TRANSPARÈNCIA – 2019

A) ACTIVITATS
a. Promoció i organització de regates i altres competicions de nivell local,
nacional i internacional.
b. Realització de cursos per a infants, joves i adults.
c. Realització d’estudis dels esports nàutics.
d. Organització de conferències, seminaris o actes similars amb finalitats
divulgatives del esports nàutics.
e. Disseny, promoció i explotació d’instal·lacions esportives destinades a la
pràctica i promoció de la navegació, com escars, molls i àrees d’entrenament.
f. Qualsevol altres relacionades amb les anterior.
B) ADRECES DE CORREU POSTAL I ELECTRÒNIC
a. Adreça de correu. Moll d’Espanya, s/n – 08039 Barcelona
b. Correu electrònic. jmarin@rcnb.com
C) COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN I DE L’EQUIP DIRECTIU
a.
b.
c.
d.

Patró President. Félix Escalas Llimona
Patró Secretari. Joaquim Barenys de Lacha
Patrona Tresorera. Diana Corominas Guerin
Director. Joan Marín Candel

D) ESTATS FINANCERS I MEMÒRIA ECONÒMICA
En annex 1 Comptes anuals i Memòria Econòmica 2019
E) ESTATUTS
Es poden consultar a http://www.rcnb.com/fundacion-rcnb
F) ESTRUCTURA DIRECTIVA I DE GOVERN
Patronat: President, Secretari i Tresorera (veure composició dels òrgans de
govern i de l’equip directiu).
G) ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
a. Patronat. Funcions
i. Elecció de nous patrons i també el cobriment de les vacants que es
produeixin per qualsevol causa, d’acord amb els requisits establerts en
els Estatuts i de conformitat amb el que disposi la legislació vigent.
ii. La destitució de patrons.

iii. Creació d’òrgans de direcció, anomenant les persones per ocupar-los i
atorgar-los els poders corresponents.
iv. Actes i negocis jurídics concernents a la representació i governs de la
Fundació, així com a la lliure administració i disposició de tots els béns
que integren el seu patrimoni, rendes i productes i a l’exercici de tots
els seus drets i accions, en el marc de les disposicions estatutàries i
legals.
v. Aprovació dels Comptes Anuals integrats pel balanç de situació, el
compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de
fluxos d’efectiu i la memòria econòmica.
vi. Interpretar els Estatuts i establir les normes complementàries que
siguin pertinents, d’acord amb la legislació vigent, així com la resolució
de totes les incidències legals que ocorreguessin.
vii. Acordar la modificació dels Estatuts, la fusió o la dissolució, amb
aprovació del Protectorat.
viii. Decidir tot allò en relació amb el desenvolupaments de les activitats
de la Fundació, aprovant els programes d’actuació i els pressupostos,
tan ordinaris com extraordinaris.
ix. Vetllar pel bon compliment de les finalitats fundacional i aprovar totes
aquelles normes que hom cregui necessàries per a la realització
d’aquelles finalitats, tot interpretant la voluntat dels fundadors.
x. En General, realitzar tots els actes, intervenir en negocis jurídics i
atorgar qualsevol contracte que fos convenient per a la millor
administració i disposició de les seves rendes i béns; i per a l’exercici
dels drets, accions i facultats que fossin procedents per a la més adient
realització i compliment de les finalitats fundacionals.
H) FINS O FINALITATS
La Fundació té per objecte principal fomentar i potenciar l’esport de la vela en
qualsevol de les seves manifestacions i, en general, de tota classe d’esports
nàutics, així com fomentar la cultura del mar en la població i en especial ens
els més joves.
I)

MISSIÓ DE L’ENTITAT
La fundació té la missió de donar suport a la vela en general per tal de donar-la
a conèixer per tal d’incrementar la participació i comprensió a la població de
tot tipus.

