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1.

Activitat de la Fundació
La Fundació Arqueològica Jordi Clos es va constituir com a Fundació el 15 de desembre de 1992. El seu objecte
social és la promoció i la difusió de l'art en general i de la arqueologia. Totes les activitats de la Fundació són
desinteressades, excloent qualsevol ànim de lucre.
Les activitats culturals de la Fundació són sense ànim de lucre i es realitzen pel públic en general. Durant l'exercici
2019, a més de I ‘exposició de la col·lecció permanent de la Fundació, es va continuar amb I ‘exposició temporal
“Tutankhamon. Història d'un descobriment”, iniciada en l'exercici 2012 i l'exposició “Passió per l'Egipte faraònic”
que va finalitzar el setembre del 2019 i després es va inaugurar I ‘exposició “Dones i homes de l'antic Egipte”.
En relació ats requeriments d'informació del Decret 125/2010 de 14 de setembre, els patrons de la Fundació
manifesten que la Fundació no ha concedit ajuts a tercers durant I ‘exercici acabat el 31 de desembre de 2019.
Durant l’exercici, la Fundació ha signat diversos convenis de col·laboració amb altres entitats.
Els Patrons de la Fundació manifesten que les activitats desenvolupades per l'Entitat estan destinades,
bàsicament, a la promoció de l'art en general i de la arqueologia i que no discriminen en el seu ús entre homes i
dones.
Per la naturalesa de Ies activitats a que es dedica, la Fundació no té responsabilitats, despeses, actius, provisions
ni contingències de caràcter mediambiental que puguin ser significatius en relació amb el patrimoni, la situació
financera i els resultats d’aquesta. Per aquest motiu, en aquesta Memòria Abreujada no s’inclouen detalls
específics dels comptes anuals pel que fa a la informació de qüestions mediambientals.
2. Bases de presentació dels comptes anuals
D’acord amb el que preveuen les Normes d’Elaboració dels Comptes Anuals, en relació a la memòria de l'exercici
2019, no s’inclouen ni complimenten aquells apartats en que la informació que s'hi sol lícita no sigui significativa o
aplicable.
.1. Imatge fidel
Els comptes anuals abreujats adjunts s'han preparat a partir dels registres comptables de la Fundació i
espresenten d’acord amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a l'Entitat, de manera que
mostren Ia imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Fundació
produïts durant el corresponent exercici. Aquests comptes anuals abreujats es sotmetran a l’aprovació del
Patronat i i s’estima que seran aprovats sense cap modificació. Per altra banda, els comptes anuals
abreujats de I ‘exercici anual acabat el 31 de desembre de 2018 varen ser aprovats per la Junta del
Patronat de la Fundació amb data 28 de juny de 2019.
AI 31 de desembre de 2019, el marc normatiu d'informació financera aplicable a la Fundació és l'establert en:
a)

Llei 4/2008 de 24 d'abriI per a Associacions i Fundacions Catalanes.

b)

Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Pla de Comptabilitat de les Fundacions i
Associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya i les seves modificacions introduïdes
pel Decret 125/2010 de 14 de setembre de 2010.

c)

Resolució del 26 de març del 2013, de l'institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, pel qual s’aprova
el Pla de Comptabilitat de les entitats sense fi de lucre subjectes a la legislació de la Generalitat de
Catalunya.
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d)

La resta de normes d’obligat compliment emeses per l'lnstitut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes
(ICAC).

