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FUNDACIO ELSER
Balanç de situació

Nota import n-1 import n

Actiu 6.133.672,41 6.420.701,04

A) ACTIU NO CORRENT 5.670.823,88 6.077.498,59

I. Immobilitzat intangible 6 21.479,37 21.479,37

II. Immobilitzat material 6.513,30 0,00

III. Inversions immobiliàries 5 5.566.722,91 6.036.759,48

IV. Béns del patrimoni cultural 0,00 0,00

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

VI. Inversions financeres a llarg termini 8 76.108,30 19.259,74

VII. Actius per impost diferit 0,00 0,00

B) ACTIU CORRENT 462.848,53 343.202,45

I. Existències 0,00 0,00

II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar 8 23.818,87 -2.675,58 

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

IV. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00

V. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00

VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents 8 439.029,66 345.878,03

Patrimoni net i Passiu 6.133.672,41 6.420.701,04

A) PATRIMONI NET 5.203.239,19 5.093.880,82

A-1) Fons propis 10 712.139,61 630.549,15

I. Fons dotacionals o fons socials  1. Fons dotacionals o fons socials 122.228,15 122.228,15

I. Fons dotacionals o fons socials  2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar 0,00 0,00

II. Fons especials 0,00 0,00

III. Excedents d'exercicis anteriors  1. Romanent 389.650,65 589.911,46

III. Excedents d'exercicis anteriors  2. Excedents negatius d'exercicis anteriors 0,00 0,00

IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries  0,00 0,00

V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)  200.260,81 -81.590,46 

VI. Aportacions per a compensar pèrdues  0,00 0,00

A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments 10 4.491.099,58 4.463.331,67

B) PASSIU NO CORRENT 930.000,00 1.304.059,74

I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00

II. Deutes a llarg termini 8 930.000,00 1.304.059,74

III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00

IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00

V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00

C) PASSIU CORRENT 433,22 22.760,48

I. Provisions a curt termini 0,00 0,00

II. Deutes a curt termini 0,00 9.140,98

III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini 0,00 0,00

IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 433,22 13.619,50

V. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00

31/12/2016 31/12/2017
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FUNDACIO ELSER

Compte de pèrdues i guanys

Nota import import

1. Ingressos per les activitats 122.206,42 132.096,22

a) Vendes i prestacions de serveis 12 122.206,42 132.096,22

b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic 0,00 0,00

c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions 0,00 0,00

d) Subvencions oficials a les activitats 0,00 0,00

e) Donacions i altres ingressos per a activitats 0,00 0,00

f) Altres subvencions, donacions i llegats de l'exercici incorporats al resultat de l'exercici 0,00 0,00

g) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00

2. Ajuts concedits i altres despeses -98.164,71 -155.637,00

a) Ajuts concedits 12.3 -98.164,71 -155.637,00

b) Depeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de l'òrgan de govern 0,00 0,00

3. Variació d'existències de productes acabats i en curs 0,00 0,00

4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu 0,00 0,00

5. Aprovisionaments 0,00 0,00

a) Consums i deteriorament d'existències 0,00 0,00

b) Treballs realitzats per altres entitats 0,00 0,00

6. Altres ingressos de les activitats 0,00 0,00

a) Ingressos per arrendaments 0,00 0,00

b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00

7. Despeses de personal 0,00 0,00

a) Sous, salaris i assimilats 0,00 0,00

b) Càrregues socials 0,00 0,00

c) Provisions 0,00 0,00

8. Altres despeses d'explotació 12.2 -77.052,21 -81.891,89

a) Serveis exteriors - 1) Recerca i desenvolupament 0,00 0,00

a) Serveis exteriors - 2) Arrendaments i cànons 0,00 0,00

a) Serveis exteriors - 3) Reparacions i conservació -66.905,19 -55.608,12

a) Serveis exteriors - 4) Serveis professional independents -3.215,64 -6.530,89

a) Serveis exteriors - 5) Transports 0,00 0,00

a) Serveis exteriors - 6) Primes d'assegurances -250,01 -517,66

a) Serveis exteriors - 7) Serveis bancaris -88,35 -639,32

a) Serveis exteriors - 8) Publicitat, propaganda i relacions públiques 0,00 0,00

a) Serveis exteriors - 9) Subministraments 0,00 0,00

a) Serveis exteriors - 10) Altres serveis -2.584,61 -16.557,19

b) Tributs -4.008,41 -2.038,71

c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats 0,00 0,00

d) Altres despeses de gestió corrent 0,00 0,00

RTAT. EXPLOTACIÓ (EBITDA) -53.010,50 -105.432,67

9. Amortització de l’immobilitzat 15 -8.651,66 -27.767,91

10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat 15 267.851,66 54.117,91

11. Excés de provisions 0,00 0,00

12. Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat 8.1 0,00 53.891,70

a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00

b) Resultats per alienació i altres 0,00 53.891,70

13. Altres resultats -0,50 -49.680,84

Benefici Abans d'Interessos i Impostos (EBIT-BAII) 206.189,00 -74.871,81

14. Ingressos financers 1.473,63 26,49

15. Despeses financeres -7.404,02 -6.745,14

16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00

17. Diferències de canvi 2,20 0,00

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

a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00

b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00

RTAT. FINANCER -5.928,19 -6.718,65

RTAT. ABANS IMPOSTOS (EBT-BAI) 200.260,81 -81.590,46

19. Impostos sobre beneficis 0,00 0,00

BENEFICI NET EXPLOTACIÓ (EAT-BDI) 200.260,81 -81.590,46

31/12/2016 31/12/2017
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FUNDACIO ELSER

Fons 

dotacional

Excedents 

Exercicis 

anteriors

Excedents 

negatius

Excedent de 

l'exercici

Subvenc. 

Donacions i  

l legats rebuts

Total

A) SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2015 93.087,76 90.812,77 -55.659,99 383.638,26 3.600.412,21 4.112.291,01

II. Ajustaments per errors exercici 2015

B) SALDO AJUSTAT, INICI 'EXERC.2016 93.087,76 90.812,77 -55.659,99 383.638,26 3.600.412,21 4.112.291,01

I. Total ingressos i  despeses reconegudes 200.260,81 200.260,81

III. Altres variacions del patrimoni net 29.140,39 298.837,88 55.659,99 -383.638,26 890.687,37 890.687,37

C) SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2016 122.228,15 389.650,65 0,00 200.260,81 4.491.099,58 5.203.239,19

D) SALDO AJUSTAT, INICI 'EXERC.2017 122.228,15 389.650,65 0,00 200.260,81 4.491.099,58 5.203.239,19

I. Total ingressos i  despeses reconegudes -81.590,46 -81.590,46

III. Altres variacions del patrimoni net 200.260,81 -200.260,81 -27.767,91 -27.767,91

E) SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2017 122.228,15 589.911,46 0 -81.590,46 4.463.331,67 5.093.880,82

Estat de Canvis de Patrimoni Net
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FUNDACIÓ ELSER 

MEMÒRIA ABREUJADA DE L' EXERCICI 2017 

 

1.- NATURALESA DE L'ENTITAT. 

Amb data de 21 de novembre de 2.007 es va constituir per temps indefinit la   “FUNDACIÓN PRIVADA 

ELSER”, davant el Notari de l’Il·lustre Col·legi Notarial de Catalunya, senyor Francisco Miras Ortiz, amb 

escriptura de número de protocol 3.403 i inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de 

Catalunya amb el número 2.439. 

