.
Les subvencions, donacions i llegáis que tinguin carácter de reintegrables es registraran com a
passius de 1'empresafins a que adquireixin la condicióde no reintegrables.
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Les subvencions, donacions i llegats de carácter monetari es valoren peí valor raonable de 1'import
concedit, i tes de carácter no monetari o en especie es valoren peí valor raonable del be rebut,
referenciats ambdósvalors al moment del seu reconeixement.

La imputació a resultáis de les subvencions, donacions i llegats que tinguin el carácter de no
reintegrables s'efectua atenent a la seva finalitat.

En el cas de que existeixi un deteriorament, es comptabilitza la corresponent provisió per reajustar
el seu valor real.

n) Moneda estran era

Les diferencies de canvi, positives o negatives es comptabilitzen en el moment del pagament o
cobrament i s'imputen directament al compte d'explotació. L'Entitat no ha canviat durant 1'exercici
la moneda funcional que es 1'euro.

Així mateix, al tancament de cada any, es realitzen al tipus de canvi de tancament la conversió deis
saldos a cobraro pagaramb origen en moneda estrangera. Lesdiferenciesde valorado produídes es
registren com a resultáis financers al compte de resuttats.

o)Criterisem leats el re istre i valoracióde les des eses de ersonal.
Peí cas de les retribucions per prestado definida les contribucions a realitzardonen lloc a un passiu
per retribucions a llarg termini al personal quan, al tancament de 1'exercici, figurin contribucions
reportades no satisfetes.

L'import que es reconeix com a provisió per retribucions al personal a llarg termini es la diferencia
entre el valor actual de les retribucions compromeses i el valor raonable deis eventuals actius

afectes ais compromisos amb els quals es liquidaran les obligacions. Excepte en el cas de causa
justificada, la Fundació está obligada a indemnitzar ais seus empleáis quan cessen en els seus
servéis.

Davant 1'absénciade qualsevol necessitat previsible de finalitzacióanormal de 1'ocupaciói ates que
no reben indemnitzacions aquells empleáis que es jubilen o cessen voluntáriament en els seus
servéis, els pagaments per indemnitzacions,quan sorgeixen, es carreguen a despeses al moment en
qué es pren la decisió d'efectuar 1'acomiadament.
p) Partsvinculades

En el supósit d'existir, les operacions entre Entitats del mateix grup, amb independencia del grau de
vinculado, es comptabilitzen d'acord amb les normes generáis. Ets elements objecte de les
transaccionsque es realitzines comptabilitzaranen el moment inicial peí seu valor raonable.
La valorado posterior es realitza d'acord amb el que preveuen les normes particulars per ais
comptes que correspongui. Aquesta norma de valorado afecta les parts vinculades que s'expliciten
en la Norma d'elaboracióde comptes anualssimplificats 13a del Pía General de Comptabilitat.
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En aquest sentit:

a) S'entén que una entitat forma part del grup quan totes dues estiguin vinculades per una
relació de control, directament o indirecta, análoga a la prevista a 1'artide 42 del Codi de

comer?, o quan les empreses estiguin controlades per qualsevol mitjá per una o diverses
persones jurídiques que actuin conjuntament o es trobin sota direcció única per acords o
clausules estatutáries.

b) S'entén que una entitat es associada quan, sense que es tracti d'una empresa del grup en el
sentit assenyalat, 1'empresa o les persones físiques dominants, exerceixin sobre aquesta
empresa associada una influencia significativa, tal com es desenvolupa detingudament en
1'esmentadanorma d'elaboracióde comptes anualssimplificats 13a.

c) Una part es considera vinculada a una altra quan una d'elles exerceix o té la possibilitat
d'exerdr directament o indirectament o en virtut de pactes o acoras entre accionistes o

partícips, el control sobre una altra o una influencia significativa en la presa de decisions
financeres i d'explotació de 1'altra, tal com es detalla detingudament en la Norma
d'elaboració de comptes anuals simplificats 15a.

Es consideren parts vinculades a 1'Entitat, addicionalment a les empreses del grup, associades i
multigrup, a les persones físiques que posseeixin directament o indirectament alguna participació en
els drets de vot de 1'Entitat, o si dominant, de manera que els permeti exercir sobre una o 1'altra una

influencia significativa, aixícom aisseus familiars propers, al personal clau de la societat o de la seva
dominant (persones físiques amb autoritat i responsabilitat sobre la planificació, direcció i control de
les activitats de 1'empresa, ja sigui directament o indirectament), entre la qual s'¡nclouen els
membres de 1'órgan de govern (Consells d'Administració, Patronats, Juntes de Govern... ) i els
Directius, al costat deis seus familiars propers, així com a les entitats sobre les quals les persones

esmentades anteriorment puguin exercir una influencia significativa. Així mateix teñen la
considerado de part vinculades les empresas que comparteixin algún conseller o directiu amb
1'Entitat, excepte quan aquest no exerceixi una influencia significativa en les polítiques fínancera i
d'explotació d'ambdues, i, si escau, els familiars propers del representant persona física
1'Administrador, persona jurídica, de 1'Entitat.
5. IMMOBILITZAT MATERIAL I INTANGIBLE
5.1 Análisideis moviments immobilitzat material

La composició d'aquest compte a 31 de desembre de 2019 i 2018 es la següent:
Exercici 2019
Altres instal-lacions
Mobiliari

Equips processos d' informado
TOTAL

Valorfinal 2019
30. 701,82
7. 435, 09
10.406,61
48. 543, 52

Amort. Acum.

-13.902, 46
-6.276,98
-7.311,65
-27. 491, 09

Net final 2019
16. 799, 36
1. 158, 11
3. 094,96
21.052,43
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Exercici2018
Valorfinal 2018

Amort. Acum.

Net final 2018

Altres instal-lacions

30. 701, 82

-11. 335, 91

19. 365, 91

Mobiliari

7.435,09
16. 297, 51
54.434,42

-5. 837, 42
-12. 700, 35
29. 873, 68

1. 597, 67
3. 597, 16
24. 560, 74

Equips processos d'informació
TOTAL

El moviment d'aquest epígraf durant 1'any 2019 i 2018 ha estat el següent:
Exercici 2019

COST:
Altres
Instal-lacions

Saldo Inicial
Altes

Mobiliari

Equip. lnform.

Total

30.701,82
0,00

7.435,09
0,00

16.297,51
1. 122, 10

54.434,42
1. 122, 10

Baixes

0, 00

0, 00

-7. 013, 00

-7. 013, 00

Regularitzacions

0, 00

0,00

0, 00

0, 00

Saldo Final

30.1

.

09

AMORTITZACIÓACUMULADA:
Saldo Inicial
Dotació

11.335,91
2.566, 55

5.837,42
439,56

12.700, 35
1.366, 79

29. 873, 68
4.372,90

0, 00
0, 00

0, 00

-6. 755, 49

-6. 755, 49

0, 00

0,00

0,00

6.276.98

7.311, 65

27. 491, 09

Baixes
Regularitzacions
Saldo Final

13.S

IMMOVILITZATMATERIALNET:

27.491,09

Les adquisicions de 1'exercici 2019 corresponen básicamenta equips informátics, els quals han estat
donats pertercers (veure nota subvencions deis presents comptes anuals simplificats).
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Exercici 2018

COST:
Altres

Instal-lacions

Saldo Inicial

26. 339, 47

Altes

19.079,22

Baixes

Regularitzacions
Saldo Final

Mobiliari

0, 00

14.542,16
1.755,35
0,00

0, 00

0,00

-14.716,87
0,00

16.297,51

54.434,42

6.435, 09
1.000, 00

-14. 716, 87
0, 00

Total

Equip. lnform.

