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1. ACTIVITAT DE L’ENTITAT.
a)

Introducció

Des de l’any 2003 ençà la Fundació Reeixida ha estat el cervell, motor i ànima d'un
gran nombre d'activitats. Des de les relacionades amb la promoció de la llengua, la
revitalització dels lligams entre els diferents territoris de la nació catalana separats
administrativament, així com de la promoció dels senyals d'identitat nacionals de la
nostra història política recent, en especial els vinculats a la recuperació de les llibertats
nacionals durant el passat segle XX i finals del XIX. Després de projectes de curt i mig
abast entre els anys noranta i dos mil, la fundació s’ha refundat creient que ha arribat
el moment de fer un pas endavant, aportant nova gent, noves experiències i plantejant
nous reptes, amb la convicció de consolidar el procés de construcció nacional de
Catalunya. Hem iniciat doncs, un nou camí que per la Fundació Reeixida culminà el
mes de gener de 2016, amb la primera junta de patrons que aprovava les noves altes i
la nova junta executiva. Amb aquesta represa la fundació es plantejà de participar en
projectes de mig i llarg termini basats en l'estudi, la indexació, el desenvolupament i la
configuració d’elements i figures històriques relatives al bagatge material i humà del
procés de recuperació de les llibertats nacionals, emmarcades des del final de la
Guerra de Successió fins als nostres dies. La Fundació Reeixida proposa en la
memòria d’aquest projecte la configuració d’un renovat cànon de la nostra història que
pugui fer comprendre de forma amena al conjunt de la societat catalana, com les
generacions passades van forjar l’esperit col·lectiu de presa de consciència nacional
fins a les majories socials d’avui, que ens encaminen a decidir democràticament el
nostre autogovern, en el marc de les altres nacions del món.

b)

Activitats i Projectes 2021

És dins d’aquest àmbit que durant el 2021 s’han concentrat els esforços en la
distribució de la reedició del Mapa dels Països Catalans d’en Ballester i Canals, la
reedició i distribució de l’icònic cartell Aixafem el Feixisme de Pere Català Pic, la
commemoració dels 80 anys del naixement de Front Nacional de Catalunya, la
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commemoració dels 100 anys d’Estat Català i la preparació del projecte de les Rutes
per la Llibertat que culminarà l’any 2022.

Paral·lelament s’ha donat continuïtat al projecte de la Bandera Negra, esdevingut ja a
hores d’ara un nou símbol del país, iniciat l’any anterior i explicat abastament a la
memòria de l’any 2014.

2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS.
1. Imatge fidel:
a) Aquests comptes anuals, reflecteixen la imatge fidel del patrimoni, de la situació
financera i dels resultats de la Fundació.
Aquesta entitat ha optat per l’aplicació dels criteris d’entitats de dimensió
reduïda continguts en el Decret que aprova aquest Pla.
b) No hi ha raons excepcionals per les quals, per a mostrar la imatge fidel, no
s’hagin pogut aplicar les disposicions legals en matèria comptable.
c)

No han calgut informacions complementàries, per presentar la imatge fidel.

2. Principis comptables no obligatoris aplicats.
No ha fet falta aplicar cap principi comptable no obligatori.
3. Aspectes crítics de valoració i estimació de la incertesa:
3.1) No existeixen dades rellevants sobre l’estimació d’incertesa en la data de
tancament de l’exercici.
3.2) No existeixen canvis en estimacions comptables que siguin significatius i
que afectin a l’exercici actual o que puguin afectar a exercicis futurs.
3.3) A data de tancament de l’exercici l’òrgan de govern desconeix l’existència
d’incerteses importants, relatives a fets o condicions que puguin aportar dubtes
significatius sobre la possibilitat que l’entitat segueixi funcionant normalment.
Els comptes anuals s’han elaborat d’acord amb el principi d’entitat en
funcionament.
4. Comparació de la informació.
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a) No hi ha hagut raons excepcionals que justifiquin la modificació de
l’estructura del balanç, del compte de resultats, i de l’estat de canvis en el
patrimoni net de l’exercici de 2021 per a poder comparar-la amb la de
l’exercici de 2020.
b) No hi ha hagut causes que hagin impedit la comparació dels comptes
anuals de 2020 amb els de 2021.
c) No ha calgut l’adaptació dels imports de l’exercici de 2020 per a facilitar-ne
la comparació.
5. Agrupació de partides i elements aplegats en diverses partides.
No existeix cap element patrimonial registrat en dues o més partides del
balanç.
Els diferents elements patrimonials han estat enregistrats per grups
patrimonials i identificats amb els diferents imports de cadascú d’ells.
6. Comparació de la informació:
S’ha mantingut l’estructura del Balanç i del Compte de Pèrdues i Guanys de
l’exercici precedent, per la qual cosa no hi ha cap mena d’impediment per a
comparar els Comptes Anuals d’aquest exercici de 2021 amb els de 2020.
7. Canvis de criteris comptables:
No han existit canvis de criteris comptables durant el present exercici.
8. Correcció d’errors:
No han existit correccions d’errors durant el present exercici.
3. EXCEDENT DE L’EXERCICI.
Informació sobre la proposta d’aplicació de l’excedent:

