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INFORME D'AUDITORIA INDEPENDENT DE COMPTES ANUALS

Als Membres del Patronat de la FUNDACIO LA VALL,

Informe sobre els comptes anuals

Hem auditat els Comptes Anuals adjunts de la FUNDACIO LA VALL,
que comprenen el balanq a 3L de desembre de 201.6, el compte de pdrdues i guanys,
l'estat de canvis en el patrimoni net i la memdria corresponents a l'exercici anual
finalitzat en aquesta data.

Responsabilitat dels patrons en relaci6 amb els comptes anuals

Els Patrons s6n els responsables de formular els Comptes Anuals
adjunts, de forma que expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situaci6
financera i dels resultats de la FUNDACIO LA VALL, de conformitat amb el marc
normatiu d'informaci6 financera aplicable a l'entitat, que s'identifica en la Nota 2 de
la memdria adjunta, i del control intern que considerin necessari per a permetre la
preparaci6 dels comptes anuals lliures d'incorrecci6 material, deguda a frau o error.

Responsabilitat de l'auditor

La nostra responsabiiitat 6s expressar una opini6 sobre els Comptes
Anuals adjunts basada en la nostra auditoria. Hem dut a terme la nostra auditoria
de conJormitat amb ia normativa reguladora de l'auditoria de comptes vigent.
Aquesta normativa exigeix que complim els requeriments d'dtica, aixi com que
planifiquem i executem l'auditoria a la fi d'obtenir una seguretat raonable que els
comptes anuals estan lliures d'incorreccions materials.

Una auditoria requereix 1'aplicaci6 de procediments per a obtenir
eviddncia d'auditoria sobre els imports i la informaci6 revelada en els comptes
anuals. Els procediments seleccionats depenen del judici de l'auditor, inclosa la
valoraci6 dels riscos d'incorrecci6 material en els comptes anuals, deguda a frau o
error. En efectuar aquestes valoracions de risc, l'auditor t6 en compte el control
intern rellevant per a la formulaci6 per part de i'entitat dels comptes anuals, a fi de
dissenyar els procediments d'auditoria que siguin adequats en funci6 de les
circumstdncies, i no amb la finalitat d'expressar una opini6 sobre l'eficdcia del
control intern de l'entitat. Una auditoria tamb6 inclou 1'avaluaci6 de 1'adequaci6 de
les politiques comptables aplicades i de la raonabilitat de les estimacions comptables
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realitzades per la direcci6, aixi com 1'avaluaci6 de la presentaci6 dels comptes anuals
presos en el seu conjunt.

Considerem que l'eviddncia d'auditoria que hem obtingut proporciona
una base suficient i adequada per a la nostra opini6 d'auditoria.

Opini6

En la nostra opini6, els Comptes Anuals adjunts expressen, en tots els
aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situaci6 financera de la
FUNDACIO LA VALL a 31 de desembre de 20L6, aixi com dels seus resultats
conesponents a l'exercici anual finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc
normatiu d'informaci6 financera que resulta d'aplicaci6 i, en particular, amb els
principis i criteris comptables que hi estiguin continguts.

Informe sobre altres requeriments legals i reglamentaris

Dins dels comptes anuals, els patrons han incorporat determinats
aspectes sobre la situaci6 de la Fundaci6, l'evoluci6 de les seves activitats i sobre altres
assumptes (Annex). Hem verificat que la informaci6 comptable que cont6 l'esmentat
apartat concorda amb la dels Comptes Anuals de i'exercici2016. El nostre treball com
auditors es limita a la verificaci6 de l'esmentat annex amb l'abast esmentat en aquest
mateix pardgraf, i no inclou la revisi6 d'informaci6 diferent de l'obtinguda a partir dels
registres comptables de la Fundaci6.

Mantesa, a 18 d'abril de2017

a

a
Carretera de Santpedor, 2
Avinguda Diagonal, 608

(Plaga Bonavista) - Tel.93 874 40
-.Entresdl - Tel. 93 414 71 83

e- m ail: b u so u et @ b u sq u et. com

11 . 08243 MANRESA
08021 BARCELONA

R.O.A.C. S - 1.300



Nom : FUNDACIO LA VALL

Nirmero d'inscripcio : 393

Exercici comptable ; 2016 X Compiet D purtit

Balang abreujat

Exercici 2016

X?ltf&l^l ExERcrcr* | e*.*c,",*.,NUM. DELS COMPTES ACTIU

A) ACTIU NO CORRENT 240 395.64 1.269.381,66

l. lmmobilitzat intangible 0.00 232.32

202, (28A4. (2902) 1. Concessions adn-rinislratlves

206, (2806), (2906) 2. Aplicacions informdtiques b 23212

208, (2808), (2908) 3. Drets sobre b6ns cedits en us graturlament

20A,2A1 ,203, 205(2800), 4. Altres immobilitzats intangibles

12801 r. (2803). (2805). r29001
(2e01), (2e03), (2e05)

205 5. Acomptes

ll. lmmobilitzat material 5 r.040.576,38 102e.848.34

210,211, (2811), (2910), 1. Terrenys iConstrucclons 7sr.s?^1 3.i 77eris:i6

(2e1 1)

212.213,214, (2812), (2813), 2, Instal lacions, maquindria i utillatge 224a42.37 rse.sr6.sr

(2814). (2s12), (2913), (2e14)

215,216, (2815),(2816), 3.Mobiliari iEquipsperaprocessamentsd'informacio 4e07d2!, 5s71...7:l

(2915), (2s16)

217,218, (2817J, QBIB), 4. Alltre immr:bilitzat material 2.5re,ee i$tt 22

(.2917), (2918)

219 5. lmmobilizaciones materials en cLlrs iAcomptes 4413.12 2304s:

220, (2920)

221, (282), (2521)

lll. Inversions immobiliiries

1. Terrenys i bdns naturals

2. Consiruccrrrns

204.301.00

65 olir 34

13f fu?.00

6 199.819,26

65 698,31

lll r2a 9;:

3. Bens mobles

4. Acomptes

0.00 0 00

230, (291 e0)

lV. 86ns del patrimoni cultural

1. B6ns immobles

231 ,232,233, (29151\, 2. Arxrus, Biblioteques i Museus
(2e1s2), (29193)

234, 129194)

239

V. Inversions en entitats del grup i associades a 0,00 0,00

llarg termini

2403,2404, (2493\, 12494), 1. lnstfLjments de patrinroni
(2e33). (2e34)

2423,2424. (2953), (2954) 2. Credits a entitats

2413,2414, (2943) (2544) 3. Valors representatrus de deute

Vl. Inversions financeres a llarg lermini 10 0.00 3s.000,00

2405,250, (2495), (259), 1. Instruments de patrimoni
(2935), (296)

2425,252,253,254. \2955\, 2. Crddits a tercers
(2e8)

2415,251, (2945), (297) 3. Valors representatius de deute

255,258,26 4. Altres actius financers 350mt)0

-^*-474 --.---Vli: n"tiru p".l*po-u-t oit"tit



Nom : FUNDACIO LA VALL

NUmero d'inscripci6 : 393

Exercici comptable . 2016 X Complet f partil

NUM. DELS COMPTES ACTIU X?lt"tu"*^l EXERcrcr ru 
| 
exrncrcr N-r

B) ACTIU CORRENT 531.190,47 589.850,2:

'0
,31,32,33, 34,35, 36, (39), l.Existdncies

407
18.796,68 24.678,56

ll. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i ro 14s.334,10 r85.321,1e

altres comptes a cobrar

440,441,442, (447) 1. Usuaris i deutors por vendes i prestacio de serveis el 153,e8 11i207.s3

443, (4933), (4934), (4935) 2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades

444 3. Patrocinadors

445,446,449, (490) 4. Altres deutors 54c08.44 s4008,41

460,464,544 5. Personal 76,17 loooo

4709 6. Actius per impost corrent es,r1 4,811

4700,4707,4708,471,472, 7. Altres crddits amb les Administracions PIbliques
473

558 B. Fundadors i socis per desemborsaments pendents

lll. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini 0,00 0,00

5303, 5304, (5393), (5394), 1. Instruments de patrimoni
(se33), (5e34)

5323,5324,5343,5344, 2. Cr6dits a entitats
(5953), (5e54)

5313, 5314, 5333, 5334, 3. Valors representatius de deute
(5e43), (5e44)

5353, 5354, 5523,5524 4. Altres actius financers

lV. Inversions financeres a curt termini

5305, 540, (5395), (549), 1. Instruments de palrimoni
(5e35), (5e6)

5325, 5345, 542,543,547, 2 Crddits a tercefs
(5e55). (se8)

531 5, 5335, 541, 546, (5945), 3. Valors representatius de deute
(5e7)

5355, 545, 548, 551, 5525, 4. Altres actius financers
554, 5590, 565, 566

248.164.16 251.932,19

37 500 01

24!.164 10 25443:.18

4.7?9,94 1.714,11480. 567 V. Periodificacions a curt termini

570. 572,574

576

Vl. Efectiu i altres actius liquids equivalents

1. Tresorerla

2. Altres actius liquids equtvalents

1 14.165,59

114 165.59

106.143,

r06.143

TOTAL ACTIU (A+B) 1 771 586,1 1 1 859.23



Nom : FUNDACIO LA VALL

Nimero d'inscripci6 : 393

Exercici comptable : 2016 X Comptet I purtit

NUM. DELS COMPTES PATRIMONI NET IPASSIU ,1"#irtu"-:^l EXERcrcr ru lrxrncrcr r'r-r

A) PATRIMONI NET 664.539,42 1.754.527,40

A-1) Fons propis 178.704,23 1.250.001,29

l. Fons dotacionals o fons socials

1. Fons dotacionals o fons socials

2" Fons dotacionals o fons socials pendents de
oesemD0rsar

12,17 587.132,44 587.132,44

537 132,4a 547 132.44100,101

(103), (104)

102 ll. Fons especials

ill Excedents d'exercicis anteriors

1. Romanent

2. Excedents negatius d'exercicis anteriors

12 662.868,85

66?.363,85

666.034,62

006.034.62120

121

124 lV. Excedents pendents d'aplicaci6 en activitats
estatuteries

129 V. Excedent de I'exercici (positiu o negatiu) ,71.297,06 -3.165,77

Vl. Aportacions per a compensar pdrdues118

130

131

132

137

A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres
ajustaments

1. Subvencions oficials de capital

2. Donacions i llegats de capital

3. Alkes subvencions, donacions i llegats

4. lngressos fiscals a distribuir

{85.835,19 504.526,51

"106.914.26 4?3 010.4?

