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Als membres del Patronat de FORMACIÓ I VALORS": FUNDACIÓ ANTONIO JIMÉNEZ
PER L'EDUCACIÓ, LA FORMACIÓ I L'OCUPACIÓ, A CATALUNYA, per encarrec del
mateix,
Opinió amb salvetats

Hem auditat els comptes anuals adjunts de FORMACIÓ I VALORS": FUNDACIÓ
ANTONIO JIMÉNEZ PER L'EDUCACIÓ, LA FORMACIÓ I L'OCUPACIÓ, A
CATALUNYA (en endavant, la Fundació o Entitat), que comprenen el balan<; a 31 de
desembre de 2020, el compte de perdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net i la
memoria corresponents a l' exercici finalitzat en aquesta data.
Segons la nostra opinió, excepte pels possibles efectes de la qüestió descrita en la secció
Fonament de l'opinió amb salvetats del n ostre informe, els comptes anuals adjunts
expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació
financera de l'Entitat a 31 de desembre de 2020, així com dels seus resultats correspon ents
a l'exercici finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació
financera que resulta d'aplicació (que s'identifica a la nota 2.a) de la memoria) i, en
particular, amb els principis i criteris comptables que hi estiguin continguts.
Fonament de l'opinió amb salvetats

Segons s'indica en les notes 8.a) i 16 de la memoria adjunta, l'Entitat registra diferents
participacions per import total de 28,48 euros, així com un import total de 471.607,05
euros corresponent al deute que tenen aquestes societats amb la Fundació (471.607,05
euros a l'exercici anterior). A data d'emissió del present informe no disposem dels comptes
anuals signats pels administradors d'aquestes entitats corresponents a l'exercici 2020, i no
hem pogut obtenir evidencia suficien t i adequada sobre la valoració de les mateixes i els
seus credits a 31 de desembre de 2020. L'any anterior el nostre informe contenia una
salvetat respecte aquest punt.

Audiaxis Auditores, s.L.P. Inscr ita en el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de Espuria.
R.M. Barcelona, volu me n 20070, folio 028, hoja núm. 0 -822, Inscripción la. B-59159822
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Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de
l'activitat d'auditoria de comptes vigent a Espanya. Les nostres responsabilitats d'acord
amb aquestes normes es descriuen més endavant en la secció "Responsabilitats de !'auditor
en relació amb !'auditoria dels comptes anuals" del nostre informe.
Som independents de l'Entitat de conformitat amb els requeriments d' etica, inclosos els
d'independencia, que són aplicables a la nostra auditoria dels comptes anuals a Espanya
segons allo que exigeix la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes. En
aquest sentit, no hem prestat serveis diferents als de !'auditoria de comptes ni hi han
concorregut situacions o circumstancies que, d'acord amb allo que estableix l'esmentada
normativa reguladora, hagin afectat la necessaria independencia de manera que s'hagi vist
compromesa.
Considerem que !'evidencia d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i
adequada pera la nostra opinió.
Aspectes més rellevants de !'auditoria

Els aspectes més rellevants de !'auditoria són aquells que, segons el nostre judici
professional, han estat considerats com a els riscos d'incorrecció material més significatius
en la nostra auditoria dels comptes anuals del període actual. Aquests riscos han estat
tractats en el context de la nostra auditoria dels comptes anuals en el seu conjunt, i en la
formació de la nostra opinió sobre aquests, i no expressem una opinió per separat sobre
aquests riscos.
A part del descrit en la secció ''Fonaments de l'opinió amb salvetats'~ hem determinat que
les qüestions que es descriuen a continuació són les qüestions clau de !'auditoria que s'han
de comunicar en el nostre informe.
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"FORMACIÓ IVALORS": FUNDACIÓ ANTONIO JIMÉNEZ PER L'EDUCACIÓ, LA
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Informe d'auditoria deis comptes anuals abreujats emes per un auditor independent

Emvresa
en funcionament
..
Tot i el resultat positiu del present exercici i de !'anterior, el Patronat de l' Entitat informa
a la nota 2.f) de la memoria adjunta, de la existencia de factors causants de dubte sobre la
aplicació del principi d'empresa en funcionament en la formulació dels comptes anuals
adjunts. Per aquesta circumstancia el Patronat ha realitzat judicis, estimacions i
assumpcions que mitiguen els dubtes sobre la evolució futura de la Fundació.
Per aquest fet l'hem considerat uns dels aspectes més rellevants de !'auditoria.
Com s'ha treballat en !'auditoria:
Lectura de les actes de les reunions del Patronat fins a data d' emissió del present
informe, així com reunions amb la Direcció de cara a l'analisi de l'evolució futura
de l'Entitat.
Analisi dels contractes o pressupostos vinculats, les seves característiques i
periodicitats, vinculant aquests amb el registre dels ingressos corresponents i el seu
meritament, realitzant un estudi dels resultats de les activitats i la seva evolució.
Analisis deis fets posteriors i evolució de les diferents activitats de l'Entitat a data
d'emissió del present informe.
Obtenció de la carta de manifestacions i del compromís de suport financer per part
de Fundació Merce Fontanilles.
Correcte desglossament als comptes anuals de la informació esmentada amb
anterioritat.
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Responsabilitat dels membres del Patronat en relació amb els comptes anuals