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

2020

2021

-1.716,35
-1.716,35

16.965,20
16.965,20

15.248,85
1.716,35
16.965,20

S’ha acordat no destinar cap import a constituir un fons especial.
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4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ.
Criteris comptables aplicats en relació amb les següents partides:
1. Immobilitzat intangible:
CAPITALITZACIÓ
Per al reconeixement inicial d’un immobilitzat de naturalesa intangible, és
precís que, a més de complir la definició d’actiu i els criteris de registre o
reconeixement comparable continguts en el Marc Conceptual de la
Comptabilitat, compleixi el criteri d’identificable. En cap cas es reconeixen com
a immobilitzats intangibles les despeses originades amb motiu de l’establiment,
les marques, capçaleres de diaris o revistes, els segells o denominacions
editorials, les llistes d’usuaris o deutors o altres partides similars que s’hagin
generat internament. Els diferents conceptes que figuren a l’immobilitzat
intangible s’han capitalitzat pel seu preu d’adquisició o cost de producció.
AMORTITZACIÓ
Les amortitzacions es registren en el balanç i es calculen en funció de la vida
útil dels elements o drets i a la depreciació soferta.
CORRECCIONS VALORATIVES PER DETERIORAMENT
No s’han produït pèrdues reversibles sobre els béns i les amortitzacions ja
reflecteixen la pèrdua experimentada per l’ús i el pas del temps.
2. Béns integrants del patrimoni cultural:
La Fundació no disposa de cap bé que integri el patrimoni cultural.
3. Immobilitzat material:
CAPITALITZACIÓ
La partida d’immobilitzat material inclou exclusivament béns d’immobilitzat no
generadors de fluxos d’efectiu degut a que únicament es destinen a una fi
diferent a la de generar un rendiment comercial.
Els béns compresos en l’immobilitzat material s’han valorat pel preu
d’adquisició o cost de producció. El preu d’adquisició o cost de producció inclou
les despeses addicionals que es produeixen necessàriament fins a la posta en
condicions de funcionament del bé.
AMORTITZACIÓ
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L’entitat efectua les amortitzacions segons el sistema d’amortització lineal.
CORRECCIONS VALORATIVES
No se n’han comptabilitzat
ALTRES
La Fundació no ha activat despeses financeres, ni costos d’ampliació,
modernització i millora, ni costos de desmantellament o retirada i costos de
rehabilitació, ni s’han activat treballs realitzats pel propi immobilitzat material.
4. Inversions immobiliàries: L’entitat no compta amb terrenys i immobles
qualificats com a inversions immobiliàries.
5. Arrendaments:
a. No existeixen contractes d’arrendament financer ni d’altres operacions
de naturalesa similar.
b. Tampoc existeixen contractes d’arrendament operatiu.
6. Permutes: No hi ha hagut permutes en aquest exercici.
7. Actius financers i passius financers.
a) Criteris emprats per a la qualificació i valoració de les diferents categories
d’actius financers i passius financers. Reconeixement de canvis de valor
raonable.
Actius financers.
La Fundació, qualifica els seus actius financers en tres categories:
1. Actius financers a cost amortitzat. Es classifiquen en aquesta categoria els
crèdits per operacions comercials, que són aquells originats en les operacions
habituals de venda de béns i prestació de serveis de l’entitat, la resta
d’instruments de deute en poder de l’entitat, i una altra sèrie d’actius que els
seus cobraments són de quantia determinada o determinable.
-