Segons l’article 3 dels estatuts, la Fundació Privada Elser, té com a finalitat: 

“Artículo 3. Objeto i finalidad, La Fundación tiene por objeto: 

A) El apoyo al desarrollo del ser humano así como la ayuda a persones necesitadas y el fomento y 

desarrollo de todo tipo de actividades asistenciales a favor de los colectivos más desprotegidos, 

enfermos y disminuidos en sus facultades físicas o intelectuales, impulsando proyectos de ayuda 

social, a los efectos de mejorar su calidad de vida realizándolo por si misma o en colaboración con 

otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro. 

B) Promover y fomentar, por sí misma o en colaboración con otras entidades públicas o privadas sin 

ánimo de lucro, proyectos de cooperación internacional para el desarrollo. 

C) Constituirse como Centro de Estudios para el desarrollo y organización de foros, debates, 

seminarios y congresos relacionados con los fines fundacionales. 

D) El apoyo, promoción y fomento de la cultura y las artes en general. 

E) El ámbito de actuación queda determinado por el objeto fundacional, con principal incidencia en el 

ámbito de Catalunya, si bien podrá actuar también en España y el Extranjero.” 

La Fundació té el seu domicili al carrer Santaló 101, pis 7è1ª. 

En el desenvolupament del seu objecte fundacional, la Fundació col·labora en projectes socials 

desenvolupats tant en l’àmbit territorial català, com l’estatal i l’internacional. 

Durant els primers anys la FUNDACIÓ ELSER es va dedicar a establir relacions amb altres fundacions, 

associacions i entitats sense finalitat de lucre, amb la intenció de conèixer el seu funcionament. A més es 

van realitzar diversos viatges per Sud-Amèrica i Sud-est asiàtic que van servir per conèixer la realitat de la 

pobresa en diferents països i començar relacions amb diferents fundacions radicades en aquestes zones.  

A partir d’aquests primers contactes s’han anat establint al llarg dels anys col·laboracions amb altres 

entitats sense afany de lucre que realitzen activitats d’interès general: salut, educació, social, etc... en els 

respectius països, consolidant així des de la seva creació fins al 2016 aquestes col·laboracions d’una forma 

ja més estable. 

Durant l’exercici 2017, seguint amb la voluntat per la qual es va crear la fundació, s’ha iniciat la col·laboració 

amb nous projectes un al continent Africà, més concretament a TOGO on s’està col·laborant amb l’entitat 

MISERICORDE SANS FRONTIERES de salut mental en la creació d’un centre per a l’atenció d’infants amb 

diferents problemàtiques de salut mental i un altre a Catalunya col·laborant amb l’Entitat SALUT MENTAL 

CATALUNYA, entitat que aglutina més de 60 entitats de tot Catalunya de familiars, persones amb problemes 

de salut mental i amics. Dona serveis a les entitats federades, a la població en general, treballa per a la 

inclusió social de les persones amb trastorns mentals i per la millora de les polítiques públiques dirigides a 

aquest col·lectiu.  Així mateix també s’ha iniciat la col·laboració amb l’entitat ET VOUS de Benin, consolidant 

així els projectes de cooperació internacional de la Fundació a Àfrica. 
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Ha destacat l’any 2017 l’increment substancial de les ajudes atorgades per la Fundació a altres entitats per 

al desenvolupament de les activitats socials, passant d’una col·laboració en diferents projectes pel 2016 

d’uns gairebé 98.000 € als 155.000 € corresponents al 2017. 

Durant l’exercici en curs com en el precedent,  en compliment de l’objecte i finalitat establerta als seus 

Estatuts l’activitat fundacional que ha realitzat la FUNDACIÓ ELSER, ha consistit en: 

 

Projecte País Finalitats del projecte 2.016 2.017 

ÁMBITO MARIA 
CORRAL 

REPÚBLICA 
DOMINICANA 

Taller d'estimulació primerenca" (pre-escolar) en una zona 
rural i minera d'alta pobresa 

24.282,05€  26.480,00€ 

LLAR D'INFANTS 
DEL MÓN 

ROHAL-
CAMBODJA 

Orfenat i llar de reforç de l'escolaritat publica de n des dels 
2 fins als 19 anys, també Formació professional i 
Universitat per als més grans, atenent a un total de més 
de 450 nens 

26.898,00 €  2.300,00 € 

REDENCIÓN 
SORIA 
(ESPANYA) 

Associació de defensa de gossos i gats, residència dels 
abandonats i gestió de Adopcions, 

18.361,45 € 18.000,00€ 

BANC D'ALIMENTS CATALUNYA Donació d'oli de gira-sol 10.087,00 € 0,00 € 

FUNDACIÓ 
PALIACLINIC 

CATALUNYA  Cures pal·liatives i té com a objectiu atendre el patiment 
de pacients i familiars que afronten una situació de final 
de vida a casa 

10.012,00 € 15.000,00 € 

MISERICORDE 
SANS FRONTIERES 

TOGO Associació per a la Salut Mental Infantil a TOGO (Africa) 
2.891,35 73.177,00 € 

SALUT MENTAL 
CATALUNYA 

CATALUNYA Fundació de llarga trajectòria en el camp de la salut 
mental a Catalunya. Col.laboració amb l’inici del projecte 
XarXajoves iniciat a finals del 2017  

5.146,46 15.000,00 € 

ASSOCIACIÓ ET 
VOUS 

BENIN Associació per la salut a BENIN (Africa) 
 5.680,00 € 

ALTRES   486,40  

TOTAL AJUDES   98.164,71 155.637,00 € 

 

A més d'aportar fons als projectes, des de la Fundació Elser es realitza un treball de suport als dirigents 

d'aquestes fundacions, aportant idees des de l'òptica d'una millor gestió. En aquest sentit, durant l’exercici 

2017, tal i com es va fer al 2016, tot i que no s’ha realitzat ajudes econòmiques, s’ha col·laborat de forma 

personal amb les entitats Fundació "Aura Fundació" a Barcelona, de treball amb suport per a disminuïts 

psíquics. 

 

2.- BASES DE PRESENTACIÓ DE BALANÇ DE SITUACIÓ I COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS A 31 DE 

DESEMBRE DE 2017 

La Fundació ha elaborat un balanç de situació i un compte de pèrdues i guanys al 31 de desembre del 2017 

d’acord amb als principis i normes de valoració establerts pel Pla General de Comptabilitat (DECRET 

259/2008, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions 

subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya). 

 

(A) IMATGE FIDEL  

Els balanç de situació i compte de pèrdues i guanys adjunts han estat preparats atenent al principi de la 

imatge fidel i aplicant les disposicions legals en matèria comptable amb l’objecte de presentar la imatge 

fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Fundació. 
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(B) PRINCIPIS COMPTABLES 

En la preparació del balanç de situació i compte de pèrdues i guanys adjunts, han estat aplicats els principis 

comptables contemplats en el Pla General de Comptabilitat aprovat per RD 259/2008, 23 de desembre, pel 

qual s'aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la 

Generalitat de Catalunya. 

(C) ASPECTES CRÍTICS DE LA VALORACIÓ I ESTIMACIÓ DE LA INCERTESA 

En els comptes anuals adjunts s’han utilitzat ocasionalment judicis i estimacions realitzats per la Direcció de 

la entitat per quantificar alguns dels actius, passius, ingressos, despeses i compromisos que estan registrats. 

Bàsicament, aquestes estimacions es refereixen a la vida útil dels actius materials, immobiliaris i intangibles. 

Malgrat que aquests judicis i estimacions s’han realitzat en funció de la millor informació disponible sobre 

els fets analitzats al 31 de desembre de 2016, és possible que esdeveniments (fets econòmics, canvis de 

normativa, etc.) que puguin tenir lloc en el futur obliguin a modificar-los (a l’alça o a la baixa) en els propers 

exercicis, el que es portaria a terme, en el seu cas, de forma prospectiva. 