78 920 93 81.516,09

B} PA$SIU NO CORRENT 0.00 0.00

14 l. Provisions a llarg termini

ll. Deutes a llarg termini o,oo o,oo

1605, 170 1. Deutes amb entitats de crddit

1625,174 2. Creditors per arrendament financer

1615, '1635, 171,172,173, 3. Altres der:tes a llarg termini
175. 176.180, 185, 189

1 603, 1604, 1613, 1614,1623,
1 624. 1 633, 1 634

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

479 lV. Passius per impost diferit

'181 V. Periodificacions a llarg termini



Nom : FUNDACIO LA VALL

Nilmero d'inscripcio : 393

Exercici comptable : 2016 X Comptet t] puttit

NUM. DELS COMPTES PATRIMONI NET I PASSIU ,.X?T,=nntu"-:^l 
EXERcrcr ru 

| 
rxrncrcr ru-r

107.046,69 104 704,0(C} PASSIU CORRENT

499, 529 l. Provisions a curt termini

ll. Deutes a curt termini 11 r.367,66 26r,5s

5105,520,527 I. Deutes amb entita'ts de credit 1.367.$0 26a.55

5125,524 2. Creditors per arrendament financer

5115,5135, 5145,521,522, 3.Altresdeutesacufttermini
523, 525,528, 55'1, 5s4,

5525, 555, 5565, 5566, 560,
561. 569

5103, 5104, 51 13, 51 14, lll. Deutes amb entitats del grup i associades a curt
5123. 5124.51 33, 51 34,
5143.5144,5523.5524.

5563. 5564

400. 401, 403. 404.405, (406)

41

465, 466

475, 476, 477

lV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar

1. Proveidors

2. Creditors varis

3. Personal (remuneracrons pendents de pagament)

4. passius per rmpost corrent i altres deutes amb les
Administracions PIbliques

5. Acomptes d'usuaris

V. Periodificacions a curt termini

105.679,03

30 980.82

1813844

22 453.91

34.086 86

I 04.435,54

40.803.23

10 692,60

2t 2T3,ts9

31 465.77

448

48s, 568

TOTAL PATRIMONINET I PASSIU {A+B+C) 771 586,1 i 1 859 ?31 89



Nom : FUNDACIO tA VALL

Nimero d'inscripcio : 393

Exercici comptable: 2016 X Complet L-] partit

Compte de Resultats abreujat

NUM. DELS COMPTES
NOTES DE

LA MEMORIA

(Deure) Haver

EXERCICI N IEXERCICI N-1

1. Ingressos per les activitats

700. 705, t706). (708). \709) a/ Venoes i prestacions de servejs

721

722,723

724

728

727

(6s8)

b) lngressos rebuts amb cardcter periddic

c) lngressos de prornooions, patrocinadors i col laboracions

d) Subvencions oficials a les activitats

e) Donacions i altres ingressos per a activitats

f) Altres subvencions, donacions i llegats de l'exercict
incorporats al resr,tat de I'exerc c,

g) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts

21

21

1.031.019,24 1.037.226,22

1 orn 641 25 1 C07 9!6.83

2 859 t9 2.887 60

11 ,18.8t 26 341.79

2. Ajuts concedits i altres despeses -s03,80 -834,1

(650), (651), (652),729 a) Ajuts concedits 1 -srj3 80 -834.1

(653), (654) b) Despeses per col'laboracions i per I'exercici del cdrrec de
membre de I'organ de govern

(6930), 71-,7930 3. Variaci6 d'existincies de productes acabats i en curs de
fabricaci6

4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu73

5. Aprovisionaments 15.3 .165.13i,88 .146.561,84

(600), (601), (602), 606, 608, a) Consums i deterioranrent d'existdncies 21 "163 117.11 ,146 i61 B{

609, 61 
-, (6931 ), (6932),

(6933), 7931, 7532, 7933

(607) b) Trebal s realitzats per altres enlitats .2\j14 t7

752

751 . 753. 754.7 55. 759

6. Altres ingressos de les activitats

a) lngressos per arrendaments

b) Altres ingressos accessoris i altres de gesti6 corrent

17

21

21

22.057,67

720.00

2.1tJT.t)1

16.535,?

720.r.

r58152

(64) 7. Despeses de personal 15.3 774.1f5,76 -711.444

.145.547,93

-r57 503.C9

40 3!4.49

1ti 87C,49

-805,:t3

.10 122.98

.1 !03 18

,3.5?1 Ql

.55 912 11

,28.6{3.5r

-1 155 1J

1311t29

8" Altros despeses d'explotacio

a) Serveis exteriors

itr ) Recerca i desenvolupament

az ) Arrendaments i cdnons

a.t ) Reparacions i conservacio

ar ) Serveis professionals independents

as ) Transports

ao ) Primes d'assegurances

az ) Serveis bancarls

aa ) Publicitat, propaganda i reiacions p0bliques

as ) Submtnrstraments

ato ) Altres serveis

(631), (634),636, 639 b) Tributs

(655), (694), (695), 794, 7954 c) Pdrdues, deteriorament i vartaci6 de provrsions per

operacions de les activitats

/AqA\ /AqO\ d) Allres despeses de gestio correnl

(620)

{621)

(622)

(623)

(624)

(625)

(626)

{627)

(628)

(62e)

21

21

21

21

21

l1

21

21

21

15 3

54.426,08

51.127 48

r 395,i6

33.i83,6i

22 232,34

'41 1 !4

9.72C 9A

.r.062 80

B 5t)3,?2

43 727,9C

32 16q,01

-1 293 6C

- Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo



Nonr : FUNDACIO LA VALL

Nr,imero d'inscripcio : 393

Exercici comptable : 2016 X Comptet I partii

NUM, DELS COMPTES
NOTES DE

-A MEMORIA

(Deure) Haver

EXERCICI N IEXERCICI N.1

(68) 9. Amortiteaci6 de l'immobilitzat ,a .fa 552,T4 .76 822,26

725,726 10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al
resu Itat

13.21 t8.691,32 18.691,3?

7951. 7952.7955. 7956 11. Exc6s de provisions

12. Deteriorament i resultat per alienacions de "$.71414 0.00

l'immobilitzat

(690), (691), (692),790,791, a) Deterioramenls i perdues
792

(670), (671), (672),770,771, b) Resulta'is per alienacions i altres 16.7T4,T4

772

(678), 778 13. Altres resultats 15,17 54918 2473.JJ

t) RESULTAT D',EXPLOTACIO
(1 +2+3+4+5+6+7+8+9+1 0+1 1 +1 2+l 3)

12.086.99 .5.888.55

760,761,762,769'l4.lngressosfinancers 812 57 2722,78

(660). (662). 1665). (669) 15. Despeses financeres -22,19

16. Variaci6 de valor raonable en instruments financers

(668), 768 J7. Diferdncies de canvi -0,45

18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments 0,00 0,00

financers

696), (697), (698), (699), 7S6, a) Deterioraments i pdrdues
757.798,799

(666), (667), (673), 766, 773 b) Resultats per alienacions i altres

il) RESULTAT FTNANCER (14+15+16+17+18) 789 S] 2 722 7A

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS {I +II) -11.297.06 -3.165.7

(6300f,6301', (633),638 19. lmpostos sobre beneficis

rv) RESULTAT DE L',EXERCICI(lll+ 19) 1.297,06 ,3 165,77

- Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo
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"FUNDACIO LA VALL" niqina l

MEMORIA CORRESPONENT A L'EXERCICI 2OL6
(imports expressats en euros)

1. Activitat de I'entitat

_ IDENTIFICACI6

La Fundacio La Vall es va constituir el 9 d'abril de 1988 davant el notari de
Solsona senyor Pedro B. Ortiz Barquero. En virtut de l'Ordre del conseller de
Justicia de 7 d'octubre de 19BB es va inscriure, amb el numero 393, en el
Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya.

D'acord amb el que disposen els Estatuts de la FUNDACIO LA VALL,
aquesta te per objecte I'organitzacio i funcionament d'una Residencia d'avis a
Sant Lloreng de Morunys, i la realitzacro d'a-ltres serveis benefics i socials,
segons s'estableix a l'article 1 dels seus Estatuts.

El domicili i centre on la Fundacio desenvolupa la seva activitat estA situat
a Sant Lloreng de Morunys, Carretera de Berga, s/n.

_ ACTIVITATS DESENVOLUPADES DUP.ANT L'ANY I ELS USUARIS O ELS
BENEFICIARIS DE LES ACTIVITATS DESCRITES

S'adjunta en els presents Comptes Anuals ANNEX on es detalla amb mes
desglos les activitats portades a terme duralt l'exercici 2076, aixi com els
usuaris o els beneficiaris de les activitats descrites.

* AJUTS ATORGATS

La Fundacio ha atorgat ajuts durant l'exercici 2016 per valor de
903,80 euros a la Fundacio Marato de TV3 (834,17 euros l'any 2015).

_ ACCIONS DUTES A TERME PER PROMOURE CONDICIONS D'IGUALTAT
ENTRE DONES I HOMES

La Fundacio ha dut a terme totes 1es seves activitats,
independentment del sexe dels usuaris o beneficiaris d'aquestes activitats.
Totes 1es accions realitzades shan dut a terme promovent les condicions
d'igualtat entre homes i dones i sense fer diferenciacions entre aquests.

2. Bases de presentaci6 dels comptes anuals

Bls aspectes a tenir en compte a les bases de presentacio dels
Comptes Anua-ls de la Fundacio han estat els que seguidament es detallen:
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a) Imatge fidel:

No han existit raons excepcionals que hagin recomanat la no aplicacio
de disposicions legals en materia de comptabilitat, per a mostrar la imatge
fidel a que es refereix la legrslacio vigent en materia d'entitats sense afany de
lucre.

b) Principis comptables:

Tant en el desenvolupament del proces comptable de 1'exercici
economic, com en la confeccio dels presents Comptes Anuals, no ha estat
vulnerat cap principi comptable obligatori a que es refereix la part primera de
Pla General de Comptabilitat i I'adaptacio sectoria-l en materia d'entitats sense
afa.ry de lucre dictada pel Decret 25912008, de 23 de desembre, de la
Generalitat de Catalunya.

cf Aspectes critics de la valoraci6 i estimaci6 de la incertesa:

c.1) No existeixen dades rellevants sobre l'estimacio d'incerteses en la
data de tancament de 1'exercici.

c.2\ No existeixen canvis en estimacions comptables que siguin
signi{icatius i que afectin l'exercici actua-l o que puguin afectar a exercicis
futurs.

c.3) A data de tancament de l'exercici l'organ de govern de l'entitat no
te consciencia de l'existencia d'incerteses importants, relatives a fets o

condicions que puguin aportar dubtes significatius sobre la possibilitat que
l'entitat segueixi funcionant normal.ment. Els comptes anuals shal elaborat
d'acord amb el principi d'entitat en funcionament.

d) Comparaci6 de la informaci6:

Els Patrons de la Fundacio presenten, a efectes comparatius, amb
cadascuna de les partides del balanq de situacio, del compte de resultats, i de
l'estat de canvis en el patrimoni net, a mes de les xifres de l'exercici 2O16, les
corresponents a l'exercici anterior.

e) Agrupaci6 de partides:

No existeixen partides que hagin estat objecte d'agrupacio.

ff Elements aplegats en diverses partides:

No existeixen elements patrimonials de lActiu o del Passiu que figurin
en mes d'una partida del BalanE.

g) Canvis en criteris comptables.