Valoració inicial: Els actius inclosos en aquesta categoria es valoren
inicialment pel valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos
de transacció directament atribuïbles. Excepcionalment, els crèdits per
operacions comercials amb venciment fins a un any que no tenen tipus
d’interès contractual, així com una altra sèrie de partides d’importància
menor per la Fundació, que el seu import s’espera rebre en el curt termini,
es valoren inicialment pel seu valor nominal.

-

Valoració posterior. Els actius inclosos en aquesta categoria es valoren pel
seu cost amortitzat, comptabilitzant-ne els interessos meritats en el compte
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de pèrdues i guanys mitjançant l’aplicació del mètode del tipus d’interès
efectiu. No obstant els crèdits comptabilitzats inicialment pel seu valor
nominal es continuen valorant posteriorment per aquest import, excepte que
existeixi una evidència de deteriorament. A més a més, en els cassos que
existeixi deteriorament d’un actiu es procedeix a realitzar correccions
valoratives de la forma exposada més endavant.
2. Actius financers mantinguts per a negociar. S’inclouen en aquesta categoria els
actius financers que la Fundació, adquireix amb el propòsit de vendre’ls a curt
termini i els derivats que no són instruments de cobertura ni contractes de
garanties financeres. Els actius no derivats inclosos són tant instruments de
renda fixa com instruments de renda variable, si bé són tots cotitzats,
aconseguint-ne així una garantia de la possibilitat de la seva realització a curt
termini.
-

Valoració inicial. Els actius inclosos en aquesta categoria es valoren
inicialment pel seu valor raonable, que, salvat evidència en contrari, equival
al valor raonable de la contraprestació lliurada. Els costos de transacció són
directament reconeguts en el compte de pèrdues i guanys de l’exercici. En
el cas dels instruments de patrimoni, s’afegeix al valor inicial l’import dels
drets de subscripció preferent adquirits.

-

Valoració posterior. Els actius segueixen valorats a valor raonable,
imputant-ne els canvis produïts en aquest valor al compte de pèrdues i
guanys de l’exercici. El deteriorament dels actius forma part del valor
raonable, pel que no es practiquen correccions valoratives més enllà de les
modificacions del valor raonable.

3. Actius financers al cost. S’inclouen en aquesta categoria tots els instruments de
patrimoni en poder de la Fundació que no es classifiquen com mantinguts per a
negociar.
-

Valoració inicial. Els actius financers al cost es valoren inicialment pel valor
raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció
directament atribuïbles. A aquest valor inicial se li afegeix l’import dels drets
de subscripció preferent adquirits.

-

Valoració posterior. Els actius financers enquadrats en aquesta categoria es
valoren al cost menys, en el seu cas, l’import acumulat de les correccions
valoratives per deteriorament.

Passius financers
a) Criteris emprats per a la qualificació i valoració de les diferents categories
de passius financers. Reconeixement de canvis de valor raonable.

Respecte als passius financers, la Fundació els qualifica en dues categories:
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Passius financers a cost amortitzat. En aquesta categoria es classifiquen tots
els dèbits ja siguin per operacions comercials o no comercials.
-

Valoració inicial. Els passius classificats en aquesta categoria es valoren
inicialment pel seu valor raonable que és igual al valor raonable de la
contraprestació rebuda. Els dèbits per operacions comercials amb
venciment fins a un any i sense tipus d’interès contractual es valoren pel
seu valor nominal. Els costos directament atribuïbles i les comissions
financeres carregades a l’entitat a l’originar els deutes es reconeixen
directament en el compte de pèrdues i guanys.

-

Valoració posterior. Posteriorment, els passius inclosos en aquesta
categoria es valoren pel seu cost amortitzat, comptabilitzant-se els
interessos meritats en el compte de pèrdues i guanys mitjançant l’aplicació
del mètode del tipus d’interès efectiu. No obstant, els dèbits comptabilitzats
inicialment pel seu valor nominal es continuen valorant posteriorment per
aquest import.

