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Número 4 
 

MEMÒRIA 
  

 
 
 
 
 

1. Activitat de la fundació 
 

  Les activitats que s’han desenvolupat durant l’any amb la participació i 
col·laboració de la Fundació son : 

 
 
a- Setmana cultura 
 
Participació en els diferents actes culturals d’aquesta setmana amb una 
aportació econòmica de 1.500,00 euros. 
 

 
b-  Festa major 
 
Compra de sis trofeus per la celebració de la simultània d’escacs. L’aportació 
econòmica és de 193,60 euros 
 
Premis per el concurs de sardanes Santa Rosa. L’aportació econòmica és de 
80,00 euros 
 
 
c- Casal d’estiu 
 
Col·laboració amb l’organització del casal d’estiu , programa educatiu i lúdic. 
L’aportació econòmica és de 1.500 euros. 
 
 
d- Varis 
 
Compra per el col·legi Caritat Serinyana de 20 taulers d’escacs. L’aportació 
econòmica és de 533,08 euros. 
 
Col·laboració amb el col·legi Caritat Serinyana per la celebració del seu 
centenari. L’aportació econòmica és de 300,00 euros. 
 
Compra de 100 USB (8GB) per la simultània d’escacs. L’aportació econòmica 
és de 879,52 euros. 
 
Compra de 30 motxilles per el club basquet Cadaqués (femení). L’aportació 
econòmica és de 709,67 euros. 
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 2. Bases de presentació dels comptes anuals 
 

a) Imatge fidel: 

  No s’han produït raons excepcionals per les quals no s’hagi aplicat les 
disposicions legals  en matèria de comptabilitat de l l’exercici 2017, per 
presentar la imatge fidel, referides en l’article 34.4 del Codi de comerç.  

b) Principis comptables: 

 Tant en el desenvolupament del procediment comptable de l’exercici, com en 

la confecció d’aquests comptes anuals, no s’ha deixat d’aplicar cap principi 

comptable obligatori.  

c) Comparació de la informació: 

No hi ha cap causa que impedeixi la comparació dels comptes anuals de 
l’exercici amb els de l’exercici precedent. 

d) Elements aplegats en diverses partides: 

 No ha estat necessari realitzar agrupacions de partides de balanç ni del 
compte de pèrdues i guanys per mostrar millor la imatge fidel.  

 
 

3. Excedent de l’exercici 
 

 
La proposta d’aplicació de l’excedent és la següent : 

 
 

Bases de repartiment Exercici 2017 

Excedent de l’exercici -5.459,88 
Total base de repartiment = Total distribució -5.459,88 

Distribució a Exercici 2017 

Fons dotacionals  
Romanent  
Excedents pendents d’aplicació en activitats fundacionals  
Compensació d’excedents negatius d’exercicis anteriors  

Pèrdues a compensar  -5.459.88 
Total distribució = Total base de repartiment -5.459,88 
   
 

4. Normes de valoració 
 

a) Immobilitzat material.  

Els elements de l’immobilitza’t material s’han capitalitzat pel seu preu 

d’adquisició o aportació a la Fundació. 
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Les amortitzacions practicades s’identifiquen amb la depreciació que pateixen 

els bens de l’immobilitza’t. La dotació anual realitzada es determina aplicant 

un mètode sistemàtic que permet distribuir el valor  d’adquisició durant la vida 

útil estimada de l’immobilitzat. 

b) Subvencions, donacions i llegats.  

Els donatius o aportacions son imputades a resultats en el moment en que son 

rebudes per la Fundació. 

c) Deutes, amb distinció entre curt i llarg termini.  

La Fundació no té deutes ni a curt ni  a llarg termini.  

d) Impost sobre beneficis.  

Tots els resultats obtinguts per la Fundació provenen de les activitats d’interès 

general quedant, per tant, exempts de l´impost sobre beneficis. 

e) Ingressos i despeses.  

  Els ingressos es comptabilitzen per l´import íntegre en el moment de la 

recepció i les despeses en  el moment en que es devenguen. 

 
 

5. Actiu immobilitzat, exclosos els béns del patrimoni històric i cultural 
  
El moviment durant l’exercici de les partides de l’actiu immobilitzat del balanç 
ha estat el següent : 
 
        Actiu    Amortitzacions 
   
 
Saldo inicial        128.264,16   41.842,52 
Entrada/dotació               592.90     2.742,40 
Saldo final       128.857.06   44.584,92  

   
 
 

6. Subvencions, donacions i llegats 
 

Les aportacions rebudes per la Fundació provenen de  l’ajuntament de 
Cadaqués, per un import de 5.135,18 euros. 
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7. Situació fiscal 
 
La totalitat dels ingressos i resultats queden exempts de l´impost sobre 
societats donat que són obtinguts íntegrament de les activitats d’interès 
general.   

 
 

8. Ingressos i despeses  
 
Les despeses generals  es desglossen en les següents partides : 
 
Despeses de professionals indep.   956,66  
Serveis bancaris     -10,00   
Altres serveis     1.210,14 
Ajuts monetaris                                                 5.695,87 
 
 
Respecte als ingressos provenen exclusivament de les aportacions oficials o 
particulars.     

 
 

9. Altra informació 
 

A judici dels components del patronat, no s’ha produït cap altre 
circumstancia ni canvi  substantiu per  ampliar la present memòria. 

 

 

Cadaqués, a 31 de març de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


