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DADES D’IDENTIFICACIÓ DE L’ENTITAT
Denominació: FUNDACIÓ PRIVADA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL (FUNDISOC)
CIF: G-60022498
Adreça: Gran Via de les Corts Catalanes, 1095.
Població: Barcelona
Codi Postal: 08020

1.- ACTIVITAT DE L’ENTITAT
La Fundació Privada para la Integración Social (d’ara endavant la Fundació) es va constituir a
Barcelona com a Fundació el dia 13 de juliol de 2007 per un termini de temps il·limitat, amb
una dotació inicial de 12.020,24 euros.
La Fundació té com objecte social la promoció de la formació y realització d’estudis i activitats
en el camp de la pedagogia social, amb especial atenció en l’àmbit de la inadaptació social
dels joves, exercint aquestes activitats de manera total o principalment a Catalunya.
La Fundació no té afany de lucre.
El domicili social de la Fundació s’estableix a Gran Via de les Corts Catalanes, 1095, de
Barcelona.
Totes les activitats portades a terme per la Fundació han permès complir amb els objectius
marcats i conseqüentment amb les finalitats fundacionals.
-

Descripció específica dels ajuts atorgats:
Donacions
Escola Gregal
Ajuntament de Barcelona
Spirax
TOTAL

IMPORT
1.500,00
28.852,80
2.500,00
32.852,80

- La persones usuàries o beneficiàries de les activitats descrites en las tasca fundacional
s’han efectuat amb igualtat de condicions i oportunitats tant per homes, com per dones.
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2.- BASES DE PRESENTACIÓ
a.- Imatge Fidel
El Balanç de Situació i el Compte de Pèrdues i Guanys corresponent a l’exercici de 1 de gener
fins al 31 de desembre de 2018, s’ha preparat a partir dels registres comptables de la
Fundació, aplicant-se les disposicions legals vigents en matèria comptable recollits en el Reia
Decret 1491/2011, de 24 d’Octubre per el que s’aproven les normes d’adaptació al Pla General
de Comptabilitat de les entitats sense afany de lucre, amb objecte de mostrar la imatge fidel
del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Fundació.
Els comptes anuals adjunts se sotmetran a l’aprovació del Patronat de la Fundació,
estimant-se que seran aprovades sense variacions significatives.
b.- Principis Comptables
Al present Balanç de Situació i el Compte de Pèrdues i Guanys s’hi apliquen tots els
principis comptables obligatoris.
c.- Comparació de la informació
Atès que la Fundació presenta els comptes anuals per a aquest exercici segons la nova
estructura d’acord amb allò que disposa el Decret 259/2008 de 23 de desembre per el que
s’aprova el Pla de Comptabilitat a les Fundacions i les Associacions subjectes a la legislació
de la Generalitat de Catalunya, així com per el Reial Decret 1491/2011, de 24 d’octubre i ha
optat per adaptar convenientment els imports de l'exercici precedent, a efectes de la seva
presentació en l’exercici corrent, amb l’objectiu de facilitar-ne la comparació. Es presenten les
xifres corresponents a l’exercici 2018, que incorpora les dades de 1 de gener a 31 de
desembre de 2018, i les corresponents a l'exercici anterior, 2017. No existeix cap causa que
impedeixi la comparació dels estats financers de l’exercici actual amb els de l’anterior.
d.- Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa.
En l’elaboració dels comptes anuals corresponents a l’exercici 2018 s’han determinat
estimacions i hipòtesis en funció de la millor informació disponible a 31 de desembre de 2018
sobre els fets analitzats. Es possible que esdeveniments que puguin donar-se en el futur
obliguin a modificar-les (a l’alça o a la baixa) en propers exercicis, la qual cosa es faria de
forma prospectiva, reconeixent els efectes del canvi o l’estimació en els corresponents
comptes anuals futurs.
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e.- Elements recollits en vàries partides.
No existeixen elements patrimonials de l’Actiu o el Passiu que figurin en més d’una partida
del Balanç.
3.- DETALL DEL RESULTAT DE L’EXERCICI
El Patronat de la Fundació proposarà la següent distribució de resultats:
Bases de
repartiment