(D) COMPARACIÓ DE LA INFORMACIÓ 

El Balanç de situació, el Compte de pèrdues i guanys i l’Estat de canvis del patrimoni net de l'exercici de 

2017, es presenten de forma comparativa amb l'exercici precedent, d'acord amb les disposicions legals 

vigents en matèria comptable.  

(E) AGRUPACIÓ DE PARTIDES 

No existeixen partides que hagin estat objecte d’agrupació. 

(F) ELEMENTS RECOLLITS EN DIVERSES PARTIDES 

No existeixen elements recollits en diverses partides. 

(G) CANVIS EN CRITERIS COMPTABLES 

No existeixen canvis en els criteris comptables durant el present exercici.  

(H) CORRECCIÓ D’ERRORS 

No existeixen correccions d’errors durant el present exercici. 

 

3.- APLICACIÓ DEL RESULTAT 

Es proposa la següent distribució, d'acord amb el resultat obtingut a l'exercici de 2017, 

 

Bases de repartiment 2.016 2.017 

EXCEDENT DE L'EXERCICI 200.260,81 - 81.590,45 

Fons Dotacionals    

Excedents pendents d'aplicació  200.260,81 -81.590,45 

Excedents negatius d'exercicis anteriors    

OTAL DISTRIBUCIÓ 200.260,81  -81.590,45 
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4.- NORMES  DE  VALORACIÓ 

Els criteris comptables que han estat aplicats en la preparació del balanç de situació i compte de pèrdues i 

guanys són els següents: 

(A) IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

Els actius intangibles es registren pel seu cost d'adquisició i/o producció i, posteriorment, es valoren al seu 

cost menys, segons procedeixi, la seva corresponent amortització acumulada i/o pèrdues per deteriorament 

que hagin experimentat. Aquests actius s'amortitzen en funció de la seva vida útil. 

S’inclouen com a preu d’adquisició els impostos indirectes que no es consideren recuperables directament 

de la hisenda pública. 

S’amortitzen linealment aplicant un percentatge del 25%. 

(B) INVERSIONS IMMOBILIÀRES 

Les inversions ions immobiliàries adquirides s'han valorat al cost d'adquisició o al cost de producció, 

incloses totes les despeses addicionals directament relacionades amb la seva posada en funcionament, tals 

com despeses d’enderrocament, transport, drets aranzelaris, assegurances, instal·lació, muntatge i altres 

similars. 

S’inclouen com a preu d’adquisició els impostos indirectes que no es consideren recuperables directament 

de la hisenda pública. 

Els costos de renovació, ampliació o millora són incorporats a l'actiu com major valor del bé exclusivament 

quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o prolongació de la seva vida útil. 

Les despeses periòdiques de manteniment, conservació i reparació s'imputen a resultats com cost de 

l'exercici en què s'incorren. 

L’amortització es calcula, aplicant el mètode lineal, sobre el cost d'adquisició dels actius; entenent-se que 

els terrenys tenen una vida útil indefinida i que, per tant, no són objecte d'amortització. 

El càlcul de la dotació a l’amortització de l’exercici ha estat aplicat de manera  individual per cada element a 

partir de la data de la seva adquisició i considerant la seva vida útil estimada. 

No s’ha capitalitzat interessos donat que no se n’han meritat durant el present exercici. 

L’amortització de les inversions immobiliàries és calculada mitjançant l’aplicació lineal dels següents 

percentatges anuals: 

 

Concepte Coeficient 2016 Coeficient 2015 

Construcciones 2% 2% 

 

(C) ARRENDAMENTS  

Les despeses derivades dels arrendaments operatius s'imputen linealment al compte de pèrdues i guanys 

durant la vigència del contracte amb independència de la forma estipulada per al pagament dels mateixos 
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(D) EXISTÈNCIES 

Degut a la seva naturalesa, els imports reflectits en aquesta partida corresponen en la seva integritat a béns 

immobles adquirits per herència i valorats pel seu preu d’adquisició d’acord amb escriptura d’herència. 

Aquests immobles seran destinats en un curt termini a la seva venda, considerant-se per tant la seva 

activació com a Inversió immobiliària durant l’exercici 2017. 

 

(E) INSTRUMENTS FINANCERS 

 (E.1) ACTIUS FINANCERS. 

Inversions en empreses del grup i associades. 

Les inversions en el patrimoni d’empreses del grup, multigrup i associades es valoren inicialment al cost 

d’adquisició, que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció que 

els siguin directament atribuïbles. Posteriorment es valoren pel seu cost, menys, si s’escau, l’import 

acumulat de les correccions valoratives per deteriorament. 

S’efectuen les correccions valoratives corresponents per la diferència entre el seu valor en llibres i l’import 

recuperable. Excepte millor evidència de l’import recuperable de les inversions, en l’estimació del 

deteriorament d’aquesta classe d’actius, es tindrà en compte el patrimoni net de l’entitat participada 

corregit per les plusvàlues tàcites existents a la data de valoració, que corresponguin elements 

identificables al balanç de la participada. 

 

Préstecs i partides a cobrar. 

Els actius financers inclosos en aquesta categoria s’han de registrar inicialment pel seu valor raonable, que, 

llevat que hi hagi alguna evidència en contra, és el preu de la transacció, que ha d’equivaler al valor 

raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció que els siguin directament atribuïbles. 

No obstant el que assenyala el paràgraf anterior, els crèdits per operacions comercials amb venciment no 

superior a un any i que no tenen un tipus d’interès contractual, així com els avançaments i crèdits al 

personal, l’import dels quals s’espera rebre en el curt termini, es valoren pel seu valor nominal quan l’efecte 

de no actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui significatiu. 

Posteriorment s’han de valorar pel seu cost amortitzat. Els interessos meritats es comptabilitzen en el 

compte de pèrdues i guanys. 

Al tancament de l’exercici s’efectuen les correccions valoratives necessàries sempre que hi hagi evidència 

objectiva que el valor s’ha deteriorat com a resultat d’un o més esdeveniments que s’hagin produït després 

del seu reconeixement inicial i que ocasionin una reducció o retard en els fluxos d’efectiu estimats futurs. 

La pèrdua per deteriorament del valor d’aquests actius financers és la diferència entre el seu valor en llibres 

i el valor actual dels fluxos d’efectiu futurs que s’estima que han de generar, descomptats al tipus d’interès 

efectiu calculat en el moment del seu reconeixement inicial.  

Les correccions valoratives per deteriorament, així com la seva reversió quan l’import de la pèrdua 

disminueixi per causes relacionades amb un esdeveniment posterior, s’han de reconèixer com una despesa 

o un ingrés, respectivament, en el compte de pèrdues i guanys. La reversió del deteriorament té com a límit 

el valor en llibres del crèdit que estaria reconegut en la data de reversió si no s’hagués registrat el 

deteriorament del valor. 
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Actius financers disponibles per a la venda. 

Els actius financers disponibles per a la venda s’han de registrar inicialment pel seu valor raonable, que, 

llevat que hi hagi alguna evidència en contra, és el preu de la transacció, que ha d’equivaler al valor 

raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció que els siguin directament atribuïbles. 

Ha de formar part de la valoració inicial l’import dels drets preferents de subscripció i similars que, si 

s’escau, s’hagin adquirit. 

Posteriorment aquests actius financers es valoren pel seu valor raonable, sense deduir els costos de 

transacció en els quals han d'incórrer per a la seva alienació. 

Els canvis que es produeixin en el valor raonable es registren directament en el patrimoni net, fins que 

l'actiu financer causi baixa del balanç o es deteriori, moment que aquest import s'imputa en el compte de 

pèrdues i guanys. 