Passius financers mantinguts per a negociar. S’inclouen en aquesta categoria
els derivats que no són instruments de cobertura ni contractes de garanties
financeres
-

Valoració inicial. Els passius inclosos en aquesta categoria es valoren
inicialment pel seu valor raonable que és el valor raonable de la
contraprestació rebuda. Els costos de transacció són reconeguts
directament en el compte de pèrdues i guanys de l’exercici.

-

Valoració posterior. Posteriorment, els passius segueixen valorats al valor
raonable, imputant-se els canvis produïts en aquest valor al compte de
pèrdues i guanys de l’exercici.

b) Criteris aplicats per a determinar l’existència d’evidència objectiva de
deteriorament. Registre de correccions de valor i les seves reversions.
Baixes definitives d’actius financers deteriorats. Criteris utilitzats per a
calcular les correccions valoratives relatives als deutors per activitats i altres
comptes a cobrar. Criteris comptables aplicats als actius financers les
condicions dels quals hagin estat renegociades i que d’altra manera
estarien vençuts o deteriorats.
Periòdicament, i al menys de forma anual, la Fundació avalua si existeix evidència
objectiva de deteriorament del valor dels seus actius financers no classificats com
mantinguts per a negociar. En aquest cas, si el valor en llibres del crèdit és major que
el valor actual dels fluxos futurs esperats, es reconeix en el compte de pèrdues i
guanys la diferència entre els dos imports. En el cas que els fets posteriors eliminin el
deteriorament de l’actiu, les correccions de valor són revertides amb el límit del valor
en llibres del crèdit que estaria reconegut en la data de reinversió si no s’hagués
registrat el deteriorament del valor.
Per a calcular el deteriorament dels deutors comercials, la Fundació, fa un seguiment
de la situació financera dels seus arrendataris. Quan es produeix un impagament o
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existeix evidència de que serà imminent, la Fundació estima la pèrdua esperada dels
crèdits, basant-se en la pròpia experiència obtinguda a través dels anys amb
situacions semblants, i corregeix el valor de l’actiu per aquest import, reconeixent el
deteriorament al compte de pèrdues i guanys.
c) Criteris emprats per al registre de la baixa d’actius financers i de passius
financers.
Registre de baixes d’actius financers.
En els casos que es produeix una renegociació d’un actiu financer amb la finalitat
d’incrementar el retorn esperat d’un crèdit deteriorat, la Fundació dóna de baixa
l’anterior crèdit reconeixent un nou actiu representatiu de les noves condicions. La
diferència entre els valors del crèdit donat de baixa i el reconegut es manifesta en el
compte de pèrdues i guanys.
Un actiu financer es dóna de baixa quan, atenent a la realitat econòmica d’una
operació, es produeix una transferència significativa dels riscos i beneficis inherents a
la propietat de l’actiu.
En els casos que l’actiu es dóna de baixa, la diferència entre la contraprestació rebuda
neta dels costos de transacció atribuïbles i el valor comptable de l’actiu es reconeix en
el compte de pèrdues i guanys. Quan un actiu no es dóna de baixa, es reconeix un
passiu financer per import igual a la contraprestació rebuda, passiu al que se li aplica
la normativa de passius financers.
Registre de baixes de passius financers.
La Fundació aplica els principis previstos en el Pla General Comptable simplificat al
donar de baixa els passius financers.
Els passius financers es donen de baixa quan les obligacions que els van generar
s’extingeixen.
La Fundació, no ha realitzat cap mena d’intercanvi d’instruments de deute amb
creditors, per la qual cosa no ha hagut d’aplicar els criteris establerts per aquests
casos.
8. Existències. Criteris de valoració. Correccions valoratives per deteriorament i
capitalització de despeses financeres.
Les existències que figuren en el balanç són estocs de sobrants de les campanyes que
s’han fet de distribució dels llibres Terra Cremada i dels Mapes dels Països Catalans.
Aquestes existències estan valorades a preu d’adquisició i no s’ha considerat
necessari fer-ne una correcció valorativa ja que s’ha estimat que segueixen mantenint
el valor inicial pel que es van adquirir.
9. Impostos sobre beneficis. Criteris utilitzats per al registre i valoració d’actius i
passius per impost diferit.
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DETERMINACIÓ I COMPTABILITZACIÓ DE L’IMPOST SOBRE BENEFICIS
Les diferències entre els criteris comptables i fiscals poden originar diferències
entre el resultat comptable i la base imposable de l’impost. Aquestes diferències es
poden qualificar de permanents o de temporàries en funció si es reverteixen o no en
exercicis futurs.
10. Ingressos i despeses.
Criteris generals aplicats en relació amb les prestacions de serveis realitzades per la
Fundació per a la determinació d’ingressos.
Els ingressos procedents de les vendes i les prestacions de serveis es valoren pel
valor raonable de la contraprestació rebuda, que llevat evidència en contra, és el preu
acordat.
Els imports que graven les operacions que l’entitat ha de repercutir a tercers com
l’impost sobre el valor afegit i els impostos especials, no formen part dels ingressos.
Les despeses meritades durant l’exercici s’han comptabilitzat en el compte de pèrdues
i guanys agrupades per partides segons la seva naturalesa.
11. Provisions i contingències.
En l’exercici actual no hi ha saldos de provisions.
12. Elements patrimonials de naturalesa mediambiental.
En l’exercici actual no hi ha saldos comptabilitzats com a elements patrimonials que
tinguin naturalesa mediambiental.
13. Despeses de personal.
No hi ha hagut ni despeses de personal ni compromisos per pensions.
14. Subvencions, donacions i llegats.
Les subvencions donacions i llegats de caràcter monetari es valoren pel valor raonable
de l’import concedit i les de caràcter no monetari o en espècie es valoren pel valor
raonable del bé rebut.
S’imputen a resultats depenent si es concedeixen per finançar un actiu o per finançar
una despesa determinada. En el primer cas, s’imputen a resultats, seguint el mateix
criteri d’amortització de l’actiu que financen, en el segon cas s’imputen a resultat al
mateix any que es produeix la despesa.
15. Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades.
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Totes les transaccions entre parts vinculades es valoren a preu de mercat.
5. IMMOBILITZAT MATERIAL I INTANGIBLE.
La Fundació no té cap import comptabilitzat com a Immobilitzat material.
La Fundació té comptabilitzat com a immobilitzat intangible, dins l’apartat d’aplicacions
informàtiques:
-