Import

Excedent de l’exercici
Total base de repartiment = Total aplicació
Aplicació a
Fons dotacional o fons social
Fons especials
Romanent
Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries
Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors
Total aplicació = Total base de repartiment

25.333,67
Import

25.333,67

25.333,67

4.- NORMES DE VALORACIÓ
S’hi han aplicat els criteris comptables següents:
a. - Despeses d'establiment
No existeixen.
b. - Immobilitzat intangibles.
Les aplicacions informàtiques s’amortitzen d’acord amb un mètode lineal durant un període de
quatre anys. Les despeses de manteniment de les aplicacions informàtiques s’ imputen com
a despesa en el moment en el que s’ incorren.
c. - Immobilitzat material
L'immobilitzat material es presenta pel seu valor de cost d'adquisició deduïdes les
corresponents amortitzacions acumulades.
L'amortització dels elements de l'immobilitzat material es fan sobre els valors de cost pel
mètode lineal, durant els períodes estimatius de vida útil següent, trobant-se dintre dels
marges establerts per les disposicions legals vigents.
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Anys
de Vida útil
Construccions
Altres Instal·lacions
Mobiliari
Equips procés informació

75
10
15
6

Les despeses de manteniment i reparacions que no comporten una millora per a la utilització
de l'element o per a la prolongació de la seva vida útil, són imputades al compte de pèrdues i
guanys en el moment en què es produeixen.
d. - Préstecs i partides a cobrar
En aquesta categoria s’han inclòs els actius que s’han originat en la venta de bens i prestació
de serveis per operacions de tràfic de l’empresa. També s’han inclòs aquells actius financers
que no s’ha originat en las operacions de tràfic de la empresa i que no sent instruments de
patrimoni ni derivats, presenten uns cobraments de quantia determinada o determinable.
S’han valorat per el seu preu raonable i posteriorment al seu cost amortitzat.
e. - Dèbits i partides a pagar
S’han inclòs els passius financers que s’han originat en la compra de béns i serveis per
operacions de tràfic de la fundació i aquells que no sent instruments derivats, no tenen un
origen comercial.
Inicialment s’han registrat per el seu valor raonable que es el preu de la transacció més tots
aquells costos directament atribuïbles. Posteriorment, s’han valorat per el seu cost amortitzat.
f. - Impost de Societats
La despesa per impost sobre beneficis representa la suma de la despesa per impost sobre
beneficis de l’exercici, així com per l’efecte de les variacions dels actius i passius per impostos
anticipats, diferits i crèdits fiscals. La despesa per impost sobre beneficis de l’exercici es
calcula mitjançant la suma del impost corrent que resulta de la aplicació del tipus de gravamen
sobre la base imposable del exercici, després d’aplicar les deduccions que fiscalment son
admissibles, més la variació dels actius i passius per impostos anticipats/diferits i crèdits
fiscals, tant per bases imposables negatives com per deduccions. Els actius i passius per
impostos diferits inclouen les diferencies temporàries que s’identifiquen com aquells imports
que es preveuen pagadors o recuperables per les diferencies entre els imports en llibres dels
actius i passius y el seu valor fiscal, així com les bases imposables negatives pendents de
compensació i els crèdits per deduccions fiscals no aplicades fiscalment. Aquest imports es
registren aplicant a la diferencia temporal o crèdit que correspongui el tipus de gravamen al
que s’espera recuperar-los o liquidar-los. Es reconeixen passius per impostos diferits per a
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totes les diferencies temporals imposables. Per la seva part, els actius per impostos diferits,
identificats com diferències temporals, bases imposables negatives i deduccions pendents de
compensar, només es reconeixen en el supòsit de que es consideri probable que la Societat
tingui en el futur suficients guanys fiscals contra les quals poder fer-les efectives.
Amb ocasió de cada tancament comptable, es revisen els impostos diferits registrats (tant
passius com actius) amb objecte de comprovar que es mantenen vigents, efectuant les
oportunes correccions als mateixos d’acord amb els resultats dels anàlisis realitzats.
g. - Ingressos i despeses
Els ingressos i despeses en general es comptabilitzen seguint el principi de la data del fet,
abonant-se i carregant-se a resultats quan es produeixen els primers i quan es coneixen els
segons, respectivament.
h. - Provisions i contingències
Els comptes anuals de la fundació recullen totes les provisions significatives en les quals es
major la probabilitat que s’hagi d’atendre l’obligació. Les provisions es reconeixen únicament
en base a fets presents o passats que generin obligacions futures. Es quantifiquen tenint en
consideració la millor informació disponible sobre les conseqüències del succés que les
motiven i son reestimades amb ocasió de cada tancament comptable. S’utilitzen per afrontar
les obligacions específiques per les quals van ser originalment reconegudes. Es procedeix a
la seva reversió total o parcial, quant aquestes obligacions deixen d’existir o disminueixen.
i. – Subvencions i donacions
Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen com a ingressos
directament imputats al patrimoni net i es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys com
ingressos sobre una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les despeses
derivades de la despesa o inversió objecte de la subvenció.
Les subvencions, donacions i llegats que tinguin el caràcter de reintegrables es registren
com passius de l’ empresa fins que adquireixen la condició de no reintegrables.
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5.- IMMOBILITZAT MATERIAL
Els moviments durant l’exercici de cadascun d’aquests epígrafs i de les corresponents amortitzacions
acumulades i correccions valoratives per deteriorament de valor acumulades es resumeixen a la taula
següent:
Estat de moviments de l’immobilitzat material,
l’intangible i les inversions immobiliàries de
l’exercici actual
A) SALDO INICIAL BRUT, EXERCICI ACTUAL
(+) Entrades
(+) Correccions de valor d’actualització
(-) Sortides
A) SALDO FINAL BRUT, EXERCICI ACTUAL
C) AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO
INICIAL EXERCICI ACTUAL
(+) Dotació a l’amortització de l’exercici
(+)Augments de l’amort. acumulada per efecte de
l’actualització
(+) Augments per adquisicions o traspassos
(-) Disminucions per sortides, baixes o traspassos
D) AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO FINAL
EXERCICI ACTUAL
E) CORRECCIONS DE VALOR PER
DETERIORAMENT, SALDO INICIAL EXERCICI
ACTUAL
(+) Correccions valoratives per deteriorament
reconegudes en el període
(-) Reversió de correccions valoratives per
deteriorament
(-) Disminucions per sortides, baixes o traspassos
F) CORRECCIONS DE VALOR PER
DETERIORAMENT, SALDO FINAL EXERCICI
ACTUAL

