FUNDACIO PRIVADA CATALANA ATRIUM ARTIS
MEMÒRIA SIMPLIFICADA EXERCICI 2017

1. ACTIVITAT DE L’ENTITAT

La Fundació Privada Catalana Atrium Artis es va constituir com a Fundació Privada per un
temps indefinit el dia 20 de Desembre de 2007.
Es va constituir la Fundació amb el caràcter privat subjecte a la legislació de Catalunya, amb
l’objecte principal de promoure l’Art en totes les seves facetes i exposicions, la difusió de la
cultura, la pràctica de l’esport amateus i el foment de la solidaritat entre persones i pobles. Per
tal d’assolir els seus objectius, la Fundació podrà realitzar les activitats que siguin oportunes de
forma directa o bé col·laborant amb altres entitats u organismes essent sempre condició
indispensable que la finalitat ultima d’aquestes sigui l’interès general de la Societat.
La Fundació té el domicili social a Girona, c/ Sèquia, núm. 11, 4rt i desenvolupa les seves
activitats principalment, en tota la província de Girona.
L’activitat portada a terme en l’exercici 2017 ha estat la de promoure l’art i el desenvolupament
d’activitats relacionades amb la promoció artística així com l’edició de llibres.
La moneda funcional de la Societat és l’euro. Conseqüentment, les operacions en altres divises
diferents de l’euro es consideren denominades en “moneda estrangera”.

2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS
1. Imatge fidel:
Els comptes anuals s'han preparat a partir dels registres comptables de la Societat i es
presenten d'acord amb la legislació mercantil vigent i amb les normes establertes en el Pla
General de Comptabilitat, a fi de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i
dels resultats de l'empresa.
S'han seguit sense excepció totes les normes i criteris establerts en el Pla General de
Comptabilitat vigents en el moment de la formulació d'aquests comptes.
La Fundació informa expressament que no opta per l’aplicació dels criteris aplicables a les
entitats de dimensió reduïda on els leasing tenen el tractament de lloguer i l’efecte de l’impost
sobre beneficis també es considera despesa de l’exercici que es paga.
La Fundació aplica el RD 259/2008 de 23 de desembre de 2008 aprovat per la Generalitat de
Catalunya.

2. Principis comptables no obligatoris aplicats
No s'han aplicat principis comptables no obligatoris.
3. Comparació de la informació
No hi ha cap raó excepcional que impedeixi la comparació dels dos exercicis en els presents
comptes anuals.

4. Agrupació de partides
No hi ha informació a esmentar quant a l’agrupació de partides en el balanç, en la compte de
resultats, ni a l’estat de canvis de patrimoni net.
5. Elements recollits en diverses partides
No hi ha cap més element patrimonial, ni de l’actiu ni del passiu, que figuri en més d’una
partida del balanç.
6. Canvis en criteris comptables
No s'han realitzat altres canvis en criteris comptables dels marcats per l'adaptació de la
comptabilitat al Nou Pla General Comptable.
7. Correcció d’errors
No s'han detectat errors existents al tancament de l'exercici que obliguin a tornar a formular els
comptes. Els fets coneguts amb posterioritat al tancament, que podrien aconsellar ajustaments
en les estimacions a tancament de l'exercici, han estat esmentats en els seus apartats
corresponents.

3. APLICACIÓ DEL RESULTAT
1. La Fundació ha obtingut un resultat de 712,81 € de beneficis, que s’aplica de la forma
següent:
Exercici 2017
Resultat exercici

1.337,54

TOTAL BASE DE REPARTIMENT = TOTAL APLICACIÓ

1.337,54
Exercici 2017

Compensació d'excedent negatius d'exercicis anteriors
TOTAL APLICACIÓ= TOTAL BASE DE REPARTIMENT

1.337,54
1.337,54

(valors expressats en euros)

4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ

1. Immobilitzat intangible:
Els actius intangibles es registren pel seu cost d'adquisició i/o producció i, posteriorment, es
valoren al seu cost menys, segons procedeixi, la seva corresponent amortització acumulada i/o
pèrdues per deteriorament que hagin experimentat. Aquests actius s'amortitzen en funció de la
seva vida útil.
L’entitat reconeix qualsevol pèrdua que hagi pogut produir-se en el valor registrat d'aquests
actius amb origen en el seu deteriorament, els criteris per al reconeixement de les pèrdues per
deteriorament d'aquests actius i, si escau, de les recuperacions de les pèrdues per
deteriorament registrades en exercicis anteriors són similars als aplicats per als actius
materials.
La Fundació no té actius d’aquesta naturalesa.