30. 701. 82

47. 316, 72

21. 834, 57

AMORTITZACIÓACUMULADA:
Saldo Inicial
Dotació
Baixes

20. 951, 44

5. 127, 24

11.362, 19

37.440,87

3. 227, 35
-12. 842, 88

710. 18

1.338, 16

5.275,69

0,00

0, 00

-12. 842, 88

0,00

0, 00

0, 00

0, 00

12.700, 35

29. 873, 68

Regularitzacions
Saldo Final

11. 335. 91

IMMOVILITZATMATERIALNET:

5.í

24. 560, 74

Les adquisicions de 1'exercici 2018 van correspondre básicament a les obres d'adequació de les
noves instal-lacions on 1'entitat desenvolupa la seva activitat i a la donació de mobiliari per part

d'empreses privades (veure nota subvencions deis presents comptes anuals simplifícats).
L'Entitat no té costos estimáis de desmantellament, retirada o rehabilitació, inclosos com a major
valor deis immobilitzats materials.

No s'ha produft cap circumstánciaque hagisuposat una incidenciasignificativaque afecti a 1'exercici
present o a exercicis futurs que alteri les estimacions de les vides útils i métodes i coeficients
d'amortitzaciódeis immobilitzats materials.

L'Entitatno posseeiximmobilitzats materials radicatsfora de Catalunya.
L'Entitat no posseeixinversionsen immobititzats materials no afectes directament a 1'explotació.
Durant 1'exercici, 1'Entitat no ha capitalitzat despeses financeres incorregudes en el fínancament
d'inversions en immobilitzat material.
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Segons es desprén deis quadres anteriors, no s'ha realitzat cap correcció valorativa deis béns
d'immobilitzat material.

L'Entitat no ha pactat compensacions de cap classe amb tercers, com a conseqüéncia de la
necessitat de reconéixer pérdues per deteriorament o perqué hagués estat necessari donar de baixa
immobilitzats materials abans d'arribar a la seva vida útil prevista.

L'import deis elements totalment amortitzats a 31 de desembre de 2019 eren de 17.645,82 euros,
1'import a 2018va ser de 10.982,09 euros.
No existeixen immobilitzats materials afectes a garantía ni a reversió al tancament de 1'exercici.
Al tancament de 1'exercici 2019 hi han elements activats d'¡mmobilitzat material subvencionats per
un import de 13. 218, 64 euros.

Al tancament de 1'exercid 2018 hi havia elements activats d'immobilitzat material subvencionats per
un import de 12.096,54 euros.

No existeixen compromisos en ferm per a la compra d'immobilitzats materials ni, per tant, ha estat
necessari determinar fonts previsibles per al seu fínan^ament. No existeixen compromisos en ferm
de venda d'immobilitzats materials.

No existeixen altres circumstáncies importants que afectin ais béns de 1'immobititzat material. No
existeixen immobilitzats materials corresponents a bénsen régimd'arrendamentfinancer.
Com a conseqüénciade la venda o baixa d'actius en 1'exercici 2019 s'han reconegut pérdues per
import de 257, 71 euros en el compte de pérdues i guanys. Com a conseqüéncia de la venda o baixa
d'actius en 1'exercici 2018 es van reconéixer pérdues per import de 1. 873, 99 euros en el compte de
pérdues i guanys.

La política de 1'Entitat es formalitzar pólisses d'asseguranees per cobrir els possibles riscos a que
están subjectes els diversos elements del seu immobilitzat material. El Patronat de 1'Entitat revisa
anualment, o quan alguna circumstáncia ho fa necessari, les cobertures i els riscos coberts i
5'acorden els imports que raonablement s'han de cobrir per 1'any següent. Tots els béns son
propietat de la Institució.
5.1 Análisideis moviments immobilitzat intangible
La composició d'aquest compte a 31 de desembre de 2019 i 2018 es la següent:

A
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Exercici 2019

COST:
Aplicacions
Informátiques
Saldo Inicial
Altes
Baixes

13. 879, 20

13. 879, 20

4. 985, 20

4.985, 20

0, 00

0,00

0, 00
0, 00

18. 864,40

18.864, 40

6. 674, 86

6. 674, 86

4.680,40
0, 00
0, 00

4.680,40
0, 00
0,00

11. 355, 26

11.355,26

Regutaritzacions
Saldo Final

Total

AMORTITZACIÓACUMULADA:
Saldo Inicial
Dotació
Baixes

Regularitzacions
Saldo Final
IMMOVILITZATINTANGIBLENET:

7. 509, 14

Exercici 2018
COST:
Aplicacions
Informátiques
Saldo Inicial

Total

6. 135, 20
7. 744, 00

6. 135,20
7. 744, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

3. 618,40

3. 618,40

Regularitzadons

3. 056, 46
0,00
0, 00

3. 056, 46
0,00
0,00

Saldo Final

6. 674, 86

6. 674, 86

Altes
Baixes

Regularitzacions
Saldo Final

AMORTITZACIÓACUMULADA:
Saldo Inicial
Dotado
Baixes

IMMOVILITZATINTANGIBLENET:

7. 204, 34
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L'Entitat no té costos estimáis de desmantellament, retirada o rehabilitació, inclosos com a major
valor deis immobilitzats intangibles.

No s'ha produít cap circumstánciaque hagisuposat una incidenciasignificativaque afecti a 1'exercici
present o a exercicis futurs que alteri les estimacions de vides útils i métodes i coeficients
1'amortització deis immobilitzats intangibles.

L'Entitatno posseeixinversionsen immobilitzats intangibles radicatsfora de Catalunya.
L'Entitatno posseeixinversionsen immobilitzat intangiblesno afectesdirectament a 1'explotació.
Durant 1'exercici, 1'Entitat no ha capitalitzat despeses financers incorregudes en el financament
d'inversions en immobilitzat intangible. Segons es desprén deis quadres anteriors, no s'ha realitzat
cap correcció valorativa deis béns d'immobilitzat intangible.

L'Entitat no ha pactat compensacions de cap classe amb tercers, com a conseqüéncia de la
necessitat de reconéixer pérdues per deteriorament o perqué hagués estat necessari donar de baixa
immobilitzats intangibles abans d'arribar a la seva vida útil prevista.
Existien elements totalment amortitzats a 31 de desembre de 2019 per 4. 876, 80 euros.

Existien elements totalment amortitzats a 31 de desembre de 2018 per 2.306,00 euros.

No existeixen immobilitzats intangibles afectes a garantía ni a reversióal tancament de 1'exercici. No
existeixen subvencions, donacions ni llegats rebuts relacionats amb 1'immobilitzat intangible al
tancament de 1'exercici. No existeixen compromisos en ferm per a la compra d'immobilitzats

intangibles ni, pertant, ha estat necessarideterminarfonts previsibles peral seu finans:ament.
No existeixen altres circumstáncies importants que afectin ais béns de 1'immobilitzat intangible. No
existeixen immobilitzats intangibles corresponents a béns en régim d'arrendamentfinancer.
Durant els exercicis 2019 i 2018 no es van reconéixer ni despeses ni ingressos per la venda ni baixa
d'actius.

No s'han produTt durant 1'exercici alienacions, o disposicions per altres mitjans, d'elements
d'immobilitzat intangible que hagin donat lloc al reconeixement de despeses o ingressos en el
compte de pérdues i guanys. La política de 1'Entitates formalitzar pólissesd'assegurancesper cobrir
els possibles riscos a que están subjectes els diversos elements del seu immobilitzat intangible. El
Patronal de 1'Entitat revisa anualment, o quan alguna circumstáncia ho fa necessari, les cobertures i

els riscos coberts i s'acorden els imports que raonablement s'han de cobrir per 1'any següent. Tots
els bénsson propietat de la Institució.
El Patronal de 1'Entitat revisa anualment, oquan alguna circumstáncia hofa necessari, les cobertures

i els riscos coberts i s'acordenels imports que raonablements'hande cobrir per 1'anysegüent.
Tots els béns son propietat de la Institució.
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6. INVERSIONSIMMOBILIÁRIES:
No h¡ ha cap be d'aquesta naturalesadins el balan?de 1'entitat.
7. BÉNSDELPATRIMONI CULTURAL:
L'entitat no disposa de cap be classificat dins del patrimoni cultural.
8. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR:

Lainformació deis arrendaments operatius en els quals la Societat es arrendataria es la següent:
Informado de 1'arrendatari

Pagaments mínims per arrendamentreconeguts com a despesesdel
període

2019

2018

35.991,28

37. 272, 13

Els arrendaments operatius subscrits per 1'Entitat corresponen principalment al lloguer del local on
té la seu social. El contráete es renova anyalment i té una renda mensual de 2.871,93 euros amb
1'IVAindos. No h¡ ha cap opció de compra sobre el contráete d'arrendament. L'any 2018 1'import de
la renda mensual IVA indos era de 2. 843, 50 euros

H¡ ha un contráete de réntingde la máquinafotocopiadora, amb un cost mensual de 127,34 euros
mensuals a 1'exercici2019 (1'import a 2018era de 71, 17 euros). Al tancamentde 1'exercici2018es va
periodificar un import de 271, 66 euros també en concepte de renting de fotocopiadora.
Durant t'any 2019 s'han abonat 2. 217, 72 euros en concepte de canon anual a la Universitat de
Bradfort en concepto de cessió d'us del Curs DCM, 1'import es determina en funció deis alumnes
participants aiscursos DCM organitzatsdurant 1'any.