Les correccions valoratives per deteriorament del valor s’han de registrar en el compte de pèrdues i guanys. 

També s’ha de registrar en el compte de pèrdues i guanys l’import dels interessos. 

Les inversions en instruments de patrimoni en què el valor raonable no es pugui determinar amb fiabilitat 

s’han de valorar pel seu cost, menys, si s’escau, l’import acumulat de les correccions valoratives per 

deteriorament del valor. 

Actius financers mantinguts per a negociar. 

Els actius financers disponibles per a negociar s’han de registrar inicialment pel seu valor raonable, que, 

llevat que hi hagi alguna evidència en contra, és el preu de la transacció, que ha d’equivaler al valor 

raonable de la contraprestació lliurada. Els costos de transacció que els siguin directament atribuïbles s’han 

de reconèixer en el compte de pèrdues i guanys de l’exercici. 

Posteriorment s’han de valorar pel seu valor raonable, sense deduir els costos de transacció en què es pugui 

incórrer en la seva alienació. Els canvis que es produeixin en el valor raonable s’han d’imputar en el compte 

de pèrdues i guanys de l’exercici.  

Classificació d’actius financers. 

Els actius financers es classifiquen com actius corrents si el termini de realització és inferior a 12 mesos a la 

data següent al tancament del Balanç de Situació adjunt.  

Baixa d’actius financers. 

Els actius financers es donen de baixa, o una part, quan es transfereixen substancialment els riscos i les 

avantatges inherents a la propietat de l’ actiu financer.   
 

(E.2) PASSIUS FINANCERS. 

Dèbits i partides a pagar. 

Els passius financers inclosos en aquesta categoria s’han de registrar inicialment pel seu valor raonable, 

que, llevat que hi hagi alguna evidència en contra, és el preu de la transacció, que ha d’equivaler al valor 

raonable de la contraprestació rebuda més els costos de transacció que els siguin directament atribuïbles. 

No obstant el que assenyala el paràgraf anterior, els dèbits 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 pagar en el curt 

termini, es valoren pel seu valor nominal quan l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui 

significatiu. 
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Posteriorment s’han de valorar pel seu cost amortitzat. Els interessos meritats es comptabilitzen en el 

compte de pèrdues i guanys. 

Classificació de passius financers. 

Els passius financers es classifiquen com passius corrents si el termini de cancel·lació és inferior a 12 mesos 

a la data següent al tancament del Balanç de Situació adjunt.  

Baixa de passius financers 

Els passius financers es donen de baixa quan s’extingeix l’obligació. 

 

(F) IMPOST SOBRE BENEFICIS 

La Fundació, en tant que entitat sense afany de lucre, és una entitat acollida al règim especial previst a la 

Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les Entitats Sense Afany de Lucre i dels Incentius Fiscals 

al Mecenatge. No obstant, en tant que subjecte passiu de l’Impost sobre Beneficis està obligada a la 

presentació de la declaració anual. 

Es calcula en funció del resultat de l'exercici, considerant les diferències entre el resultat comptable i el 

fiscal, i realitzant la distinció entre "temporàries" i "permanents", a efectes de determinar l' Impost sobre 

Societats meritat durant l'exercici. 

Els actius i passius per impostos diferits es calculen segons els tipus impositius que es preveuen seran 

aplicables en el període en que es realitzi l’actiu o es liquidi el passiu. Es registren contra el compte de 

resultats, excepte si es refereixen a partides que es registren directament en el patrimoni net. En aquest cas 

es comptabilitza amb càrrec o abonament a aquests comptes. 

Els actius per impostos diferits i els crèdits fiscals derivats de bases imposables negatives es reconeixen 

quan es considera probable que es pugui recuperar en un futur dintre del període legal. 

 

(G) INGRESSOS I DESPESES 

Els  ingressos procedents de la venda de béns o de la prestació de serveis es valoren pel valor raonable de la 

contrapartida, rebuda o per a rebre que llevat de l’evidència contrària, és el preu acordat per a aquests 

béns o serveis, deduït l’import de qualsevol descompte, rebaixa en el preu o d’altres partides similars que 

l’entitat pugui concedir, així com els interessos incorporats al nominal dels crèdits comercials amb 

venciment no superior a un any que no tinguin un tipus d’interès contractual, quan l’efecte de no 

actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui significatiu. 

Les despeses meritades durant l’exercici han estat comptabilitzades atenent la naturalesa de les mateixes i 

imputades al capítol corresponent del compte de resultats de l’entitat. La Fundació fa una excepció en 

l’aplicació d’aquesta norma quan es tracta de despeses directament lligades al cost dels ingressos per 

prestacions de serveis a les entitats adherides. En aquest cas les esmentades despeses estan reflectides en 

l’epígraf Aprovisionaments - Treballs realitzats per altres entitats de l’esmentat compte de resultats, tot i 

que es manté un desglossament a 4 i 9 dígits que permet fer-ne un seguiment suficient de la seva 

naturalesa.  

 

(H) PROVISIONS I CONTINGÈNCIES 

Aquesta provisió es dota atenent a fets presents o passats que poden generar obligacions futures. Es 

quantifiquen tenint en consideració la millor informació disponible sobre les conseqüències del succés que 

les motiven i es tornen a estimar en ocasió de cada tancament comptable. S'utilitzen per a afrontar les 
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obligacions específiques per a les quals van anar originalment reconegudes. Es procedeix a la seva reversió 

total o parcial, quan aquestes obligacions deixen d'existir o disminueixen. 

A la data d’emissió d’aquests comptes anuals la Fundació no té dotada cap provisió, tampoc en l’exercici 

anterior. 

 

(I) ELEMENTS PATRIMONIALS DE NATURALESA MEDIAMBIENTAL 

La Fundació no consta amb elements patrimonials de naturalesa mediambiental ni ha incorregut en 

despeses destinades a finalitats mediambientals.  

 

(J) REGISTRE I LA VALORACIÓ DE LES DESPESES DE PERSONAL 

La Fundació registra les despeses de personal en el moment de meritar-se l’obligació, amb independència 

del moment en què es produeixi el corrent monetari financer que se’n deriva. 

No té compromisos per a pensions. 

 

(K) TRANSACCIONS ENTRE PARTS VINCULADES 

La vinculació de la Fundació amb les entitats vinculades queda emmarcada en el camp de la gestió funcional 

de tota la seva activitat.  

La Fundació comptabilitza les operacions entre parts vinculades en el moment inicial pel seu valor raonable 

(preu de la transacció). Si s’escau, si el preu acordat en una operació difereix del seu valor raonable, es 

registra la diferència atenent a la realitat econòmica de l’operació. 

 

(L) PERIODIFICACIONS D’INGRESSOS I DESPESES 

La Fundació comptabilitza els ingressos que duren més d’un exercici atenent a la seva meritació, de manera 

que si els ingressos es reben anticipadament, es periodificaran segons el criteri d’imputació temporal. 

Igualment en funció d’aquest criteri, es realitza una periodificació amb despeses que han estat pagades 

però que abasten més d’un exercici. 

 

(M) SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 

Les subvencions, donacions i llegats són registrades pel valor raonable de la contrapartida rebuda quan 

existeix un acord individualitzat de la seva concessió i no existeixin dubtes raonables sobre la recepció de la 

mateixa. 

Es reconeixen com a ingrés en el compte de Pèrdues i Guanys sobre una base sistemàtica i racional de 

forma relacionada amb la despesa derivada de l’herència subvenció. En el cas concret de les herències en 

que gran part dels béns que composen la massa hereditària han estat immobles, es procedeix al 

sanejament de l’herència, imputació a ingressos, a mesura que es va produint l’amortització de la 

construcció d’aquestes edificacions. 