2. Béns integrants del patrimoni cultural:
La Fundació no té béns d’aquest tipus en el present exercici.
3. Immobilitzat material:
a. Cost
Els béns compresos en l'immobilitzat material es valoren a preu d'adquisició o al cost de
producció.
Formen part de l'immobilitzat material els costos financers corresponents al finançament dels
projectes d'instal·lacions tècniques el període de construcció de les quals supera l'any, fins a la
preparació de l'actiu per al seu ús.
Els costos de renovació, ampliació o millora són incorporats a l'actiu com major valor del bé
exclusivament quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o prolongació de la
seva vida útil.
b. Amortització
L'amortització d'aquests actius comença quan els actius estan preparats per a l'ús per al qual
van ser projectats.
L'amortització es calcula, aplicant el mètode lineal, sobre el cost d'adquisició dels actius menys
el seu valor residual; entenent-se que els terrenys sobre els quals s'assenten els edificis i altres
construccions tenen una vida útil indefinida i que, per tant, no són objecte d'amortització.
Les dotacions anuals en concepte d'amortització dels actius materials es realitzen amb
contrapartida en el compte de resultats i, bàsicament, equivalen als percentatges d'amortització
determinats en funció dels anys de vida útil estimada.
Els valors residuals i les vides útils es revisen, ajustant-los, si escau, en la data de cada balanç.
c. Arrendaments financers
Els actius materials adquirits en règim d'arrendament financer es registren en la categoria
d'actiu a que correspon el bé arrendat, amortitzant-se en la seva vida útil prevista seguint el
mateix mètode que per als actius en propietat.
Els arrendaments es classifiquen com arrendaments financers sempre que les condicions dels
mateixos transfereixin substancialment els riscos i avantatges derivats de la propietat a
l'arrendatari. Els altres arrendaments es classifiquen com arrendaments operatius.
La política d'amortització dels actius en règim d'arrendament financer és similar a l'aplicada a
les immobilitzacions materials pròpies. Si no existeix la certesa raonable que l'arrendatari
acabarà obtenint el títol de propietat al finalitzar el contracte d'arrendament, l'actiu s'amortitza
en el període més curt entre la vida útil estimada i la durada del contracte d'arrendament.
Els interessos derivats del finançament d'immobilitzat mitjançant arrendament financer
s'imputen als resultats de l'exercici d'acord amb el criteri de l'interès efectiu, en funció de
l'amortització del deute.
La Fundació no te arrendaments financers.
Deteriorament del valor dels actius materials i intangibles
En la data de cada balanç de situació, la Societat revisa els imports en llibres dels seus actius
materials i intangibles per a determinar si existeixen indicis que aquests actius hagin sofert una
pèrdua per deteriorament de valor. Si existeix qualsevol indici, l'import recuperable de l'actiu es
calcula amb l'objecte de determinar l'abast de la pèrdua per deteriorament de valor (si