No hal existit canvis de criteris comptables durant el present exercici ni
1'anterior.
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h) Correcci6 d'errors:

No han existit correccions d'errors durant el oresent exercici ni
I'anterior.

3. Excedent de l'exercici

PROPOSTA DAPLICACIO Dtr L'BXCEDENT DE L'EXERCICI

A continuacio es detalla la proposta d'aplicacio de I'excedent de
I'exercici:

Bases de repartiment Import 2O16 Import 2O15

Excedent de lexercici

Total base de repartiment= Total aplicaci6

Aplicaci6 a

-7t.297,06 -3.165,77

-7L.297,06 -3.L65,77

Import Import
Fons dotacional
Fons especials
Romanent
Compensaci6 d'excedents negatius d'exerc.anter

Total aplicaci6=Total base de repartiment

-7 r .297 ,06 -3 . 165 ,7 7

-71.297,06 -3.t65,77

+. Normes de registre i de valoraci6

Criteris comptables aplicats en relacio amb les partides seguents:

a) Immobilitzat intangible.

CAPITALITZACTO

Per a-l reconeixement inicia,l d'un immobllitzat de naturalesa intangible,
€s precis que, a mes de complir la definicio d'actiu i els criteris de registre o

reconeixement continguts en el Marc Conceptua-l de la Comptabilitat,
compleixi el criteri d'identificabilitat.

Els diferents conceptes que configuren I'IMMOBILITZAT INTANGIBLE
slran caprtalrtzat pel seu preu d'adquisicio o cost de produccio.

AMORTITZACIO

Slran seguit el mateixos criteris d'antortitzacio que en f immobtlitzat
material.
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b) Immobilitzat material.

CAPITALITZACIO

Forma ordinaria d'adquisicio :

Els elements de I'IMMOBILITZAT MATERIAL adquirits mitjangant
contracte de COMPRAVENDA o PRODUCCIO PROPIA shan caprtaJttzat pel seu
preu d'adquisicio o cost de produccio respectivament.

Formes especials:

Donacio: LTMMOBILITZAT MATERIAL adquirit mitjanEant donacio,
sha capitalitzat pel seu valor raonable en el moment de I'aportacio.

AMORTITZACIO

Les amortitzacions practicades s'identifiquen amb la depreciacio que
normaLment paterxen els bens de I'immobilitzat per :

- Us i desgast fisic esperat.

- Obsolescencia.

- Limits lega1s o altres que afectin I'us de l'actiu.

La dotacio anual reaJitzada sha determinat aplicant un metode
sistematic que permet distribuir el preu d'adquisicio o cost de produccio
durant la vida util estimada de I immobilitzat.

CORRECCIONS VALORATIVtrS PER DETERIORAMENT

No ha estat necessari recon,3ixer correccions val.oratives per
deteriorament ja que les arnortitzacions han cobert perfectament la depreciacio
experimentada en cada un dels bens, i no shan produit a-ltres perdues
reversibles sobre els mateixos.

CAPITALITZACIO DE DESPEStrS FII{ANCERES

No shal capitalitzat interessos ja que no shan complert els requisits
exigits per dur-ho a terme, considerant-se com un a despesa mes de i'exercici.

COSTOS D'AMPLIACIO, MODERNITZACIO I MILLORA

No shan produit durant l'exercici partides que puguin ser considerades,
a judici del Patronat de I'Entitat, com ampliacio, modernitzacio o millora de

1'Imm o b ili tzat M aterial.
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COSTOS DE DESMANTALLAMENT O RETIRADA, I COSTOS DE
REHABILITACIO

A judici dels organs de govern de I'Entitat, durant I'exercici no
existeixen obligacions assumides derivades de desmantellament o retirada de
1'Immobilitzat Material.

TREBALLS EFECTUATS PER AL PROPI IMMOBILITZAT

L'Entitat no ha dut a terme durant l'exercici economic treballs oer al
propi Immobilit zat M ateriaJ.

IMMOBILTTZAT CEDIT PER L'ENTITAT SENSE CONTRAPRESTACIO

Les cessions d'immobllttzat sense contraprestacio, de forma indefinida o
per un temps igual o superior a la vida util de I'actiu, shan comptabilitzat com
una despesa en el compte de resultats pel valor en llibres de l'actiu cedit.

c) Inversions immobiliiries

CAPITALITZACIO

Forma ordinAria d'adquisicio:

Els elements de les INVERSIONS IMMOBILIARIES adquirits
mitjanqant contracte de COMPRAVENDA o PRODUCCIO PROPIA shan
capttalitzat pel seu preu d'adquisicio o cost de produccio respectivament.

Formes especials:

Donacio: Les Inversions Immobilidries adquirides mitjanqant donacio,
slran capitalitzat pel seu valor raonable en el moment de l'aportacio.

AMORTITZACIO

Les amortitzacions practicades s'identifiquen amb la depreciacio que
normalment pateixen els bens considerats com a inversions immobiliAries per:

- Us i desgast fisic esperat.

- Obsolescencia.

- Limits legals o altres que afectin l'us de l'actiu.

La dotacio alual reaJitzada s?ra determinat aplicant un metode
sistemAtic que permet distribuir el preu d'adquisicio o cost de produccio
durant la vida util estimada de la Inversio ImmobiliAria.
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CORRECCIONS VALORATIVES PER DETtrRIORAMENT

No ha estat necessari reconeixer correccions vaLoratives per
deteriorament ja que les atnortitzacions han cobert perfectament la depreciacio
experimentada en cada un dels bens, i no s?ran produit altres perdues
reversibles sobre els mateixos.

CAPITALITZACIO DE DESPEStrS FINANCERES

No shan capitalitzat interessos ja que no shan complert els requisits
exigits per dur-ho a terme, considerant-se com un a despesa mes de l'exercici.

COSTOS DAMPLIACIO, MODERNITZACIO I MILLORA

No s?ran produit durant l'exercici partides que puguin ser considerades,
a judici del Patronat de l'Entitat, com ampliacio, modernitzacio o millora dels
elements que formen part de les Inversions ImmobiliAries.

COSTOS DE DESMANTALLAMENT O RETIRADA, I COSTOS DE
REHABILITACIO

A judici dels organs de govern de I'Entitat, durant I'exercici no
existeixen obligacions assumides derivades de desmantellament o retirada de
les Inversions ImmobiliAries.

TREBALLS EFECTUATS PER LES PROPIES INVERSIONS IMMOBILIARIES

L'Entitat no ha dut a terme durant l'exercici economic treballs efectuats
per ies seves propies inversions ImmobiliAries.

d) Arrendaments

C O M PIAB ILITZ ACIO D E C O NTRACTB S D ARRENIDAM ENT FI NANCER

No hi ha hagut cap contracte d'arrendament considerat com a financer
que tingues vigencia durant I'exercici.

C O M PTAB ILITZACIO D E C O NTRACTE S D ARRENDAM trNT O PtrRATIU

Concepte

Es tracta d'un acord mitjangant el qual l'arrendador conve amb
I'arrendatari el dret a usa-r un actiu durant un periode de temps determinat, a
canvi de percebre un import unic o una serie de pagaments o quotes, sense
que es tracti d'un arrendament de caracter financer.
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Comptabilitzacio

Els ingressos i despeses, corresponents a l'arrendador i a l'arrendatari,
derivats dels acords d'arrendament operatiu son considerats, respectivament,
com a ingres i despesa de l'exercici en que es meriten, i s'imputen al compte
de resuitats.

e) Instruments financers

I- ACTIUS FINANCERS

1.a) Actius financers a cost amortitzat

Criteris emprats per ct la qualifi"cacio

En aquesta categoria shan classificat:

a) Credits per operacions de les activitats: actius financers que
s'originen en la venda de bens i la prestacio de serveis per
operacions de trAfic de I'entitat, i

b) Credits per la resta d'operacions: son aquells actius financers que tot
i no tractant-se d'instruments de patrimoni ni derivats, no tenen origen en les
activitats de l'entitat i els seus cobraments son de quantia determinada o

determinable. Es a dir, inclou els credits diferents del trdfic de I'entitat, els
valors representatius de deute adquirits, cotitzats o no, els diposits en entitats
de credit, bestretes i credits a1 personal, les fiances i diposits constituits, els
dividends a cobrar i els desemborsaments pendents a curt termini sobre fons
dotaciona-ls, fons socia-ls i fons especials.

Valoracio inicial

Els actius financers inclosos en aquesta categoria es vaLoren inicia-lment
pel cost, que equival al valor raonable de la contraprestacio lliurada mes els
costos de transaccio directament atribuibles; no obstant arxo, aquests ultims
es poden registrar en el compte de resultats en el moment del seu
reconeixement inicial.

No obstant el que sha assenyalat en el parAgraf anterior, els credits per
operacions de 1es activitats amb venciment no superior a un any i que no
tinguin un tipus d'interes contractual, aixi com les bestretes i crbdits al
personal, les fiances, els dividends a cobrar i els desemborsaments pendents
sobre fons dotacionals, fons socials i fons especials, l'import dels quals
s'espera rebre a curt termini, es poden vaLorar pel seu valor nomina-l quan
l'efecte de no actuaJitzar els fluxos d'efectiu no sigui significatiu.
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Valoracio posterior

Els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu
cost amortitzat. Els interessos meritats shan de comptabllitzar en el compte
de resultats, aplicant el metode del tipus d'interes efectiu.

Les aportacions realitzades com a consequencia d'un contracte de
comptes en participacio i similars, es va-loren al cost, incrementat o disminuit
pel benefici o la perdua, respectivament, que corresponguin a l'entitat com a
particip no gestor, i menys, si s'escau, f import acumulat de les correccions
valoratives per deteriorament.

No obstant I'anterior, els actius amb venciment no superior a un any
que, d'acord amb allo disposat en 1'apartat anterior, es va-lorin inicialment pei
seu va-lor nominal, shan de continuar valorant per aquest import, llevat que
shagin deteriorat.