Les subvencions a l’explotació s’imputen directament al Compte de Pèrdues i Guanys de l’exercici, sempre 

que les despeses subvencionades figurin com a despesa de l’exercici. 
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5.- INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 

El moviment experimentat durant l'exercici 2017, per les diverses partides que composen aquest epígraf ha 

estat el següent: 

 

Concepte 
Saldo 

Altes Baixes Reclassificació 
Saldo 

31.03.2016 31.03.2017 

Terrenys i Construccions per arrendament 3.858.129,56 490.971,74 0 0 4.349.101,30 

Terrenys i Construccions per a la venda 1.723.758,31 0 0 0 1.723.758,31 

Inversions Immobiliàries 5.581.887,87 490.0971,74 0 0 6.072.859,61 

Amortització Construccions arrendades -8.651,66 -27.448,47 0 0 -36.100,13 

Amortit. Inversions Immobiliàries -8.651,66 -27.448,47 0 0 -36.100,13 

Deteriorament 0 0 0 0 0 

Inversions Immobiliàries 5.573.236,21 463.523,27 0 0 6.036.759,48 

 

Durant l’exercici 2017, l’únic fet destacable en aquestes partides han estat les Altes per l’activació de 

despeses necessàries per a la adequació de la finca situada a l’Illa de Pantelleria incrementant per tant el 

valor de l’actiu d’aquesta inversió. 

Els moviments de l’any 2016 presentaven la següent composició:  

 

Concepte 
Saldo 

Altes Baixes 
Traspassos Saldo 

31.03.2015   31.03.2016 

Terrenys i Construccions per arrendament 3.334.848,95 35.852,39 0 0,00 3.858.129,56 

Terrenys i Construccions per a la venda 0 1.236.330,09 0 487.428,22 1.723.758,31 

Inversions Immobiliàries 3.334.848,95 1.272.182,48 0 487.428,22 5.581.887,87 

Amortització Construccions arrendades 0 -8.651,66 0 0,00 -8.651,66 

Amortit. Inversions Immobiliàries 0 -8.651,66 0 0,00 -8.651,66 

Deteriorament 0 0 0 0 0 

Inversions Immobiliàries 3.334.848,95 1.263.530,82 0 487.428,22 5.573.236,21 

 

En data 15 de agost de 2015 va morir  Manuel Maria Bosch Puig, nomenant com a hereus de confiança al 

senyor Manuel Espiau Espiau i Don Luis Enrique Barcala Suñé i Don Tomàs Pla Posa. En virtut de la confiança 

revelada pel causant, els Hereus de Confiança van considerar que la Fundació Elser reunia les 

característiques necessàries per complir amb la confiança del causant i en base a això van adjudicar en 

qualitat de Hereva a l'esmentada Fundació, tots els béns inventariats, segons escriptura d'inventari, 

revelació d'herència de confiança i adjudicació de béns, formalitzada davant el notari de l'Il·lustre Col·legi 

de Catalunya, Amador López Baliña amb numero Cent Setanta-Cinc i 22 de gener del 2016. 

A data del tancament comptable de la Fundació l’any 2015, i en formular els comptes d’aquell exercici, es 

coneixia l'acceptació de l'Herència per part de la Fundació, per la qual es va procedir a activar l'import dels 

diferents actius adquirits per la Fundació a la partida l'actiu que li correspon (Immobilitzat intangible, 

Inversions immobiliàries, etc ....). Així mateix es va procedir a la comptabilització dels passius adquirits per 

la fundació com a conseqüència de l'acceptació de l'herència 
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En l’exercici 2016, es va procedir a activar com a més valor dels béns adquirits per l’herència el cost de la 

liquidació de la mateixa, en la proporció que significa per cada immoble, donant-se en conseqüència un 

valor dels diferents immobles. Així mateix es va procedir a traspassar el valor de determinats immobles 

activats al 2015 com a existències, atenent a que l’any 2015 en el moment en que ja es comptava amb 

l’inventari de les finques aquests immobles es varen considerar com immobles susceptibles per a la venda.  

Així, dins els immobles adquirits per herència cal diferenciar aquells que la direcció de la Fundació ha 

considerat que es destinaran a lloguer, d’aquells que es destinaran a la venda futura (els que al 2015 es 

varen considerar existències), suposant per tant un canvi de criteri respecte la comptabilització de l’exercici 

precedent en que es varen considerar existència i no inversió immobiliària. Així els traspasso produïts 

durant l’exercici 2016 van ser de 487.428,22 corresponent als immobles que no es destinaran a lloguer però 

que per la seva pròpia naturalesa cal considerar com a inversió immobiliària. 

Durant l’exercici 2016, la Fundació va adquirir els següents immobles: 

- Amb data 21 de gener de 2016 es va efectuar donació en escriptura pública davant del notari de 

Barcelona, senyor Amador López Baliña, de la finca del carrer Via Augusta 173 de Barcelona, per 

part de la senyora Maria Rosa Rabell Gamarra, finca valorada en 855.809,45€. 

- Amb data 21 de desembre de 2016 es va efectuar per part de la mercantil USBEL, SL donació a 

favor de la Fundació, en escriptura pública davant del notari de Barcelona, senyor Amador López 

Baliña, de les finques: 

o Pis  carrer Berenguer Mallol, número 1-3, 3r 2a de Barcelona, valorada en 19.288,83€. 

o Àtic al carrer Lepant, 194, àtic per valor de 134.456,45€. 

o Rústica a la Palma de Cervelló, finca 1483 de Cervelló, per valor de 44.784,30€. 

Així mateix, durant l’exercici 2016  es va procedit a la compra d’una finca (terreny agrícola i construccions) a 

l’illa de Pantelleria, Itàlia on la fundació preveu en propers exercicis iniciar una activitat d’ajuda social 

afavorint el desenvolupament econòmic i social d’una zona actualment molt deprimida. L’adquisició 

d’aquesta finca, per subhasta pública es realitzà per un import de 648.972 €; durant l’exercici 2017 s’han 

activat despeses en aquesta finca per import de 490.971,74 €. Si bé s’ha incrementa l’import d’aquest actiu 

encara no ha entrat en funcionament, pel que a la data de tancament encara no s’ha considerat import 

d’amortització. 

 

6.- IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

El detall del moviment de les diverses partides incloses en aquest epígraf durant l’exercici és el següent: 
 

  SALDO A     SALDO A 

CONCEPTE 31/12/2016 ALTES BAIXES   31/12/2017 

Llicències 21.479,37 0 0 21.479,37 

IMMOBILITZAT INTANGIBLE BRUT 21.479,37 0 0 21.479,37 

Amortització acumulada 0  0 0 0 

IMMOBILITZAT INTANGIBLE NET 21.479,37 0 0 21.479,37 
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Al 2015 els moviments de l’Immobilitzat Intangible, foren: 

 

  SALDO A     SALDO A 

CONCEPTE 31/12/2015 ALTES BAIXES   31/12/2016 

Llicències 21.479,37 0 0 21.479,37 

IMMOBILITZAT INTANGIBLE BRUT 21.479,37 0 0 21.479,37 

Amortització acumulada 0  0 0 0 

IMMOBILITZAT INTANGIBLE NET 21.479,37 0 0 21.479,37 

 

No hi ha cap compra d’immobilitzat intangible finançada amb subvencions. 
 

7.- ARRENDAMENTS OPERATIUS 

Durant l’exercici la Fundació no ha incorregut en la formalització de contractes per arrendaments operatius. 
 