Els membres del Patronat són els responsables de formular els comptes anuals adjunts, de
forma que expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats
de l'Entitat, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a
1'entitat a Espanya, i del control intern que considerin necessari per permetre la preparació
de comptes anuals lliures d'incorrecció material, a causa de frau o error.
En la preparació dels comptes anuals, els membres del Patronat són els responsables de la
valoració de la capacitat de l'Entitat per continuar com a empresa en funcionament,
revelant, segons correspongui, les qüestions relacionades amb l'empresa en funcionament i
utilitzant el principi comptable d' empresa en funcionament excepte si el Patronat té la
intenció de liquidar l'Entitat o de cessar les seves operacions, o si no existeix cap altra
alternativa realista.
Responsabilitats de !'auditor en relació amb !'auditoria dels comptes anuals

Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals en el seu
conjunt estan lliures d'incorrecció material, a causa de frau o error, i emetre un informe
d'auditoria que conté la nostra opinió.
Seguretat raonable és un alt grau de seguretat pero no garanteix que una auditoria
realitzada de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria vigent a
Espanya sempre detecti una incorrecció material quan existeixi. Les incorreccions poden
tenir lloc per frau o error i es consideren materials si, individualment o de forma agregada,
es pot preveure raonablement que influeixen en les decisions economiques que els usuaris
prenen basant-se en els comptes anuals.
Com a part d'una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat
d'auditoria de comptes a Espanya, apliquem el nostre judici professional i mantenim una
actitud d'escepticisme professional durant tota !'auditoria. També:
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•

Identifiquem i valorem els riscos d'incorrecció material en els comptes anuals, a
causa de frau o error, dissenyem i apliquem procediments d'auditoria per respondre
a aquests riscos i obtenim evidencia d'auditoria suficient i adequada per
proporcionar una base per a la nostra opinió.
El risc de no detectar una incorrecció material a causa de frau és més elevat que en
el cas d'una incorrecció material a causa d'error, ja que el frau pot implicar
col•lusió, falsificació, omissions deliberades, manifestacions intencionadament
erronies, o l' elusió del control intern.
• Obtenim coneixement del control intern rellevant pera !'auditoria ambla finalitat
de dissenyar procediments d'auditoria que siguin adequats en fundó de les
circumstancies, i no amb la finalitat d'expressar una opinió sobre !'eficacia del
control intern de l'Entitat.
• Avaluem si les polítiques comptables que s'apliquen són adequades i la raonabilitat
de les estimacions comptables i la corresponent informació revelada pel Patronat.

•

Concloem sobre si és adequada la utilització, per part del Patronat, del principi
comptable d'empresa en funcionament i, basant-nos en !'evidencia d'auditoria
obtinguda, concloem sobre si existeix o no una incertesa material relacionada amb
fets o amb condicions que poden generar dubtes significatius sobre la capacitat de
l'Entitat per continuar com a empresa en funcionament. Si concloem que existeix
una incertesa material, es requereix que cridem l'atenció en el nostre informe
d'auditoria sobre la corresponent informació revelada en els comptes anuals o, si
aquestes revelacions no són adequades, que expressem una opinió modificada. Les
nostres conclusions es basen en !'evidencia de auditoria obtinguda fins a la data de
nostre informe d'auditoria. No obstant aixo, fets o condicions futurs poden ser la
cau sa que l'Entitat deixi de ser una empresa en funcionament.
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Avaluem la presentació global, l' estructura i el contingut dels comptes anuals,
inclosa la informació revelada, i si els comptes anuals representen les transaccions i
els fets subjacents de manera que aconsegueixen expressar la imatge fidel.

Ens comuniquem amb els membres del Patronat l'Entitat en relació amb, entre altres
qüestions, l'abast i el moment de realització de !'auditoria planificats i les troballes
significatives de l'auditoria, així coro qualsevol deficiencia significativa del control intern
que identifiquem en el transcurs de l'auditoria.
Entre els riscos significatius que han estat objecte de comunicació al Patronat de l' entitat,
determinem els que han estat de la major significativitat en !'auditoria dels comptes anuals
del període actual i que són, en conseqüencia, els riscos considerats més significatius.
Descrivim aquests riscos en el nostre informe d'auditoria llevat que les disposicions legals
o reglamentaries prohibeixin revelar públicament la qüestió.
Barcelona, 12 de juliol del 2021.
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Forma.ci~.i \f_alors

Antonio 11menez

"FORMACIÓ IVALORS": FUNDACIÓ ANTONIO JIMÉNEZ PER L'EDUCACIÓ, LA FORMACIÓ I
L'OCUPACIÓ, A CATALUNYA
NIF: G-64.814.643

Balan90s abreujats a 3 1 de desembre de 2020 i 2019
(Euros)

ACTIU

Notes de In
membria

179.121,IJ

A) ACTIU NO CORRENT
l. lmmobilitznt mnlerinl
l. Terrenys i construccions

5
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l. Terrenys i construccions
1. Constrnccions

111. h wersi ons en empt'eses del g rup i nssocindes n llnrg
tennini

90.688,00
21.800,00
68.888,00

13.760,56

71.338,55

7 1.438,55

8.a

28,48

128,48

2. Credits a cntitats

8.b

7l.3I0,07

8.b

3.334,00
3.334,00

B) ACTIU CORRENT
l. Usunris, 1rntrocinnd ors i dcutors <le les ncth•itnls i
nitres comptes n cobrnr
1. Usuaris i dcutors per vendes i prestació de serveis
2. Deutors cntitats del grup i associades
3. Altrcs crCdits ambles Administracions Públiqucs