El web de la fundació. Import: 12.100€.

-

Una nova web (80 anys del Front Nacional). Import: 2.324€

-

Una nova web (emojicat). Import: 1.644€

-

Nova web de la fundació. Import: 12.260€

Aquests actiu s’amortitzen segons la vida útil estimada: entre 2 i 4 anys.
6. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES.
La Fundació no té comptabilitzades inversions immobiliàries.
7. BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL.
La Fundació no té comptabilitzats béns dels patrimoni cultural.
8. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR.
La Fundació no és titular de cap bé en règim d’arrendament financer.
La Fundació no té cap arrendament operatiu reconegut com a ingrés de l’exercici.
La fundació no té cap arrendament operatius reconegut com a despesa.
9. ACTIUS FINANCERS.
1. Valor en llibres de cadascuna de les categories d’actius financers assenyalades
a la norma de registre i valoració vuitena, excepte les inversions en el patrimoni
d’empreses del grup, multigrup i associades, amb el desglossament de cada
epígraf atenent a les categories establertes en la norma del registre i valoració
9ª. Les classes definides per la Fundació són les següents:
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INSTRUMENTS FINANCERS A LLARG TERMINI
Instruments
Valors representatius Crèdits
Derivats
Classes de patrimoni
de deute
Altres
Categories
2020 2021
2020
2021
2020
2021
Actius financers mantinguts
per a negociar
Actius financers a cost
amortitzat
Actius financers a cost
Total

Classes
Categories

INSTRUMENTS FINANCERS A CURT TERMINI
Instruments
Valors representatius Crèdits
de patrimoni
de deute
Altres
2020 2021
2020
2021
2020