J) RESULTATS DE LES ACTIVITATS ACMPLERTES
Durant l’any 2019 la Fundació ha realitzat les següents activitats:
a) Promocionar la participació de nens en exclusió social, de la ciutat de Barcelona, a
participar en cursos de vela.

b) Coorganització del Campionat de Làser Màster 2019, regata oberta als regatistes de
la classe, provinents principalment de Catalunya i Europa.
c) Donar a conèixer una escola de vela i en general la vela, a tot tipus de públic, a través
de jornades de portes obertes amb motiu, entre d’altres, del “Marina Day”,
organitzat en tota la costa catalana, coordinat per l’Associació de Ports Esportius i
Turístics amb el suport de la Federació Catalana de Vela.
K) Web
http://www.rcnb.com/fundacion-rcnb

ANNEX 1

FUNDACIÓ REIAL CLUB NÀUTIC DE BARCELONA

Comptes anuals
corresponents a l’exercici anual acabat el
31 de desembre de 2019

Comptes anuals corresponents a l’exercici anual acabat el 31 de desembre de 2019

BALANÇ SIMPLIFICAT EXERCICI 2019
(expressat en euros)

ACTIU

2019

B) ACTIU CORRENT

2018

38.888,84

32.917,97

II Usuaris, pa trocinadors i deutors de les activitats i a ltres comptes a cobra3.265,17
r

3.240,98

3 Patrocinadors
6. Altres crèdits de les Administracions Púb liques

VI Efectiu i altres actius líquids equivalents

TOTAL ACTIU

PATRIMONI NET I PASSIU

3.265,17

3.240,98

35.623,67

29.676,99

38.888,84

32.917,97

2019

A) PATRIMONI NET
A-1) Fons Propis
I Fons dotacionals
III Resultats exercicis anteriors
V Excedent de l'exercici

C) PASSIU CORRENT
IV Creditors per activitats i altres comptes a pagar
V Periodificacions a curt termini

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

2018

38.154,16

32.222,65

30.000,00
2.222,65
5.931,51

30.000,00
0,00
2.222,65

734,68

695,32

554,68
180,00

620,32
75,00

38.888,84

32.917,97

COMPTE DE RESULTATS SIMPLIFICAT 2019
(expressat en euros)

1 Ingressos per activitats
a) Vendes i prestacions de serveis
c) Ingressos de patrocinadors i col·laboradors
d) Subvencions, donacions i altres ingressos

2 Ajuts concedits i altres despeses
6 Altres ingressos de les activitats
7 Despeses de personal
8 Altres despeses d'explotació
a) Serveis exteriors

2019
29.952,24

2018
20.110,60

6.820,00
8.096,00
15.036,24

6.020,00
3.583,90
10.506,70

-400,00
0,00
-4.967,04
-18.653,69

-1.080,00
1.663,64
-4.712,40
-13.759,19

-17.053,75

-12.569,19

a2) Lloguers i muntatges

-2.162,40

-960,00

a4) Serveis professionals independents

-7.778,41

-3.968,23

a7) Serveis bancaris
a8) Publicitat i propaganda
a9) Subministraments
a10) Altres serveis

b) Tributs

Resultat d'Explotació

-36,00

-18,00

-1.647,27

-1.340,00

0,00

-282,64

-5.429,67

-6.000,32

-1.599,94

-1.190,00

5.931,51

2.222,65

0,00
5.931,51

0,00
2.222,65

5.931,51

2.222,65

14 Ingressos financers

Resultat Financer
Resultat abans d'impostos
Impost sobre beneficis

Resulat de l'exercici

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET EXERCICI 2019
(expressat en euros)