Fins 1'any2017 , 1'Entitatabonavaun canonanual a la Universitatde Bradforten conceptede cessió
d'us del Curs DCM, que s'abona en funció deis alumnes participants ais cursos DCM organitzats
durant 1'any, a 1'any2018 esva arribar a un acord segons el qual nos'havia de pagarcap import.
Puntualment, s'ha llogat sales per a impartir formado. L'import total d'aquests arrendaments ha
estat de 2. 361, 20 euros a 2019 i de 248, 75 euros a 2018.
No h¡ han hagut altres despeses d'arrendaments durant 1'exercici 2019. Al tancament de 1'exercici

2018, es va ¡ncloure una despesa per import de 493, 68 euros per lloguers informátics.
No hi ha cap mena de restricció imposada a 1'entitat en virtut de cap contráete d'arrendament.
No hi ha cap mes contráeted'arrendamentfixe en vigor, ni com a arrendadorsni com a arrendataris.
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9. ACTIUSFINANCERS:
Els crédits i débits que figuren en el subgrup 47 amb 1'Administració Pública NO es reflecteixen en
aquest apartat.

9. 1. Categories d'actius financers
El valor en llibres de cadascuna de les categories d'actius financers i passius financers assenyalats en
la norma de registre i valorado novena, d'acord amb la següent estructura.
Actius financers no corrents

L'análisisdel moviment durant 1'exercici per cada classe d'actius fínancers no corrents es el següent:
Instruments

Valors representatius

Crédits, derh/ats i

de patrimoni

de deute

altres

TOTAL

SALDO INICIAL BRUT EXERCICI 2018

0,00

46. 252, 11

3.600,00

49. 852, 11

(+) Augments /Traspassos

0,00

131.000,00

4. 700, 00

135. 700, 00

(-) Sortides, baixes o reduccions /Traspassos

0, 00

-3.223,70

-3. 600, 00

6.823,70

SALDO FINAL BRUT EXERCICI 2018

0,00

174. 028/tl

4.700.00

178. 728, 41

SALDO INICIAL BRUT EXERCICI 2019

0,00

174. 028^1

4. 700, 00

178. 728/tl

(+) Augments/Traspassos

0,00

2.562,08

0,00

2.562,08

(-) Sortides, baixeso reduccions/ Traspassos

0, 00

0,00

0,00

0, 00

SALDO FINAL BRUT EXERCICI 2019

0, 00

176. 590/49

4. 700, 00

181. 290, 49

El detall deis actiusfinancers de 1'exercici 2019 i 2018 classificats per categories es la següent:
INSTRUMENTS FINANCERS A LLARS TERMINI

Instruments de

Valors representatius

CréditsDeriváis i

patrimoni

de deute

altres

2019

2018

2019
0,00

2018

2019

2018

0, 00 4. 700, 00 4. 700, 00

TOTAl

2019

Actius flnancers a cost amortitzat

0, 00

0, 00

Actiusfinancersmantinguts per a negociar

0, 00

0, 00 176. 590, 49 174. 028, 41

0, 00

0, 00 176. 590, 49 174. 028, 41

Actiusflnancersacost

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

TOTAL

0,00

0,00

0,00 174.028/11 4.700,00 4.700,00 181.290^9 178.728^11

0, 00

4. 700, 00

2018

0,00

4. 700, 00

0, 00

Els altres actius financers a llarg termini al tancament de 2019 i 2018 consisteixen en la fíanca del
lloguer al carrer Vallirana 42 baixos per import de 4.700,00 euros.
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Dintre deis instruments financers a llarg termini també s'han classificat diversos fons d'inversió
contractats amb entitats bancáriesde reconegut prestigi segons els següentdetall:
Data
Entitat

Ibercaja
BancSabadell
CaixaBank
CaixaBank

subscripció
13/03/2018
03/01/2017
05/02/2016
16/05/2014

Rendibilitat
participacions
4.350,60669

10. 633, 80788
1.290,5157
3. 667, 1921

Import Subscrit
30. 000, 00
101.000,00
20.000,00
25. 000, 00

Valor efectiu

mitjana

30. 187, 77
100.344, 69
20. 230, 77
25. 827, 26

0,6259%
-0,6488%
1, 1539%

3,3090%

Els fons d'inversiós'han valorat peí seu valor raonable. Veure nota 9. 3. deis presents comptes anuals
simplificats. L'entitat no té instruments financers derivats, ni inversions en borsa o deute públic o
privat.

El detall deis instruments fínancers a curt termini es el següent:
INSTRUMENTS FINANCERS A CURT TERMINI
Instruments de
patrimoni

2019
Actius financers a cost amortitzat

Valors

representatius CréditsDeriváisi ahres

TOTAl

dedeute

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

0,00

0,00

0,00

0,00 128.981,43 169.797,28 128.981,43 169.797,28

Actius financers mantinguts per a negociar

0,00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Actlus financers a cost

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00 169.797.28 128.981,43 169.797^8

El quadre anterior no inclou els saldos pendents de cobrament d'administracions publiques per
impostas corrents donat que no es consideren actiusfinancers.
A data del tancament de 1'exercici, els principáis imports pendents de cobrament d'administracions
publiques era el corresponent ais convenís del SISPAP signats amb la Generalitat de Catalunya peí

2019 per 119.121,44 .
La informacióde 1'efectiu i altres actius líquids equivalents, es la següent:
Concepto
Tresoreria

Altres actius líquids equivalents
TOTALES

2019

2018

92. 572, 89
0, 00
92. 572, 89

122.398,45
0, 00
122. 398, 45

El total d'efectiu i altres actius líquids equivalents s'inclouen a 1'estat de canvis d'efectiu. Tots els
imports en llibres de 1'efectiu i d'altres actius líquids equivalents están denominats euros.

^. /0,.
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L'entitat té invertits part deis seus excedents de tresoreria en dipósits bancaris a curt termini a:
Entitat

Ibercaja

Import
100. 000, 00

Venciment

Interés

13/03/2020

0, 10%

Els dipósits a termini s'han valorat peí seu valor nominal. No h¡ ha inversions en el patrimoni
d'entitats del grup, multigrup i associades.
9. 2. Correccions per deteriorament del valor originades peí risc de crédit
Análisi del moviment deis comptes correctors representatius de les pérdues per deteriorament
originades peí risc de crédit:
CLASSES D'ACTIUS FINANCERS CORRENTS
Instruments de

patrimoni
Pérduaperdeterioramenta 1'inicide 2018
(+) Correccióperdeteriorament

Valore

Crédits,

representatius de deriváis i altres
deute
w

0,
0,

0,00

(-) Reversió del deteriorament

0, 00

0, 00

(-) Sortides i reduccions
(+/-) Traspassosi altres variacions
Pérduaper deterioramental final de 2018
(+) Correcdóperdeteriorament

0, 00
0, 00

0, 00
0,00

0, 00
0,00

0,

(-) Reversió del deteriorament

(-) Sortides i reduccions
(+/-) Traspassosi altres variacions
Pérduaperdeterioramental final de 2019

TOTAL

1.252,00
0,00

0,

0,00

0.