l'hagués). En cas que l'actiu no generi fluxos d'efectiu que siguin independents d'altres actius,
la Societat calcula l'import recuperable de la unitat generadora d'efectiu a la qual pertany l'actiu.
L'import recuperable és el major valor entre el valor raonable menys el cost de venda i el valor
d'ús. Al avaluar el valor d'ús, els futurs fluxos d'efectiu estimats s'han descomptat al seu valor
actual utilitzant un tipus de descompte abans d'impostos que reflecteix les valoracions actuals
del mercat pel que fa al valor temporal dels diners i els riscos específics de l'actiu per al qual no
s'han ajustat els futurs fluxos d'efectiu estimats.
Si s'estima que l'import recuperable d'un actiu (o una unitat generadora d'efectiu) és inferior al
seu import en llibres, l'import de l'actiu (o unitat generadora d'efectiu) es redueix al seu import
recuperable. Immediatament es reconeix una pèrdua per deteriorament de valor com despesa.
Quan una pèrdua per deteriorament de valor reverteix posteriorment, l'import en llibres de
l'actiu (unitat generadora d'efectiu) s'incrementa a l'estimació revisada del seu import
recuperable, però de tal manera que l'import en llibres incrementat no superi l'import en llibres
que s'hauria determinat de no haver-se reconegut cap pèrdua per deteriorament de valor per a
l'actiu (unitat generadora d'efectiu) en exercicis anteriors.
Immediatament es reconeix una reversió d'una pèrdua per deteriorament de valor com ingrés.
4. Inversions immobiliàries i arrendaments
Els terrenys o construccions que l'empresa destina a l'obtenció d'ingressos per arrendaments o
els quals posseeix amb la intenció d'obtenir plusvàlues a través de la seva alienació s'han
inclòs en l'epígraf “inversions immobiliàries”.
La Fundació no té inversions d’aquest tipus en el present exercici.
5. Arrendaments financers
Els actius materials adquirits en règim d'arrendament financer es registren en la categoria
d'actiu a que correspon el bé arrendat, amortitzant-se en la seva vida útil prevista seguint el
mateix mètode que per als actius en propietat.
Els arrendaments es classifiquen com arrendaments financers sempre que les condicions dels
mateixos transfereixin substancialment els riscos i avantatges derivats de la propietat a
l'arrendatari. Els altres arrendaments es classifiquen com arrendaments operatius.
La política d'amortització dels actius en règim d'arrendament financer és similar a l'aplicada a
les immobilitzacions materials pròpies. Si no existeix la certesa raonable que l'arrendatari
acabarà obtenint el títol de propietat al finalitzar el contracte d'arrendament, l'actiu s'amortitza
en el període més curt entre la vida útil estimada i la durada del contracte d'arrendament.
Els interessos derivats del finançament d'immobilitzat mitjançant arrendament financer
s'imputen als resultats de l'exercici d'acord amb el criteri de l'interès efectiu, en funció de
l'amortització del deute.
La Fundació no té cap immobilitzat finançat amb leasing en el present exercici.
6. Permutes
Durant l’exercici no s’ha produït cap permuta.

7. Actius i passius financers:
a.) Les diferents categories d’actius financers són les següents:
Préstecs i partides a cobrar
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'han inclòs aquells actius financers
que no s'han originat en les operacions de tràfic de l'empresa i que no sent instruments de
patrimoni ni derivats, presenten uns cobraments de quantia determinada o determinable.
Aquests actius financers s'han valorat pel seu valor raonable que no és altra cosa que el preu
de la transacció, és a dir, el valor raonable de la contraprestació més tots els costos que li han
estat directament atribuïbles.
Posteriorment, aquests actius s'han valorat pel seu cost amortitzat, imputant en el compte de
pèrdues i guanys els interessos reportats, aplicant el mètode de l'interès efectiu.
Per cost amortitzat s'entén el cost d'adquisició d'un actiu o passiu financer menys els
reembossaments de principal i corregit (en més o menys, segons sigui el cas) per la part
imputada sistemàticament a resultats de la diferència entre el cost inicial i el corresponent valor
de reembossament al venciment. En el cas dels actius financers, el cost amortitzat inclou, a
més les correccions al seu valor motivades per la deterioració 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 fiances 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.
Les diferents categories de passius financers són les següents:
Dèbits i partides a pagar
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 no sent instruments derivats,
no tenen un origen comercial.
Inicialment, aquests passius financers s'han registrat pel seu valor raonable que és el preu de
la transacció més tots aquells costos que han estat directament atribuïbles.
Posteriorment, s'han valorat pel seu cost amortitzat. Els interessos reportats 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 desemborssaments exigits per tercers sobre
participacions, el pagament de les quals s'espera que sigui en el curt termini, s'han valorat pel
seu valor nominal.
Els préstecs i descoberts bancaris que reporten interessos es registren per l'import rebut, net
de costos directes d'emissió. Les despeses financeres, incloses les primes pagadores en la
liquidació o el reemborssament i els costos directes d'emissió, es comptabilitzen segons el
criteri del meritament 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
que es reporten.