8.- INSTRUMENTS FINANCERS 

8.1.- ACTIUS FINANCERS: 

8.1.1.- A llarg termini: 

Els saldos de l’exercici han tingut els següents moviments: 
 

Classes Instruments Financers LLT 
Total 

  Instruments de patrimoni 

  31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 

Inversions mantingudes fins al venciment 19.259,74 76.108,30 19.259,74 76.108,30 

TOTAL ACTIU FINANCER LLT 19.259,74 76.108,30 19.259,74 76.108,30 

 

Amb data 14 de novembre de 2017, el patronat de la Fundació va acordar la venda de les participacions que 

la Fundació tenia en la mercantil COREST SLOW FOOD, SA (adquirides per l’herència del senyor Bosch de 

l’any 2015), en haver estat acordant amb els adquirents un preu raonable de venda de 130.000 €, obtenint 

un benefici de la venda de 53.891,70€. D’acord amb el que s’estableix a l’article 333-1 del Codi Civil català 

relatiu als “Actes de disposició i deure de reinversió” es va procedir a comunicar prèviament a la seva 

transmissió al Protectorat mitjançant declaració responsable amb número d’entrada 0547/18828/2017, en 

data 14 de desembre de 2017 la voluntat de la Fundació de procedir a la transmissió de les participacions 

en la societat COREST SLOW FOODS, SA justificant-ne la idoneïtats i que l’operació responia a criteris 

econòmics i financers de mercat. 

El moviment experimentat per aquesta partida l’any 2016 va ser de: 
 

Classes Instruments Financers LLT 
Total 

  Instruments de patrimoni 

  31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Inversions mantingudes fins al venciment 76.108,30 76.108,30 76.108,30 76.108,30 

TOTAL ACTIU FINANCER LLT 76.108,30 76.108,30 76.108,30 76.108,30 
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8.1.2.- A curt termini: 

A l’exercici 2017, els moviments del comptes de partides a cobrar ha experimentat els següents moviments, 

com a conseqüència del tràfic habitual de la fundació. 

 

Classes Instruments Financers LLT 
Total 

  Crèdits derivats altres 

  31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 

Inversions mantingudes fins al venciment -2.675,58 23.818,87 -2.675,58 23.818,87 

TOTAL ACTIU FINANCER CT -2.675.58 23.818,87 -2.675.58 23.818,87 

 

Pel 2016, el moviment d’aquestes partides va ser: 

 

Classes Instruments Financers LLT 
Total 

  Crèdits derivats altres 

  31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Inversions mantingudes fins al venciment 23.818,87 15.083,97 23.818,87 15.083,97 

TOTAL ACTIU FINANCER CT 23.818,87 15.083,97 23.818,87 15.083,97 

 

 

 

 

 

8.1.3.- TRESORERIA: 

La composició de la partida Tresoreria a 31/12/2017 comparada amb la de 31/12/2016 és la següent: 

 

Tresoreria 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 

Caixa 0,00 782,49 0,00 782,49 

Bancs i institucions de crèdit c/c vista 345.878,03 439.029,66 345.878,03 439.029,66 

Total 345.878,03 439.812,15 345.878,03 439.812,15 

 

Mentre que pel 2016 els moviments foren: 

 

Tresoreria 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Caixa 782,49 0,00 782,49 0,00 

Bancs i institucions de crèdit c/c vista 439.029,66 563.067,83 439.029,66 563.067,83 

Total 439.812,15 563.067,83 439.812,15 563.067,83 
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8.2.- PASSIUS FINANCERS: 

8.2.1.- A curt termini: 

La composició dels deutes en que es troba incorreguda l’entitat a Curt termini presenta a 31 de desembre 

de 2017 la següent composició: 
 

Classes Instruments Financers CT 
Total 

  Deutes amb entitas crèdit Derivats i altres 

  31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2017 

Dèbits i partides a pagar 0,00 0,00 22.760,48 433,22 22.760,48 433,22 

TOTAL PASSIU FINANCER CT 0,00 0,00 22.760,48 433,22 22.760,48 433,22 

 

En destaca que per l’exercici 2016 no existeixen deutes significatius a final de l’exercici en que la societat 

hagi d’incórrer de forma immediata, no existint tampoc cap deute amb entitats de crèdit. 

La mateixa situació a final de l’exercici anterior va presentar els següents moviments: 
 

Classes Instruments Financers CT 
Total 

  Deutes amb entitas crèdit Derivats i altres 

  31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Dèbits i partides a pagar 0,00 0,00 433,22 9.228,78 433,22 9.228,78 

TOTAL PASSIU FINANCER CT 0,00 0,00 433,22 9.228,78 433,22 9.228,78 

 

 

 

8.2.2.- A Llarg Termini: 

La composició dels deutes en que es troba incorreguda l’entitat a Llarg termini presenta a 31 de desembre 

de 2017 la següent composició: 

 

Classes Instruments Financers LLT 
Total 

  Deutes amb entitas Derivats i altres 

  31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2016 

Dèbits i partides a pagar 1.304.059,74 930.000,00 0,00 0,00 1.304.059,74 930.000,00 

TOTAL PASSIU FINANCER CT 1.304.059,74 930.000,00 0,00 0,00 1.304.059,74 930.000,00 

 

És significatiu l’increment de l’endeutament de la Fundació durant els darrers 2 exercicis. Aquest 

endeutament ve motivat a fi de poder finançar l’adquisició dels terrenys i la finca agrària de l’Illa de 

Pantelleria, pera a aquesta adquisició, la Fundació va sol·licitar a l’entitat USBEL  S.L.U. (que va estar en el 

seu dia la seva fundadora), un préstec (sense garantia hipotecària) 

En aquest sentit, les característiques principals del préstec es detallen a continuació:  

- Capital màxim: 1.350.000€ 

- Interès: 0,5% anual per la primera anualitat, i condicions equivalents de mercat per les 

següents dues i mitja anualitats 

- Duració: 3 anys i 6 mesos 
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La Fundació preveu afrontar el retorn de l’esmentat préstec mitjançant les successives transmissions 

d’actius que no estan afectes a la finalitat fundacional. La Fundació té previsió de dur a terme aquestes 

transmissions en els pròxims exercicis, de manera que pugui fer front al retorn del préstec d’acord amb el 

termini establert, i tot això sempre comptant amb l’aprovació del Patronat. 

 
L’Endeutament derivat d’aquest préstec va ser degudament notificat al protectorat de Fundacions de la 
Generalitat de Catalunya, amb expressa indicació de les condicions i viabilitat de la inversió, d’acord amb el 
que s’estableix a l’article 333-1 del Codi Civil català en relació als “Actes de disposició i deure de reinversió” 

Els moviments experimentats per aquests comptes en l’exercici 2016 van ser: 

 

Classes Instruments Financers LLT 
Total 

  Deutes amb entitas Derivats i altres 

  31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Dèbits i partides a pagar 930.000,00 376.596,85 0,00 0,00 930.000,00 376.596,85 

TOTAL PASSIU FINANCER CT 930.000,00 376.596,85 0,00 0,00 930.000,00 376.596,85 

 

9.- PERIODIFICACIONS 

L’entitat no ha procedit a efectuar periodificacions ni de despesa ni d’ingressos, atenent a que no té 

conceptes de projecció plurianual. 

 

10.- FONS PROPIS 

El Fons Social inicial de la Fundació va quedar dotat en 30.000,00 euros. 

Durant els exercicis 2009, 2010 i 2015 es va incrementar el fons dotacional en 38.110,03 €, 24.977,73€ i 

29.140,39 € respectivament, el que fa que a 31 de desembre del 2016 el Fons dotacional de la Fundació 

ascendeixi a un import de 122.228,15 €, import que s’ha mantingut constant al 2017. 