0,00
0, 00
0, 00

0, 00

0, 00
1. 252,
186,92
-1.252,00
0,00
0,00
186,92

0,00

0, 00

0.
1.252,

1.252,
186,92
-1.252,00

0,
0,
186,92

(1) Inclou correccions per deterioracióoriginadespeí risc de créditen "Deutorscomerciáisi altres comptes a cobrar".

9. 3. Actius financers valorats a valor raonable amb canvis al compte de resultáis
L'import de la variació en el valor raonable, durant 1'exercici i 1'acumulada des de la seva designado
es la que es desprén del següent quadre:
CATEGORIESD'ACTIUSFINANCERSA VALORRAONABLE

(+/-)Var.del valor raonable registradesen p i g en 1'exercici2019
Var. del valor raonable acumulat des de la seva designació 2019

(+/-) Var. del valor raonableregistradesen pi g en 1'exercici2018

Actius a valor

Passius a vator

raonable amb canvis

raonable amb canvis

en pérdues i guanys

en pérdues i guanys

TOTAL

2. 562, 08

0,00

2.562,08

590,49

0,00

590,49

3. 223,70

0,00

3. 223, 70

^/

25

CATALUNYA
Tu decideixes.Lademenciano.

Var. del valor raonable acumulat des de la seva designació 2018

4. 458, 54

0, 00

4.458, 54

El valor raonable s'ha determinat prenent com a referencia els preus cotitzats en mercats actius.
L'Entitat no té instruments fínancers derivats.

9.4. Usuaris i altres deutors de 1'activitat propia
El moviment hagut en 1'epígraf B. ll de 1'actiu del balan? "Usuaris i attres deutors de 1'activitat propia"
es el següent:
Usuaris

Patrodnadors

Afiliáis

Altres

deutors

Total

SALDOINICIALBRUT EXERCICI2018

3. 732, 82

8. 385. 00

0, 00

45. 184, 48

57.302,30

(+) Augments

5. 252, 53

79.260,00

0, 00

201.242,97

285. 755, 50

(-) Sortides, balxes o reducdons

7. 092, 29

86. 145, 00

0, 00

220. 044, 85

313. 282, 14

SALDO FINAL BRUT EXERCICI 2018

1.893, 06

1. 500, 00

0, 00

26. 382, 60

29. 775, 66

SALDOINICIALBRUT EXERCICI2019

1.893, 06

1. 500, 00

0,00

26. 382, 60

29.775, 66

13. 933, 26

48.000,00

0, 00

192.084,06

254. 017, 32

2.485, 16

49. 500, 00

0,00

202.639,47

254. 624, 63

13. 341, 16

0,00

0, 00

15. 827, 19

29.168,35

0, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0, 00

1. 252, 00

1.252, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0,00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. 252, 00

1. 252, 00

0, 00

0,00

0,00

1. 252, 00

1.252, 00

0, 00

0, 00

0, 00

186, 92

186, 92

0, 00

0, 00

0, 00

-1. 252, 00

-1.252, 00

0,00

0, 00

0,00

0,00

0,00

0, 00

0,00

0, 00

186, 92

186, 92

13. 341, 16

0,00

0, 00

15. 640, 27

28. 981,43

(+) Augments
(-) Sortides, baixeso reduccions
SALDOFINALBRUT EXERCICI2019
CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT,
SALDO INICIAL EXERCICI 2018
(+) Correccions valoratives per deteriorament
reconegudes en el període
(-) Reversió de correccions valoratives per
deteriorament

(-) Disminucions per sortides, baixes, reduccions o
traspassos

CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT,
SALDO FINAL EXERCICI 2018

CORRECCIONSDEVALORPERDETERIORAMENT,
SALDO INICIAL EXERCICI 2019
(+) Correccions valoratives per deteriora ment
reconegudes en el período

(-) Reversióde correccionsvaloratives per
deteriorament
(-) Disminucions per sortides, baixes, reduccions o
traspassos

CORRECCIONSDEVALORPERDCTERIORAMENT,
SALDOFINAL2019
TOTAL

9.5. Entitats del grup, multigrup i associades
L'Entitat no forma part de cap Grup.
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9.6. Altre tipus d'informació

No hi ha cap circumstáncia de carácter substantiu que afecti els actius financers, com ara litigis,
embargaments, etc.
10. PASSIUS FINANCERS

Les classes i categories deis passius financers de 1'exercici 2019 i 2018 son les següents:
PASSIUSFINANCERSA LLARGTERMINI
Deutes amb entitats de
crédit
CATEGORIES

Deriváisi altres

2018

2019

2019

TOTAL

2018

2019

2019

Passius financers a cost amortitzat

0, 00

0, 00

0, 00

0,00

0, 00

0, 00

Passiusfinancersmantinguts per a negociar

0,00

0, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

0, 00

0,00

0,00

0,00

PASSIUSFINANCERSA CURTTERMINI
Deutes amb entitats de

TOTAL

Deriváis i altres

crédit
CATEGORIES

2019

2018

Passiusfinancers a cost amortitzat

4.876,33

1.275,49 42.768,23 38.154,41 47.644,56 39.429,90

Passiusfinancersmantinguts pera negociar

0,00
4.876,33

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.275,49 42.768,23 38.154,41 47.644,56 39.429,90

TOTAL

2019

2018

2019

2018

El quadre anterior no inclou els saldos pendents de pagament d'administracions publiques per
impostascorrents donatque no es consideren passiusfinancers.
Informado sobre:

a) Import deis deutes amb garantía real, amb indicació de ta seva forma i naturalesa:

Pólissa de crédit amb el Bañe de Sabadell formalitzada el 07/09/2019 a un tipus d'interés fixe del
4,66%TAE, per import de 40.000,00 , disposadaa 31/12/2019per import de 0,00 .
b) Relació deis deutes que vencin en cadascun deis cinc anys següents al tancament de
1'exercici i de la resta fins al seu últim venciment:

Les classificacions al tancament de

1'exercici deis imports deis passius fínancers que vencen en cadascun deis anys següents i
fins el seu últim venciment, son:

^-
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Exercici 2019:
Venaments en anys

2020

2021

2022

2023

2024

Mesde 5

Total

34.910,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 34.910,63

4.876,33

0, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.876.33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.034,30

0,00

0, 00

0,00

0,00

0,00

30.034,30

Deutesambentítats del grup i assoclades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Creditors comerdals no corrents

0,00

0,00

0, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

Beneficiaris- Creditors

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Creditors comerciáisi altres comptes a pagar 12.733,93

0,00

0,00

0, 00

0,00

0,00 12. 733, 93

2. 398, 02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.398,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

0,00

0,00

10.332,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

10.332,78

Personal

3,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,13

Bestretes de clients

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deutesde característiques especiáis

0,00

0,00

0, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

47.644,56

0.00

0, 00

0,00

0, 00

0.00 47.644,56

Deutes

Deutes amb entitats de crédit

Creditors perarrendamentfinancer
Altres deutes

Provefdors

Proveídors, entitats delgrup i associades
Creditors varis

TOTAL

Exercici 2018:
Vendmentsen anys
2019

2020

2021

2022

2023

Mes de 5

Total

31.586,86

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00 31.586,86

1.275,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.275,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.311,37

0,00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

30. 311, 37

Deutesamb entitats delgrup i associades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Credltors comerciáis no corrents

0,00

0,00

0,00

0, 00

0,00

0,00

0, 00

Beneficiaris - Credltors

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.843,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.843,04

132,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

132,39

0,00

0,00

0, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deutes
Deutes amb entitats de crédit

Creditors per arrendamentfinancer
Altres deutes

Creditors comerdals i altres comptes a pagar
Proveidors

Proveídors, entitats delgrup i associades
Creditors varis

7.710,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7. 710,65

Personal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bestretes de clients

0,00

0, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.429,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 39.429,90

Deutesde caracteristíques especiáis
TOTAL
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Présteos endentsde

a ament al tancament de 1'exercici:

Detalls de qualsevol impagament del principal o interessos que s'hagin produrt durant 1'exercici:
no n'h¡ ha.