8.b
8.b i 16
12.a

Notes de la
mcmOl"ia

212.821,85 A) PATRIMONI NET

1. lnstruments de patrimoni

IV. lnvcrs ions finnnccres n llnrg tcn nini
1. Altres actius financcrs

PATRIMONI NET I PASSIU

2019

A-1) Fons propis
44.145,30 l. Fons d otncional
27.615,19
1. Fons dotacional
14.329,91
2.200,20
11. Excedent d'exercicis nnteriors
93.304,00
2 1.800,00 11 l. Exced<'lll de l'exercici
71.504,00

12.258,11
1.502,45

2. Instal·lacions, maquinílria i utillatgc
J. Mobiliari i Equips pera procesament d 1informació
11. Irwersions lmmobilit\rics

2020

JO

3

2020

117.994,08
117.994,08
30.000,00
30.000,00

117.882,40
117.882,40
30.000,00
30.000,00

87.882,40

87.866,01

111,68

16,39

5.684,21

7 1.310,07 B) PASSIU NO CORRENT

3.934,00 J. Dcutcs n llnrg lermini
3.934,00
1. Dcutcs amb entitats de crCdit

700.751,36

672.509,70 C) PASSIU CORRENT

121.478,28
21.519,96
27.676,41
72.281,91

124.296,04 l. Dcutes n curl termini
27.646,08
l. Deutes amb entitats de crCdit
38.550, 16 2 . Altres deutcs a curt tcrmini
58.099,80
11. Dentes ll curl tcrn1ini nmb cnlitnls del grup i
nssocindcs

2019

5.684,21
5.684,2 1

9.a

761.878,39

761.764,94

9.a
9.ai 11

47.849,61
5.684,21
4 2. 165,40

11.116,35

9.ai 16

638.803,13

695.102,35

9.ai 16

75.225,65
59.553,93

55.546,24
49.022,20

9.a

7.928,35

1.801,33

12.n

7.743,37

4 .722,71

879.872,47

885.33 1,55

11.116,35

-

11. Jnversious en cutilnts del grup i nssociades n t nrf
lcnnini
1. CrCdits a entitats

111. Efoctiu i nitres nctius liquids cq11ivalenls
1. Tresorcria

TOTAL ACTIU (A+B)

446.063,80
8.b i 16

446.063,80

133.209,28
133.209,28

879,872,47

485.783,98
485.783,98 111. C r c<litors pcr les ncth•ilflfs i nitres complcs n
pngnr
1. Creditors varis
62.429,68
62429,68

2. Personal (Rcmuncracions pendents de pagament)
3. Passius per impost corrcnt i Altres deutes amb
les Administ racions J>úbliques

885.331,55 TOTAL PATRIMONI NET l PASSIU (A+B+C)

La mcmória adjunta forma part intewant deis camotes anuals

Fundació

A Forma,ciq,i V,alors
W Antonio 11menez
"FORMACIÓ I VALORS": FUNDACIÓ ANTONIO JIMÉNEZ
PER L'EDUCACIÓ, LA FORMACIÓ I L'OCUPACIÓ, A
CATALUNYA
N IF: G-64.814.643

Cornptes de resultats abreujats corresponents als exercicis acabats el 3 1
de desernbre de 2020 i 2019
(Euros)

(Dcurc) Havcr

Notes de la

mcm01ia

2020

175.343,53

l. lngressos perles nctivitats

a) Vendes i prestacions de servcis
b) Sub\'encions oficials a les activitats
e) Donacions i altres ingressos per les acth~lats
d) Reintegrament de subv~ncions, donacions i llegats rebuts
2. Aju ts conccdits i altrcs dcspeses

14.d

121.737,00

11

31.603,92

11
11

22.500,00
-497,39

14.a

a) Ajuts conccdits
14.b

3. Aprovisionaments

a) Consmns i deteriorament d'existCncies
4. Al tres ingrcssos de les nctivitnts
a) lngrcssos per arrendament
b) lngressos acccssoris i altrcs de gestió corrent

7.a

S. Despeses de p ersonal

14.c

6. Altres d es¡1eses d' ex¡1lotaci6
a) Seneis exteriors
a. l ) Arrcndamcnts i canons
a.2) Rcparacions i conservació

7.a

a.3) Serveis professionals indcpcndcnts
a.4) Transport
a.5) Primes Asseguranccs

a.6) Serwis bancaris
a.7) Subministraments
a.8) Altrcs scrwis

2019

225.247,81
134.890,92
54.356,89
36.000,00

-64,33

-302,23

-64,33

-302,23

-7.712,35

-23.861,51

-7.7 12,35

-23.86 1,51

15,883,32

24.072,76

14.400,00
1.483,32

14.400,00
9.672,76

- 122.558,55

-119.991,44

-60.441,00
-60.430,00

-71.152,42
-70.995,85

-24.968,94
- 1.204,48

-29.327,35
-1.014,29

- 16.259,44
-236,50

-20.068,91
42,66

- 170,58
-558,60

-91,23
-807,66

-848,06
-16.183,40

-5. 109,03
- 14.620,04

- 11,00

- 156,57

b) Tribuis
7. Amortitzncions de l'inunobililzat

5 i6

-5.385,55

-33,128,76

8. Altrcs rcsultnts
1) RESULTAT D'EXPLOTACio (1+2+3+4+5+6+7+8)

14.c

5.398,41
463,48

- 187,69
696,52

-351,80
-351,80

-680,13

111,68

16,39

111,68

16,39

9. Dcspcscs fina nceres
11) RESULTAT FINANCER (9)
lll) RESULTATS A B ANS D'IMPOSTOS (1+11)
JO. (mpostos sob re beneficis

12.c

IV) RESULTAT DE L' EXERCICI (111+1 O)

-680,13

.