SALDO INICIAL
Total ingressos i despeses reconegudes
Operacions Patrimoni Net

SALDO FINAL DE L'ANY 2018

Fons

Resultats
d'exercicis
anteriors

2.222,65

30.000,00

30.000,00

resultat de
l'exercici

TOTAL

2.222,65

5.931,51
-2.222,65

32.222,65
8.154,16
-2.222,65

2.222,65

5.931,51

38.154,16
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1. ACTIVITAT DE L’ENTITAT
La Fundació Reial Club Nàutic de Barcelona es va constituir el 10 de març de 2015 amb una
duració il·limitada, tenint actualment domicili social en el Moll d’Espanya, s/n, 08039 de
Barcelona.
Segons resolució del 27 de març de 2015 la Fundació Reial Club Nàutic de Barcelona va ser
registrada al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2895.
La Fundació té per objecte principal fomentar i potenciar l’esport de la vela en qualsevol de les
seves manifestacions i, en general, de tota classe d’esports nàutics, així com fomentar la
cultura del mar en la població i en especial en els més joves.
En particular i per l’any 2015 la Fundació va tenir també l’objecte de dur a terme l’organització
del campionat del món de creuers ORC, Barcelona ORC World Championship.
Durant l’any 2019 la Fundació ha actuat, d’acord amb els recursos generats, en tres àmbits
diferenciats: a) donar la possibilitat a què alumnes de col.lectius d’exclusió social participessin
en cursos de vela, b) organitzar una regata de Làser Master, i c) jornades de portes obertes a
l’Escola de Navegació del Reial Club Nàutic de Barcelona amb la finalitat de donar a conèixer el
mar i les possibilitats de navegació existents, amb motiu del “Marina Day” organitzat per
l’Associació de Ports Esportius i Turístics amb el suport de la Federació Catalana de Vela.
a)

Descripció dels ajuts atorgats

Els ajuts que la Fundació ha atorgat durant l’exercici 2019 són els que es mostren en
el quadre següent, desglossats per activitats i amb información comparativa:
Activitat

Exercici 2019

Exercici 2018

Import

Import

Individuals

400,00

1.080,00

TOTAL:

400,00

1.080,00

b)

Informació dels usuaris o beneficiaris de les activitats descrites

Les persones usuàries o beneficiàries de les activitats són les següents





Quant als alumnes provinents de col·lectius en exclusió social, els beneficiaris
són joves i dones, seleccionades per les ONG que ens demanen la
col·laboració i que no tenien recursos per a fer-hi front.
Quant a la regata de Làser Master, els destinataris eren els participants,
provinents de tot el món.
Quant a les jornades de portes obertes mencionades eren les persones
principalment de l’àmbit barceloní que tenien interés en apropar-se a la vela.
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L’elecció d’aquests beneficiaris s’ha realitzat pel Patronat amb criteris d’imparcialitat i
sempre tenint en compte les finalitats de la Fundació.

c)

Informació d’accions per la igualtat de tracte i de sexe

No s’ha portat a terme cap acció per la promoció de condicions d’igualtat de tracte i
d’oportunitats entre dones i homes durant l’any, tot i que totes les activitats dutes a
terme eren obertes indistintament a homes i a dones.
d)

Identificació dels convenis de col·laboració subscrits amb altres entitats

La Fundació no ha subscrit cap conveni de col·laboració amb cap entitat.

2.

BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

Els aspectes a tenir en compte a les bases de presentació dels Comptes Anuals de la
Fundació han estat els que a continuació es detallen:
a) Imatge fidel.
Els comptes anuals abreujats que es presenten s’han preparat a partir dels registres
comptables de la FUNDACIÓ i es presenten d’acord amb la legislació vigent i amb les
normes i principis establerts en el Pla de Comptabilitat de les Fundacions i les
Associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel
Decret 259/2008 de 23 de desembre, del Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya i el Decret 125/2010, de 14 de setembre, de modificació del Pla de
comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la
Generalitat de Catalunya, amb l’objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la
situació financera i dels resultats de les seves operacions.
No han existit raons excepcionals que hagin recomanat la no aplicació de disposicions
legals en matèria de comptabilitat, per a mostrar la imatge fidel a què es refereix la
legislació vigent en matèria d’entitats sense afany de lucre.

b) Principis comptables no obligatoris aplicats.
No ha estat necessari, ni s’ha cregut convenient, per part de l’administració de la
Fundació, l’aplicació de principis comptables diferents dels obligatoris.
Tant en el desenvolupament del procés comptable de l’exercici, com en la confecció
dels presents Comptes Anuals, no ha estat vulnerat cap principi comptable obligatori a
què es refereix la part primera del Pla General de Comptabilitat del Decret 259/2008.
No hi ha cap principi comptable que, sent obligatori, s’hagi deixat d’aplicar.
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c) Comparació de la informació
Els comptes anuals es presenten, a efectes comparatius, junt amb la informació dels
comptes anuals de l’exercici anterior.
Les partides contingudes es poden comparar de forma homogènia d’acord amb
l’estructura del Pla de Comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la
legislació de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de
desembre.
d) Agrupació de partides
No hi ha hagut cap agrupació de partides al balanç, al compte de resultats o a l’estat
de canvis en el patrimoni net que s’hagi de desglossar per tal d’una millor comprensió
dels Comptes Anuals.
La informació tampoc ha estat agregada en altres apartats de la memòria.
e) Elements recollits en diverses partides
No existeixen elements patrimonials de l’Actiu o del Passiu que figurin en més d’una
partida del balanç.
f)

Canvis de criteris comptables

No hi ha hagut cap ajustament per canvis en criteris comptables realitzats durant
l’exercici.
g) Correcció d’errors
No s’han detectat errors existents al tancament.
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3.