Immobilitzat
intangible

Immobilitzat
material

Inversions
immobiliàries

1

2

3

920
0
920
1
921
4
920
2
920
3
920
4
920
5
921
5
920
6
920
7
920
8
920
9
921
0
921
1
921
2
921
3
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0,00

116.848,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

116.848,63

0,00

0,00

83.208,73

0,00

0,00

4.507,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87.716,20

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

0,00

0,00
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Estat de moviments de l’immobilitzat material,
l’intangible i les inversions immobiliàries de l’exercici
anterior
A) SALDO INICIAL BRUT, EXERCICI ANTERIOR
(+) Entrades
(+) Correccions de valor d’actualització
(-) Sortides
B) SALDO FINAL BRUT, EXERCICI ANTERIOR
C) AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO INICIAL
EXERCICI ANTERIOR
(+) Dotació a l’amortització de l’exercici
(+) Augments de l’amort. acumulada per efecte de
l’actualització
(+) Augments per adquisicions o traspassos
(-) Disminucions per sortides, baixes o traspassos
D) AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO FINAL
EXERCICI ANTERIOR
E) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT,
SALDO INICIAL EXERCICI ANTERIOR
(+) Correccions valoratives per deteriorament reconegudes en
el període
(-) Reversió de correccions valoratives per deteriorament
(-) Disminucions per sortides, baixes o traspassos
F) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT,
SALDO FINAL EXERCICI ANTERIOR

Immobilitzat
intangible

Immobilitzat
material

Inversions
immobiliàries

19

29

39

920
0
920
1
921
4
920
2
920
3
920
4
920
5
921
5
920
6
920
7
920
8
920
9
921
0
921
1
921
2
921
3

0,00

116.848,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

116.848,63

0,00

0,00

78473,46

0,00

0,00

4.735,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

83.208,73

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

0,00

0,00

La societat no té immobilitzats intangibles amb vida útil indefinida.