El valor en llibres en la data de tancament de 1'exercici d'aquells présteos en qué s'hagi produít
un incompliment per impagament: no n'hi ha.
Incidéncies per impagament, si han estat esmenades o s'han renegociat les condicions del
préstec abans de la data de formulació deis comptes anuals simplificats: no n'hi ha.
Informado sobre els terminis de a amenta

roveídors

Pagaments realitzats i pendents
de pagament a la data de
tancament del balan;

Pagaments realitzats i pendents de
pagament a la data de tancament
del balan;

2019

2018

%*

Import

**Dinsdeltermini legal

212. 858,98

212. 858, 98

282. 737, 69

100, 00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

212.858,98

100,00%

282. 737, 69

100,00%

Resta

Total pagaments de 1'exercici

%*

Import

PMPE(dies) de pagament

35,00

35,00

0,00

0, 00

Ajomaments que a la data de tancaments
excedeixen el termini máxim legal

11. FONSPROPIS
La composició i el moviment de les partides que formen 1'epígraf durant els exercicis 2019 i 2018 es
el següent:
Excedent/Déficit

Fons
Romanent

60.000, 00

365. 754, 66

6.886, 64

432. 641, 30

0,00

0,00

0, 00
60. 000, 00

0, 00
365. 754, 66

0, 00
0,00

0, 00
0, 00

6. 886, 64

432. 641, 30

Distr. excedent 2017

0, 00

6. 886, 64

-6.886,64

0,00

Excedent 2018

0,00

0,00

65.402,88

65.402,88

60. 000,00

372. 641, 30

65. 402, 88

498. 044, 18

Ajustament per canvi de criteri

0, 00

0, 00

0,00

0,00

Correcció d'errors

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo final a 31. 12. 17

Ajustament per canvi de criteri
Correcció d'errors

Saldo a 01. 01. 18

Saldo final a 31.12.18

Saldo a 01.01. 19

de 1'exercici

Total

Social

60.000,00

372.641,30

65.402,88

498.044, 18

Distr.excedent 2018

0,00

65. 402, 88

-65. 402, 88

0, 00

Déficit2019

0, 00

0, 00

-4. 101,77

-4. 101, 77

60. 000, 00

438. 044, 18

-4. 101, 77

493. 942,41

Saldofinala31.12.19
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No existeixcap circumstancia que limiti la disponibilitat de les reserves.
No hi ha desemborsaments pendents. L'Entitat no ha rebut aportacions no dineráries. No s'han
rebut cap tipus d'aportacions per compensar pérdues d'exercicis anteriors. L'Entitat no té constituit
cap fons especial.

12. SUBVENCIONS,DONACIONSI LLEGATS:
A) Informado sobre 1'import i les característiques de les subvencions, donacions i llegats rebuts.
Les subvencions i donacions rebudes les classifiquem segons siguin obtingudes d'organismes públics
o institucions privades.
2018

2019
Subvencions úbli ues

Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona
Diputado de Barcelona

384. 234,38

343. 338,35

8.500,00
5.863,06

14. 000, 00

0, 00

0, 00

398. 597, 44

359. 550, 76

25. 000, 00
6. 000, 00
0, 00
54. 521, 15

35. 000, 00
12. 000, 00
10. 000, 00
128. 537, 99

5. 000, 00

8.000,00

90. 521, 15

193. 537, 99

489. 118,59

553. 088, 75

Govern Central

Total Publiques

2. 212,41

Donacions Privades i lie ats

Fundado Félix Llobet
Fundado La Caixa
Bizcabar
Donatius i llegats
Fundado S&P
Total Privados

TOTAL SUBVENCIONS I DONACIONS
Detall Subvencionsde capital:

2019
Saldo a 1'inici de 1'exercici

2.994, 70

(+) Rebudes en 1'exercici
(+) Conversióde deutes a llarg termini en subvencions
(-) Subvencionstraspassades a resultáis de 1'exercici
(-) Imports retornats
(+/-) Altres moviments

1. 122, 10

Saldo a final de 1'exercid

DEUTESA LLARGTERMINITRANSFORMABLESEN SUBVENCIONS

2018
3. 185, 70

5. 536, 47
0,00
0,00
1.481, 86 -5. 726, 84

0,00
0,00
2.634,94

0,00
0,00
2.994,70

0,00

0,00

^y./
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Durant 1'exercici 2019 la Fundació ha activat elements de 1'immobilitzat material per import de
1. 122, 10 euros, segons el següentdetall:
Tipus d'immobilitzat
Equips informátics

Equips informátics
Equips teleassisténcia

Any donado
2019
2018
2018
2017
2016

Servidor

2013

Altre immobilitzat
Mobiliari

Import
1. 122, 10
4.536,47
1. 000, 00
2.060,07
1. 500, 00
3. 000, 00

Durant 1'exercici 2018 la Fundado va activar elements de 1'immobilitzat material per import de
5. 536,47 euros.

Durant 1'exercici 2017 la Fundado va activar 2.060,07 euros corresponents al valor raonable deis
equips informátics donats.
B) Detall deis bénso les activitats finangatsamb les subvencions, donacions i llegats.
Tots els ingressos per subvencions -ja siguin públics o privats- o per donatius s'han destinat
íntegrament a cobrir les despeses corrents de 1'entitat. En el cas de la subvencióde la Generalitat de
Catalunya, correspon al programa de Ajudar i Protegir (tuteles) i s'ha destinat a cobrir les despeses
del personal destinat a aquest programa.
En el cas de la subvenció de 1'Ajuntament de Barcelona s'ha destinat ais programes d'atenció,
assessorament i recolzament a malalts, familiars i cuidadors (Persona i Familia), i s'han utilitzat en
pagar despeses de personal d'ajuda (psicólegs i treballadors saciáis) i a la realització de xerrades i de
grups de recolzament.
La resta de donatius de tipus privat s'han destinat a sufragar les despeses corrents de 1'entitat, tal
com son sous del personal d'administració, gerencia, lloguers i subministres i altres desposes
corrents.

En aquest sentit, s'han acomplert totes les condicions associades a les subvencions, donacions i
llegats, havent-sejustificat tots els imports rebuts.

13. SITUACIÓFISCAL
13.1. Impostas sobre beneficis
D'acord amb el que estableix 1'article 6i 7 de la llei 49/2002 de 23 de desembre, de régim fiscal de
les Entitats sense ánim de lucre i deis incentius fiscals al mecenatge, la Fundació gaudeix de
1'exempció de 1'lmpost Sobre Societats deis resultáis obtinguts en 1'exerdci de les activitats que
constitueixen la seva finalitat específica, així com pels increments patrimonials obtinguts en el seu
compliment.
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Ünicament esta subjecte al tipus del 10 % peí rendiment net derivat de les activitats considerades
com a explotado económica i pels ingressos financers i plusválues obtingudes en la venda deis seus
bens patrimonials, si el destí final no s'inclou dintre de les activitats que constitueixen 1'objecte de la
Fundado.

L'Entitat compleix tots els requisits per estar acollida a la Llei 49/2002 de 23 de desembre, de régim
fiscal de les Entitats sense ánim de lucre i deis incentius fiscals al mecenatge.
Segons les disposicions legáis vigents, les liquidacions d'impostos no poden considerar-se definitives
fins que no hagin estat inspeccionades per les autoritats fiscals o fins que no hagi transcorregut el
termini de prescripcióde quatre anys.
L'Entitat té pendents d'inspecció tots els impostos ais quals está sotmesa per la legislado vigent pels
anys oberts a inspecció.
En opinió de la Direcció de 1'Entitat no existeixen contingéncies que puguin derivar-se de la revisió
deis anys oberts a inspecció.
13. 2. Altres tributs

No h¡ ha circumstáncies de carácter signifícatiu en relació amb altres tributs. L'únic impost
susceptible de ser revisat es refereix a I' IRPFen reladó amb les retencions sobre els rendiments del
treball.