Els préstecs es classifiquen com corrents tret que la Societat tingui el dret incondicional per a
ajornar la cancel·lació del passiu durant, almenys, els dotze mesos següents a la data del
balanç.
Els creditors comercials no reporten explícitament interessos i es registren pel seu valor
nominal.
b.) Durant l’exercici no s’ha donat de baixa cap actiu ni passiu financer.
c.) Inversions en empreses del grup, multigrup i associades
No hi ha operacions d’aquest tipus en el present exercici.
8. Existències
Les existències estan valorades al preu d'adquisició o al cost de producció. Si necessiten un
període de temps superior a l'any per a estar en condicions de ser venudes, s'inclou en aquest
valor, les despeses financeres oportunes.
Quan el valor net realitzable sigui inferior al seu preu d'adquisició o al seu cost de producció,
s'efectuaran les corresponents correccions valoratives.
El valor net realitzable representa l'estimació del preu de venda menys tots els costos estimats
de terminació i els costos que seran incorreguts en els processos de comercialització, venda i
distribució.
La Societat realitza una avaluació del valor net realitzable de les existències al final de
l'exercici, dotant l'oportuna pèrdua quan les mateixes es troben sobrevalorades.
Quan les circumstàncies que prèviament van causar la rebaixa hagin deixat d'existir o quan
existeixi clara evidència d'increment en el valor net realitzable a causa d’un canvi en les
circumstàncies econòmiques, es procedeix a revertir l' import d'aquesta rebaixa.
9. Impost sobre beneficis
L’impost sobre beneficis es considera despesa de l’exercici i es calcula mitjançant la suma de
l'impost corrent que resulta de l'aplicació del tipus de gravàmen sobre la base imposable de
l'exercici, després d'aplicar les deduccions que fiscalment són admissibles, més la variació dels
actius i passius per impostos anticipats / diferits i crèdits fiscals, tant per bases imposables
negatives com per deduccions.
Es reconeixen passius per impostos diferits per a totes les diferències temporàries imposables
excepte del reconeixement inicial (estalvi en una combinació de negocis) d'altres actius i
passius en una operació que no afecta ni al resultat fiscal ni al resultat comptable. Per la seva
banda, els actius per impostos diferits, identificats amb diferències temporàries només es
reconeixen en el cas que es consideri probable que la Societat tingui en el futur suficients
guanys fiscals contra els quals poder fer-los efectius. 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 Societat tingui en el futur suficients guanys fiscals contra
els quals poder fer-los efectius.
10. Ingressos i despeses
Els ingressos i despeses s'imputen en funció del principi del meritament, és a dir, quan es
produeix el corrent real de béns i serveis que els mateixos representen, amb independència del
moment que es produeixi el corrent monetari o financer derivat d'ells. Concretament, els
ingressos es calculen al valor raonable de la contraprestació a rebre i representen els imports a
cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en el marc ordinari de l'activitat, deduïts els
descomptes i impostos.

Els ingressos per interessos es reporten seguint un criteri financer temporal, en funció del
principal pendent de pagament i el tipus d'interès efectiu aplicable.
Els serveis prestats a tercers es reconeixen al formalitzar l'acceptació per part del client. Els
quals en el moment de l'emissió d'estats financers es troben realitzats però no acceptats es
valoren al menor valor entre els costos incorreguts i l'estimació d'acceptació.
11. Subvencions, donacions i llegats
Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen com 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 caràcter de reintegrables es registren com
passius de l'empresa fins que adquireixen la condició de no reintegrables.
12. Transaccions entre parts vinculades
Les operacions comercials o financeres amb parts vinculades es realitzen a preu de mercat. No
es reconeix benefici ni pèrdua alguna en les operacions internes.

5. IMMOBILITZAT MATERIAL i INTANGIBLE
IMMOBILITZAT MATERIAL
La Fundació no ha reconegut cap actiu d’aquesta naturalesa.

IMMOBILITZAT INTANGIBLE
Detall del cost:
Partides

Saldo inicial

Despeses d' I + D

15.250,00

COST TOTAL

15.250,00

Entrades

Sortides

Traspassos

Saldo Final
15.250,00

0,00

0,00

No s’ han realitzat correccions valoratives per deteriorament de valor:

0,00

15.250,00

Informació sobre l’estat de moviments de l’immobilitzat material de l’exercici anterior:
Immobilitzat
intangible
Saldo inicial brut de l'exercici
Entrades
Traspassos
Sortides
Saldo final brut de l'exercici
Amortització acumulada, saldo inicial
Dotacions
Traspassos
Baixes
Amortització acumulada, saldo final
Correccions valoratives, saldo inicial
Correccions
Reversions
Traspassos
Correccions valoratives, saldo final

15.250,00

15.250,00

0,00

0,00

6. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES
La Fundació no té inversions immobiliàries.

7. BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL

No hi ha béns del patrimoni històric i cultural.

8. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR
Al tancament de l’exercici, no hi ha informació a donar sota aquesta partida ja que l’entitat no
paga ni cobra cap tipus de lloguer.

9. ACTIUS FINANCERS
1) No tenim actius financers no corrents.
Els actius financers a curt termini s’han classificat segons la seva naturalesa i segons la
funció que compleixen en la societat.
2)

Classes

Instruments financers a curt termini
Instruments de
patrimoni

Categories
Actius financers mantinguts
per a negociar
Actius
financers
a
cost
amortitzat

2017

2016

Valors
representatius de
deute
2017

2016

2017

1.911,46

2016

457,23

Actius financers a cost
Total

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

Crèdits, Derivats, i
Altres

1.911,46

457,23

2017

2016

0,00

0,00

1.911,46

457,23

0,00

0,00

1.911,46

457,23

3) No s’ha produït cap moviment dels comptes correctors representatius de les pèrdues per
deteriorament originada pel risc de crèdit.
4) Valor raonable dels actius financers
No hi ha actius financers valorats segons el seu valor raonable.
4) Entitats del grup, multigrup i associades.
La societat no té vinculació ni amb entitats del grup, ni multigrup ni associades.
No s’han realitzat adquisicions d’altres entitats en el present exercici.
5) Usuaris i altres deutors
Els principals deutors de la Fundació són els propis usuaris que gaudeixen dels serveis que
aquesta presta.
6) Altre tipus d’informació
No hi ha informació a esmentar en quant a litigis, embargaments, etc.

10. PASSIUS FINANCERS
1) Els passius financers s’han classificat segons la seva naturalesa i segons la funció que
compleixen en la societat. El valor en llibres de cada una de les categories és el següent:
Classes

Passius financers a curt termini
Deutes amb entitats de
crèdit

Categories
Passius financers a cost
amortitzat
Passius financers mantinguts
per negociar
Total

2017

2016

0,00

Obligacions i altres
valors negociables
2017

0,00

2016

0,00

0,00

Total
Derivats i altres
2017

2016

2017

2016

3.809,77

1.128,88

3.809,77

1.128,88

0,00

0,00

3.809,77

1.128,88

3.809,77

1.128,88

2)
a) Informació sobre l’ import dels deutes que vencen en cadascun dels cinc anys següents al
tancament de l’exercici.
1

2

3

4

5 Més de 5

TOTAL

Deutes amb entitats de
crèdit
Creditors per
arrendament financer
Altres deutes

0,00
0,00
0,00

Deutes amb empreses
del grup i associades
Creditors comercials no
corrents
Creditors comercials i
altres comptes a pagar
Proveïdors
Altres creditors
Deute amb
característiques
especials
TOTAL

0,00
0,00

3.809,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.809,77

3.809,77

3.809,77
0,00
3.809,77

0,00
3.809,77

b) La Fundació no té deutes amb garantia real.
2) La societat no té pendent de pagament cap quantitat del principal, ni els interessos que
s’han produït durant l’exercici.

11. FONS PROPIS

El moviment de les partides que formen els fons propis és el següent:

Sdo.inici
exerc.2017
Capital suscrit
Desemborsament Exigits
Fons social
Resultats negatius Ex. Anteriors
Resultat exercici actual
TOTAL

Distribució Saldo final
Resultat exerc.2017

Resultat

30.000,00
0,00
0,00
-6.301,18
712,81

1.337,54

712,81
-712,81

30.000,00
0,00
0,00
-5.588,37
1.337,54

0,00

25.749,17

24.411,63
1.337,54
(valors expressats en euros)

12. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS
1. Import i característiques de les subvencions, donacions i llegats rebuts, atorgats per
tercers.

Que apareixen en el balanç
Imputats en el compte de pèrdues i guanys
Deutes a llarg termini transformables en subvencions

2017

2016

4.200,95

4.100,00

2. Els imports imputats en el compte de pèrdues i guanys corresponen íntegrament a
donacions realitzades per entitats privades i particulars.
3. La Societat ha complert amb totes les condicions associades a les subvencions, donacions
o llegats que ha rebut durant l’exercici.