La mcmOria adjunta fonna par1 integran! deis comptes anuals
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Forma.ci<}.i v_alors

Antomo Jnnenez

"FORMACIÓ I V ALORS": FUNDACIÓ ANTONIO JIMÉNEZ PER
L'EDUCACIÓ, LA FORMACIÓ I L'OCUPACIÓ, A CATALUNYA
NIF: G-64.814.643

Estat de canvis en el patrimoni net corresponent als exercicis acabats el 31 de
desembre de 2020 i 2019
(Euros)

Fons dotacional
A) SALDO, FINAL DE L'ANY 2018
l. Aiustaments ner canvis de criteri 2018
11. Aiustaments ner errors 2018
B) SALDO AJUSTAT, INICI DE L' ANY 2019
l. Excedent de l'excrcici
H. lngressos i desoeses reconcJ:?.udcs en el oatrimoni net

111. Oocracions de oatrimoni net
1. Augrnents de fons dotacional
IV. Altrcs variacions del oatrimoni net
Cl SALDO, FINAL DE L'ANY 2019
l. A_iustaments ner canvis de criteri 2019
11. Aiuslamculs ver errors 2019
D) SALDO AJUSTAT, INIC I DEL' ANY 2020
l. Excedcnt de l'cxercici
11. lnuressos i desueses reconcc.udes en el oatrimoni net
lll. O ocracions de oatrimoni net
1. Augments de fons dotacional
IV. Altres variacions del oatrimoni net
E) SALDO, FINAL DE L'ANY 2020

=

30.000,00

Exceden Is
d'exercicis
anteriors

Exceden! de
l'cxercici

TOTAL

87,820,62

45,39

117.866,01

87.820,62

45,39
16,39

117.866,01
16,39

-45,39
16,39

117.882,40

16,39
111,68

117.882,40
111 ,68

-

30.000,00

-

30.000,00

45,39
87,866,01

-

-

-

30,000,00

87.866,01

-

-

-

-

30.000,00

16,39
87.882,40

-16,39
111 ,68

117.994,08
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l.

NATURALESA I ACTIVITATS PRINCIPALS
La fundació "Formació i valors": Fundació Antonio Jiménez per l'educació, la
formació i l'ocupació, a Catalunya", anteriorment anomenada Antonio Jiménez,
Fundació Privada de Serveis i Iniciatives Socials de les Comarques de Barcelona,
(d'ara endavant l'Entitat) es va constituir a Barcelona el 28 de febrer de 2008. Es
troba inscrita en el Registre d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya amb el número 2.475 i ha adaptat els seus estatuts a
l'establert en la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del !libre tercer del Codi Civil de
Catalunya relatiu a les persones jurídiques.
L'Entitat es troba subjecte a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi
Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques, i que regula, entre d'altres, les
fundacions que exerceixen llurs funcions majoritariament a Catalunya, i a la Llei
49/2002, de 23 de desembre, de "Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines
Lucrativos y de Incentivos Fiscales al Mecenazgo".
La fundació és una entitat no lucrativa especialitzada en la formació i l'orientació
per a I'ocupació laboral de col· lectius en risc d' exclusió social des deis valors del
tercer sector i la proximitat territorial a tot l'ambit catala, prioritzant aquells en que
tenen implantació les entitats del grup de la Coordinadora Sinergia Social.
L'Entitat disposa de tres línies d'actuació:
- Formació per l'ocupació; amb línies específiques en sector d ' horticultura,
bioconstrucció i aprofitaments forestals.
- Educació per alumnat amb necessitats educatives específiques; mitjan9ant la
prestació de serveis d'Unitats d'Escolarització Compartida.
- Formació d'adults; mitjan9ant la gestió de centres de formació.
Des d' una perspectiva comunitaria i de proximitat, orientada a la socialització, a la
cohesió social, comptant amb el teixit social i les seves institucions. Alhora,
intervenir amb diferents serveis complementaris de recerca, de formació, de
sensibilització, de desenvolupament, vers la millora en la prevenció, l'atenció i la
promoció social de persones i grups, compartint aquells valors que afavoreixen un
estil de vida solidari i participatiu al si de la comunitat, vers la plena realització de
les persones.
Durant el present exercici l'Entitat ha ates un nombre aproximat de 81 usuaris,
entre directes i indirectes, mitjan9ant les seves participades (84 usuaris a l' exercici
anterior).
L'Entitat té el seu domicili social a Barcelona, carrer Traja 14, (08004).

-
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Descripció de les activitats desenvolupades durant l'any 2020
L'Entitat ha desenvolupat activitats de Servei de formació i de Serveis d ' inserció
laboral.