El detall deis deutes amb les Administracions Publiques a 31 de desembre de 2019 i 2018 es el
següent:

2019
H. P. Creditora per retencions practicades

2018

-14. 444, 33 -14. 140, 48
0, 00

0, 00

-18. 018, 32

-8. 520, 17

Hisenda públicadeutora

9,50

9, 50

Hisenda pública per diversos conceptes

0, 00

17, 10

H. P. Creditora per retencions de lloguers
Seguretat Social, creditora

TOTAL -32. 453, 15 -22. 634, 05
A data de 31 de desembre del 2019 estaven pendents de comprovacióels exercicis 2015, 2016, 2017
i 2018.

^-
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14. INGRESSOSI DESPESES:

Des eses:

Detall del compte de pérduesi guanys

2019

2018

0, 00

1. Ajuts concedits i altres despeses

0, 00

a) Ajuts concedits

0,00

0,00

-reintegraments produTts

0, 00

0,00

0, 00

0, 00

-68.677, 52

-96.724,20

b) Despeses per col-laboracions i per 1'exercici del carree de membre de 1'órgan de govern
2. Aprovisionaments

a) Consums i deteriorament d'existéncies

-985, 18

-4.603,63

- consum de béns destináis a les activitats

-985, 18

-4. 603, 63

b) Variadod'existéncies
c) Treballs realitzats per altres entitats

-582,51

-8.315,59

-67. 109,83

-83.804,98

-453. 169, 59 -433.594, 79

3. Despeses de personal
a) Sous i salaris

-342. 737, 45

-317.393,24

c) Altres cárregues saciáis

-105. 524, 17

-101. 651, 37

d) Indemnitzacions

-4.907,76

-14. 550, 18

4. Pérdues,deteriorament i variacióde les provisions per operacions de les activitats

-1.065,08

-1. 474, 90

0, 00

0, 00

-346, 78

2.613,95

5. Venda de bénsi prestacióde servéis produTts per permuta de bénsno monetaris i servéis
6. Resultáisoriginats fora de 1'activitat normal de 1'entitat indosos en "altres resultats"

Durant 1'exercici 2019 i 2018 1'Entitat no ha incorregut en desposes de funcionament de 1'órgan de
govern. L'entitat no ha concedit cap ajut económic de cap tipus, dones no está dins el seu objecte
fundacional. Saldo de pérdues per éxitus (mort de la persona tutelada) i per tant no recuperables a
estat de 1. 130, 89 euros a 2019 i de 0,00 euros a 2018.

L'import d'aprovisionaments per 985, 18 euros correspon a la compra de llibres i altre material
similar (4. 603, 63 euros a 2018). Els ingressos i les despeses excepcionals per un import net de 346, 78
euros (2. 613, 95 euros a 2018) corresponen a regularitzacions de saldos comptables principalment
relacionats amb pérdues i els ingressos excepcionals a regularitzacions de saldos comptables.
Altresln ressos:

Ingressos per col-laboracions en formacions o conferencies
Ingressos per servéis Persona i Familia
Copagament usuaris

TOTAL PRESTACIÓDE SERVÉIS

2019

2018

128. 325, 99

158. 778, 91

3. 946, 10

2. 663, 00

59. 225, 00

43. 220, 00

191.524,09

204.733,08

/í/c
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L'entitat ha continuat realitzant tasques de formació i consultoria com a una manera per obtenir
ingressos sense depondré de les administracions publiques i obtenir formes de fínanciació
alternativa.

L any 2019 la Fundado ha continuat aplicant un copagament ais usuaris, en funció del seu nivell de
renta.

Tots aquests ingressos s'han destinat a complir els fins fundacionals i han estat degudament
justificats. La major part deis ingressos s'han dedicat a despeses corrents i la resta ais projectes de
Pre-tutel-les i el Dementia Care Maping.
15. APLICACIO 0'ELEMENTS PATRIMONIALS I D'INGRESSOS A FINALITATS FUNDACIONALS

.

Informado sobre drets i béns que formen part de la dotado fundacional.

Al tancament de 1'exercici, la dotaciófundacional es de 60.000 euros, aquest import está composat
per la tresoreria actual.

.

Cálcul peí qual es determina si s'ha destinat a les finalitats fundacionals el percentatge
legalment establert.

La Fundado dura a terme els seus fins amb el producte de les rendes deis seu Patrimoni, amb els
donatius, aportacions, heréncies, llegats i subvencions que rebi per aplicar directament a la
realització deis seus fins, amb els ingressos procedents deis servéis que pugui realitzar la Fundació i
amb altres que es poguessin obtenir per qualsevol causa.

El detall del percentatgedestinata fínalitats fundacionalsper a 1'exercici2019 ha estat el següent:

Despeses
Exercicl

Ingressosbruts
computables (1)

necessáries
computables (2)

Im ostos(3)

=(1)-(2)-(3)

2015

537.787,46

11. 192,55

935, 38

525. 659, 53

2016

613. 787, 20

26. 349, 07

280, 19

587. 157, 94

2017

630. 514, 87

27.067, 17

410,69

603. 037, 01

2018

769. 275, 51

34.091,08

993,02

734. 191,41

2019

682.097,54

42. 744, 82

690, 78

638.661,94

Diferencia:

(4)
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Import destinat a finalitats propios
Destinat en
1'exercici

Total
Exercici

Impon (5)

%(5)/(4)

2015

584.009,01

100, 00%

584. 009, 01

2016

574. 632, 34

97,87%

574.632, 34

2017

598.989, 12

99,33%

598. 989, 12

2018

658. 034, 62

86,63%

658.034,62

2019

645. 652, 26

100, 00%

645. 652, 26

16. OPERACIONSAMBPARTSVINCULADES
1. Informado segons tipus d'operacions amb parts vinculades:
a) Vendes i compres d'actius corrents i no corrents: no n'hi ha.
b) Prestaciói recepcióde servéis.
c) Contractes d'arrendamentfínancer: no n'hi ha.
d) Transferénciesde recerca i desenvolupament: no n'hi ha.
e) Acords sobre llicéncies: no n'h¡ha.
f)

Acords de finan^ament, indoent préstecs i aportacions de capital, ja siguin en efectiu o en
especie: no n'hi ha.

g) Interessos abonáis i carregats, així com aquells meritats pero no pagats o cobrats: no n'hi ha.
h) Dividends i altres beneficis rebuts: no n'h¡ ha.
i)

j)

Garanties i avals: no n'hi ha.

Remuneracions: 1'entitat ha realitzat operacions amb persones o entitats vinculades pels
següents imports:

.

Honoraris professionals STEB 86, S. L., per import de 4. 803, 70 , vinculado amb el patró Sr.

RicardRubio, soci d'STEB86, S. L. (4. 700,85 euros en 2018).
k) Aportacions a plans de pensions i assegurances de vida: no n'hi ha.
I)

Compromisos en ferrn per opcions de compra o de venda o altres instruments que puguin
implicar una transmissió de recursos o d'obligacions entre 1'entitat i la part vinculada: no n'h¡ ha.

^/
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m) Acord de repartiment de costos en relació amb la producció de béns i servéis que serán utilitzats
per diverses parts vinculades: no n'hi ha.
n) Acoras de gestió de tresoreria: no n'hi ha.
o) Acords de condonado de deutes i prescripciód'aquests deutes: no n'hi ha.
2. Operacions realitzades amb personal d'alta direcció i amb els membres de 1'órgan de govern:
- Import deis sous, dietes i remuneracions de qualsevol classe meritats en el curs de 1'exercici
peí personal d'alta direcdó i pels membres de 1'órgan de govern: no n'hi ha.
- Obligacions contretes en materia de pensions o de pagament de primes d'assegurances de
vida respecte deis membres antics i actuáis de 1'órgan de govern i personal d'alta direcció: no
n'hi ha.

- Informado sobre indemnitzacions per cessament: a 1'any 2019 no hi ha hagut cap cessament.
A 2018 n'h¡ ha hagut una per import de 14. 550, 18 euros a la treballadora Ma Rosa Palmerola
Creus.

- Import de les bestretes i crédits concedits al personal d'alta direcció i ais membres de 1'órgan
de govern: no n'h¡ ha.
- Obligacionsassumides per compte d'ells a títol de garantía: no n'h¡ ha.