Deteriorament del u alor

S?ran practicat correccions valoratives donat que existeix evidencia
objectiva que el vaLor d'un actiu financer o d'un grup d'actius financers amb
caracteristiques similars de risc valorat col'lectivament, sha deteriorat com a
resultat d'un o mes fets que han tingut lloc despres del seu reconeixement
inicial i que han ocasionat una reduccio o retard en els fluxos d'efectiu futurs
estimats, que han estat motivats per la insolvencia del deutor.

La perdua per deteriorament del valor d'aquests actius financers es la
diferencia entre el seu valor en llibres i el valor actual dels fluxos d'efectiu
futurs que s'estima que genera-ran, descomptats al tipus dlnteres efectiu
calculat en el moment del seu reconeixement inicial. Per als actius financers a
tipus dlnteres variable, s?ra emprat e1 tipus d'interes efectiu que correspon a
la data de tancament dels comptes anuals d'acord amb les condicions
contractuals. En el calcul de les perdues per deteriorament d'un grup d'actius
financers shan utllitzat models basats en formules o metodes estadistics.

Les correccions valoratives per deteriorament, arxi com la seva reversio,
quan f import de la perdua disminuis per causes relacionades amb un fet
posterior, shan imputat com una despesa o un ingres, respectivament, en el
compte de resultats. La reversio del deteriorament te com a limit el va-lor en
llibres del credit que estaria reconegut en la data de reversio si no shagues
registrat el deteriorament del valor.

1.b) Actius financers a cost

Criteds emprats per a Ia qualificacio

En aquesta categoria es classifiquen les inversions en el patrimoni
d'entitats del grup, multigrup o associades, i la resta d'instruments de
patrimoni llevat que a aquests ultims els sigui aplicable alio que es disposa
sobre actius financers mantinguts per a negociar.
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Valoracio inicial

Les inversions en instruments de patrimoni inclosos en aquesta
categoria shan valorat inicialment al cost, que equival al valor raonable de la
contraorestacio lliurada mes els costos de transaccio directament atribuibles.

Valoracio posterior

Les inversions en instruments de patrimoni inclosos en aquesta
categoria shan valorat pel seu cost, menys, en el seu cas, I'import acumulat
de les correccions va-loratives per deteriorament.

Quan ha calgut assignar valor a aquests actius per baixa del balanE o

altres motius, s?ra aplicat el metode del cost mitjd. ponderat per grups
homogenis, considerant com a grup homogeni aquell en que els valors que
l'integren tenen drets iguals.

Deteriorament del u alor

Segons l'organ de govern de
reaJrtzacio de correccions valoratives
deteriorament en aquests actius.

I Entitat no ha estat necessaria la
ja que no sha produit cap tipus de

1.c) Interessos i dividends rebuts d'actius financers

Els interessos d'actius financers meritats amb posterioritat aI moment
de I'adquisicio shan reconegut com a ingressos en el compte de resultats. trls
interessos shan reconegut utilitzant el metode del tipus d'interes efectiu.

1.df Baixa d'actius financers

L'entitat dona de baixa un actiu financer, o part del mateix, quan
expiren els seus drets derivats o es cedeix la seva tituiaritat, sempre que el
cedent es desprengui dels riscos i beneficis significatius inherents a la
propietat de I'actiu.

2- PASSIUS FINANCERS

2.a) Passius financers a cost

Criteris emprats per a la qualificacio

En aquesta categoria shan classificat:

a) Debits per operacions de 1es activitats: aquells passius financers que
s'originen en la compra de bens i serveis per activitats de I'entitat, i

b) Debits per operacions no relacionades amb les activitats: aquells
passius financers qu.e, no tractant-se d'instruments derivats, no tenen origen
en les activitats.
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Valoraci6 inicial

Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren
inicialment pel seu va1or raonable que, llevat evidencia en contra-ri, es el preu
de la transaccio, que equival al valor raonable de la contraprestacio rebuda
ajustat pels costos de transaccio directament atribuibles.

No obstant l'assenyalat en el parAgraf anterior, els debits per operacions
de les activitats amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus
d'interes contractual, es va-loren pel seu vaLor nominal, quan l'efecte de no
actuafitzar els fluxos d'efectiu no sigui significatiu.

Valoracio postenor

Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu
cost amortitzat. Els interessos meritats es comptabilitzen en el compte de
resultats, aplicant el metode del tipus d'interes efectiu.

No obstant l'anterior, els debits amb venciment no superior a un any
que, d'acord con allo disposat en l'apartat anterior, es valorin inicialment pel
seu va-lor nominal, es continuen valorant per aquest import.

2.b) Reclassificaci6 de passius financers

L'entitat no ha reclassificat cap passiu financer inclos inicialment en la
categoria de mantinguts per a negociar a altres categories, ni d'aquestes a
aouelles.

2.c) Baixa de passius financers

L'entitat dona de baixa un passiu financer quan l'obligacio shagi
extingit.

ff Existdncies

CRITERIS DE VALORACIO

Els estocs shan valorat pel preu d'adquisicio, considerant-se com a tal
el que figura en factura mes totes les despeses addicionals que shan produit
fins l'arribada dels bens aI seu desti des del proveidor.

No sha inclos I'import de f impost indirecte deduible excepte en els
casos que no ha estat recuperable.
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CORRECCIONS VALORATIVES

No shan dut a terme correccions de valor de les existencies ja que no
slra donat la circumstancia que el valor net realitzable sigui inferior al
determinat en funcio del preu d'adquisicio.

CAPITALITZACIO DE DESPESES FINANCERES

Les existencies no han necessitat un periode de temps superior a un
any per a estar en condicions de ser venudes, per tant, no shal inclos en el
preu d'adquisicio o cost de produccio, les despeses financeres.

gf Impost sobre beneficis.

DETERMINACIO I COMPTABILTTZACIO DE LTMPOST SOBRE BEI\EFICIS

Tot seguit s'explica el metode seguit per a la determinacio i
comptabilitzacio de L'IMPOST SOBRE BENEFICIS.

En primer lloc s?ran considerat les diferencies existents entre el resultat
comptable i el resultat fiscal, considerat aquest com la base imposable de
l'Impost sobre beneficis. Aquestes diferencies poden ser degudes a la desigual
definicio dels ingressos i despeses en els Ambits economic i tributari, als
diferents criteris temporals d'imputacio d'ingressos i despeses en els Ambits
indicats i a I'admissio, en l'esfera fiscal, de la compensacio de bases
imposables negatives d'exercicis anteriors.

Les diferencies resultants shan classificat en els apartats seguents:

- "Diferencies permanents", produides entre la base imposable de
l'Impost sobre Beneficis i el resultat comptable abans d'aplicar impostos de
l'exercici, i que no reverteixin en periodes subseguents, excloses les perdues
compensades.

- "Diferencies tempordries", existents entre la base imposable i el
resultat comptable abals d'aplicar impostos de I'exercici, l'origen de les quals
es en els diferents criteris temporals utilitzats per determinar ambdues
magnituds i que, per tant, reverteixen en periodes subseguents.

hf Ingressos i despeses.

CRITERIS GENERALS APLICATS

Ingressos

Els ingressos procedents de la venda de bens i de la prestacio de serveis
es valoren pel valor raonable de la contrapartida, rebuda o per rebre que,
llevat evidencia en contra, es el preu acordat per a aquests bens o serveis,
deduit f import de qualsevol descompte, rebaixa en el preu o d'a-ltres partides
similars que l'entitat pugui concedir, aixi com els interessos incorporats a1

nominal dels credits. No obstant aixo, shi poden incloure els interessos
incorporats als credits comercial.s amb venciment no superior a un any que no
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tinguin un tipus d'interes contractual, quan l'efecte de no actuaJrtzar els fluxos
d'efectiu no sigui significatiu.

Els impostos que graven les operacions de venda de bens i prestacio de
serveis que l'entitat ha de repercutir a tercers com f impost sobre el valor afegit
i els impostos especials, aixi com les quantitats rebudes per compte de tercers,
no formen oart dels insressos.

Els credits per operacions de les activitats es valoren d'acord amb allo
disoosat en la norma relativa a instruments financers.

Despeses

Les despeses meritades durant l'exercici han estat comptabilitzades
atenent a la naturalesa de les mateixes i imputades al capitol corresponent
del compte de resultats de I'Entitat.

i) Subvencions, donacions i llegats.

CRITERIS trMPRATS PER LA SEVA CLASSIFICACIO

Reconeixement

Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables shal
comptabilttzat inicialment, amb caracter general, com a ingressos directament
imputats al patrimoni net i shan reconegut en el compte de resultats com a
ingressos sobre una base sistemd"tica i raciona-l de forma correiacionada amb
les despeses derivades de la subvencio, donacio o llegat.

No obstant el que s'indica en el paragraf anterior, les subvencions,
donacions i llegats no reintegrables rebuts directament per incrementar el fons
dotaciona-l o el fons social de l'entitat, o per a compensar deficits d'exercicis
anteriors, no constitueixen ingressos, i shan registrat directament en els fons
propis, independentment del tipus de subvencio, donacio o llegat de que es
tracti.

Les subvencions, donacions i ilegats que tinguin carActer de
reintegrables es registren com a passius de I'entitat fins que adquireixin la
condicio de no reintesrables.

Valoracio

Les subvencions, donacions i llegats de
pel valor raonable de I'import concedit, i les
especie s?ran valorat pel valor raonable del
va,lors al moment del seu reconeixement.

caracter monetari s'han valorat
de caracter no monetari o en
be rebut, referenciats ambdos
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CRITERIS IMPUTACIO A RESULTATS

La imputacio a resultats de les subvencions, donacions i llegats que
tinguin el carActer de no reintegrables s'efectua atenent a la seva finalitat.

En aquest sentit, el criteri d'imputacio a resultats d'una subvencio,
donacio o llegat de carActer monetari ha de ser el mateix que I'aplicat a una
altra subvencio, donacio o llegat rebut en especie, quan es refereixin a
I'adquisicio del mateix tipus d'actiu o a la cancel'lacio del mateix tipus de
passiu.

A efectes de la seva imputacio en el compte de resultats, ca1 distingir
entre els seguents tipus de subvencions, donacions i llegats:

a) Quan es concedeixen per a assegura-r una rendibilitat minima o
compensa-r els deficits d'explotacio: s'imputen com a ingressos de I'exercici en
que es concedeixen, llevat si es destinen a finanqar deficits d'explotacio
d'exercicis futurs, cas en el qual s'imputaran en aquests exercicis.

b) Quan es concedeixen per a finangar despeses especifiques: s'imputen
com a ingressos en el mateix exercici en que es meriten 1es despeses que
estiguin finanqant.

c) Els imports monetaris que es reben sense assignacio a una finalitat
especifica s'imputen com a ingressos de l'exercici en que es reconeixen.