APLICACIÓ DE RESULTATS

A continuació es detalla la proposta d’aplicació de l’excedent de l’exercici segons
l’acord de la Junta del Patronat:

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

2019
+ 5.931,51
+ 5.931,51

2018
+2.222,65
+2.222,65

+ 5.931,51

+2.222,65

+ 5.931,51

+2.222,65

4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ
La Fundació no disposa d’immobilitzat intangible, ni béns integrants del patrimoni
cultural, ni d’immobilitzat material, ni d’inversions immobiliàries.

Arrendaments
La Fundació no té formalitzat cap contracte d’arrendament financer. Tampoc hi ha
hagut cap venda amb arrendament financer posterior ni s’ha efectuat cap arrendament
de terrenys i edificis.
Els arrendaments en els quals el contracte transfereix a la Fundació substancialment
tots els riscs i beneficis inherents a la propietat dels actius es classifiquen com
arrendaments financers i, en cas contrari, es classifiquen com arrendaments operatius.
Arrendament financer: els actius reconeguts en el balanç com a conseqüència de
l’arrendament es reconeixen d’acord amb els criteris d’amortització, deteriorament i
baixa que els hi corresponguin segons la seva naturalesa.
Arrendament operatiu: les quotes derivades dels contractes d’arrendament operatiu es
reconeixen com a despesa de forma linial durant el termini d’arrendament.
Permutes
Durant l’exercici no s’ha produït cap operació que pugui ser qualificada de permuta de
cap tipus.
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Actius financers i passius financers
a) Criteris emprats per a la qualificació i valoració de les diferents categories
d’actius financers.
Els actius financers, a l’efecte de la valoració d’aquests, s’han classificat en alguna de
les categories següents:
1. Actius financers a cost amortitzat
Els actius financers inclosos en aquesta categoria, entre els que es troben els crèdits
per operacions comercials i els dipòsits en entitats de crèdit s’han valorat inicialment
pel cost, que equivaldrà al valor raonable de la contraprestació entregada més els
costos de transacció que li han estat directament atribuïbles.
No obstant això, els crèdits per operacions comercials amb venciment no superior a un
any i que no tenen un tipus d’interès contractual, l’import dels quals s’espera rebre a
curt termini, s’han valorat pel seu valor nominal, perquè l’efecte de no actualitzar els
fluxos d’efectiu no és significatiu.
Posteriorment, aquests actius financers es valoren pel seu cost amortitzat. Els
interessos meritats es comptabilitzen en el compte de pèrdues i guanys, aplicant el
mètode del tipus d’interès efectiu.
Al tancament de l’exercici no s’han efectuat correccions valoratives, ja que no hi ha
evidència objectiva que el valor d’un actiu financer o d’un grup d’actius financers amb
semblants característiques de risc valorats col·lectivament, s’hagi deteriorat com a
resultat d’un o més esdeveniments que han ocorregut després del seu reconeixement
inicial i que hagin ocasionat una reducció o retard en els fluxos d’efectiu estimats
futurs.
2. Actius financers mantinguts per a negociar.
La Societat no posseeix actius financers mantinguts per a negociar.
3. Actius financers a cost
La Fundació no posseeix inversions en el patrimoni d’empreses del grup, multigrup ni
associades que conformen la partida d’actius financers a cost.