17. ALTRA INFORMACIÓ:
17. 1

Informaciósobre el personal de 1'entitat:

Homes:

2018

2019
Descripció
Treballadors en Alta a 1'lnici

Fixes

Eventuals

Total

Fixes

Eventuals

Total

G

o

6

5

o

5

Altes durant el període

2

o

2

1

o

1

Baixesdurant el període

3

o

3

o

o

o

Treballadors en Alta al Final

5

o

5

6

o

6

Plantilla mitjana discapacitats>o=33%

o

o

o

o

o

o

5,994

5,915

Plantilla mitjana Total

5,994

5,915
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Dones:
2019
Descripció

2018

Fixes

Eventuals

Total

Fixes

Eventuals

Total

Treballadores en Alta a 1'lnici

9

o

9

9

o

9

Altes durant el període

1

o

1

3

o

3

Baixesdurant el període

1

o

1

3

o

3

Treballadors en Alta al Final

9

o

9

9

o

9

Plantilla mitjana discapacitats >o=33%

o

o

o

o

o

o

8,75

7,974

Plantilla mitjana Total

8,75

7,974

Total:
2019
Descripció

Fixes
15

Eventuals

Altes durant el període

3

Baixes durant el període

4

Total
15

Fixes

Eventuals

14

o

Total
14

o

3

4

o

4

o

4

3

o

3

14

o

14

15

o

15

o

o

o

o

o

o

14,745

0,000

14,745

13,889

0,000

13,889

Treballador/es en Alta a 1'lnici

Treballador/es en Alta al Final
Plantilla mitjana discapacitats>o=33%
Plantilla mitjana Total

2018

o

17. 2 Canvis deis components de 1'órgan de govern, sens perjudici de la tramitació prevista
legalment per a la seva inscripció en el registre corresponent.
- Incorporado de nous patrons a 2019: no hi ha hagut cap nova incorporado.
- Baixa de patrons a 2019: ha sigut baixa EduardVázquez.
A 31 de desembre de 2019 la composiciódeis membres del Patronal es la següent:
Eulalia Cucurella Fabregat - PRESIDENTA
Anna Rovira i Cairo - SECRETARIA
Ricard Rubio Solé-VOCAL
Xavier Navarro Olivella - VOCAL

JosepVilajoana Celaya - VOCAL
Entitat AlzheimerCatalunya - VOCAL
Lluis Bonhoms i Pau -VOCAL
DoménechGil - VOCAL

JosepNiubó-VOCAL
Lluís Cabrero Ávila- PATRÓD'HONOR
XavierGraset i Forasté- PATRÓD'HONOR
Francesca Puig- PATRÓD'HONOR

/^. /-
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A 31 de desembre de 2018 la composiciódeis membres del Patronal era la següent:

EulaliaCucurelta Fabregat- PRESIDENTA
Anna Rovira i Cairo-SECRETARIA
Ricard Rubio Solé-VOCAL
EduardVázquez- VOCAL
Xavier Navarro Olivella - VOCAL

JosepVilajoana Celaya - VOCAL
Entitat AlzheimerCatalunya - VOCAL
Lluis Bonhoms i Pau -VOCAL

Doménech Gil-VOCAL

JosepNiubó-VOCAL
Lluís Cabrero Ávila- PATRÓD'HONOR
XavierGraset i Forasté- PATRÓD'HONOR
Franceses Puig- PATRÓD'HONOR
17. 3

Relació d'operacions de 1'exercici per a les quals s'hag¡ tramitat una autorització del

protectoral.

Durant 1'any 2019 no s'ha tramitat davant el protectorat cap autorització.
Durant 1'any 2018 no es va tramitar davant el protectorat cap autorització.
17. 4 Operacions en qué h¡ hagi algún tipus de garantía, amb indicació deis actius afectes a
aqüestes operacions, fins i tot quan es tracti de disponibilitats liquides; en aquest cas, cal
assenyalarles limitacions de disponibilitatexistents.
No n'hi ha.

17. 5
Informació complementaria sobre fets esdevinguts amb posterioritat al tancament que no
afectin els comptes anuals simplificats en la data de tancament, pero el coneixement deis quals
siguí útil per a 1'usuari deis estats financers:
No hi ha fets posteriors que siguin significatius i que puguin afectar a les xifres deis presents comptes
anuals simplifícats.
17. 6
Informado complementaria sobre fets esdevinguts amb posterioritat al tancament deis
comptes anuals simplificats que afectin 1'aplicaciódel principi d'entitat en funcionament.

No n'hi ha.
17. 7 Qualsevol altra qüestió no inclosa en els apartats anteriors de la memoria que ajudi a
justificar el compliment de les flnalitats estatutáries i a determinar la posició financera de
1'entitat.
No n'hi ha.
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17. 8

Coronavirus:

L'aparició del Coronavirus COVID-19 a la Xina el desembre de 2019 i la seva recent expansió global a
un gran nombre de paTsos ha motivat que el brot víric hagi sigut qualificat com a pandemia global
per la OMS des de el passat 11 de mar^. Tenint en considerado 1'abséncia d'un tractament medie
efica^ contra el virus i la globalització, existeix una incertesa considerable sobre 1'evolució global i la
extensióde la pandemia en els próxims mesos.
Tot i aixó, es encoratjador veure la recuperació de la Xina i d'altres paísos on s'han implantat
mesures efectivos de control del virus. No obstant, en aquest moment encara es incert 1'impacte
sobre 1'economia i la resposta deis diferents governs i institucions monetáries internacionals.
Per tot aixó, a data de formulado deis presents comptes anuals simplificats es prematur realitzar
una valorado detallada o una quantificaciódeis possibles impactes que tindrá el COVID-19sobre la
Fundado degut a la incertesa sobre les conseqüénciesa curt, mig i Itarg termini; si be, els membres
del Patronat confien en el bons resultáis de 2020 a pesar de la situado i en la fortalesa de 1'entitat
per a pal-liar aquesta crisi, no només tes que aqüestes puguin teñir sobre si mateixa si no de cara a
tot el col-lectiu que la compon.
La direcció ha realitzat una avaluaciópreliminar de la situado actual conforme a la millar informació
disponible i s'estan prenent totes les mesures necessáries per a afrontar aquesta situació
impredictible amb el mínim impacte. Deis resultáis d'aquesta avaluació en destaquen els següents
riscos i accions dutes a terme al respecte:
Risc per a la salut deis empleáis: es una prioritat per a la Fundaciógarantir en primer lloc la
salut de tots els seus empleáis peí que, des de 1'inici de la crisi sanitaria, s'han pres mesures
d'higiene i limitacions de diversa índole. Rere la declarado de pandemia i la d'estat d'alarma s'han
implantat mesures de teletreball en la mesura que les diferents funcions les permetin amb 1'objectiu
de preservar la salut de tots els empleáis. S'ha portat a terme també un pía de contingencia de cara
a la tornada ais llocs de treball habituáison s'inclouen protocols higiénics i organitzatius a mes de la
inversióen recursos materials per a garantirtant la salut deis empleáis com de tercers afins, sempre
seguint els dictámensde les autoritats sanitáriescompetents.
Risc de liquiditat: la Fundació está acompanyant la seva liquiditat de polítiques de mitigació
deis diversos tipus de riscos económics, el que fa que no s'esperi un imparte significatiu en aquest
sentit com a conseqüéncia de la crisis del COVID-19.

Risc d'operacions: amb la situació canviant i impredictible deis esdeveniments que, de
moment, ha deixat a tot els sector Immobiliari aturat, els membres del Patronat han pres mesures
per a garantir la protecció de 1'Entitat.
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Risc de valoracions d'actius i passius del balan?: un canvi en les estimacions de facturació
futures, costos de prodúcelo, cobrabilitat deis clients etc, de la Fundació podría teñir un impacte
negatiu en el valor comptable de determinats actius. S'ha procedit a registrar diáriament qualsevol
fluctuació que pagues teñir efecte a aquest nivell i s'ha establert un grup de treball específicament
per a aquesta qüestióde cara a minimitzar riscos económics.
A part de 1'anterior, la direcció també ha pres la decisió de l'apla?ament de despeses d'índole
diversa, i la minimització de partides de despeses generáis. S'han establert noves sinérgies entre els
diversos departaments, cosa propiciada peí teletreball, que ha permés la reducció d'algunes partides
de costos estructuráis.