13. SITUACIÓ FISCAL
1. Impost sobre beneficis.
a) No s’han originat diferències temporàries en el present exercici.
b) El detall de la compensació de bases imposables negatives, considerant l’antiguitat
i el termini previst per la seva recuperació i/o aplicació és el que segueix:

Any

Compensació de base

Pendent d'aplicació a
principi del període

Aplicat

Pendent d'aplicació en
períodes futurs

2011

312,07

312,07

312,07

2012

81,54

81,54

81,54

0,00
0,00

2013

5.907,57

5.907,57

319,20

5.588,37

6.301,18

6.301,18

712,81

5.588,37

c) La Fundació realitza totes les seves operacions sota el règim fiscal especial recollit
en la Llei 49/2002, essent considerades totes les seves activitats com totalment

exemptes de l’Impost de Societats segons el que s’estipula en l’article 6, punt 1,
lletra a).
d) La Fundació té pendent de comprovació per les autoritats fiscals els exercicis no
prescrits, no havent-hi res més interessant a comentar.
2. Altres tributs
No existeix cap informació significativa en relació a altres tributs.

14. INGRESSOS I DESPESES
No s’han originat despeses derivades del funcionament de l’òrgan de govern de l’entitat.
El desglossament de la partida 5 del compte de resultats “aprovisionaments”, és el que
segueix:

Compres d'altres Aprovisionaments
Treballs realitzats per altres empreses
Variació d'existències
TOTAL

2017
0,00
0,00
3.335,22
3.335,22

2016
0,00
0,00
0,00
0,00

El desglossant de la partida 7 del compte de resultats “Despesa de personal”, és el que
segueix:

Sous i Salaris
Seguretat Social
Altres Despeses Socials
TOTAL

2017
0,00
0,00
0,00
0,00

2016
0,00
0,00
0,00
0,00

El desglossament de la partida 8 dels compte de resultats “Altres despeses d’Explotació”, és el
que segueix:

Arrandaments i cànons
Reparació i conservació
Serveis Professionals Externs
Transport
Primas de Seguros
Serveis bancaris
Publicitat
Subministraments
Altres despeses
Tributs
TOTAL

2017
100,00
0,00
2.471,30
0,00
0,00
222,00
0,00
0,00
4.514,69
304,10
7.612,09

2016
1.150,00
38,00
1.284,30
0,00
0,00
36,00
0,00
0,00
826,39
52,50
3.387,19

No figuren en les dades de la Fundació ni pèrdues per deteriorament i variació de provisions
per operacions de les activitats, ni vendes de béns i prestació de serveis produïts per permutes
de béns no monetaris.
En el present exercici la partida “Altres resultats” presenta un import de 0,00 €.

15. APLICACIO D’ELEMENTS
ESTATUTÀRIES

PATRIMONIALS

I

D’INGRESSOS

A

FINALITATS

El principal actiu aplicat a les finalitats pròpies de l’entitat són la de promoure l’art.
La Fundació destina més del 70% dels recursos obtinguts a la realització del seu objecte social
i activitat principal, complint així amb el que disposa l’article 3, punt 2 de la Llei 49/2002. La
totalitat dels ingressos han estat destinats a promoure l’Art en totes les seves facetes i
exposicions, la difusió de la cultura, la pràctica de l’esport amateus i el foment de la solidaritat
entre persones i pobles. Per tal d’assolir els seus objectius, la Fundació podrà realitzar les
activitats que siguin oportunes de forma directa o bé col·laborant amb altres entitats u
organismes essent sempre condició indispensable que la finalitat ultima d’aquestes sigui
l’interès general de la Societat.

16. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES
1. Operacions amb parts vinculades:
No s’ han realitzat operacions amb parts vinculades en l’exercici 2017, ni en el 2016.
2. Saldos pendents amb parts vinculades:
No tenim saldos pendents amb parts vinculades en l’exercici 2017, ni en el 2016.
3. A continuació es detallen les següents partides:

Import rebuts pel personal d'alta direcció
Sous, dietes i altres remuneracions
Lloguers
Dividends
Interessos de préstecs

2017
0,00
0,00
0,00
0,00

2016
0,00
0,00
0,00
0,00

Import rebuts pels membres de l'Organ d'Administració
Sous, dietes i altres remuneracions
Lloguers
Dividends
Interessos de préstecs