Derivats
2021

Actius financers mantinguts
per a negociar
Actius financers a cost
amortitzat
Actius financers a cost

21.248,28 31.707,10

Total

21.248,28 31.707,10

Classes
Categories
Actius financers mantinguts per a negociar
Actius financers a cost amortitzat
Actius financers a cost
Total

Totals
2020

2021

21.248,28 31.707,10
21.248,28 31.707,10

2. No existeixen comptes correctors representatius de pèrdues per deteriorament
originades pel risc de crèdit.
3. Entitats del grup, multigrup i associades.
La Fundació, no forma part de cap grup, ni està associada a cap altra entitat.
4. Usuaris i altres deutors.
Usuaris i altres
Total

S.F. (31/12/2020)
1.314,88€
1.314,88€

S.F. (31/12/2021)
10.126,07€
10.126,07€
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5. Altra informació.
L’entitat, no té cap altra circumstància que li afecti els seus actius financers,
tals com litigis o embargaments.
10. PASSIUS FINANCERS.
1. Valor en llibres de cadascuna de les categories de passius financers
assenyalades en la norma de registre i valoració desena, desglossat per
epígraf i per classes definides per la Fundació:

Classes
Categories

INSTRUMENTS FINANCERS A LLARG TERMINI
Deutes amb entitats de
Derivats
TOTAL
crèdit
Altres
2020
2021
2020 2021
2020
2021

Passius financers a
cost amortitzat
Passius financers
mantinguts per a
negociar
Total

Classes
Categories
Passius financers a
cost amortitzat
Passius financers
mantinguts per a
negociar
Total
TOTALS

INSTRUMENTS FINANCERS A CURT TERMINI
Deutes
Derivats
TOTAL
entitats crèdit
Altres
2020 2021
2020
2021
2020
2021
26,02
4.096,56
26,02
4.096,56

26,02

4.096,56

26,02

4.096,56

26,02

4.096,56

26,02

4.096,56

2. Informació sobre:
a) La Fundació no té deutes amb entitats de crèdit.
b) La Fundació no té deutes amb garantia real.
11. FONS PROPIS
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1. Anàlisi del moviment durant l’exercici de cada partida del balanç inclosa en
aquesta agrupació, amb indicació dels orígens dels augments dels darrers vuit
exercicis i les causes de les disminucions, com també els saldos inicials i finals.
Exercici 2014:

Saldo 31/12/2013
Distribució resultat
Resultat exercici
Saldo 31/12/2014

Fons
Fundacional
7.920,00
0
0
7.920,00

Romanent

Fons
Fundacional
7.920,00
0
0
7.920,00

Romanent

Fons
Fundacional
7.920,00
0
0
7.920,00

Romanent

Fons
Fundacional
7.920,00
0
0
7.920,00

Romanent

Fons
Fundacional
7.920,00
0
0
7.920,00

Romanent

25.854,17
-20.575,80
0
5.278,37

Pèrdues i
Guanys
-20.575,80
20.575,80
-3.812,51
-3.812,51

Total
13.198,37
0
-3.812,51
9.385,86

Exercici 2015:

Saldo 31/12/2014
Distribució resultat
Resultat exercici
Saldo 31/12/2015

5.278,37
-3.812,51
0
1.465,86

Pèrdues i
Guanys
-3.812,51
3.812,51
-57,12
-57,12

Total
9.385,86
0
-57,12
9.328,74

Exercici 2016:

Saldo 31/12/2015
Distribució resultat
Resultat exercici
Saldo 31/12/2016

1.465,86
-57,12
0
1.408,74

Pèrdues i
Guanys
-57,12
57,12
9.738,69
9.738,69

Total
9.328,74
0
9.738,69
19.067,43

Exercici 2017:

Saldo 31/12/2016
Distribució resultat
Resultat exercici
Saldo 31/12/2017

1.408,74
0
9.738,69
11.147,43

Pèrdues i
Guanys
9.738,69
-9.738,69
-9.065,49
-9.065,49

Total
19.067,43
-9.738,69
673,20
10.001,94

Exercici 2018:

Saldo 31/12/2017
Distribució resultat
Resultat exercici
Saldo 31/12/2018

11.147,43
0
-9.065,49
2.081,94

Pèrdues i
Guanys
-9.065,49
9.065,49
18.065,08
18.065,08

Total
10.001,94
9.065,49
8.999.59
28.067,02
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Exercici 2019:

Saldo 31/12/2018
Distribució resultat
Resultat exercici
Saldo 31/12/2019

Fons
Fundacional
7.920,00
0
0
7.920,00

Romanent

Fons
Fundacional
7.920,00
0
0
7.920,00

Romanent

Fons
Fundacional
7.920,00
0
0
0
7.920,00

Romanent

2.081,94
0
18.065,08
20.147,02

Pèrdues i
Guanys
18.065,08
-18.065,08
5.282,64
5.282,64

Total
28.067,02
-18.065,08
23.347,72
33.349,66

Exercici 2020:

Saldo 31/12/2019
Distribució resultat
Resultat exercici
Saldo 31/12/2020

20.147,02
0
5.282,64
25.429,66

Pèrdues i
Guanys
5.282,64
-5.282,64
-1.716,35
-1.716,35

Total
33.349,66
-5.282,64
3.566,29
31.633,31

Exercici 2021:

Saldo 31/12/2020
Distribució resultat
Altres variacions
Resultat exercici
Saldo 31/12/2021

25.429,66
0
170,85
1.716,35
23.542,46

Pèrdues i
Guanys
-1.716,35
1.716,35
0
16.965,20
16.965,20

Total
31.633,31
1.716,35
170,85
18.681,55
48.427,66

2. Informació sobre:
-

Desemborsaments pendents: No consta cap partida a VI. Altres aportacions
de socis en el patrimoni net de la Fundació.
Aportacions no dineràries: La Fundació no ha tingut a l’exercici 2021, cap
aportació no dinerària.
Aportacions rebudes per compensar pèrdues d’exercicis anteriors: No se
n’han rebut.
Moviments de fons especials: No hi ha hagut fons especials de constitució,
ni d’ampliacions, ni de reduccions ni d’extinció.

12. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS.
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Durant l’exercici 2021, s’ha rebut una subvenció de 8.000€ de la Generalitat de
Catalunya, del departament de Presidència per al desenvolupament d’iniciatives que
contribueixin al foment del periodisme i a l’enfortiment de l’espai de comunicació.
En el compte de resultats hi figuren les donacions rebudes de particulars que a l’any
2021 pugen 4.067.36€.
13. SITUACIÓ FISCAL.
13.1. Impostos sobre beneficis.
El resultat de l’exercici ha estat de 16.965,20€.
La Fundació està inclosa entre les entitats regulades en el Títol II de la Llei 49/2002 de
23 de desembre de “règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels
incentius fiscals al mecenatge”.
La Fundació ha comunicat a l’Administració Tributària l’opció tal i com preveu el Reial
Decret 1270/2003 de 10 d’octubre per l’aplicació del règim fiscal especial regulat en el
Títol II de la Llei 49/2002 atès que compleix tots els requisits establerts en l’article 3r
de l’ esmentada Llei.
D’acord al que s’estableix a l’article 10 de la Llei 49/2002 de 23 de desembre, el tipus
impositiu aplicable és el 10%.
13.2 Altres tributs.
No existeix cap circumstància de caràcter significatiu en relació a altres tributs, al no
existir cap contingència de caràcter fiscal, de l’exercici fiscal tancat a 31 de desembre,
ni d’exercicis pendents de comprovació.
14. INGRESSOS I DESPESES
1. No hi ha cap despesa derivada del funcionament de l’òrgan de govern de
l’entitat.
2. El compte d’aprovisionaments ascendeix a 12.421,06€. S’hi comptabilitzen les
compres necessàries per poder realitzar les activitats pròpies de la Fundació.
No existeix saldo a l’apartat de despesa de personal del compte de pèrdues i
guanys.
3. A l’exercici de 2021, hi ha hagut ingressos per vendes i prestacions de serveis
per import de 21.896,63€.
4. Detall i import de la partida “Altres resultats” del compte de pèrdues i guanys:
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2021
0€
0€
0€

Despeses excepcionals
Ingressos excepcionals
Saldo
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2020
-1.000,00€
0€
-1.000,00€

5. Informació complementaria:
A l’exercici tancat de 2021:
-

No hi figura cap ingrés dels propis patrons.