Per últim, ressaltar que s'está realitzant una supervisió constant de la evolució de la situació amb la
finalitat d'afrontar amb garanties els eventuals impactes tant financers com no financers que es
puguin produir durant tot el període de 2020.
Les conseqüéncies derivades del COVID-19 es consideren un fet posterior al tancament que no
requereix un ajust en els comptes anuals simplificats de 1'exercici 2019, sense perjudici de que les
mateixes tinguin que ser objecte de reconeixement en els comptes anuals simplificats de 1'exercici
2020.

18. CONTINGUT DE IA MEMORIA ECONÓMICA EN COMPLIMENT DE L'ARTICLE 3 DE LA LLEI
49/2002 I DELRD 1270/2003A:
18. 1

Identificadode les rendes exemptes i no exemptes de 1'lmpost de societats

Les rendes obtingudes per la fundado durant 1'exercici 2019 han sigut les següents:

/^/~
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CONCEPTE

ACTIVITATS EXEMPTES
TOTALS

INGRESSOS

NO EXEMPTES

FINSFUNDACIONALS

Art. 6. 1. a)

Donatiusa fins

90. 521, 15

90. 521, 15

0,00

Art. 6. 1. b)

Associats, usuaris, etc.

59. 225, 00

59. 225, 00

0,00

Art. 6. 1. c)

Subvencions fins

400. 079, 30

400. 079, 30

0,00

Art. 6. 2.

Rendes de capital

121,50

121, 50

0, 00

Art. 6. 3.

Ingressos extraordinaris

137, 37

137, 37

0, 00

Art. 6.4.

Altres ingressos

134. 834, 17

134. 834, 17

0, 00

0, 00

0, 00

0,00

INGRESSOS TOTALS 684. 918, 49

684. 918^19

0.00

68. 677, 52

68.677,52

0, 00

156. 365, 78

156. 365, 78

0, 00

690, 78

690,78

0,00

453. 169, 59

453. 169,59

0, 00

1. 130, 89

1. 130, 89

0,00

Despesesfi nanceres

255, 82

255, 82

0, 00

Desposes extraordináries

484, 15

484, 15

0,00

Pérduesimmobilitzat

257, 51

257, 51

0,00

9. 053, 30

9.053, 30

0, 00

-1. 065, 08

-1. 065, 08

0, 00

DESPESESTOTAIS 689. 020, 26

689.020,26

0,00

ACTIV. NO EXEMPTES

DESPESES

Compres
Servéis exteriors
Tributs

Despesesde personal
Altres despeses

Dot. amortització

Dot. provisions

Resultat Comptable abans d'impost

-4. 101, 77

-4. 101, 77

0,00

Impost sobre Societats

0,00

0, 00

0,00

-4. 101. 77

-4.101,77

0,00

RESULTATCOMPTABLE

INVERSIONS

TOTALS

FINSFUNDACIONALS

NO EXEMPTES

4. 985, 20

4. 985, 20

0,00

4. 985, 20

4. 985, 20

0, 00

1. 122, 10

1.122,10

0,00

Instal-lacions

0, 00

0,00

0, 00

Mobiliari

0, 00

0, 00

0,00

1. 122, 10

1. 122, 10

0, 00

6. 107, 30

6. 107, 30

0,00

IMMOB. INTANGIBLE

Aplicacions informátiques
IMMOB. MATERIAL

Equips informátics
TOTAL INVERSIONS

^-/'
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Les rendes obtingudes per la fundado durant 1'exercici 2018van ser les següents:
CONCEPTE

ACTIVn-ATS EXEMPTES
TOTALS

INGRESSOS

Art. 6. 1. a)

Donatiusa fins

Art. 6. 1. b)

Associats, usuaris, etc.

Art. 6. 1. c)

NO EXEMPTES

FINS FUNDACIONALS

128. 537, 99

128. 537, 99

0, 00

43. 220,00

43.220,00

0,00

Subvencionsfins

430. 277, 60

430.277, 60

0, 00

Art. 6. 2.

Rendes de capital

570, 03

570, 03

0, 00

Art. 6. 3.

Ingressosextraordinaris

2. 700, 55

2. 700, 55

0, 00

Art. 6.4.

Altres ingressos

161. 513, 08

161.513,08

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

INGRESSOSTOTALS 766.819,2.

766.819,25

0,00

96. 724, 20

96. 724, 20

0, 00

151. 999, 66

151. 999, 66

0, 00

993, 02

993, 02

0, 00

433. 594, 79

433.594,79

0,00

Altres desposes

1. 474, 90

1. 474, 90

0, 00

Despesesfinanceres

5. 085, 06

5. 085, 06

0, 00

86, 60

86, 60

0, 00

Pérdues immobilitzat

1. 873, 99

1.873, 99

0, 00

Dot. amortització

8. 332, 15

8. 332, 15

0, 00

Dot. provisions

1. 252, 00

1. 252, 00

0,00

DESPESESTOTALS 701. 416, 37

701. 416, 37

0, 00

65. 402, 88

65.402, 88

0,00

0,00

0, 00

0, 00

RESULTATCOMPTABLE 65.402,88

65. 402, 88

ACTIV. NO EXEMPTES

DESPESES

Compres
Servéis exteriors
Tribuís

Desposes de personal

Desposes extraordináries

Resuhat Comptable abans (t'¡mpost
Impost sobre Societats

INVERSIONS

TOTALS

FINS FUNDACIONALS

0,00

NO EXEMPTES

7.744,00

7. 744, 00

0, 00

7. 744, 00

7.744,00

0,00

21. 834, 57

21. 834, 57

0,00

19. 079, 22

19. 079, 22

0, 00

Mobiliari

1. 000, 00

1. 000, 00

0, 00

Equips informátics

1. 755, 35

1. 755, 35

0, 00

29. 578, 57

29. 578, 57

0,00

IMMOB. INTANGIBLE

Aplicacions informátiques
IMMOB. MATERIAL
Instal-lacionsi

TOTAL INVERSIONS
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18.2

Identificadodeisingressos,despesese inversionscorresponentsa cadaprojecte

Es descriuen a 1'apartat anterior.

18.3

Especificació de les rendes i ingressos de 1'article 3.2on de la Llei 49/2002, així com

descripció del destí de 1'aplicació donat a les mateixes
Veure nota n^ 15 d'aquesta memoria.

18. 4

Retribucions satisfetes per 1'entitat ais seus patrons o representants

Veure nota n^ 16 d'aquesta memoria.

18.5

Percentatgede participadoen societats mercantils

L'entitat noté cap mena de participadoen societats mercantils.
18. 6

Retribucions percebudes pels administrador que representin a 1'entitat en societats

mercantils participades

No h¡ ha entitats mercantils participades i per tant no h¡ ha administrador dins d'aquestes societats
que hagin percebut retribucions.

18.7

Convenís decol-laboracióempresarialen activitatd'interésgeneralsubscrits per1'entitat

Veure nota no 1. 4 d'aquesta memoria.

18. 8

Identificació de les activitats prioritáries de mecenatge

La Fundacióno desenvolupaactivitat prioritáriesde mecenatge.
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18.9

Indicadode la previsió estatutaria relativa al patrimoni de 1'entitat

Segons l'art. 23 deis Estatuís de la Fundació:

L'extincióde la Fundado determina la cessióglobal de tots els actius i passius, la qual han de dur a
terme el Patronal i les persones liquidadores que es nomenin o, si escau, el Protectorat. Aquesta
cessió global, un cop determinats 1'actiu i el passiu, i amb 1'autorització previa del Protectorat, es
destinará a lesentitats queestableix 1'article46de la Llei5/2001, demaig, defundacions.
Enel cas que no es pugui fer una cessióglobal caldrá procedir a la liquidació deisactius i els passius, i
donar a 1'haver que en resulti 1'aplicació establerta en 1'apartat anterior.
Barcelona, a 30 d'abril de 2020

^/
M. Eulalia ucu lia Fabregat
Presidenta

Anna Rovira i Cairo
Secretaria