6.- ACTIUS I PASSIUS FINANCERS
Les diferents categories d’actius financers són les següents:
Actius financers a cost amortitzat
En aquesta categoria s’han inclòs els actius que s’han originat en la venda de béns i prestació
de serveis per operacions de tràfic de l’empresa. També s’hi han inclòs els actius financers
que no s’han originat en les operacions de tràfic de l’empresa i que, com que no són
instruments de patrimoni ni derivats, presenten uns cobraments de quantitat determinada o
determinable. Aquests actius financers s’han valorat pel seu cost, és a dir, el valor raonable
de la contraprestació més tots els costos que hi han estat directament atribuïbles; no obstant
això, aquests últims es poden registrar en el compte de pèrdues i guanys en el moment del
seu reconeixement oficial.
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Posteriorment, aquests actius s’han valorat pel seu cost amortitzat, i els interessos meritats
s’han imputat al compte de pèrdues i guanys, aplicant el mètode de l’ interès efectiu.
Per cost amortitzat s’entén el cost d’adquisició d’un actiu o passiu financer menys els
reemborsaments de principal i corregit (en més o menys, segons s’escaigui) per la part
imputada sistemàticament a resultats de la diferència entre el cost inicial i el corresponent
valor de reemborsament al venciment.
En cas dels actius financers, el cost amortitzat inclou, a més, les correccions al seu valor
motivades pel deteriorament que hagin experimentat.
El tipus d’interès efectiu és el tipus d’actualització que iguala exactament el valor d’un
instrument financer a la totalitat dels seus fluxos d’efectiu estimats per tots els conceptes al
llarg de la seva vida romanent.
Els dipòsits i les finances es reconeixen per l’ import desemborsat per fer front als
compromisos contractuals.
Es reconeixen en el resultat del període les dotacions i retrocessions de provisions per
deteriorament del valor dels actius financers per diferència entre el valor en llibres i el valor
actual dels fluxos d’efectiu recuperables.
Actius financers mantinguts per negociar
La societat ha classificat els actius financers com a mantinguts per negociar quan aquests
s’hagin adquirit amb el propòsit de vendre’ls a curt termini o quan es tracti d’un instrument
financer derivat que no és ni un contracte de garantia financera ni s’ha designat com a
instrument de cobertura.
Inicialment es valoren pel seu preu d’adquisició, que no és res més que el valor raonable de
la contraprestació lliurada. Les despeses que són directament atribuïbles es reconeixen en el
compte de pèrdues i guanys.
Quan es tracti d’instruments de patrimoni, s’inclouen en la valoració inicial els drets preferents
de subscripció i similars. Posteriorment es valoren pel seu valor raonable, sense deduir les
despeses de transacció en què es pugui incórrer en la seva alienació. Els canvis que es
produeixin en el valor raonable s’imputen al compte de pèrdues i guanys de l’exercici.
Actius financers a cost
En aquesta categoria s’inclouen les inversions en el patrimoni d’empreses del grup, multigrup
i associades. Inicialment es valoren pel seu cost, que és el valor raonable de la contraprestació
lliurada més els costos de transacció que els siguin directament atribuïbles.

12

FUNDACIÓ PRIVADA
PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL
CIF: G08482739
MEMÒRIA ECONÒMICA - EXERCICI 2018