DtrTtrRIORAMtrNT
Es consideren en tot cas de naturalesa irreversible les correccions

valoratives per deteriorament dels elements en la part en que aquests
elements han estat finanEats gratuitament.

5. Immobilitzat material

5.1 Anilisi dels moviments

Les variacions enregistrades en aquest epigrafhan estat les seguents:

EXERCICI 2015

Naturalesa Saldo
3L.t2.L4

Addicions

Entrades
Comb

de
negoci

Aport.
no

dinerdria

Ampli/
millora

Sortida /
Baixa Trasp. Saldo

3 1.12.15

'lerrcnrrs i hcn s
naturals 230.739.57 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 230.739.57
Construccions 95L.2tO.74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 951.210.78
Maquinaria 36.5I"5.60 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 36.515.60
Utillatge i alters
instal lacions 422.659.30 27.r88,82 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 449.444.L2
Mobiliari 331.324.68 33.411.66 0,00 0.00 0.00 o.o0 0.00 364.736.34
E.P.I LL.326.69 |.r25,6r 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.452.30
Altre immobilitzat
mat 37.L54.2t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.L54.2L
Construccions en
curs 2.304.92 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.304.92

TOTAL IAI 2.O23.23s,75 6L.726.O9 o.oo o,oo o,oo o,oo o,oo 2.O44.96L.44
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Denominaci6 Saldo
3L.L2.14

Import
dotaci6

Cirrecs
per baixes Traspassos Saldo

3 1.12.15
A.A. Construccions 383.377.57 t9.024,22 0,00 0,00 402.40L.79
A.A. Maquinaria 26.7L6.O3 2.850,87 0,00 0,00 29.566.90
A.A. Utillatse i altres instal lacions 226.22s,57 40.984.34 0,00 0,00 267.209.9L
A.A. Mobiliari 305.502.97 6.505.18 0.00 0,00 3I"2.OO8.15
A.A. E.P.I 4.349,22 1.080,54 0,00 0.00 9.469.76
A.A. Altre immobilitzat 33.2o0.49 r .2 56 ,50 0,00 0,00 34.456.99

TOTAL {BI 983.411.85 7t.70L.65 o.oo o,oo 1.O55.113.50

VALOR NET COMPTABLE Saldo
31.L2.14

Saldo
3 1.12.15

IMMOBILITAT MATERIAL IA.BI 1.039.823.90 1.O29.848.34

EXERCICI2016

Naturalesa Saldo
3 1.12.15

Addicions

Entrades
Comb

de
negoci

Aport.
no

dineriria
Ampli/
millora

Sortida /
Baixa Trasp. Saldo

3r.L2.L6

Terrenys i bens
naturals 230.739.57 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 230.739.57
Construccions 95r.2LO.74 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 951.210.78
Macu 36.515.60 5.395,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 41.910.99
Utillatge i alters
instal'lacions 449.444.L2 89.4t1.70 0,00 0,00 0,00 18.200.51 0.00 521.O59.31
Mobiliari 364.736.34 1 .88 1 ,46 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 366.61"7.80
B.P.I L2.452.30 t.266,61 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 r.3.718.91
Altre immobilitzat
mat 37.L54.2r L217,20 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 38.371.41
Construccions en
curs 2.304,92 2.108,50 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 4.4t3,42

TOTAL (AI 2.O84.96L,44 101.280.86 o,oo o.oo o.oo (18.200.511 o.oo 2.164.O42.L9

Denominaci6 Saldo
31. r,2.15

Import
dotaci6

Cirrecs
per baixes Traspassos Saldo

3L.L2.t6
A.A. Construccions 402.40L.79 t9.024.22 0,00 0,00 421.426.O1
A.A. Maquinaria 29.566.90 2.879,58 0,00 0,00 32.446.44O
A.A. Utillatse i altres instal'lacions 267.209.9L 40 .7 57 .91 r.486.37\ 0.00 306.481.45
A.A. Mobiliari 312.OO8.15 B.496,6), 0,00 0,00 320.504.76
A.A. E.P.I 9.469,76 1 .285,90 0,00 0.00 10.755.66
A.A. Altre immobilit'zat 34.456.99 r.394,46 0,00 0,00 35.851".45

TOTAL (BI 1.O55.113.50 73.838.68 L.446371 o.oo L.L27.465.al

VALOR NET COMPTABLE Saldo
3 1.12.15

Saldo
3L.12.L6

IMMOBILITAT MATERIAL (A-B) L.O29.848,34 r..o40.576.38
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Detall dels immobles concrets que han causat increment:

No han existit increments d'immobles durant el nresent exercici ni en
1'exercici anterior.

Detall dels immobles concrets que han causat decrement:

No han existit decrements d'immobles durant e1 oresent exercici ni en
I'exercici anterior.

Mdtode de valoraci6 de les aportacions no dineriries d'immobles:

No hal existit aportacions no dinerAries d'immobles durant el present
exercici ni en I'exercici anterior.

5.2 Altra informaci6
a) Coeficients d'amortitzaci6 utilitzats per classes d'elements

Classes elements o/o arnottitzaci6

Construccions 2,00%
Maquinaria r20k-2041,
TIrill^t-^v LlraaLt3u rook-254k

Altres instal'lacions 8'k-I5o/o
Mobiliari 10,00%

Equips proces i.nformacio 25,00%
Altre immobilitzat 200k-250h

b) Caracteristiques de l'immobilitzat material no afecte
directament a les activitats.

Tots els elements estan afectes a les diferents activitats oue
desenvolupa la Fundacio.

c) Import i caracteristiques dels b6ns totalment amortitzats en fis,
distingint entre construccions i resta d'elements.

DESCRIPCIO BENS TOTALMENT AMORTITZATS EXERCICI EXERCICI
2016 2015

0,00 0,oo

4 36.879,7 3 42 | .664 ,59

436.879,73 42L.664,59

Construccions

Resta d'elements

TOTAL
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d) Subvencions, donacions i llegats rebuts relacionats amb
f immobilitzat material, indicant tamb6 I'import d'aquests actius.

6. Inversions immobiliiries
6.1 Descripci6 dels immobles

EXERCICI 20 15

Descripci6 de I'actiu subvencionat Import de I'actiu
Saldo de la

subvenci6 en
capital eL 2016

Saldo de la
subvenci6 en

capital el 20L5

Edifici de la Residencia 850.507.49 446.909.24 464.543,59

Mural 2.399,87 275,OO 425.O0
TOTAL 452.907.36 447.La4.24 464.964.59

Naturalesa Saldo
3L.L2.L4

Addicions

Entrades Comb. de
negoci

Aport. no
dineriries

Ampliacions/
millores

Sortides /
Baixes Traspis Saldo

3 1.12.15
Terrenys r b6ns
naturals 65.698,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.698.34
Construccions 224.962.67 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224.963.67

TOTAL 290.66L.OL 1,OO o.oo o.oo o.oo o,oo o.oo 290.662.OL

Denominaci6 Saldo
3L.L2.L4

Import
dotaci6

Ci.rrecs
per baixes Traspassos Saldo

3I".12.15

A.A. Construccions 4L.479.27 4.48r.74 0,00 0,00 86.361.O1
TOTAL 4L.479.27 4.48L.74 o,oo o,oo 86.361.O1

VALOR NET COMPTABLE
Saldo

3L.12.14
Saldo

3 1.12.15
INVERSIONS IMMOBILIARIES IA-BI 204.741.74 204.301,OO

Descripci6 dels immobles classificats com a inaersions
immobilidries

Finca Ps. De Cap de Bule, s/n (Sant Llorenq de Morunys)
Finca Cra. De Berga, 14 (Sant Lloreng de Morunys)
Ninxols (Sant Llorenq de Morunys)
Finca Cal Pinassa (Oden)
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EXERCICI 2016

Naturalesa Saldo
3 1.12.15

Addicions

Entrades Comb. de
negoci

Aport. no
dineriries

Ampliacions/
millores

Sortides /
Baixes Traspis Saldo

3L.t2.L6
Terrenys i bens
natlrrals 65.698.34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.698.34
Construccions 224.963.67 o.o0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224.963.67

TOTAL 290.662.OL o.oo o.oo o,oo o,oo o,oo o,oo 290.662.OL

Denominaci6 Saldo
31.12. t"5

Import
dotaci6

Cirrecs
per baixes Traspassos Saldo

31.L2.t6
A.A. Construccions 86.361.O1 4.48t,74 0,00 0,00 90.842.75

TOTAL 86.361.O1 4.44L.74 o,oo o.oo 90.842.75

VALOR NET COMPTABLE Saldo
3 1.12.15

Saldo
3L.12.L6

INVERSIONS IMMOBILIARIES (A-BI 204.301.OO L99.8t9.26

Descripci6 dels immobles classi.ficats com a inaersions
immobilid.ries

Finca Ps. De Cap de BaIQ, s/n (Sant Lloreng de Morunys)
Finca Cra. De Berga, 14 (Sant Lloreng de Morunys)
Ninxols (Sant Lloreng de Morunys)
Finca Cal Pinassa (Oden)

6.2 Altra informaci6

Exercici 2015

Tipus d'inversi6 Destinaci6 Ingressos
generats

Despeses
produides Restriccions Obligacions

contractuals

Flabitatge Ps. Cap de
Balc Lloeuer 0.00 0.00

Habitatge + sala
annexa Ps. Cao de Balc

Cessio a
Carites
Parroauial 0.00 0.00

3 habitatges Cra. De
Bersa

Cessio
Parroouia 0.00 0.00

Habitatge Cra. De
Berqa Llosuer 720.OO 3.1 14.38

Ninxols 0,00 0,00

Cal Pinassa 0,00 0,00

TOTAL 720.OO 3.114.38
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Exercici 2OL6

Subvencions, donacions i [egats rebuts relacionats amb les
inversions immobiliiries, indicant tamb6 I'import d'aquests actius.

7. B6ns del patrimoni histdric i cultural

L'Entitat no es titular de cap be que reuneixi 1es caracteristiques per a
ser considerat dins d'aquest apartat.