2017
0,00
0,00
0,00
0,00

2016
0,00
0,00
0,00
0,00

La Fundació no ha fet cap aportació a fons de pensions, ni a cap altra prestació a llarg termini, i
tampoc s'han registrat indemnitzacions per acomiadament de membres de l'Alta Direcció.
Tampoc s'ha realitzat cap pagament als membres de l'Alta Direcció basat en accions.
Els membres del Patronat no han portat a terme durant l'exercici operacions alienes al tràfic
ordinari o que no s'hagin realitzat en condicions normals de mercat amb la Societat.
La Fundació no ha efectuat durant l'exercici cap bestreta ni ha concedit cap crèdit al personal
de l'Alta Direcció, ni als membres de l’òrgan d'Administració.

17. ALTRA INFORMACIÓ
1. No hi ha persones empleades en el curs de l’exercici.
2. No hi ha hagut canvis en la composició dels membres del patronat de la Fundació, en cas,
d’existir-ne haurien estat degudament comunicats a la Direcció General de Dret i d’Entitats
Jurídiques de la Generalitat de Catalunya i l’adaptació dels estats a la nova Llei.

3. No s’ha sol·licitat autoritzacions de cap mena al Patronat de Fundacions.
4. No s’han compromès garanties amb tercers.
5. La Fundació no posseeix accions ni participacions de cap societat mercantil, així doncs,
tampoc no hi ha retribucions com administradors que representin l’entitat en altres societats
mercantils.

18. INFORMACIÓ SEGMENTADA
L’entitat detalla la distribució de l’import d’ingressos, essent organitzativament complicat
detallar també la distribució de les despeses per activitats ordinàries, per categoria d’activitats,
etc, al no disposar d’una comptabilitat de costos.

INGRESSOS
413,47

Ingressos per venda de llibres
Ingressos per convenis de col·laboració

1.000,00

Ingressos per donacions

2.600,00
1.600,95

Ingressos per subvencions

TOTAL

5.614,42

ANNEX A LA MEMORIA
MEMORIA ECONÒMICA EN CUMPLIMENT DE LO ESTABLERT A LA LLEI 49/2002, DE 23 DE
DESEMBRE, DE RÈGIM FISCAL DE LES ENTITATS SENSE FINALITATS LUCRATIVES.
EXERCICI 2017
a) La totalitat dels ingressos de la fundació estan exempts de l’Impost sobre societats, segons
el que s’estipula a l’article 6, punt 1, lletres a) i c), de la Llei 49/2002. Tots ells provenen de
donatius, donacions i subvencions rebuts per a col·laborar amb les finalitats de l’entitat.
Donat aquest fet, no hi ha càlculs per a determinar la distribució de les despeses, ja que
totes ho son dels ingressos esmentats.
b) La identificació dels ingressos, així com de les despeses corresponents a cada projecte
d’activitat son els següents:

ACTIVITAT: FOMENT DE L'ART I EDICIÓ DE LLIBRES
INGRESSOS
Convenis de col·laboració
Venda de llibres
Donacions
Subvencions
Arrendaments
Serveis professionals
Serveis bancaris
Altres despeses
Despeses edició de llibres
TOTALS ACTIVITAT

DESPESES

1000,00
413,47
2.600,00
1600,95

5.614,42

100,00
2471,30
222,00
848,38
3970,41
7.612,09

c) L’entitat destina més del 70% dels recursos obtinguts a la realització del seu objecte social
i activitat principal, complint així amb el que disposa l’article 3, punt 2 de la Llei 49/2002.
d) No hi ha retribucions satisfetes per l’entitat als seus representants per cap concepte.
e) L’entitat no posseeix accions ni participacions de cap societat mercantil.
f)

No ha retribucions a administradors que representin a l’entitat en altres societats
mercantils.

g) No existeixen convenis de col·laboració empresarial en activitats d’interès general amb cap
entitat.
h) L’activitat principal de mecenatge que desenvolupa l’entitat es l’ajut monetari a artistes que
ho sol·licitin i que compleixin amb els objectius que estableix l’entitat en el seu programa de
foment de l’art.
i)

Segons l’article 26 dels estatuts de l’entitat, en cas de produir-se la dissolució d’aquesta,
els seus béns podran ser transferits per acord del patronat a favor d’una o altres
fundacions o entitats públiques o privades sense ànim de lucre i amb finalitats anàlogues.