2.2. Principis comptables no obligatoris aplicats
No s'han aplicat principis comptables no obligatoris. Addicionalment, els Patrons han formulat aquests
comptes anuals abreujats tot considerant la totalitat dels principis i normes comptables d'aplicació obligatòria
que tenen un efecte significatiu en aquests comptes anuals. No hi ha cap principi comptable que, sent
obligatori, hagi deixat d'apIicar-se.
2.3. Aspectes crítica de la valoració i estimació de la incertesa
En l'elaboració dels comptes anuals abreujats adjunts s'han utilitzat estimacions realitzades pels Patrons de
la Fundació per valorar alguns dels actius, passius, ingressos, despeses i compromisos que hi figuren
registrats. Bàsicament aquestes estimacions es refereixen a:
La vida útil dels actius intangibles i materials (vegeu la Nota 4.1 i Nota 4.3).
L'avaluació de possible pèrdues per deteriorament de determinats actius (vegeu la Nota 4.1).
El càlcul de provisions (vegeu la Nota 4.7).
Malgrat que aquestes estimacions s'han realitzat basant-se en la millor informació disponible al tancament de
l'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2019, és possible que esdeveniments que puguin tenir lloc en el
futur obliguin a modificar-les (a l'alça o a la baixa) en els pròxims exercicis, la qual cosa es realitzaria, si
s'escau, de manera prospectiva.
2.4 Comparació de la informació
La informació continguda en aquesta memòria abreujada referida a l'exercici 2019 es presenta, a efectes
comparatius, amb la informació de l'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2018.
2.5. Agrupació de partides
Determinades partides del balanç, del compte de resultats, de l'estat de canvis en el patrimoni net es
presenten de forma agrupada per facilitar la seva comprensió, si bé, en la mesura que sigui significativa, s'ha
inclòs la informació desagregada a les corresponents notes de la memòria.

3.

Distribució de l'excedent de l'exercici
La proposta de distribució del resultat de l'exercici formulada pel Patronat de la Fundació és la següent:
Bases de repartiment

Euros

Excedent de l’exercici
Total base de repartiment — Total aplicació
Distribució a

41.480,04
41.480,04

Excedents d’exercicis anteriors
Total distribució = Total base de repartiment

41.480,04
41.480,04

3

4.

NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ
4.1 Immobilitzat intangible
Els béns compresos en l’immobilitzat intangible s’han valorat pel preu d’adquisició i minorat per les corresponents
amortitzacions acumulades i qualsevol pèrdua per deteriorament de valor coneguda. El preu d’adquisició inclou les
despeses addicionals que es produeixen necessàriament fins a la posada en condicions de funcionament del bé.
Els costos d’ampliació, substitució o renovació que augmenten la vida útil del bé objecte, o la capacitat econòmica
d’aquest, es comptabilitzen com a major import de l’immobilitzat intangible, amb la consegüent retirada comptable dels
elements substituïts o renovats.
Així mateix, les despeses periòdiques de manteniment, conservació i reparació, s’imputen a resultats com a cost de
l’exercici en el qual s’incorre.
No s’han produït durant l’exercici partides que puguin ser considerades com a ampliació, modernització o millora de
l’immobilitzat intangible.
No s’han realitzat treballs de l’empresa per al seu immobilitzat intangible.
No hi ha cap bé de l’immobilitzat intangible que tingui una vida útil indefinida.
4.2 Béns integrants de/ patrimoni històric i cultural
EI compte “Béns integrants del patrimoni històric i cultural” es carrega pels imports satisfets per l'adquisició de la
propietat de Ilibres relacionats amb l'arqueologia i peces d'art per exposició al museu, els quals no s'amortitzen
al tenir una vida útil indefinida. No s'ha registrat provisió alguna derivada de la depreciació
quests elements.
A 31 de desembre deis exercicis 2019 i 2018 a no existeixen indicis de deteriorament en els béns integrantsdel
patrimoni històric i cultural.
4.3 Immobilitzat material
Els béns compresos en l’immobilitzat material s’han valorat pel preu d’adquisició i minorat per les
corresponents amortitzacions acumulades i qualsevol pèrdua per deteriorament de valor coneguda. El
preu d’adquisició inclou les despeses addicionals que es produeixen necessàriament fins a la posada en
condicions de funcionament del bé.
Els costos d’ampliació, substitució o renovació que augmenten la vida útil del bé objecte, o la capacitat
econòmica d’aquest, es comptabilitzen com a major import de l’immobilitzat material, amb la consegüent
retirada comptable dels elements substituïts o renovats.
Així mateix, les despeses periòdiques de manteniment, conservació i reparació, s’imputen a resultats com
a cost de l’exercici en el qual s’incorre.
No s’han produït durant l’exercici partides que puguin ser considerades com a ampliació, modernització o
millora de l’immobilitzat material.
No s’han realitzat treballs de l’empresa per al seu immobilitzat material