8. Immobilitzat intangible

8.1 Anilisi dels moviments

Les variacions enregistrades en aquest epigraf durant l'exercici han estat
les sesuents:

Tipus d'inversi6 Destinaci6 Ingressos
generats

Despeses
produides Restriccions Obligacions

contractuals

Habitatge Ps. Cap de
Balc Llosuer 0,00 0,00

Habitatge + sala
annexa Ps. Cap de Balc

Cessio a
Carites
Parrocuial 0,00 0,00

3 habitatges Cra. De
Berga

Cessio
Parroauia 0,00 0.00

Habitatge Cra. De
Berqa Llosuer 720,OO 3.0 19 . 59

Ninxols 0,00 0.00
Cal Pinassa 0,00 0.00
TOTAL 720.OO 3.O19.59

Descripci6 de I'actiu subvencionat Import de I'actiu
Saldo de la

subvenci6 en
capital 2OL6

Saldo de la
subvenci6 en
capital 2O15

Millores habitatses r94.tt2.69 I 1.050.95 r1.357,92
Herencia Cai Pinassa 30.000,00 27.600,OO 28.200.OO

TOTAL 224.1L2.69 38.650.95 39.557.92
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EXERCICI 2015

EXERCICI20T6

VALOR NET COMPTABLE Saldo
3 1.12.15

Saldo
3 1.12.16

IMMOBILITZAT INTANGIBLE {A - B I 232,32 o,oo

8.2 Altra informaci6

af Coeficients d'amortitzaci6 utilitzats per classes drelements.

Classes elements 7o amortitzaci6

Apllc acion s informatiqu es 33%

Naturalesa Saldo
3L.L2.L4

Addicions
Sortides
/ Baixes Traspis Saldo

3 1.12.15Entrades
Actius

generats
intern.

Comb.
de

negocis

Aport. no
dineriries

Aplicacions informatiq ues 4.262.22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.262.22
TOTAL (AI 4.262.22 o.oo o.oo o,oo o,oo o,oo o.oo 4.262.22

Denominaci6 Saldo
3t.L2.L4

Import
dotaci6

Cdrrecs
per baixes Traspassos Saldo

3 r..12.15

A.A.Aplicacions informatiques 3.39L.O2 638.88 0,00 0,00 4.O29.90
TOTAL IBI 3.391.O2 638.88 o,oo o.oo 4.029.90

VALOR NET COMPTABLE Saldo
3L.L2.L4

Saldo
3 1.12.15

IMMOBILITZAT INTANGIBLE (A. B I 47L.20 232.32

Naturalesa Saldo
3 1.12.15

Addicions
Sortides
/ Baixes TraspAs Saldo

3L,L2.L6Entrades
Actius

generats
intern.

Comb.
de

negocis

Aport. no
dineriries

Aplicacions informatiq ues 4.262.22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.262.22
TOTAL IAI 4.262.22 o,oo o.oo o,oo o.oo o.oo o.oo 4.262.22

Denominaci6 Saldo
3 1.12.15

Import
dotaci6

Cirrecs
per baixes Traspassos Saldo

3L.L2.16

A.A.Aplicacions informatiques 4.429.90 oaa 2a 0,00 0,00 4.262,22
TOTAL IBI 4.O29.90 232,32 o.oo o,oo 4.262.22
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b) Caracteristiques de I'immobilitzat intangible no afecte
directament a les activitats.

Tots els elements estan afectes a les diferents activitats oue
desenvolupa la Fundacio.

c) Import i caracteristiques dels immobilitzats intangibles
totalment amortitzats en frs.

EXERCICI EXERCICI
DESCRIPCIO BENS TOTALMENT AMORTITZATS 2OL6 2Ot s

Aplicacions informatiques

TOTAL

4.262,22 2.326,22

4.262,22 2.326,22

9. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar

9.1 Arrendaments financers

L'Entitat no es titular de cap be que reuneixi les caracteristiques per a
ser considerat dins d'aquest apartat.

9.2 Arrendaments operatius

La Fundaci6 com arrendadora

DESCRIPCIO DEL BE ARRENDAT

QUOTA
ARRENDAMENT

OPERATIU
RECONEGUT
cou uvcREs

EXERCICI 2016

QUOTA
ARRENDAMENT

OPERATIU
RECONEGUT
com rwcRrCs

EXERCICI 2015

Finca Cra.de Berga, l4 720.OO 720,OO

10. Actius linancers

10.1 Informacio relacionada amb el balanq

Categories d'actius financers, llevat de les inversions en el patrimoni
d'entitats del grup, multigrup i associades.
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Accions i
participacions
del patrimoni
(totes, excepte

part1c1p. empreses
qrrrn mrrlt i

assoc.l

Valors
representatius
de deute (tots
sense excepcio)

Altres

CATEGORIES 250 25t, 24r 242,243 ,252 , 253 , 254 ,

257 , 258, 26,2553

N N-1 N N-1 N N-1

Actius financers a cost amortitzat 0.00 35.000.00

Actius fin. mantinguts per a negociar

Actius financers a cost

TOTAL o.oo 35.OOO.OO

Instruments linancers a curt termlni

Accions i participacions
del patrimoni (totes,

FY.cnfc nerfl.rn

empreses grup, mult. i
assoc.)

Valors
represent
atius de

deute
(tots

SCNSC

excepcio)

Deutors comercials i
altres comptes a cobrar Altres

l"otrooor" 540,5305 541,531
4e.6 4e.1 4?C 42'l 4a.4

436, 437 , 44, 460,
4708, 544,558

532
542
548

qq<4 <<< q6< ?a

543 , 544 , 545, 546

559.255
N N-1 N N-1 N N-l N N-1

Actius financers a cost amortitzat 150.150,13 L70.750.92 232.097.3r 238.365.33
Actius fin. mantinguts per a
negociar

Actius financers a cost 0.00 37.500,01 i6.066.85 16.066.85

TOTAL o,oo 37.500.O1 150,150.13 170.750.92 248.164,t6 254.432.L4

TOTAL

CATEGORIES

N N-1

Actius financers a cost amortltzat 382.247 .44 444.116.25
Actius financers mantinguts per a
negociar
Actius financers a cost l6.066.85 53.566.86

TOTAL 398.3t4.29 497.6a3.Lt
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10.2. Correccions per deteriorament del valor originades pel risc de
credit

10.3 Usuaris i altres deutors

EXERCICI 2015

CLASSIFICATS A CURT TERMINI

Actius financers a

cost amortitzat

Actius linancers
mantinguts per a

negociar

Actius financers a
cost

Saldo final exercici 2O14 18,544.84

(+) Entrades o dotacions exerclcl
N 1.614,89

) Sortrdes o reduccions 14.725.r8

Saldo final exercici 2015 5.434.55

(+) Entrades o dotacions exercici
N 0,00

) Sortides o reduccions -523.31

Saldo final exercici 2O16 4.9Lt.24

SALDO
3L.L2.L4 Augments Disminucions SALDO

3 1.12.15

Usuaris i deutors per
vendes i prestacio de

SCTVClS

I 1 .535,53 r.oo7 .996,83 988.324,4s rr1.207 ,93

Personal 0,00 100,00 0,00 100,00

Altres deutors 54.OO8,44 a,q,764,6t 45.764,62 54.OO8,44

Administracions
oublicues I 15,25 4.82 I 1q Oq 4R9

TOTAL L45.659.22 1.O53.866.27 L.O34.204.30 165.321.19
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EXERCICI2016

SALDO
3 1.12.15 Augments Disminucions SALDO

3L.L2.L6

Usuaris i deutors
ner rrendes i

prestacio de serveis
rrr.207,93 t.oL6.64l,25 1.036.695,20 91. 153,98

Personal 100,00 76,47 100,00 76,47

Altres deutors 54.O08,44 36.435,66 36.43 5,66 54.008,44

Administracions
oublioues 4,82 95,21 4,82 o< .)r

TOTAL 165.321.19 1.O53.248,59 1".o73.235.68 145.334.10

La partida "Altres deutors" inclou els saldos existents a nom de la Sra.
Dolors Balague Ribera i Lluis Balague Ribera, que tenien un import de
87.I91,69 euros, dels quals, la Fundacio va percebre, en anys anteriors,
33.183,35 euros. La Fundacio vol presenta-r reclarnacio contra l'Entitat
Catalunya Caixa (actualment BBVA-CX) per tal de poder efectius els 54 mil
euros pendents de cobrament. La rao de la reclamacio es que el Sr. Lluis
Balague va fer hereva la seva germana Dolors i, en el residu, a la Fundacio
La Vall. Catalunya Caixa es nega a lliurar els imports restants, adduint que
la titularitat dels comptes era compartida. No obstant aixo, encara que fos
aixi, atCs que tots els ingressos provenien del Sr. Lluis Balague, la
Fundacio, pot fer seus la totalitat dels saldos, ja que el fet que hi hagi dos
cotitulars, no implica que la propietat sigui compartida, sino que la
propietat es de qui feia els ingressos als comptes.

1 1. Passius financers

1 1.1 Informacio relacionada amb el balanc

Categories de passius financers, llevat de les inversions en el patrimoni
d'entitats del grup, multigrup i associades.

Instruments financers a curt termini
Deutes amb entitats de crddit Obligacions i altres valors

negociables
Creditors comercials i altres

comptes a pagar

CATEGORIES 5ro,520,527 500,501,505,506 400, 401, 403, 404, 405, 406, 41
438, 465,466

N N,1 l\ N-1 N N-l

Passius financers a cost
amortitzat

1.367,66 268,55 7 1.592,17 72.769,77

Passius lin. mantinguts per
a negociar
TOTAL 1.367,66 268,55 7t.592.r7 72,769,77
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TOTAL

Altres

CATEGORIES 512, 513, 52r,523,
55 r,5525,5530,5532,555,5565.55

66,56, 559 1,194,509,51 r, 524,
525,526,56 1,569,1750

1\1 N-1 N N-t

Passius linancers a cost
amortitzat

72.959,83 73.038,32

Passius financers
mantineuts oer a negociar
TOTAL 72.959,83 73.O38.32

1 1.2 Classificacio oer venciments

11.3) L'import dels deutes amb garantia rea-l. amb indicacio de la seva forma i
natura,Iesa.

No hi ha DEUTES AMB GARANTIA REAL.

L2. Fons propis

Les variacions enregistrades en aquest epigraf han estat les seguents:

EXERCICI 2015

Fons Pdrdues
Fundacional Romanent i quanvs Total

Saldo 3r.12.14 587.132,44 67r.168,29 (5.133,66) 1.253.167,07
Distribucio del resultat
Resultat de l'exercici

(s.133,67) s.133,66 (0,01)
(3.165,77\ (3.165,77)

Passius financers amb
venciment

Import
venclment

exercici
N+1

Import
venciment

exercici
N+2

Import
venciment

exercici
N+3

Import
venciment

exercici
N+4

Import
venciment

exercici
N+5

Import
venciment
superior a

5 anys

TOTAL

Deutes amb entitats de
credit 1.367,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.367,66

Creditors per activitats i
a,ltres comptes a pagar 7 | .592,r7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 | .592,r7

TOTAL 72.959,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.959.83

Saldo 31.12.15 587.132,44 666.O34,62 (3.1'65,771 1.250.001,29
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EXERCICI2016

Fons
Fundacional

587.r32,44

Romanent

666.034,62
(3.r6s,77\

Pdrdues
i guanys TotaI

(s.165,77) r.2sO.OOr,29
3.165,77 0,00

(7 r.297 ,06l (7 r.297 ,06l

Saldo 31 .12.15
Distribucio del resultat
Resultat de l'exercici
Saldo 31.72.16 587 .t32,44 662.868,85 (7 r .297 ,06l | . r7 B .7 04 ,23

13. Subvencions, donacions i llegats

SUBVtrNCIONS, DONACIONS I LLEGATS DE CAPITAL DE L'EXERCICI 2015

ENTITAT
SALDO
INICIAL

ATORGADES
A L'ANY

BAIXES
DE L'ANY

TRASPAS A
RTATS.