L’ import dels drets preferents de subscripció i similars forma part de la valoració inicial.
Posteriorment es valoren pel seu cost menys, si s’escau, l’ import acumulat de les correccions
valoratives per deteriorament.
Correccions valoratives per deteriorament
Al tancament de l’exercici, s’han efectuat les correccions valoratives necessàries perquè hi ha
evidència objectiva que el valor en llibres d’una inversió no és recuperable.
L’ import d’aquesta correcció és la diferència entre el valor en llibres de l’actiu financer i l’import
recuperable. S’entén per import recuperable l’ import més elevat entre el seu valor raonable
menys els costos de venda i el valor actual dels fluxos d’efectius futurs derivats de la inversió.
Les correccions valoratives per deteriorament i, si s’escau, la seva reversió s’han registrat com
una despesa o un ingrés respectivament en el compte de pèrdues i guanys. La reversió té el
límit del valor en llibres de l’actiu financer.
En particular, al final de l’exercici es comprova l’existència d’evidència objectiva que el valor
d’un crèdit (o d’un grup de crèdits amb similars característiques de risc valorats
col·lectivament) s’ha deteriorat com a conseqüència d’un o més esdeveniments que han
succeït després del seu reconeixement inicial i que han provocat una reducció o un retard en
els fluxos d’efectiu que s’havien estimat rebre en el futur i que pot estar motivat per insolvència
del deutor.
La pèrdua per deteriorament serà la diferència entre el seu valor en llibres i el valor actual dels
fluxos d’efectiu futurs que s’han estimat que es rebran, descomptant-los al tipus d’interès
efectiu calculat en el moment del seu reconeixement inicial.
Les diferents categories de passius financers són les següents:
Passius financers a cost amortitzat
En aquesta categoria s’han inclòs els passius financers que s’han originat en la compra de
béns i serveis per operacions de tràfic de l’empresa i aquells que, sense ser instruments
derivats, no tenen origen comercial.
Inicialment, aquests passius financers s’han registrat pel seu cost, que és el valor raonable de
la transacció que els ha originat més tots aquells costos que han estat directament atribuïbles.
No obstant això, aquests últims, així com les comissions financeres que s’hagin carregat a
l’empresa, es poden registrar en el compte de pèrdues i guanys.

13

FUNDACIÓ PRIVADA
PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL
CIF: G08482739
MEMÒRIA ECONÒMICA - EXERCICI 2018
Posteriorment, s’han valorat pel seu cost amortitzat. Els interessos meritats s’han
comptabilitzat en el compte de pèrdues i guanys, aplicant el mètode d’interès efectiu.
Els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tenen un
tipus d’interès contractual, així com els desemborsaments exigits per tercers sobre
participacions, el pagament de les quals s’espera que sigui a curt termini, s’han valorat pel seu
valor nominal.
Els préstecs i descoberts bancaris que meriten interessos es registren per l’ import rebut, net
de costos directes d’emissió. Les despeses financeres, incloent-hi les primes que s’han de
pagar en la liquidació o el reemborsament, i els costos directes d’emissió es comptabilitzen
segons el criteri de la meritació en el compte de resultats, utilitzant el mètode de l’ interès
efectiu, i s’afegeixen a l’ import en llibres de l’ instrument en la mesura que no es liquiden en
el període en què es meriten.
Els préstecs es classifiquen com a corrents, si no és que la societat té el dret incondicional
per ajornar la cancel·lació del passiu durant, com a mínim, els dotze mesos següents a la data
del balanç.
Els creditors comercials no meriten explícitament interessos i es registren pel seu valor
nominal.
Passius financers mantinguts per negociar
Els passius financers que s’han classificat com a mantinguts per negociar són els que
s’emeten amb el propòsit de readquirir-los en el curt termini o quan es tracti d’un instrument
derivat que no sigui un contracte de garantia financera ni hagi estat designat com a instrument
de cobertura.
Aquests passius financers s’han valorat inicialment pel preu d’adquisició, que no és res més
que el valor raonable de la contraprestació lliurada. Les despeses que són directament
atribuïbles es reconeixen al compte de pèrdues i guanys. Quan es tracta d’instruments de
patrimoni, s’inclouen en la valoració inicial els drets preferents de subscripció i similars.
Posteriorment, es valoren pel seu valor raonable, sense deduir-ne les despeses de transacció
en què es pugui incórrer en la seva alienació. Els canvis que es produeixin en el valor raonable
s’imputen al compte de pèrdues i guanys de l’exercici.
El detall dels actius i passius financers es mostra en l’Annex I d’aquesta memòria.
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7.- DEUTORS PER LES ACTIVITATS I ALTRES COMPTES A COBRAR
El detall i moviment dels deutors per les activitats i altres comptes a cobrar durant l’exercici,
en unitats d’euro, és el següent:

31/12/2018 31/12/2017
Administracions Públiques
Total

0,00
0,00

88,29
88,29

8.- TRESORERIA
El detall a 31 de desembre de 2018, en unitats d’ euro, es el següent:
31/12/2018
Inversions financeres temporals
Bancs, comptes corrents
Total

0,00
103.796,76
103.796,76

31/12/2017
15.000,00
59.260,78
74.260,78

9. - FONS PROPIS
El moviment durant l’exercici de cada partida del balanç inclosa en aquesta agrupació, és el
següent:

Fons fundacional
Reserves voluntàries
Resultats neg. exercicis anteriors
Excedent de l’exercici
TOTAL

Saldo inicial
12.020,24

Altes
0,00

Baixes
0,00

Saldo final
12.020,24

-5.954,78
74.365,47
90.591,22

0,00
-5.954,78
-5.954,78

-5.954,78
25.333,67
19.378,89

0,00
103.904,65
115.924,89
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10.- CREDITORS COMERCIALS I ALTRES COMPTES A PAGAR
El detall i moviment dels creditors comercials i altres comptes a pagar durant l’exercici, en
unitats d’euro, és el següent:
31/12/2018
3.500,00
13.037,16
16.537,16

Deutes per compres i prestació de serveis
Acreedors comercial I altres comptes a pagar
TOTAL

31/12/2017
0,00
17.397,75
17.397,75

A les anteriors s’han d’afegir les Administracions Públiques que inclouen:
Euros
284,25
182,89
467,14

H.P creditora per conceptes fiscal
Organismes de la Seguretat Social
TOTAL

11.- INFORMACIÓ SOBRE ELS AJORNAMENTS DE PAGAMENTS EFECTUATS A
PROVEÏDORS DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA “DEURE DE INFORMAR” DE LA
LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL.
La informació en relació amb els ajornaments de pagament a proveïdors en operacions
comercials, és la següent:
Pagaments realitzats i pendents de pagament a la
data de tancament del balanç
2018
2017

Dins del termini màxim legal

Import

%

Import

%

0,00

100

0,00

100

0,00

100

0,00

100

Resta
Total pagaments de l’exercici
Ajornaments que a la data de tancament
sobrepassen el termini màxim legal
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12.- DEUTES
Els deutes a curt termini pendents de pagament són els normals en el funcionament de
l’entitat i cap d’ells està afecte a garantia reial.
No existeixen deutes amb Entitats de crèdit, ni a curt ni a llarg termini.

13.- SITUACIÓ FISCAL
a.- Impost sobre Societats
Que aquesta Fundació es troba inclosa entre les entitats beneficiàries del mecenatge, que
estableix l'article 16 de la Llei 49/2002 de 23 de desembre de règim fiscal de les entitats sense
finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. Tots els ingressos obtinguts es
qualifiquen d’exempts d’acord amb aquesta llei.
Liquidació d l’impost sobre societats
Resultat comptable abans d’impostos
Diferències permanents
+ Despeses associades a ingressos
exempts
- Ingrés exempt
Base imposables

25.333,67

-25.333,67
0,00

14.- INGRESSOS I DESPESES
a.- Aprovisionaments:
El detall de les despeses d’aquest epígraf a 31 de desembre, en unitats d’euro, és el
següent:
Aprovisionaments
Serveis activitats d’estiu
Campus d’estiu

31/12/2018
35.287,56
109.676,00

31/12/2017
27.386,00
35.745,00

31/12/2018
13.301.14
44,51
4.181,00

31/12/2017
5.891,64
0,00
2.114,01

b.- Despeses de personal
Despeses de persona
Sous i salaris
Indemnitzacions
Seguretat social
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c.- Altres despeses d’explotació
El detall de les despeses d’aquest epígraf a 31 de desembre, en unitats d’euro, és el
següent:
Serveis exteriors
Reparació i conservació
Serveis de professionals independents
Assegurances
Serveis bancaris i similar
Relacions públiques
Subministraments
Altres serveis
Tributs
Amortitzacions