Anys de vida

útil estimada
Maquinària
Altres instal·lacions

6
6-10

Mobiliari

10

Equips processos informació

4

Altre immobilitzat material
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A 31 de desembre dels exercicis 2019 i 2018 no existeixen indicis de deteriorament en l'immobilitzat material.
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4.4. Inversions immobiliàries
La Fundació no disposa de cap immobilitzat que s’hagi classificat com a inversió immobiliària.
4.5. Arrendaments
La Fundació no té formalitzat cap contracte d’arrendament financer ni operatiu. Tampoc hi ha hagut cap venda amb
arrendament financer posterior ni s’ha efectuat cap arrendament de terrenys i edificis.
4.6 Permutes
Durant l’exercici no s’ha produït cap operació que pugui ser qualificada de permuta de cap tipus.
4.7. 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 Fundació 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.
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 pel dit import.
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.
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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.
4.8. Existències
Els béns i serveis compresos en les existències es valoren pel seu cost, ja sigui el preu d’adquisició o el cost de
producció.
Els impostos indirectes que graven les existències només s’inclouen en el preu d’adquisició o cost de producció
quan no siguin recuperables directament de la Hisenda Pública.
En les existències que necessitin un període de temps superior a un any per a estar en condicions de ser venudes ,
s’han d’incloure en el preu d’adquisició o cost de producció, les despeses financeres, en els termes previstos en la
norma sobre l’immobilitzat material.
Els acomptes a proveïdors a compte de subministraments futurs d’existències es valoren pel seu cost.
Els dèbits per operacions de les activitats s’han de valorar d’acord amb allò disposat en la norma relativa a
instruments financers.
4.9. Impost sobre beneficis
La despesa per impost sobre beneficis representa la suma 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.
4.10. 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.
Els ingressos es troben valorats per l’import realment percebut i les despeses pel cost d’adquisició.
4.11. 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.
4.12. Elements patrimonials de naturalesa mediambiental
Les depeses 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.
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4.13. 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.
4.14. 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.

5.

Actiu immobilitzat, exclosos els béns de patrimoni històric i cultural
Immobilitzat intangible
Els
moviments produïts durant els exercicis 2019 i 2018 en els diferents comptes d'immobilitzat intangible i
de les s corresponents amortitzacions acumulades ha estat el següent:
Exercici 2019
Euros
31/12/2018
Banc d’imatges i disseny
Cost

Total

31/12/2019

2.395,08
(66,67)
2.328,41

2.395,08
(66,67)
2.328,41

79.247,14
(72.382,26)
6.864,88

(5.387,15)
(5.387,15)

79.247,14
(77.769,41)
1.477,73

6.864,88

(3.058,74)

3.806,14

Amortització
Aplicacions informàtiques
Cost
Amortització

Entrades o
dotacions
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Exercici 2018
Euros
31/12/2017

Aplicacions informàtiques
Cost
Amortització
Total

79.247,14
(62.669,84)
16.577,30

Entrades o
dotacions

(9.712,42)
(9.712,42)

31/12/2018

79.247,14
(72.382,26)
6.864,88

A 31 de desembre de 2019 i 2018, l'import dels elements totalment amortitzats en ús ascendia a 68.711,81
51.027,15 euros respectivament.
Immobilitzat material
Els moviments registrats en aquest epígraf durant els exercicis 2019 i 2018 es resumeixen a continuació:
Exercici 2019

31/12/2018
Maquinària
Cost
Amortització
Altres instal·lacions
Cost

Amortització
Mobiliari
Cost
Amortització

Euros
Entrades o
dotacions

1.454,20
(1.454,20)

31/12/2019

1.454,20
(1.454,20)

676.480,31 30.736,79
707.217,10
(472.886,07) (25.436,51) (498.322,58)
203.594,24
5.300,28
208.894,52
256.147,19
(221.265,33)
34.881,86

12.269,66
268.416,85
(5.232,46) (226.497,79)
7.037,20
41.919,06

Equips per a procés

d'informació
Cost
Amortització
Altre immobilitzat material
Cost
Amortització
Total
Cost
Amortització
Total

100.503,09
(96.892,09)
3.611,00
111.182,92
(107.682,53)
3.500,39

(1 .589,36)
(1.589,36)