Servei de formació
- Les realitzades des de la UTE (veure nota 17) "Formació i valors": Fundació
Antonio Jiménez per l'educació, la formació i l'ocupació, a Catalunya"Formació i Valors, S.L. curs 2014-2015 i ha estat, concretament, la prorroga
del "Servei d'atenció educativa complementaria en unitats d'escolarització

compartida a !'alumna/ d'educació secundaria obligatoria que presenta
problemes de comportament i conductes agressives, absentisme i rebuig
escolar, trets d'inadaptació social i risc de marginació durant el curs 20162018." "Aquesta UTE ha prorrogat al curs 2019-2020 i al 2020-2021.
- El projecte formatiu Mas Social als territoris de les Terres de l'Ebre i les
Comarques de Girona amb l'objectiu d 'oferir ajoves una oportunitat laboral en
activitats agrícoles, ramaderes i forestals, així com, nocions en oficis diversos
com electricitat, mecanica, ... Per la qual cosa, ofereix un itinerari formatiu
professionalitzant en que els alumnes, mitjarn;;ant formació practica i teórica,
adquireixen totes les competencies necessaries per la gestió de cicles
productius agropecuaris i de bioconstrucció.
L'Entitat pertany a un grup de fundacions liderades per la FUNDACJÓ MERCE
FONTANILLES DE MANEJAMENT DE SERVEIS I D'INICIATIVES SOCIALS
"MF" (Grup Fontanilles), donant aquesta supo1t financer a l'Entitat. Així mateix
l'Associació Sinergia Coordinadora d'Entitats (ver nota 16) assumeix les tasques de
gestió i supo1t administratiu a les entitats del grup que reparteix en funció del seu
pes relatiu en els seus costos totals.

Situació COVID
Amb motiu de les circumstancies excepcionals esdevingudes amb la publicació del
Real Decret 463/2020 en data 14 de man;; de 2020, pe) que es declara l'estat
d'alarma perla gestió de la situació sanitaria generada pel coronavirus (Covid-19) i
que va entrar en vigor al mateix dia 14 de mary, manifestem que:
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L'activitat de l'Entitat en la mesura del possible continua amb ce1ta normalitat. Pe!
que, s'ha portat a la practica la implementació de mesures organitzatives per la
gestió de la crisis, tan individuals (gestió de situacions de contagis o a'illament) com
col· lectives. Les segi.ients mesures, han resultat perfectament compatibles amb la
continu'itat de l'activitat, principalment, han sigut les segi.ients:
-

S'ha introdu'it el teletreball de cara a garantir la seguretat deis seus empleats,
sense necessitat de la realització d'establir altres mesures extraordinaries
significatives.

- S'ha treballat de cara a garantir l'activitat basica de la Fundació.
- No ha sigut necessari la realització de grans inversions o despeses addicionals a
causa del estat d'alarma. L'Entitat no ha realitzat cap ERTE al seu personal, ni
ha obtingut finarn;ament vinculat a préstecs ICO.
-

L'Entitat no preveu la possibilitat d'incompliment d'obligació contractual
alguna, i per tant no preveu cap conseqi.iencia derivada de la manca de
compliment contractual a causa de !'epidemia.

- La situació actual pot augmentar el risc vinculat al credit, realitzant les
oportunes gestions de cara a realitzar-los en el curt termini i millorar la posició
deutora de l'Entitat.

2.

BASES DE PRESENTACIÓ DE LA INFORMACIÓ ECONÓMICOFINANCERA
a) Imatge fidel
La informació economico-financera s' ha preparat a partir deis registres
comptables de l'E ntitat, i es presenten basicament seguint l'establert en el Decret
259/2008, de 23 de desembre, pe l qua! s'aprova el Pla de Comptabilitat de les
fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de
Catalunya i en les disposicions legals en materia comptable obligatories amb
l'objectiu de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i deis
resultats de l'Entitat.
Els esmentats comptes anuals han estat preparats a pattir deis registres
comptables de l'Entitat i de les Unions Temporals d'Empreses descrites a les
notes 4.1) i 17.
• \
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b) Principis comptables
Els principis i criteris comptables aplicats pera l'elaboració d' aquests comptes
anuals són els que es resumeixen en la Nota 4 d'aquesta memoria. Tots els
principis comptables obligatoris amb incidencia en el patrimoni, la situació
financera i els resultats s'han aplicat en l'elaboració d'aquests estats financers.

e) Comptes anuals
D'acord amb la legislació vigent, l'Entitat podría presentar els seus comptes
anuals segons el model simplificat, si bé ha optat per presentar la informació
seguint el model abreujat de comptes anuals.

d) Comparació de la informació
No hi ha causes que impedeixen la comparació de les xifres del present exercici
amb les del precedent.

e) Responsabilitat de la informació i estimacions realitzades
La informació compresa en aquests comptes anuals és responsabilitat del
Patronat de l'Entitat.
En els comptes anuals de l'Entitat corresponents a l'exercici acabat el 31 de
desembre de 2020 i 2019, s'han utilitzat ocasionalment estimacions realitzades
pel Patronat de l'Entitat per valorar alguns actius, passius, ingressos i despeses
que figuren registrats en aquests comptes anuals. Basicament, aquestes
estimacions es refereixen a la vida útil deis actius materials i a la recuperabilitat
deis credits atorgats a les entitats vinculades.
Tot i que aquestes estimacions es van realitzar en funció de la millor informació
disponible a la data de formulació d'aquests comptes anuals sobre fets analitzats,
és possible que esdeveniments futurs obliguin a modificar-les a l'al9a o a la
baixa en els proxims exercicis, es faria de forma prospectiva reconeixent els
efectes del canvi d'estimació en els corresponents comptes de resultats futurs.