b) Criteris emprats per a la qualificació i valoració de les diferents categories de
passius financers.
Els passius financers, a l’efecte de la valoració d’aquests, s’han classificat en alguna
de les categories següents:
1. Passius financers a cost amortitzat.
En aquesta categoria s’inclouen els passius financers que s’han originat en la compra
de béns i serveis per operacions de tràfic de l’empresa i aquells que no sent
instruments derivats no tinguin un origen comercial.
Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment pel cost,
que equival al valor raonable de la contraprestació rebuda, ajustat pels costos de
transacció que els siguin directament atribuïbles.
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No obstant l’assenyalat en el paràgraf anterior, els dèbits per operacions comercials
amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d’interès contractual,
l’import dels quals s’espera pagar a curt termini, s’han valorat pel seu valor nominal,
perquè l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no és significatiu.
Posteriorment, els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel cost
amortitzat d’aquests. Els interessos meritats es comptabilitzen en el compte de
pèrdues i guanys. No obstant això, els dèbits amb venciment no superior a un any que
es valoren inicialment pel valor nominal d’aquests, continuaran valorant-se per l’import
anomenat.
2. Passius financers mantinguts per a negociar.
La Fundació no posseeix passius financers mantinguts per a negociar.
3. Baixa de passius financers
L’empresa donarà de baixa un passiu financer quan l’obligació s’hagi extingit.
Criteri per a la determinació dels ingressos i les despeses procedents de les diferents
categories d’instruments financers:
Els interessos financers meritats després del moment de l’adquisició s’han reconegut
com a ingressos o despeses segons s’escaigui, en el compte de pèrdues i guanys.

Existències
La Fundació no posseeix ni produeix béns que hagin de comptabilitzar-se en aquest
capítol.

Impost sobre beneficis
La despesa per impost sobre beneficis representa la suma 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 de
l’impost corrent que resulta de l’aplicació del tipus de gravamen sobre la base
imposable de l’exercici, després d’aplicar les deduccions que fiscalment són
admissibles, més la variació dels actius i passius per impostos anticipats o diferits i
crèdits fiscals, tant per bases imposables negatives com per deduccions.
Ingressos i despeses
Els ingressos i despeses s’imputen en funció de quan es produeix el corrent real dels
béns i serveis que els mateixos representen, amb independència del moment que es
produeixi el corrent monetari o financer derivat d’aquests. Concretament, els ingressos
es calculen al valor raonable de la contraprestació a rebre i representen els imports a
cobrar pels béns entregats i els serveis prestats en el marc ordinari de l’activitat,
deduïts els descomptes i impostos.
Els ingressos per interessos es meriten seguint un criteri financer temporal, en funció
del principal pendent de pagament i el tipus d’interès efectiu aplicable.
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Els ingressos es troben valorats per l’import realment percebut i les despeses pel cost
d’adquisició.

Provisions i contingències
Les provisions es reconeixen únicament sobre la base de 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 són reestimades en ocasió de cada
tancament comptable.
S’utilitzen per a afrontar les obligacions específiques per a les quals van ser
originalment reconegudes. Es procedeix a la seva reversió total o parcial, quan
aquestes obligacions deixen d’existir.

Elements patrimonials de naturalesa mediambiental
Les despeses derivades de les actuacions empresarials que tenen per objectiu la
protecció i millora del medi ambient es comptabilitzen, si és el cas, com a despesa de
l’exercici en què s’incorren.
No obstant això, si suposen inversions com a conseqüència d’actuacions per
minimitzar l’impacte mediambiental i la protecció i millora del medi ambient, es
comptabilitzen com a més valor de l’immobilitzat.

Despeses de personal
Les úniques despeses comptabilitzades en aquest capítol són les corresponents al
treball meritat en cada mes natural, desglossades en sous i salaris i despeses de la
seguretat social.
No hi ha despeses de retribucions a llarg termini al personal ni compromisos per a
pensions.

Subvencions, donacions i llegats
Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen com a
ingressos directament imputats al patrimoni net i es reconeixen en el compte de
resultats com a ingressos sobre una base sistemàtica i racional de forma
correlacionada amb les despeses derivades de la subvenció.
Les subvencions no reintegrables relacionades amb l’adquisició de l’immobilitzat
material i intangible s’imputen com a ingressos de l’exercici en proporció a
l’amortització dels corresponents actius o, si escau, quan es produeixi la venda,
correcció valorativa per deteriorament o baixa en el balanç.
Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables es registren
com a passius fins que adquireixen la condició de no reintegrables.
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Transaccions entre parts vinculades
La Fundació ha realitzat operacions amb el Reial Club Nàutic de Barcelona que poden
ser classificats com a parts vinculades. Les operacions realitzades entre ambdues
entitats han estat realitzades a preu de mercat.

5. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR
Arrendaments operatius
En aquest apartat s’han comptabilitzat tots aquells contractes pels quals s’ha convingut
amb els arrendadors el dret a usar un actiu durant un període de temps determinat a
canvi d’una sèrie de pagaments o quotes, sense que es tracti d’un arrendament de
caràcter financer.
Les quotes d’arrendaments i subarrendaments operatius reconegudes com a
despeses i ingressos de l’exercici, respectivament, són les que es mostren en el
quadre següent:
TIPUS
D’ARRENDAMENT
Lloguer embarcació

PAGAMENTS MÍNIMS
(-)
2.162,40

QUOTES
CONTINGENTS (-)

QUOTES
SUBARRENDAMENTS
(+)

TOTALS

2.162,40
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6.

ACTIUS FINANCERS

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

Classes

Instruments financers a curt termini
Instruments de
patrimoni

2019

Categories

2018

Valors
representatius de
deute
2019

2018

Actius financers a cost amortitzat

Deutors
comercials i
altres comptes a
cobrar
2019

2018

Altres

2019

2018

0,00

0,00

35.623,67

29.676,99

0,00

0,00

35.623,67

29.676,99

Actius financers a cost

Total

L’import indicat de 29.676,99 euros de l’any 2018 i l’import de 35.623,67 euros de l’any
2019 corresponen al saldo del compte bancari de la Fundació.
Categories

TOTALS ACTIUS FINANCERS
2019

Actius financers a cost amortitzat

2018

35.623,67

29.676,99

35.623,67

29.676,99

Actius financers a cost

Total

El desglossament de la partida B.II de l’actiu del balanç de l’any 2019, “Usuaris,
patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar” queda reflexada en
la següent taula, amb indicació dels moviments haguts durant l’exercici:
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Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a
cobrar
Usuaris

Patrocinadors

Altres deutors

Saldo inicial

0,00

0,00

3.240,98

Augments

0,00

0,00

24,19

Disminucions

0,00

0,00

0,00

Saldo final

0,00

0,00

3.265,17

El desglossament de la partida B.II de l’actiu del balanç de l’any 2018, “Usuaris,
patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar” queda reflexada en
la següent taula, amb indicació dels moviments haguts durant l’exercici:

Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a
cobrar
Usuaris

Patrocinadors

Altres deutors

Saldo inicial

0,00

0,00

3.201,51

Augments

0,00

0,00

39,47

Disminucions

0,00

0,00

0,00

Saldo final

0,00

0,00

3.240,98
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7. PASSIUS FINANCERS
La informació requerida en aquest apartat és d’aplicació als instruments financers
inclosos en la norma de registre i valoració desena.
El valor en llibres de cadascuna de les categories de passius financers es mostren a
continuació d’acord amb l’estructura següent:

-

Instruments financers a curt termini

--------Clases
Deutes amb entitats de crèdit

Derivats i Altres

Categories
2019

2018

2019

2018

Categories
Passius financers a cost
amortitzat

0,00

81,07

0,00

81,07

Passius financers mantinguts
per a negociar

Total

Categories

TOTALS PASSIUS FINANCERS
2019

Passius financers a cost amortitzat

2018

0,00

81,07

0,00

81,07

Passius financers mantinguts per a negociar

Total

El desglosament dels imports indicats és el següent:
2019


Factures pendents de pagament
Total

2018

0,00

81,07

0,00

81,07

L’import total dels deutes vencen en l’any següent al del tancament.
Informació sobre els ajornaments de pagament efectuats a proveïdors.
Disposició addicional tercera. Deure d’informació de la Llei 15/2010 de 5 de juliol.
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En compliment del que estableix la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, la informació sobre els ajornaments de
pagament és la següent:

Pagaments realitzats i pendents de pagament en la data de
tancament del balanç

2019

Dins del termini màxim legal

2018

Import

%

Import

%

20.225,99

100%

19.629,61

100%

20.225,99

100%

19.629,61

100%

Resta
Total pagaments de l’exercici

8.