100.503,09
(98.481,45)
2.021,64

2.498,79
113.681,71
(401,91) (108.084,44)
2.096,88
5.597,27

1.145.767,71 45.505,24 1.191.272,95
(900.180,22) (32.660,24) (932.840,46)
245.587,49 12.845,00
258.432,49

8

Exercici 2018

31/12/2017
Maquinària
Cost
Amortització
Altres instal·lacions
Cost
Amortització
Mobiliari
Cost
Amortització
Equips per a procés
d'informació
Cost
Amortització
Altre immobilitzat material
Cost
Amortització

Total
Cost
Amortització
Total

Euros
Entrades o
dotacions

1.454,20
(1.454,20)

31/12/2018

1.454,20
(1.454,20)

474.540,92 201.939,39
676.480,31
(457.896,24) (14.989,83) (472.886,07)
16.644,48 186.949,56
203.594,24
252.499,66
(2 5.964,37)
36.535,29

3.647,53
256.147,19
(5.300,96) (221.265,33)
(1.653,43)
34.881,86

99.664,28
(95.188,60)
4.475,68

838,81
(1.703,49)
864,68

111.182,92
(107.280,61)
3.902,31

100.503,09
(96.892,09)
3.611,00

111.182,92
(401,92) (107.682,53)
(401,92)
3.500,39

939.341,95 208.690,82 1.145.767,71
(877.784,02) (22.396,20) (900.180,22)
61.557,96 186.294,62
245.587,49

A de desembre de 2019 i 2018, l'import dels elements totalment amortitzats en ús ascendia a 867.045,60 i
856. 88,41 euros respectivament.
La política de l’Entitat és formalitzar pòlisses d'assegurances per cobrir els possibles riscos a que estan
subjectes els diversos elements del seu immobilitzat material. AI tancament de I ‘exercici acabat el 31 de desembre
de 2019 i 2018 no existeix dèficit de cobertura algun relacionat amb aquest risc.
La Fundació avalua el possible deteriorament del immobilitzat segons s'indica a la Nota 4.1. D’aquest anàlisis no
s'ha posat de manifest ajustos per deteriorament del immobilitzat al tancament de l'exercici 2019 i 2018.

6.

Béns del patrimoni cultural
El moviment produït en aquest epígraf del balanç de situació abreujat als exercicis 2019 i 2018 ha estat el següent:
Exercici 2019

Euros
31/12/2018

Entrades

31/12/2019

Béns del patrimoni històric i cultural

Total

161.284,69

2.742,25

164.026,94

Exercici 2018

31/12/2017

Euros
Entrades

31/12/2018

Béns del patrimoni històric i cultural

Total

159.019,60

2.265,09

161.284,69

La política de la Fundació és formalitzar pòlisses d'assegurances per cobrir els possibles riscs a què estan
subjectes els diversos elements dels seus béns del patrimoni. AI tancament de l'exercici acabat el 31 de desembre
de 2019 i 2018 no existeix dèficit de cobertura algun relacionat amb aquest risc.
La Fundació avalua el possible deteriorament del immobilitzat segons s'indica a la Nota 4.1. D'aquest anàlisis no
s'han posat de manifest ajustos per deteriorament del immobilitzat al tancament de l'exercici 2019 12018.
7.

Instruments financers

Informació sobre la naturalesa i el nivell de risc dels instruments financers
La gestió dels riscos financers de la Fundació està centralitzada en la Direcció Financera, la qual té establerts
els mecanismes necessaris per controlar l'exposició a les variacions en el tipus d’interès i tipus de canvi, com
també als riscos de crèdit i liquiditat. Tot seguit s'indiquen els principals riscos financers que tenen impacte a
a Fundació:
a) Risc de crèdit.
Amb caràcter general la Fundació manté la seva tresoreria i actius Iíquids equivalents en entitats
financeres d’elevat nivell creditici. El coneixement directe que la Fundació realitza dels seus comptes a
cobrar cobreix el risc de crèdit amb tercers.
b) Risc de liquiditat.
Per tal d'assegurar la liquiditat i poder atendre tots ets compromisos de pagament que es deriven de la
seva activitat, la Fundació disposa de la tresoreria que mostra el seu balanç.
c) Risc de mercat (inclou tipus d’interès, tipus de canvi i altres riscos de preu):
La tresoreria de la Fundació està exposada al risc de tipus d’interès, el qual podria tenir un efecte advers
en els resultats financers i en els fluxos de caixa, si bé els Patrons de la Fundació estimen que el risc no
tindria un impacte significatiu en els presents comptes anuals.
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Donat que la Fundació no realitza transaccions rellevants en moneda estrangera, no existeix risc derivat
del tipus de canvi.