,\
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f) Empresa en funcionament
L'Entitat presenta els seus comptes anuals seguint el principi d'empresa en
funcionament. A continuació es detallen els factors causants i mitigants del
dubte d'empresa en funcionament:
Factors causants:
La Fundació registra un fons de maniobra negatiu que ascendeix a
61.127,03 euros a l'exercici 2020 i a 89.255,24 euros a l'exercici 2019.
La Fundació ha rebut durant l'exercici 2020 una donació per import de
22.500,00 euros de la Fundació Merce Fontanilles per reequilibrar el seu
compte de perdues i guanys, així com un import de 36.000,00 euros per
l'exercici 2019 per part de la Fundació Ciutat i Valors pel mateix fi.
Ambdues entitats formen part del Grup Fontanilles (veure nota 1).
Factors mitiga nts:
La Fundació realitza part de les seves activitats a través de les seves
participades Esquemes lnformatics, S.L., British Centre Formació
Academica, S.L. i Escola d'oficis industrials del Pla d'Urgell, S.L. (veure
nota 8.a), part del seu pla estrategic es realitza a través d'aquestes entitats.
El resultats d 'aquestes entitats ha estat equilibrat per aquest exercici 2019 i
2020, degut principalment, a les donacions rebudes per part de l Grup
Fontanilles.
A data de formulació deis presents comptes anuals, l 'Entitat compte amb el
suport financer del Grup Fontanilles, tal i com es pot veure al passiu del
balarn; adjunt, on registra un deute per import de 638.803, 13 euros
(695 .102,35 euros el 31 de desembre de 2019).

3.

APLICACIÓ DELS RESULTATS
La proposta d'aplicació del resultat de l'exercici finalitzat a 31 de desembre de
2020 és la següent:
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Euros
Base de rcpartimcnt:
Saldo compte de resultats

111,68
111,68

Aplicació:
A Resultats exercicis anteriors

4.

11 1,68
111,68

NORMES DE REGISTRE I V ALORACIÓ
Els principals principis comptables i normes de valoració utilitzats per a la
preparació deis comptes anuals adjunts són els següents:

a) Immobilitzat material i inversions immobiliaries
L'immobilitzat material es comptabilitza al seu cost d'adquisició, que inclou
totes les despeses addicionals directament relacionades amb els elements de
l' immobilitzat adquirits, incloent-hi les despeses financeres que fossin
directament atribuYbles a l'adquisició de l'actiu, sempre que requereixin d'un
període de temps superior a un any pera estar en condicions d'ús. De l'esmentat
cost d'adquisició es dedueix l'amortització acumulada i qualsevol perdua per
deteriorament experimentada.
Les depeses d'ampliació, modernització o millores que representin un augment
de la productivitat, capacitat o eficiencia, o un allargament de la vida útil deis
béns, es capita litzen com major cost deis corresponents béns. Al contrari, les
despeses de reparació i manteniment incorreguts durant l'exercici s' imputen a
resultats.
L'amortització de is elements de les immobilitzacions materials es realitzen sobre
valors de cost, seguint el metode lineal, aplicant els següents coeficients e n
funció de la vida úti l:
Coeficients
Construccions (veure nota 5)
lnstal · lacions
Mobiliari
Equips peral processament d'informació
Elements de transport

a

3%-33%
12%
10%
25%
16,7%

\
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b) Deteriorament de valor de l'immobilitzat material
En la data de cada balarn;: o sempre que existeixin indicis de perdua de valor,
l 'Entitat revisa els imports en llibres deis seus actius materials i intangibles per a
determinar si existeixen indicis que aquests actius hagin sofert una perdua per
deteriorament de valor. Si existeix qualsevol indici, l'import recuperable de
l'actiu es calcula a l'objecte de determinar l'abast de la perdua per deteriorament
de valor (si n'hi hagués). En cas que l'actiu no generi fluxos d'efectiu per ell
mateix que siguin independents d'altres actius, 1'Entitat calculara l'import
recuperable de la Unitat Generadora d'Efectiu a la qual pertany l'actiu.
L'import recuperable és el valor superior entre el valor raonable menys el cost de
venda i el valor en ús.
Per a estimar el valor en ús, l'Entitat prepara les prev1s1ons de fluxos de
tresoreria futurs abans d'impostos, descomptant-los al seu valor present utilitzant
tipus de descompte que reflecteixin les estimacions actuals del mercat de la
valoració temporal deis diners i deis riscos específics associats amb l'actiu. Per
aquells actius que no generen fluxos de tresoreria altament independents,
l'import recuperable es determina per a les unitats generadores d'efectiu a les
quals pertanyen els actius valorats.
Les perdues per deteriorament es reconeixen per a tots aquells actius o, si escau,
per a les unitats generadores d'efectiu que els incorporen, quan el seu valor
comptable excedeix l'import recuperable corresponent. Les perdues per
deteriorament es comptabilitzen dintre del compte de resultats, i es revet1eixen,
excepte en el cas de procedir d'un fons de comer9, si hi ha hagut canvis en les
estimacions utilitzades pera determinar l'import recuperable.
La reversió d'una perdua per deteriorament es comptabilitza en el compte de
resultats, amb el límit que el valor comptable de l'actiu després de la reversió no
pot excedir l'import, net d'amortitzacions, que figuraría en [libres si no s'hagués
reconegut previament l'esmentada perdua per deteriorament.
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e) Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar
Arrendament operatiu
Es tracta d'un acord mitjan9ant el qua! l'arrendatari té el dret a utilitzar un actiu
durant un període de temps determinat, a canvi de pagar un import únic o una
serie de pagaments o quotes, sense que es tracti d'un arrendament de caracter
financer, i es comptabilitza com ingrés o despesa de l'exercici en el que es
merita.