SALDO
FINAL FINALITAT

I

I cnNcar- rcASS- 366.857,86 0,00 0,00 13.102,06 3s3.755,80
Construccio
residencia d'avis

DIPUTACIO DE LLBIDA 47.LLg.43 0,00 0,00 1.682,83 45.436,60
Construccio
residbncia d'avis

A.]UNTAMENT DE ST.LLORENQ
DE MORUNYS 2.200.59 0,00 0,00 100 ?,-) 2.OOL,27

Construccio
residencia d'avis

AJUNTAMENT DB LA COMA 2.O88,49 0,00 0,00 195,33 1.893,16
Construccio
residencia d'avis

AJUNTAMENT DE GUIXERS 2.O88,49 0,00 0,00 195,33 1.893,1.6
Construccio
residencia d'avis

PARROQUIA DE ST.LLORENQ LL.664,89 0,00 0,00 -306,97 Lt,357,92
Construccio
residencia d'avis

A.]UNTAMtrNTS DE LA VALL DE
LORD L8.75I",63 0,00 0,00 _7C1 C1 18.o30,42

Construccio
residdncia d'avis

SECTOR PRIVAT 43.O7L,44 0,00 0,00 r.538,27 41.533.17
Millores habitatge
Ps.Cap de Balq

IJERENCIES 28.8OO,OO 0,00 0,00 -600,00 24.2o0.OO
Herdncia finca
Cal Prnassa

PARROQUIA 575,OO 0,00 0,00 L 50,00 425,OO lvlura I

TOTAL 523.217,83 o,oo o,oo -18.691.32 504.526,51
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SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS DE CAPITAL DE L'EXtrRCICI 2016

ENTITAT
SALDO
INICIAL

ATORGADES
A L'ANY

BAIXES
DE L'ANY

TRASPAS A
RTATS.

SALDO
FINAL FINALITAT

GBNCAT- ICASS- 353.755.80 0,00 0,00 i3.102,06 340.653.74
Construccio
residencia d'avrs

D]PUTACIO DB LLEIDA 45.436.60 0,00 0,00 1.682,83 43.753.77
Construccio
residencia d'avis

A.JUNTAMENT DB ST.LLORENQ
DE MORUNYS 2.OOL.27 0,00 0,00 199,32 1.801.95

Construccio
residencia d'avis

AJUNTAMENT DE LA COMA 1.893.16 0,00 0,00 195,33 1.697.83
Construccio
residencia d'avis

AJUNTAMENT DE GUIXERS 1.893.16 0,00 0,00 L 95,33 1.697.83
Construccio
residencia d'avis

PARROQUIA DE ST.LLORENQ 1,L.357.92 0,00 0,00 -306,97 11.O50.95
Construccio
residencia d'avrs

AJUNTAMENTS DE LA VALL DE
LORD 18.O30,42 0,00 0,00 -72r,21 L7.309.2r

Construccio
residencia d'avis

SECTOR PRIVAT 41.533, L7 0,00 0,00 r.538,27 39.994.90
Millores habitatge
Ps.Cap de BalE

i'IBRENCIES 28.200.OO 0,00 0,00 -600,00 27.600.OO
Herdncia finca
Cal Pinassa

PARITOQUIA 42S,OO 0,00 0,00 150,00 275,OO Mural

TOTAL 504.526.51 o,oo o,oo - 18.691.32 485.835.19

SUBVtrNCIONS A L'EXPLOTACIO :

Durant l'exercici 2016 la Fundacio ha rebut 2.859,19 euros de
subvencio per pa-rt de la Seguretat social en concepte de bonificacio per
formacio (2.887,60 euros 1'any 2015).

La fundacio ha complert amb totes les condicions associades a les
subvencions, donacions i llegats rebuts.
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L4. Situaci6 fiscal

14.1. Impost sobre beneficis

El resultat de l'exercici ha estat negatiu de 7L297,06 euros, una vegada
deduida la despesa per Impost sobre Beneficis de 0,00 euros.

TIPUS IMPOSITIU

La Fundacio esta inclosa entre les Entitats regulades en el Titol II, de la
Llei49l2OO2 de23 de desembre de "Regimen fiscal de las Entidades sin fines
lucrativos y de los Incentivos fiscales a-l rnecerrazgo". La Fundacio ha
comunicat a lAdministracio TributAria I'opcio, tal i com preveu el Reial Decret
127Ol2OO3 de 10 d'octubre, per l'aplicacio del regim fiscal especial regulat en
Titol Ii de la LIei 4912002 ates que compleix tots els requisits establerts en
l'article 3er. de l'esmentada Llei.

D'acord amb el que estableix l'article 10 de la LIei a9l2OO2 de 23 de
desembre, el tipus impositiu aplicable als rendiments subjectes i no exempts,
obtinguts per les entitats incloses al Capitol II de l'esmentada L1ei, es del 10%.

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

Compte I A travEs
Delde

PiG I PiG

Rtat. comptable de l'exercici despres IS

Augments Disminucions

Impost s/ societats

Rtat. comptable abans de IS

Diferincies permanents

Rendiments exempts en base LIei 49 l02

-7 r.297 ,06

71.297.06

Base imposable (Result. fiscalf

L4.2. Altres tributs

No existeix cap circumstancia de caracter significatiu en relacio amb
altres tributs.



"FUNDACIO LA VALL" nioin2 28

15. Ingressos i despeses

15.1. Despeses derivades del funcionament de l'6rgan de govern

En el compte de resultats del present exercici no hi ha despeses
derivades del funcionament de I'organ de govern de l'entitat.

L5.2. Ajuts concedits i altres despeses

La Fundacio ha atorgat ajuts durant I'exercici 2016 per valor de
903,80 euros a la Fundacio Marato de TV3 (834,17 euros l'any 2015).

15.3. Aprovisionaments, Despeses de personal i P€rdues,
deterioraments i variaci6 de les provisions per operacions de les
activitats:

El detall i import de la partida dAprovisionaments es el seguent:

Concepte

Consum de bens destinats a les activitats

Treballs realitzats per a altres entitats

Variacio d'existdncies

EXtrRCICI2O16 EXERCICI 2015

157.235,83

2.Ot4,r7

5.BB 1,88

r49.557 ,87

0,00

-2.996,03

TOTAL

Concepte

Sous i salaris

Indemnitzacions

Seguretat Social a carrec de la fundacio

Altres carregues socials

165. 131,88

El detall i import de la partida de Despeses de personal es el seguent:

562.734,20

3.406,85

r57.r94,71

5.440,00

146.561,84

<4q 61 1 Cq

0,00

r62.203,60

3.233,00

EXERCICI2Ol6 EXERCICI 2015

TOTAL 728.775,76 7 r1.048,45
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Detall de la partida de perdues, deterioraments i variacio de les
provisions per operacions de 1es activitats:

Concepte

Perdues de credits per les activitats incobrables

Deteriorament de credits per les activitats

Reversio de1 deteriorament de credits per les activitats

EXERCICI2016 EXERCICI20L5

-523,31 0,00

0,00 -r.614,89

523,31 t4.725,r8
TOTAL 0,00 13.110,29

L6. Provisions i conting€ncies

No existeix la rubrica de provisions i contingencies, en el Passiu del
Balanq.

L7. Aplicaci6 d'elements patrimonials i d'ingressos a finalitats
estatutAries

17.1 Dotaci6 Fundacional

trXERCICI 2015

Actius no corrents que formen part de la dotacio fundaciona-l:

- Actius corrents que formen part de la dotacio fundacional:

La fundacio no disposa d'actius corrents que formin part de la dotacio
fundacional.

- Actius corrents i no corrents que no formen part de la dotacio
fundacional:

Tots els elements estan afectes a les diferents activitats que
desenvolupa la Fundacio.

Detall
Valor

comotable Vida frtil Amort.Acum. Deterioraments

Activitat que s'hi
desenvolupa

Construccions q97 1 2C 44, 50 anys 248.120,92 o,oo Residencia d'avis

TOTALS 547.L32.44 248.L20,92 o,oo
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trXERCICI2016

Actius no corrents que formen part de la dotacio fundacional:

- Actius corrents que formen part de la dotacio fundacional:

La fundacio no disposa d'actius corrents que formin part de la dotacio
fundacional.

- Actius corrents i no corrents que no formen part de la dotacio
fundacional:

Tots els elements estan afectes a les diferents activitats oue
desenvolupa la Fundacio.

L7.2 Finalitats Fundacionals

CAlcul pel qual es determinen les partides significatives a traves de les
quals es pot comprovar el compliment de les finalitats.

DESCRIPCIO EXERCICI
20t6

EXERCICI
2()15

INGRESSOS BRUTS

lnsressos oer ies activitats t.o3r.019 ,24 r.o37 .226,22

Altres insressos de les activitats 22.057,67 16.535,23

Altres resultats 649.18 2.473,33

Inqressos financers 812.57 2.722.78

Variacio deterioraments 0.00 13.110,29

TOTAL INGRESSOS BRUTS 1.O54.538.66 L.O72.067.45

Detall
Valor

comotable Vida itil Amort.Acum. Deterioraments

Activitat que s'hi
desenvolupa

Construccions 587.r32,44 50 anys 259.863,57 o,oo Residencia d'avis

TOTALS 587.1-32.44 259.463.57 o,oo
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DESPESES NECESARIES

Despcscs fincues lloeades 3.019,59 3.1 14,38

Desoeses financeres 22,19 0,00

Diferencies de canvi 0.45 o.oo

TOTAL DESPESES NECESARIES 3.O42.23 3.114.38

TOTAL INGRESSOS COMPUTABLES 1.O51.496.43 1.068.953.47

DESPESES I INVERSIONS ACTIVITAT FUNDACIONAL

Aiuts concedits 903. B0 834.17

A p ro vi s io n am e n t s 165.131.88 t46.561 ,84

Despeses de personal 728.775,76 7tr.048,45

Altres desoeses d'exolotacio 1 5 1 .406,49 155.543.84

Variacio provisions per operacions de les activitats 0,00 0,00

Adouisicions d'immobilitzat cue no esle subvencionat L 01.280,86 61.726,09

Resultat per alienacions i altres L6.7 t4.r4 0,00

Desoeses exceocionals 0,00 0,00

TOTAL ASSIGNACI6 TUWOECTONAL L.L64.2I2.93 L.O75.7t4.39

Determinacio del desti dels ingressos a finalitats fundacionals segons
el cue s'estableix leea-lment:

17.3 Compliment de Finalitats Fundacionals

Tal i com es deduek de l'apartat anterior, la Fundacio ha destinat mes
del 7Oo/o dels seus ingressos a fina-litats fundacionals, amb la qual cosa sha
complert amb el que s'estableix legalment.