8.Creditors comercials i altres comptes a cobrar
El saldo d'aquest epígraf a tancament dels exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2019 i 2018 és el
següent:

Categories

Euros
31/12/2019
31/12/20 18

Proveïdors

57.682,48

Proveïdors Grup
Altres deutes amb les Administracions Públiques (Nota 10)
Altres deutes
Total

18.934,30
21.624,03
98.240,81

51.589,30
1.957,80
20.110,75
41.331,12
114.988,97

Tots aquests deutes detallats tenen un venciment inferior a 1 any i no estan subjectes a cap tipus de garantia real.
9.

Patrimoni net i fons p r o p i s
9.1. Fons dotacional
Donat el seu objecte fundacional i el seu caràcter no lucratiu, la Fundació no té capital social ni, en
conseqüència, accions o qualsevol títol representatiu del seu patrimoni.

10.

Administracions Públiques i situació fiscal
La composició dels saldos corrents amb les Administracions públiques deutores a 31 de desembre de 2019 i 2018,
és I següent:
Euros
31/12/2019 31/12/2018
Hisenda Pública, deutora per IVA

8.095,15

2.095, 15

Total

8.095,15

2.095,15

La composició dels saldos corrents amb les Administracions públiques creditores a 31 de desembre de 2019 i
2018 , és la següent:
Euros
31/12/2019
31/12/2018
Hisenda Pública creditora per IRPF
Organismes de la Seguretat Social creditors

Total

11.874,71
7.059,59
18.934,30

12.098,76
8.011,99
20.110,75

La Fundació està subjecta a un règim d'exempció parcial en el qual coexisteixen rendes subjectes a l'lmpost sobre
Societats, juntament amb rendes exemptes del mateix. És per això que la Fundació tributa per una sèrie de rendes
que, de conformitat amb la normativa vigent i amb la interpretació que ha estat fent I ‘Administració Tributària,
estarien subjectes a l'esmentat impost sense que fos aplicable exempció alguna. El tipus aplicable sobre aquestes
rendes és del 10% donat que la Fundació s’acull al règim fiscal establert a la Llei 49/2002.
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Els comptes de resultats dels exercicis finalitzats a 31 de desembre de 2019 i 2018 no reflecteixen despesa per
impost sobre societats.
La Fundació aplica la Regla de la Prorrata Especial donat que realitza, conjuntament, operacions que originen dret
a deducció i altres que no li permeten exercitar aquest dret. Durant els exercicis 2019 i 2018, la prorrata ha estat
d'un 27% i 15% respectivament. L'IVA suportat no deduïble es comptabilitza, en el seu cas, com major cost de
l'immobilitzat, o com a despesa al compte de resultats de l'exercici.
11.

Ingressos i despeses
11.1. Ingressos de la Fundació per les activitats
La distribució dels ingressos de la Fundació per les activitats corresponents a I ‘activitat ordinària de la
Fundació és la següent:
Euros
2019

2018

Donacions i altres ingressos per activitats
i Ingressos per vendes i prestacions de serveis

169.411,60
758.188,18

200.903,04
776.804,88

Total

927.599,78

977.707,92

11.2. Despeses
Les principals despeses d'administració del patrimoni de la Fundació es troben en els epígrafs
“Altresdespeses” i “Despeses de personal” del compte de Resultats adjunt.
Altres despeses d'explotació
La composició de l'epígraf "Altres despeses d’explotació" en quant a Serveis exteriors i altres tributs al 31 de
desembre de 2019 i 2018, és la següent:
Euros
2019
Arrendaments i cànons
Reparacions i conservació
Serveis professionals independents
Primes d’assegurances
Serveis Bancaris
Publicitat, propaganda i RRPP