d) Actius financers i passius financers
Actius financers
Els actius financers es reconeixen en el balan9 quan es porta a terme la seva
adquisició i es registren inicialment al seu valor raonable, incloent en general els
costos de l'operació, amb excepció deis actius financers mantinguts per a
negociar, en els quals els costos de la transacció que els siguin directament
atribu'ibles es reconeixeran en el compte de resultats de l'exercici.
Els actius financers mantinguts per l'Entitat es classifiquen com:
- Actius financers a cost amortitzat: correspon a credits comercials originats
per l'Entitat a canvi de subministrar efectiu, béns o serveis directament i el
cobrament deis quals és de quantia determinada o determinable i no es
negocien en un mercat actiu. Posteriorment es valoren al seu cost amortitzat
reconeixent en el compte de resultats els interessos meritats en funció del seu
tipus d'interes efectiu. Quan el venciment d'aquests actius és inferior a un any
es valoren pe! seu valor nominal.
Les corresponents perdues per deteriorament es doten en funció del risc que
presentin les possibles insolvencies pe! que fa al seu cobrament.
També s'inclouen les fiances i diposits, que figuren valorats al seu valor de
constitució.
- Actius financers a cost: correspon a valors mobiliaris que figuren valorats a
preu d'adquisició, incloses les despeses inherents a la mateixa. En cas de ser
necessari, es doten les oportunes provisions per a la depreciació deis valors
mobiliaris.

-
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Deteriorament d' actius financers
L'import recuperable deis actius financers es calcula com el valor present deis
fluxos futurs de tresoreria estimats, descomptats al tipus d'interes efectiu
original. Les inversions a curt termini no es descompten. Les perdues per
deteriorament corresponents a aquests actius es registren en e l compte de
resultats, i reverteixen en el cas que l'increment posterior de l'impo1t recuperable
pugui ser relacionat de forma objectiva amb un fet ocorregut amb posterioritat al
moment en el qual la perdua per deteriorament va ser reconeguda.

Passius financers
Els passius financers es reconeixen inicialment al seu valor raonable menys els
costos de la transacció atribu'ibles. Posteriorment al seu reconeixement inicial,
els passius financers es comptabilitzen al seu valor amo1titzat sent la diferencia
entre el cost i el valor de rescat registrada en el compte de resultats sobre el
període de durada del préstec en funció del tipus d'interes efectiu del passiu.
Els passius amb venciment inferior a 12 mesas comptats a partir de la data del
balan9 es classifiquen com corrents, mentre que aquells amb venciment superior
es classifiquen com passius no corrents.
No obstant l'assenyalat en el paragraf anterior, els debits per operacions
comercials amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus
d'interes contractual, inclosos els debits amb les Administracions Públiques, es
valoren pel seu valor nominal.

e) Efectiu i altres mitjans Iíquids equivalents
L ' efectiu i altres mitjans líquids equivalents comprenen l' efectiu en caixa i bancs
i els diposits i altres actius financers amb un venciment no superior a tres mesas
des de la data d'adquisició o constitució, sempre que no estiguin subjectes a
variacions significatives de valor perles seves característiques intrínseques.

f) lmpostos sobre beneficis
L'Entitat esta acollida al regim fiscal de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de
"Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de Incentivos Fiscales
al Mecenazgo" i en conseqüencia exempta de tributació de l'lmpost sobre
Societats.
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Aquesta exempció no inclou els rendiments obtinguts a partir de l'exercici d'una
activitat classificada coma economica aliena a l'objecte o finalitat de l'Entitat.
La despesa per impost sobre beneficis de cada exercici es calcula mitjanc;ant la
suma de l'impost corrent, que resulta de l'aplicació del corresponent tipus de
gravamen sobre la base imposable de l'exercici després d'aplicar les
bonificacions i deduccions que fiscalment siguin admissibles, més la variació
deis actius i passius per impostas diferits comptabilitzats. En tal sentit, l'impost
corrent és l'import estimat a pagar o a cobrar, conforme als tipus impositius en
vigor a la data del balan9.
La despesa per impost sobre societats es reconeix en el compte de resultats,
excepte quan aquest impost esta relacionat amb partides directament reflectides
en el patrimoni net, en aquest cas l'impost es reconeix també en el patrimoni net.

g) Impost sobre el valor afegit (IVA) i altres impostos
L'IVA supo11at no dedui'ble forma part del preu d'adquisició deis actius corrents i
no corrents, així com deis serveis, que siguin objecte de les operacions gravades
per l'impost. Les posteriors rectificacions en l'import de l'IVA suportat no
dedu'ible, conseqüencia de la regularització derivada de la prorrata definitiva, no
modifiquen les valoracions inicials deis actius, inclosos els béns d'inversió.
L'IVA repercutit no forma pa11 de l'ingrés derivat de les operacions gravades per
aquest imposto de l'import net obtingut en la venda o disposició per altra via en
el cas de baixa de l'actiu no corrent.
Les regles sobre l'IVA suportat no dedtt'ible són aplicables a qualsevol altre
impost indirecte suportat en l'adquisició de béns o serveis, que no siguin
recuperables directament de la Hisenda Pública.
Les regles sobre l'IVA repercutit són aplicables a qualsevol altre impost indirecte
que gravi les operacions realitzades per l'Entitat i que siguin recuperables a
través de la Hisenda Pública.