A l’exercici tancat de 2021, no hi ha hagut cap ingrés ni cap despesa de la
següent índole:
-

Transaccions efectuades amb entitats del grup, ni associades.
Transaccions efectuades en moneda estrangera.

15. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS AMB FINALITATS
ESTATUTÀRIES.
1. Informació sobre els béns i drets que formen part de la dotació fundacional i
que estan vinculats directament al compliment de les finalitats pròpies i detalls
més significatius:
Tota dotació fundacional es va aportar en metàl·lic i tota forma es va destinar
exclusivament a finalitats pròpies d ela Fundació
Els ingressos de l’exercici han estat:
- 14.017,52 – ingressos per vendes i prestacions de serveis
1.545,00 – donatius rebuts
S’adjunta el càlcul dels ingressos nets destinats a finalitats fundacionals de l’any 2021 i
els quatre anys anteriors:
2021
Ingressos bruts:
Despeses necessàries:
Despeses finalitats
Fundacionals:
Resultat exercici:
Ingressos nets
70% ingressos nets
Despeses finalitats
fundacionals:
Desviació

33.963,99
391,36

14.268,78
556,01

2020

2018
16.853,61
1.480,27

2017
32.984,50
201,80

2016
3.550,00
468,98

16.607,43
16.965,20
33.572,63
23.500,84

15.429,12
-1.716,35
13.712,77
9.598,94

10.090,70
5.282,64
15.373,34
10.761,34

14.717,62
18.065,08
32.782,70
22.947,89

11.470,57
-9.065,49
3.081,02
2.156,71

16.607,43
-6.893,41

15.429,12
5.830,18

10.090,70
-670,64

12.260,27
-8.230,27

11.470,57
9.313,86
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En tots els anys les despeses aplicades a les finalitats fundacionals superen el
70% dels ingressos nets, excepte en el 2021, 2018 i 2017.
Com a despeses necessàries s’han imputat les despeses de serveis externs
(gestoria, domini web i notaria).
La resta de despeses de l’exercici s’han considerat despeses aplicades a les
finalitats fundacionals.
16. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT
No s’ha produït cap fet significatiu posterior al tancament que afecti als presents
comptes anuals.

17. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES.
La Fundació no ha dut a terme operacions amb parts vinculades.
18. ALTRA INFORMACIÓ.
1. La Fundació no té persones ocupades en el curs de l’exercici.
2. Components de l’òrgan de govern:
La composició del Patronat és la següent:
Oriol Falguera i Ribas – President
Jordi Ganduxer i Guiu – Vicepresident
Joan-Marc Passada i Casserres – Secretari
Santi Pocino i Serra – Tresorer
Àlex Fenoll i Cruells – Vocal
3. No han tingut lloc operacions a l’exercici de 2021 ni procedents d’exercicis
anteriors amb incidència econòmica per a tramitar autoritzacions al Protectorat.
4. No hi ha cap operació en el que hi intervingui cap tipus de garantia, que afecti
als actius de la Fundació.
5. L’entitat no pertany a cap unitat de decisió.
6. El Patronat de la Fundació ha pres consciència del Codi de conducta de les
entitats sense afany de lucre per la realització d’inversions financeres acordat
el 20/11/2003 pel Consell de la Comissió Nacional del mercat de Valors,
comprometent-se a seguir les regles específiques a les que s’han d’ajustar les
inversions financeres en base a l’ esmentada normativa.
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19. INFORMACIÓ SEGMENTADA.
La distribució de l’import dels ingressos i de les despeses corresponent a les activitats
ordinàries són les següents:

Ingressos
Despeses
Resultat

2020
14.268,78
15.985,13
-1.716,35

2021
33.963,99
16.998,79
16.965,20

Segons els membres del Patronat, no hi ha cap altra qüestió a destacar que faci
conèixer i justifiqui el compliment de les finalitats fundacionals i dels preceptes
legals.
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