Subministraments

Altres Serveis
Tributs
Ajustos en la imposició directa
Dotació a la provisió per operacions comercials
Total

91.262,89
30.100,24
84.223,17
16.919,27
3.083,38
42.523,63
18.627,64
128.341,74
172,44
(7.200,36)
408.054,04

2018
90.556,13
33.654,72
77.524,64
14.925,85
2.573,30
67.214,86
18.666,40
107.717,74
152,90
2.208,53
1.855,90
417.050,97
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Despeses de personal
La composició de I ‘epígraf "Despeses de personal" al 31 de desembre de 2019 i 2018, és la següent:
Euros
2019

12.

2018

Sous i Salaris i assimilats
Seguretat Social a càrrec de la Fundació
Altres despeses socials

295.896,29
96.914,73
1.111,52

293.770,86
93.564,40
27.618,00

Total

393.922,54

414.953,26

Aplicació d’elements patrimonials i d’ingressos a finalitats fundacionals
Tal i com es descriu en la Nota 4.2 de la present Memòria abreujada, el balanç de situació abreujat adjunt
inclou dins de l'epígraf "Béns del patrimoni històric i cultural" peces de museu i biblioteca les quals es mostren a
les sales d'exposició permanent per a gaudi del públic de la Fundació.
La nota 1 de la present Memòria descriu les principals activitats desenvolupades per la Fundació durant els
exercicis 2019 i 2018. Totes aquestes han estat destinades a complir amb la finalitat fundacional de la Fundació.
D'acord amb el que estableix l'article 333-2 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, la Fundació compleix l'obligació de
destinar almenys el 70% de les rendes obtingudes i dels altres ingressos nets anuals al compliment de les finalitats
fundacionals. La resta s'ha de destinar al compliment diferit de les finalitats o a incrementar la dotació. L'aplicació
s’ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis, a comptar des de l'inici del següent al de l'acreditació
comptable, a excepció dels supòsits per què el Protectorat hagi autoritzat un termini diferent.
A continuació, es detalla el càlcul per a la determinació del percentatge dels ingressos aplicat a les
finalitats fundacionals.

Any
2016
2017
2018
2019

Ingrés total
d’activitats
fundacionals
732.146,79
763.775,83
869.877,79
822.465,23

Despeses
necessàries
(387.453,86)
(388.218,07)
(421.719,18)
(417.686,89)

Renda
Neta
Obtinguda
344.692,93
375.557,76
448.158,61
404.778,34

(%)
Aplicació
rendes
70%
70%
70%
70%

Rendes a Total rendes
aplicar
aplicades
Excedent
241.285,05 (387.539,70) (146.254,65)
262.890,43 (348.999,58) (86.109,15)
313.711,03 (545.609,30) (231.898,27)
283.344,84 (392.188,57) (108.843,73)

13

S'adjunta el detall de les partides significatives de l'exercici 2019 a través de les quals es pot comprovar el
compliment de les finalitats:
Exercici 2019
Altres
Despeses i
Ingressos
Ingressos i
Despeses
inversions
fundacionals
despeses
necessàries fundacionals
927.599,78
822.465,23
105.134,55
(55.526,09)
(55.526,09)
4.712,44
4.712,44
(393.922,54)
(47.133,28)
(346.789,26)
(408.054,04)
(23.876,72) (384.237,32)
(38.114,06)
(4.664,49) (33.449,57)
1.813,15
1.873,05
60,95
60,95
2.910.55
2.910,55
TOTAL

Ingressos de la Fundació pcr les activitats
Aprovisionaments
Altres ingressos d’explotació
Despeses de personal
Altres despeses d’explotació
Amortització de l’immobilitzat
Altres resultats
Ingressos financers
Deteriorament instruments financers
Resultat de 1’exercici
Adicions d’immobilitzat (veure Nota 5 i 6)

41.480,04

822.465,23

(50.642,57)
TOTAL

(16.509,04) (417.686,89)
(5.243,26)

822.465,23

(21.752,30) (417.686,89)

(346.789,26)
(45.399,31)
(392.188,57)
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14. Retribució i altres prestacions a Ia Junta del Patronat
14.1. Patronat
Els membres del Patronat de la Fundació no han percebut cap mena de retribució per I ‘exercici de les funcions
pròpies del seu càrrec sota cap concepte ni per altres serveis. Tampoc tenen concedit cap avançament o
crèdit. Addicionalment durant ets exercicis 2019 i 2018 no s'han meritat despeses relacionades, compromisos
de pensions, pòlisses d’assegurança o altres compromisos.