FONS PROPIS

L’anàlisi del moviment durant l’exercici de cada partida del balanç inclosa en aquesta
agrupació es mostra en el següent quadre:

FONS
DOTACIONALS

Saldo inicial

ROMANENT

30.000,00
2.222,65

Augments 2019
Disminucions 2019
Saldo final

30.000,00

2.222,65

EXCEDENTS
NEGATIUS
D’EXERCICIS
ANTERIORS

EXCEDENT DE
L’EXERCICI I
ALTRES
APORTACIONS

TOTALS

2,222,65

32.222,65

5.931,51

8.154,16

-2.222,65

-2.222,65

5.931,51

38.154,16
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9.

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS

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

2019

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS
DE CAPITAL
OFICIALS

ALTRES

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS
A LES ACTIVITATS
OFICIALS

ALTRES

Saldo inicial

0,00

0,00

Augments

0,00

15.036,24

Disminucions

-0,00

-15.036,24

Saldo final

0.00

0,00

En l’exercici anterior, les subvencions, donacions i llegats rebuts durant l’exercici que figuren en
el balanç, així com aquelles reflexades al compte de resultat, diferenciant les vinculades
directament amb les activitats de l’entitat i les rebudes amb carácter de capital són les que es
mostren a continuació

2018

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS
DE CAPITAL
OFICIALS

ALTRES

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS
A LES ACTIVITATS
OFICIALS

ALTRES

Saldo inicial

0,00

0,00

Augments

0,00

10.506,70

Disminucions

0,00

-10.506,70

Saldo final

0.00

0,00
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10.

SITUACIÓ FISCAL
CONCILIACIÓ DE L’IMPORT NET D’INGRESSOS I DESPESES DE L’EXERCICI AMB LA BASE IMPOSABLE DE L’IMPOST SOBRE BENEFICIS

COMPTE DE RESULTATS - 2019
Saldo d’ingressos i despeses
de l’exercici

INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS
DIRECTAMENT AL PATRIMONI NET

+5.931,51
AUGMENTS

DISMINUCIONS

24.020,73

29.952,24

AUGMENTS

DISMINUCIONS

Impost sobre societats
Diferències permanents
Diferències temporàries:

- Amb origen en l’exercici

-Amb origen en Ex.anteriors
Compensació de Bases
Imposables negatives
d’exercicis anteriors

0.00

Base Imposable (R.Fiscal)

--

--

CONCILIACIÓ DE L’IMPORT NET D’INGRESSOS I DESPESES DE L’EXERCICI AMB LA BASE IMPOSABLE DE L’IMPOST SOBRE BENEFICIS

COMPTE DE RESULTATS - 2018
Saldo d’ingressos i
despeses de l’exercici

INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS
DIRECTAMENT AL PATRIMONI NET

+2.222,65
AUGMENTS

DISMINUCIONS

19.551,59

21.774,24

AUGMENTS

DISMINUCIONS

Impost sobre societats
Diferències permanents
Diferències temporàries:

- Amb origen en l’exercici

-Amb origen en Ex.anteriors
Compensació de Bases
Imposables negatives
d’exercicis anteriors
Base Imposable (R.Fiscal)

0.00

--

--

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

2018

2019
Saldos Deutors
Impost sobre el valor afegit:

Saldos Creditors

3.265,17

Saldos Deutors

Saldos Creditors

3.240,98

Impost renda persones físiques:

435,75

427,50

Organismes de la Seguretat
Social

118,93

111,75

Subvencions pendents de
cobrar:

TOTAL: 3.265,17

11.

554,68

3.240,98

539,25

INGRESSOS I DESPESES

11.1. DESPESES DERIVADES DEL FUNCIONAMENT DE L’ÒRGAN DE GOVERN

L’òrgan de govern no ha tingut despeses de cap mena durant l’excercici.