La Composició del Patrimoni Net de la Fundació ha estat: 

 

  31/12/2016 31/12/2017 

Fons dotacional 122.228,15 122.228,15 

Excedents Exercicis anteriors 389.650,65 589.911,46 

Excedent Exercici 200.260,81 -81.590,46 

Subvencions 4.491.099,58 4.463.331,67 

TOTAL 5.203.239,19 5.093.880,82 

 

Durant l’exercici s’ha procedit al sanejament de la partida de subvencions per import de 

27.767,91 corresponent  a l’amortització dels edificis rebuts en herència al 2015, tal i com 

s’especifica a la nota 15 de la memòria. 
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11.- SITUACIÓ FISCAL 

El resultat de l’exercici ha estat de – 81.590,46 euros, sense impost de societats. 

La conciliació entre el resultat comptable i la base imposable de l’ Impost sobre Societats de l’exercici 2017, 

així com la seva liquidació són els següents: 

 

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

  
Compte de 
pèrdues i guanys 

  
Ingressos i despeses directament 

imputats al patrimoni net 

Saldo d'ingressos i despeses de 
l'exercici 

-81.590,46   

  Augments Disminucions Augments Disminucions 

Impost sobre societats         

Diferències permanents 49/2002 321.722,78 - 240.132,32     

Diferències temporàries: 
 

      

- amb origen a l'exercici 
 

      

- amb origen en exercicis anteriors         

Compensació BIN exercicis anteriors         

Base imposable (resultat fiscal) 0,00     

 

La Fundació es troba acollida al règim fiscal especial previst a la Llei 49/2002, pel que la totalitat de les seves 

activitats es troben exemptes de tributació. La base imposable de l’impost es calcula a partir del resultat 

comptable i s’ajusta amb els rendiments obtinguts de les activitats fundacionals, en concret, s’ajusten la 

totalitat dels ingressos obtinguts de les activitats per tractar-se d’ingressos no computables i es realitza un 

ajust positiu per totes les despeses necessàries per exercir aquestes activitats que tenen la naturalesa de 

despesa no deduïble per efectuar-se en el desenvolupament d’una activitat exempta de tributació. 

 

12.- INGRESSOS I DESPESES 

12.1.- INGRESSOS 

La composició de la partida Import net de la xifra de negocis a 31/12/17 comparat amb el de 31/12/16 és la 

següent: 
 

Ingressos 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 

Arrendaments locals 45.034,43 48.438,39 45.034,43 48.438,39 

Arrendaments habitatges 87.061,79 73.768,03 87.061,79 73.768,03 

TOTAL INGRESSOS ACTIVITATS 132.096,22 122.206,42 132.096,22 122.206,42 
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En l’exercici anterior: 
 

Ingressos 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Arrendaments locals 48.438,39 35.914,36 48.438,39 35.914,36 

Arrendaments habitatges 73.768,03 0,00 73.768,03 0,00 

TOTAL INGRESSOS ACTIVITATS 122.206,42 35.914,36 122.206,42 35.914,36 

 

12.2.- APROVISIONAMENTS, DESPESES DE PERSONAL I PÈRDUES, DETERIORAMENTS I VARIACIÓ 
 DE LES PROVISONS PER OPERACIONS DE LES ACTIVITATS: 
 

La composició de la partida d’aprovisionaments, és la següent: 

 

Despeses 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 

Ajuts concedits 155.637,00 98.164.71 155.637,00 98.164.71 

Altres despeses explotació 81.891,89 77.052.21 81.891,89 77.052.21 

TOTAL DESPESES 237.528,89 175.216,92 237.528,89 175.216,92 

 

En el quadre següent es detallen els imports corresponents a ajuts concedits a projectes. Dins de la partida 

d’altres despeses d’explotació s’hi incorporen les despeses de reparació, manteniment, assessors, 

subministraments, etc... necessaris per a poder obtenir els ingressos que després es destinaran a col·laborar 

en  finançar els projectes de la Fundació. La composició d’aquestes partides necessàries del 2017 ha estat: 

 

- Reparacions i conservació: 55.608,12 € 

- Serveis professionals independents 6.530,89 € 

- Assegurances 517,66 € 

- Publicitat i relacions públiques. 639,32 € 

- Altres serveis. 16.557,19 € 

- Tributs 2.038,71 € 

TOTAL 81.891,89 € 

 

La composició pel 2016 fou: 

 

Despeses 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Aprovisionaments 269,33   269,33 0,00 

Despeses personal 0,00 6.719,05 0,00 6.719,05 

Altres despeses explotació 174.947,59 74.327,68 174.947,59 74.327,68 

TOTAL DESPESES 175.216,92 81.046,73 175.216,92 81.046,73 
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12.3.- AJUTS CONCEDITS A PROJECTES I ALTRES DESPESES 
 
Durant l’exercici 2016 la fundació ha destinat de forma directe als diferents projectes en els que està 
col·laborant els imports següents: 
 
 

Projecte País Import 2017 Import 2016 

Ámbito Maria Corral Rep. Dominicana 35.480,00€ 24.282,05 

Llar infants del món Cambodja 2.300,00 € 26.898,00 

Redempción Sòria (Espanya) 9.000,00€ 18.361,45 

Banc Aliments Barcelona (Catalunya) 0,00 € 10.087,00 

Fundació Paliaclínic Barcelona (Catalunya) 15.000,00 € 10.012,00 

Misericorde sans Frontieres Togo 73.177,00 € 2.891,35 

Pantelleria Itàlia  5.146,46 

Altres    486,40 

Salut Mental Catalunya Catalunya  15.000,00€  

ET VUUS Benin 5.680,00 €  

TOTAL DESPESES   155.637,00 98.164,71 

 
 
 

13.- OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 

Generalment les transaccions amb entitats vinculades es comptabilitzen en el moment inicial pel seu valor 

raonable. 

Tal i com s’ha informat en el punt corresponent als endeutaments a llarg termini, la fundació ha sol·licitat 

un compte de crèdit a la societat mercantil USBEL, SL que espera poder retornar en breu en el moment en 

que es pugui aliena uns immobles obtinguts per herència que en no ser d’interès per part de la fundació es 

procedirà a la seva venda per cancel·lar el préstec que de forma transitòria s’ha sol·licitat a la mercantil 

 

14.- INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT 

Les operacions globals de l’entitat es regeixen per les Lleis relatives a la protecció del medi ambient i la 

seguretat i salut del treballador. L’entitat considera que compleix substancialment aquestes Lleis i que 

manté procediments dissenyats per fomentar i garantir el seu compliment. 

L’entitat ha adoptat les mesures oportunes en relació amb la protecció i millora del medi ambient i la 

minimització, en el seu cas, de l’ impacte ambiental, complint amb la corresponent normativa vigent. 

Durant l’exercici no ha realitzat inversions de caràcter mediambiental i així mateix, no s’ha considerat 

necessari registrar cap dotació per riscos i despeses de caràcter mediambiental, per no existir contingències 

relacionades amb la protecció i millora del medi ambient. 
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15.- SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 

La Fundació ha reflectit com a ingressos de l’exercici 2017 per donacions de particulars persones físiques o 

jurídiques un import global de 267.851,66 euros que es destinaran íntegrament a l’activitat social de 

l’entitat. 

Durant l’exercici 2016 i 2017, la Fundació ha sigut beneficiària de l’adquisició de determinats béns per 

herència. 