15. Informació sobre medi ambient
Tenint en compte les activitats que es dedica la Fundació, no té responsabilitats, despeses, actius, ni provisions i
contingències de naturalesa mediambiental que siguin significatives en relació amb el patrimoni, la situació
financera i els resultats de la mateixa. Per aquest motiu no s'inclouen detalls específics en la present memòria dels
comptes anuals abreujats respecte a la informació de qüestions mediambientals.
16.

Altra informació
16.1.

Personal
El nombre mitjà de persones empleades en el curs dels exercicis anuals acabats a 31 de desembre de 2019
i 2 018 distribuït per categories i sexe ha estat el següent:

Categoria
Personal directiu

Encarregats, Caps de servei
Resta de personal
Total

Mitjana Exercici 2019
Dones
Homes
Total
1
1
1
1
2
7
3
10
9
4
13

Mitjana Exercici 201 8
Dones
Homes
Total
l
1
2
1
3
5
3
8
8
4
12

El nombre de persones empleades a data 31 de desembre de 2019 i 2018 és el següent:

Categoria
Personal directiu
Encarregats, Caps de servei
Resta de personal

Total

31/12/2019
Homes

Dones
1
1
6
8

1
2
3

Total
1
2
8
11

31/12/2018
Homes

Dones
1
2
5
8

1
3
4

4 total
1
3
8
12
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“, 6.2. Informació sobre e/ període mig de pagament a proveïdors. Disposició final segona. “Deber d e
información” de la Llei 31/2014, d e l 3 de Desembre
A continuació es detalla la informació sol·licitada per la Disposició addicional tercera de la Llei 15/2010, de 5
de juliol, modificada per la disposició final segona de la llei 31/2014, de 3 de Desembre, preparada conforme
a la Resolució del ICAC de 29 de Gener de 2016, sobre la informació a incorporar de la memòria dels comptes
anuals abreujats en relació al període mig de pagament a proveïdors per operacions comercials:

Període mig de pagament a proveïdors

2019

2018

Dies

Dies

34

32

Conforme a la Resolució del ICAC, per al càlcul del període mig de pagament a proveïdors s'han tingut en
compte les operacions comercials corresponents a l'entrega de béns o prestacions de serveis meritats des de
la data d'entrada en funcionament de la Llei 31/2014, de 3 de desembre.
Es consideren proveïdors, a efectes de donar la informació prevista en aquesta Resolució, els creditors
comercials per deutes amb subministradors de bens o serveis, inclosos a la partida “Creditors per activitats i
altres comptes a pagar” al passiu corrent del balanç de situació abreujat.
S'entén per “Període mig de pagament a proveïdors” el termini que transcorre des de I ‘entrega dels béns o
de la prestació dels serveis a càrrec del proveïdor i el pagament material de I ‘operació.
17. Fets posteriors al tancament
Com a conseqüència de I ‘actual crisis sanitària a causa del COVID-19, la Fundació està duent a terme les gestions
oportunes amb l'objectiu de fer front a la situació, considerant que es tracta d'una situació temporal i que les
mesures adoptades permetran afrontar ets pagaments i compromisos futurs.
Dins les mesures cal destacar el fet que el passat mes de juliol del 2020 la Fundació va rebre un préstec per valor
de 120.000 euros amb un venciment a quatre anys i una carència de 12 mesos. Aquest fet junt amb la posada en
funcionament de plans específics per la millora i la gestió eficient de la liquiditat permetran afrontar els pròxims
pagaments.
Addicionalment, la Fundació està portant a terme una sèrie de mesures per tal de minimitzar el seu impacte
econòmic.
Tenint en compte tots aquests factors, els patrons consideren que les mesures adoptades permetran seguir aplicant
el principi d’entitat en funcionament.

Barcelona, 31 d’ agost del 2020
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