Exercici
Ingressos

Computables

7o destinat a
finalitats

fundacionals

Despesa a
destinar a
acuvltats

fundacionals

Despesa
destinada a

activitats
fundacionals

Diferencia

20 15

2016

1.068.953,47

t.o51.496,43

7}ak

7 Oo/o

748.267,43

736.047 ,50

| .07 5.7 1 4 ,39

| .164.212,93

(s27.446,96)

(428.t65,43)
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18. Fets posteriors al tancament

Amb posterioritat a1 tancament, no sha produit cap fet significatiu que
afecti als presents Comptes Anua-ls.

19. Operacions amb parts vinculades

-Altres parts vinculades

Concepte Exercici 2016 Exercici 2015

Remuneracions organ govern 0,00 0,00

Remuneracions direccio s4.465,48 34.771 ,36

20. Altra informaci6

2O.1 Nombre mitji de persones ocupades en el curs de l'exercici,
distribuit per categories i desglossat per sexes

El nombre mitja de persones ocupades durant l'exercici, distribuit per
categories i desglossat per sexes, es e1 seguent:

2O.2 Cornponents de l'6rgan de govern

La composicio dels Membres del Patronat a 3 L-12-2O 16 es la seguent:

NOM CARREC PATRONAT
Francesc Xavier Mas i Pinto President
Antoni Bonet i Trilla Vicepresident
Ramon Besora i Canals Secretari
Josep Cases i Sala Tresorer
Xavier Galindo i Parres Vocal
Francesc Riu i Canudas Vocal
Joan Ruiz Sole Vocal
Maria Queralt Sa-la i Molas Vocal
Ferran Soria Lopez-Pena-lver Vocal
Josep Maria Sole Sanclimens President executiu

CATEGORIES TOTAL HOMtrS DONtrS

N N-1 N N-1 N N-l
Direccio 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00
Admin stracio 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00
Treballadors oualificats q .46 60'4 2,29 2,60 2 c.a 3,44
'lreballadors no oualificats 20,60 19,60 2,23 2,23 TB,37 L7,37

TOTAL 28,46 c7 64 4,52 49-? t? a4 22,8r
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2O.3 Tramitaci6 autoritzacions al protectorat

No hi ha tramitades autoritzacions al Protectorat per cap tipus
d'operacio.

2O.4 Operacions amb garantia

Segons les disposicions legals vigents les liquidacions dels impostos no
poden considerar-se definitives fins que no hagin estat inspeccionades per les
autoritats fiscals, o be hagi transcorregut el termini de prescripcio lega1.

A la data de formulacio de la present memoria els diferents impostos
als que estd. subjecte la Fundacio no han estat inspeccionats, no existint
segons els Patrons, contingencies significatives que poguessin derivar-se de la
revisio dels exercicis oberts a inspeccio.

2O.5 Retribuci6 auditors

En base aI que s'estipula a la Llei 4412OO4, de 22 de novembre, els
honoraris meritats per l'auditoria de l'exercici 2016 han estat de 3.925,00
Euros i per l'auditoria de I'any 2015 varen ser 3.840,00 Euros.

2O.6 Descripci6 de les entitats sotmeses a una unitat de decisi6
quan l'Entitat sigui de major actiu

Durant I'exercici al que fa referencia la present memoria, I'Entitat no
pertany a cap unitat de decisio.

2O.7 Descripci6 de les entitats sotmeses a una unitat de decisi6
quan I'Entitat no sigui la de major actiu

Durant I'exercici al que fa referencia la present memoria, l'Entitat no
pertany a cap unitat de decisio.



"FUNDACIO LA VALL" pagina 34

20.8 Codi de conducta d'inversions financeres

El Patronat de la Fundacio ha pres consciencia del Codi de conducta
de les entitats sense afany de lucre per la reaJitzacio d'inversions financeres,
acordat el 20 de novembre de 2OO3, pel Consell de la Comissio Nacional del
Mercat de Valors, comprometent-se a seguir les regles especifiques a les que
s'han d'ajustar les inversions financeres temporals en base a I'esmentada
normativa.

L'Entitat a lhora de sezuir aquest codi de conducta ha tinzut en
compte:

1- Les inversions en valors mobiliaris i instruments financeres shan
realitzat en valors en l'ambit de supervisio de la C.N.M.V.

2- A efectes del que disposa aquest codi, es consideren valors
mobiliaris i instruments financeres aquells compresos en I'article 2 de
la Llei del Mercat de Valors. arxi com les oarticioacions en institucions
d'inversio col'lectiva.

Seleccio d'inversions :

Es val.ora i es vigila sempre que es produeixi I'equilibri necessari entre
la seguretat, liquidesa i rendibilitat que ofereixen les diferents
posicions d'inversio, atenent les condicions del mercat en el moment
de la contractacio.

D'altra banda, tambe es diversifica el risc corresponent a les
inversions, A mes, i amb I'objecte de preservar la liquidesa de les
inversions, I'Entitat porta a terme les seves inversions en valors o
instruments financers negociats en mercats secundaris oficials.

L'Entitat no ha portat a terme inversions especulatives (Vendes a curt,
futurs i opcions, excepte que aquests fossin amb la finalitat de
cobertura, o qualsevol altra inversio de naturalesa analoga).
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2L. Informaci6 segmentada

EXERCICI 2015

Assistencia

tercera edat

Donatius Rendiments

oatrimoni

TOTAL

INGRESSOS

Ingressos per prest. serv.

Subvencions a I explotacio

Ingressos per donatius

Subv.en capital trasp.a rtats.

Ingressos per arrendaments

Altres ing.de gestio corrent

Altres resultats

Variaci6 deterioraments

Altres ingressos financers

DESPESES D'ACTIVITAT

Compres i consums

Reparacio i conservacio

Serveis de professionals

Transports

Primes Assegurzrnces

Serveis bancaris

Publicitat i propaganda

Subministrament

Altres despeses

Altres tributs
Sous i salaris

Seqrretqt snciai

Altres despeses socials

Ajuts concedits

Dotacio amoritzacio

L.060.667,63

1.007.996,83

2.887,60

0,00

18.384,35

0,00

15.815,23

2.47 3,33

13.1i0,29

0,00

L.Oa6.92a.a2

r46.56r,84

10.394,49

16.870,49

805,23

ro.r22,98
1.203, r 8

3.521,01

55.942,r7

26.53r,79

1 52,50

162.203,60

3.233,00

834,17

72.940,52

26.341,79

0,00

0,00

26.341,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.749,75

0,00

0,00

0,00

306,97

720,OO

0,00

0,00

0,00

2.722.78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 1,75

002,63

0,00

0,00

0,00

0,00

88r.7 4

6.996.r2

1

1.090.759,17

007.996,83

2.887,60

26.341,79

18.69r,32

720,00

15.8 15,23

2.173,33

13.1 10,29

2.722.78

L.O93.924t94

146.561,84

40.394,49

16.870,49

805,23

t0.122,98

1.203,18

3.52 1,0 i
55.942,r7

28.643,54

1.1 55,13

545.61 1,85

t62.20s,60

3.233,00

834,r7

7 6.822.26

EXCEDENT DE L'EXERCICI -26.26r.r9 26.34L,79 -3,246,37 -3,t65,77
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EXERCICI 2016

A judici dels membres del patronat, no hi ha cap altra questio a
destacar que faci coneixer i justifiqui el compliment de les finalitats
fundacionals i dels preceptes legals.

Assistdncia

tercera edat

Donatius Rendiments

Datrlmonr

TOTAL

INGRESSOS

Ingressos per prest. serv.

Subvencrons a 1'explotacio

Ingressos per donatrus

Subv.en capital trasp.a rtats.

Ingressos per arrendaments

Altres ing.de gesti6 corrent

Altres resultats

Variacio deterioraments

Altres ingressos finalcers

DESPBSBS D'ACTIVITAT

Compres i consums

Arrendaments

Reparacio i conservacio

Serveis de professrona-ls

Tralsports
Primes Assegurances

Serveis bar-tcaris

Publicitat i propagalda

Submrnistrament

Altres despeses

Altres tributs
Sous i szrlans

Seguretat social

Indemnitzacions

Altres despeses socia,ls

Ajuts concedits

Dotacio amortitzacio

Resultats per alienacions

Despeses financeres

Diferencies de canvi

1.O59.871,64

1.016.641,25

2.859,r9

0,00

18.384,35

0,00

21 .337,67

649,rB

0,00

0,00

L.t37.603,07

165.13r,88

1.395,66

33.483,65

22.252,34

81 1,9,+

9.720,90

1.062,80

8.503,22

43.727 ,96

30.395,52

52,s0

562.734,20

157 .191,71

3.406,85

5.,+40,00

903,80

74.67r,00

16 .7 14 ,r4
0,00

0,00

11.518.80

0,00

0,00

1 1.518,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.839,54

0,00

0,00

0,00

306,97

720,OO

0,00

0,00

0,00

812,57

6.923,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

773,49

246,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

881,74

0,00

22,r9

0,45

'-O73.229,98

1.016.641,25

2.859,19

1 I 518,80

18.691,32

720,00

2r.337,67

649,1 8

0,00

812,57

t44.527,O4

165.131,88

1.395,66

33.483,65

22.252,31

81 1,94

9.720,90

1.062,80

8.503,22

43.727,96

32.169,01

1.298,60

562.734,20

r57 .r94,7 |
3.406,85

5.440,00

903,80

78.552,74

16.7 14 ,14

22,19

0,'15

EXCEDENT DE L'EXERCICI -77.73L,43 t 1..518,8O -5.O84,43 -71.297,06
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A Sant Lloreng de Morunys, queden formulats els Comptes Anuals de
la Fundacio La Vall, els quals son signats pel Secretari de la Fundacio amb el
vist -i- olau del President.

El Secretari Vist-i-plau del President