El moviment experimentat en el compte d’herències i donacions experimentada en l’exercici s’ha produït 

per l’adquisició de determinats béns per herència segons el següent moviment: 

Per l’any 2017: 

 

Herència/ Donació 31/12/2017 31/12/2016 

Herència JM Bosch i M.R. Rabell 4.292.570,00 3.600.412,21 

Donació Usbel 198.529,58 0,00 

TOTAL SUBVENCIONS 4.491.099,58 3.600.412,21 

Sanejament -27.767,91 -8.651,66 

Altes 0 899.339,03 

TOTAL SUBVENCIONS LLEGATS 4.463.331,67 4.491.099,58 

 

Per l’any 2016: 

 

Herència/ Donació 31/12/2015 Altes Sanejament 31/12/2016 

Herència JM Bosch i M.R. Rabell 3.600.412,21 700.809,45 -8.651,66 4.292.570,00 

Donació Usbel 0,00 198.529,58 0,00 198.529,58 

TOTAL DESPESES 3.600.412,21 899.339,03 -8.651,66 4.491.099,58 

 

Atenent a que la majoria dels béns obtinguts per l’herència es corresponen amb béns immobles, s’ha 

procedit al sanejament (imputació a beneficis) de les herències a mesura que es va produït la seva 

amortització comptable o la seva alienació de l’immobilitzat.  

 

16.- ALTRA INFORMACIÓ 

16.1.- NOMBRE MIG DE PERSONES OCUPADES DURANT L’EXERCICI, DISTRIBUÏT PER CATEGORIES I 

DESGLOSSAT PER SEXE 
 

No ha existit personal contractat durant l’exercici 

16.2.- COMPONENTS DE L’ÒRGAN DE GOVERN 

La Fundació es regeix per un Patronat format per 5 patrons.  

Durant l’exercici no s’ha remunerat per cap concepte a cap dels membres del patronat ni pel seu càrrec ni 

per cap altre concepte. 
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16.3.- DESTÍ DE LES RENDES I INGRESSOS 

La Fundació destina tots els ingressos i rendes obtingudes durant l’exercici a la realització d’activitats 

fundacionals, de tal manera que les rendes netes obtingudes un cop descomptades les despeses 

necessàries dels ingressos obtinguts es destinen íntegrament a activitats fundacionals. 

Atenent al tamany de la fundació i al fet que afortunadament la Fundació ha sigut receptora d’importants 

donacions en els darrers dos exercicis, encara queden rendes pendents de destinar a activitats 

fundacionals, si bé es preveu que en els propers anys es destinin aquestes rendes a les finalitats 

fundacionals: 

 

Fins a l'exercici 2014 s'han destinat més del 70% de les rendes de la Fundació a activitats Fundacionals 

donant compliment al que estableix l'article 3.2 de la llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les 

entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, segons el detall del quadre anterior. 

A partir de l’exercici 2015, any que coincideix amb un increment significatiu de les donacions i herències 

rebudes per la fundació, s’ha obtingut més ingressos nets (un cop descomptades les despeses necessàries) 

que les despeses fundacionals, degut al tamany de la pròpia fundació. 

La Fundació compleix amb tots els requisits regulats a l'article 3 de la Llei 49/2002 i gaudeix per tant dels 

beneficis fiscals regulats en la pròpia llei. 

El compliment de destinar el 70% de les rendes a l’activitat fundacional, s’ha anat complint d’acord amb les 

següents fites: 

 Durant l'exercici 2009 es van destinar a despeses fundacionals (1.875,90 euros) part dels recursos 

pendents acumulats de l'exercici 2008. La resta de recursos pendents d'aplicar l'exercici 2008 

(124,88 euros), es van destinar a despeses fundacionals durant l'exercici 2010. Per tant, van quedar 

totalment aplicats els recursos pendents de l'exercici 2008 durant l'exercici 2010. 

 Durant l'exercici 2013 han quedat totalment aplicats els recursos pendents de l'exercici 2009 i part 

del 2010. 

 Durant l'exercici 2014 han quedat aplicats part els recursos pendents de l'exercici 2014. 

 En l'exercici 2017 han quedat aplicats tots els recursos pendents d'exercicis anteriors fins l’any 

2015. quedant únicament per destinar a activitats fundacionals part de les rendes obtingudes al 

2016 per import de 206.029,04€. 

 l’import corresponent a les rendes a destinar del 2017 per 51.832,58€ resta pendent de destinar. 

 

La fundació preveu complir amb l’establert en la Llei de destinar el 70% de les rendes que resten pendents 

de destinar dels darrers exercicis 2016 i 2017 en el termini establert per la norma. 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2008 10.024,57 6.737,74 3.286,83 2.300,78 300,00 300,00 0,00

2009 123.212,70 505,41 122.707,29 85.895,10 1.875,90 1.875,90 0,00 0,00

2009 Dotació fuundacional 38.110,03 0,00

2010 63.000,00 106,43 62.893,57 44.025,50 18.612,13 124,88 18.487,25 0,00 0,00

2010 Dotació fuundacional 24.977,73 0,00

2011 8.662,33 0,00 8.662,33 6.063,63 27.281,92 0,00 27.281,92 0,00 0,00 0,00

2012 9.821,31 0,00 9.821,31 6.874,92 21.229,89 0,00 2.015,90 19.047,77 166,22 0,00 0,00

2013 9.062,21 0,00 9.062,21 6.343,55 28.561,18 0,00 0,00 0,00 5.897,41 6.874,92 6.343,55 0,00

2014 9.173,02 0,00 9.173,02 6.421,11 33.917,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.421,11 0,00

2015 469.074,92 0,00 469.074,92 328.352,44 85.436,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.436,66 0,00

2015 (ajust protectorat) 0,00 0,00 0,00 -8.011,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.011,70 0,00

2016 391.533,91 93.126,39 298.407,52 208.885,26 98.146,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.146,71 0,00 206.029,04

2017 240.132,32 166.085,78 74.046,54 51.832,58 155.637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.780,77 2.856,23 0,00 51.832,58

DESTINAT 2.300,78 85.895,10 44.025,50 6.063,63 6.874,92 6.343,55 6.421,11 328.352,44 0,00 0,00 257.861,62

DESTINAT 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 1% 0%

Pendent de 

destinar
Any

Ingrés Total 

Fundació

Desp.Necess

àries
Renda

A APLICAR 

70%

Despeses 

Fundacional

s 
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16.4.- GRAU COMPLIMENT CODI CONDUCTA 

 

En compliment de la RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2003, del Banc d'Espanya, per la qual es fa públic 

l'acord del Consell de Govern de 19 de desembre de 2003, en relació al Codi de Conducta de les entitats 

sense ànim de lucre per a la realització d'inversions financeres temporals, i de l'acord de 20 de novembre de 

2003, del Consell Nacional del Mercat de Valors, per qual s'aprova el Codi de Conducta dels entitats sense 

ànim de lucre per a la realització d'inversions temporals, la FUNDACIÓ ELSER declara que les inversions 

financeres temporals realitzades, s'ajusten íntegrament a les recomanacions esmentades en aquests codis. 

 

Els Comptes Anuals corresponents a l'exercici social tancat el 31 de desembre de 2017, comprensives de la 

Memòria, el Balanç i el Compte de resultats de la "FUNDACIÓ ELSER", formulades a 30 de juny de 2016, i 

perquè així consti, signa el secretari de la Fundació Elser, Lluís Barcala Suñé i la presidenta del Patronat de la 

Fundació Privada Elser, Pilar de Miguel Espier. 

 

 

 

 

 

  

PILAR DE MIGUEL ESPIER con N.I.F. 36467984N  
en qualitat de Presidenta  
  

 
 
 
 
 
LUIS BARCALA SUÑE con N.I.F. 46327181Y  
en qualitat de Secretari 

  

 