11.2. AJUTS CONCEDITS I ALTRES DESPESES

Els ajuts que la Fundació ha atorgat durant l’exercici 2019 són els que es mostren en
el quadre següent, desglossats per activitats i amb informació comparativa:
Activitat

Exercici 2019

Exercici 2018

Import

Import

Individuals

400,00

1.080,00

TOTAL:

400,00

1.080,00
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El desglossament de la partida 7 del compte de resultats, “Despeses de personal” és
el que es mostra a continuació:
DESPESES DE PERSONAL

2019

2018

3.780,00

3.600,00

Càrregues Socials

1.187,04

1.112,40

Total:

4.967,04

4.712,40

Sous i Salaris
Aportacions i dotacions per a
pensions

La partida 8.c del compte de resultats, “Pèrdues, deteriorament i variació de les
provisions per operacions de les activitats” no ha tingut cap moviment.
11.3. IMPORT DE LA VENDA DE BÉNS I PRESTACIÓ DE SERVEIS PRODUÏTS PER
PERMUTA DE BÉNS NO MONETARIS I SERVEIS
No s’ha produit cap transacció d’aquesta naturalesa.
11.4. RESULTATS INCLOSOS EN LA PARTIDA “ALTRES RESULTATS”

No s’ha donat cap resultat en aquesta partida.
11.5. INFORMACIÓ D’ALTRES PARTIDES

11.5.a) INGRESSOS DE PROMOCIONS, PATROCINADORS I COL·LABORACIONS

La informació d’aquest epígraf és la que es mostra a continuació:
ALTRES INGRESSOS

2019

2018

De patrocinadors i
col·laboracions

8.096,00

3.583,90

Total:

8.096,00

3.583,90

De promocions

11.5.b) TRANSACCIONS EFECTUADES AMB ENTITATS DEL GRUP I ASSOCIADES

No s’han realitzat cap tipus de compres, vendes, serveis, etc, amb entitats del grup i
associades.
11.5.c) TRANSACCIONS EFECTUADES EN MONEDA ESTRANGERA

Totes les transaccions s’han efectuat en euros.
12.

PROVISIONS I CONTINGÈNCIES

No s’ha donat cap circumstància que hagi donat lloc a una provisió reconeguda al
passiu del balanç.
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Tampoc s’ha donat cap circumstància per la qual es pugui estimar algun tipus de
contingència.
13.
APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS
ESTATUTÀRIES.
La Fundació no té cap bé que formi part de la dotació fundacional.
No hi ha hagut cap benefici o pèrdua que s’hagi generat com a conseqüència de
l’alienació de béns o de drets de l’entitat.

Segons l’article 333-2 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, les fundacions han d’aplicar almenys el
70% de les rendes i dels altres ingressos nets anuals que obtenen al compliment de
les finalitats fundacionals. El càlcul pel qual es determina si s’ha destinat a les finalitats
estatutàries el percentatge legalment establert és el que es mostra a continuació:
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14. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT
No s’ha produït, entre el tancament de l’exercici i la data de la formulació dels comptes
anuals cap fet posterior que hagi posat de manifest condicions que no hi havia al
tancament i que, per tant, no suposa cap ajustament en els comptes anuals.
En aquest sentit, la informació que se subministra en els Comptes Anuals és útil per
als usuaris dels estats financers.

15. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES
Tret del comentari fet en l’apartat 11.5.b no han existit operacions amb entitats
vinculades.

16. ALTRA INFORMACIÓ
16.1. NOMBRE MITJA DE PERSONES OCUPADES

Les persones empleades per la Fundació durant l’any 2019 distribuïdes per categories són les
següents:
Fixes
Eventuals
Categoria 1 - Homes
(1) 0.100
(0) --Total empresa
(1) 0.100
(0) --Nota: el nombre absolut indica el nombre de contractes (a temps parcial) realitzats, essent el número
decimal el percentatge respecte a una jornada completa /any.

Les persones empleades per la Fundació durant l’any 2018 distribuïdes per categories són les
següents:
Fixes
Eventuals
Categoria 1 - Homes
(1) 0.100
(0) --Total empresa
(1) 0.100
(0) ---

Nota: el nombre absolut indica el nombre de contractes (tots a temps parcial) realitzats, essent el
número decimal el percentatge respecte a una jornada completa /any.

16.2. CANVIS DELS COMPONENTS DE L’ÒRGAN DE GOVERN

La composició actual de l’òrgan de govern no ha sofert variació des de l’exercici
anterior, quedant la seva composició com a continuació s’indica:
President: Félix Escalas Llimona
Secretari: Joaquim Barenys de Lacha
Tresorer: Diana Coromina Guerín
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16.3. OPERACIONS PER LES QUALS S’HA TRAMITAT UNA AUTORITZACIÓ

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

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