31/12/2018
7.070,62
12.721,68
8.715,70
442,21
1.815,25
1.548,88
22.833,93
365,47
4.507,47

31/12/2017
10.730,64
10.542,47
6.966,63
539,02
0,00
3.050,96
10.306,76
278,86
4.312,51

d.- Ingressos d’explotació
El detall dels ingressos d’explotació és el següent:
31/12/2018
115.539,90
32.852,80

Quotes d’associats i afiliats
Subvencions, donacions i llegats a l’explotació

31/12/2017
150.833,00
25.109,24

La Fundació rep diferents subvencions i donacions per a dur a terme la seva activitat principal,
les quals es reconeixen en l’exercici en què es desenvolupen.
Generalment, el cobrament de la totalitat d’aquestes subvencions està subjecte a la correcta
justificació de les despeses incorregudes per haver-les dut a terme. La Fundació considera
que les justificacions pendents de resoldre a 31 de desembre de 2018 no suposaran cap
revocació de la quantia inicialment atorgada.
15.- ESDEVENIMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT
A judici del Patronat de l’entitat no és necessari incloure informació complementària sobre fets
esdevinguts amb posterioritat al tancament dels comptes anuals, que sense afectar als seus
resultats, el seu coneixement sigui útil als usuaris del Balanç de Situació i Compte de Pèrdues
i Guanys.
16.- ALTRE INFORMACIÓ
Retribucions als membres del patronat. No s’han realitzat pagaments en concepte de sous i
salaris als membres del Patronat per cap causa durant l’exercici 2018.
Informació sobre el medi ambient a 31 de desembre de 2018, els comptes anuals de l’entitat
no presentaven cap partida que tingui que ser inclosa en els comptes anuals com a part
d’informació medi ambiental prevista a la resolució de 25 març de 2002, de l’ Institut de
Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per la qual s’aproven normes per al reconeixement, la
valoració i la informació dels aspectes mediambientals en els aspectes comptables.
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Contingències fiscals; De conformitat amb el que estableix la legislació vigent, els impostos
no s’han de considerar definitivament liquidats fins que les declaracions hagin estat
inspeccionades per les autoritats fiscals o hagi transcorregut el termini de prescripció de quatre
anys.
Altes i Baixes de patrons; A 31 de desembre de 2018, la composició del Patronat de la
Fundació es la següent:
President:
Vicepresident:
Secretària:
Tresorer:

Elias Feixes Junta
Lourdes Velasco Celada
Glòria Ricart Sànchez
Mª Mercedes Subirana García

DNI 37.921.747-Z
DNI 36.907.791-J
DNI 46.001.541-T
DNI 13.399.305-F

18.- COMPLIMENT DE L’APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A
FINALITATS FUNDACIONALS.
El destí de les rendes, tal i com marca la normativa és tal i com segueix:
DESTÍ DE LES RENDES
Concepte Import

Descripció

Desp. necessària

Aprovisionaments (Despeses act. Estiu i
campus)
Despeses personal
Reparacions i conservació
Serveis Professionals
Assegurances
Serveis bancaris
Subministraments
Altres despeses
Tributs
Despeses de gestió
Amortització

Desp. fundacional
0,00

144.963,56

17.526,65
4.172,83
8.715,70
442,21
1.548.88
7.557,83
365,47
365,93
4.507,47

45.202,97

Total Despeses

Ingressos bruts computables (a)

97.056,39

Despeses necessàries (b)

45.202,97

Rendes netes (c = a - b)

51.853,42

70% Rendes netes

36.297,39

Import destinat a fins fundacionals (d)
Percentatge d’acompliment (d/c * 100)
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175.728,24
338,89%

7.070,62
8.548,85

15.145,21

175.728,24

No resten irnports pendents d'aplicar a la finaiitat fundacional respecte a l'exercici 2018

i

anteriors.

A Barcelona, 31 de marg de 2019, queden formulats els Comptes Anuals abreujats (balang
abreujat; pérdues i guanys abreujat i Ia Memória abreujada), donant la seva conforrnitat
mitjanqant signatura

President: Elios