h) Ingressos i despeses
Els ingressos i despeses es registren comptablement en funció del període de
meritament amb independencia de la data de cobrament o pagament.
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i) Despeses de personal

Excepte en el cas de causa justificada, l'Entitat esta obligada a indemnitzar als
seus treballadors quan són acomiadats. Davant l'absencia de qualsevol necessitat
previsible de finalització anormal del treball i ates que no reben indemnitzacions
aquells treballadors que es jubilen o cessen voluntariament de la seva feina, els
pagaments per indemnització, quan sorgeixen, es carreguen com a despesa en el
moment que es produeixen.

j) Transaccions amb parts vincularles
A l'efecte de presentació deis comptes anuals, s'entendra que una altra entitat
forma part del grup quan ambdues estiguin vinculades per una relació de control,
directa o indirecta, analoga a la prevista en l'article 42 del Codi de Comen; per
als grups de societats o quan les empreses estiguin controlades per qualsevol
mitja per una o diverses persones físiques o jurídiques que actu'in conjuntament
o es trobi sota adre9a única per acords o clausules estatutaries.
Les operacions entre entitats del mateix grup, amb independencia del grau de
vinculació entre les empreses del grup participants, es comptabilitzaran d'acord
amb les normes generals.
En conseqüencia, amb caracter general, els elements objecte de la transacció es
comptabilitzaran en el moment inicial pel seu valor raonable. Si escau, si el preu
acordat en una operació diferís del seu valor raonable, la diferencia haura de
registrar-se atenent a la realitat economica de l'operació. La valoració posterior
es realitzara d'acord amb el previst en les corresponents normes.

k) Subvencions, donacions i llegats
Les subvencions, donacions i llegats per les activitats s'imputen a resultats en
funció de la seva meritació, independentment de la data de cobrament.
Les subvencions, donacions i llegats de caracter monetari es valoren pel valor
raonable de l'import concedit i les de caracter no monetari o en especie es
valoren pe! valor raonable del bé o servei rebut.
Subvencions, donacions i llegats no reintegrables
Es comptabilitzen inicialment, amb caracter general com un ingrés directament
imputable al patrimoni net i es reconeixen en el compte de resultats atenent a la
seva finalitat:

-
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Quan es concedeixen per assegurar una rendibilitat mínima o compensar deficit
d'explotació s'imputen coma ingressos de l'exercici en que es concedeixen.
Quan es concedeixen per finans;ar despeses específiques s'imputen com a
ingressos en el mateix exercici en que es meritin les despeses que estiguin
finans;ant.
Quan es concedeixen sense assignació a alguna finalitat específica
s' imputen com ingressos del l'exercici en que es reconeguin.
Quan es concedeixen per finans;ar la cancel·lació de deutes s'imputen a
ingressos de I'exercici en que es produeixi aquesta cancel· lació, excepte
quan s'atorguin en relació a una finalitat específica, en aquest cas la
imputació es realitzara en funció de l 'amortització del bé finanr¡:at.
Quan es concedeixin per adquirir actius de l'immobilitzat intangible,
material, i inversions immobiliaries, s'imputen coma ingressos en l'exercici
en proporció a la dotació de l'amortització efectuada en aquest període per
als esmentats elements o en el cas de produir-se la seva venda, correcció
valorativa per deteriorament o baixa del balans;.
Tot i amb aixo, les subvencions, donacions i llegats no reintegrables rebuts
directament per incrementar el fans social de l'Entitat o per compensar deficits
d'exercicis anteriors, no constitueixen ingressos i es registren directament en els
fans propis de 1'Entitat, independentment del tipus de subvenció, donació o
llegat que es tracti.
Subvencions, donacions i llegats reintegrables
Es registren com a passius de l'Entitat fins que adquireixi la condició de no
reintegrable. A aquests efectes, es consideren no reintegrables quan existeixi un
acord individualitzat de concessió a favor de l'Entitat, es compleixin les
condicions establertes per a la seva concessió i no existeixin dubtes raonables
sobre la recepció de subvenció, donació i llegat.

1) Negocis conjunts
L ' Entitat participa en una Unió Temporal d'Empreses controlades conjuntarnent
amb l'Entitat Formació i Yalors, S.L.
Les dades identificatives d'aquesta UTE són les següents:

--e
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• Raó social: UTE Formació i valors "Fundació Anton io Jiménez per
l'educació, la formació i l'ocupació, a Catalunya"- Formació i Valors,SL
curs 2014-2015 i té per N IF: U-66.348.699. Es van constituir el 29 de
j ul iol del 2014 i l 'Entitat participa en un 51 %.
Tots els actius, passius, ingressos i despeses s'integren a la comptabi litat de
l 'Entitat en la proporció en la que és partícip (veure nota 17). També s'eliminen
e ls resultats no realitzats que pugui haver-hi per transaccions entre el partícip i el
negoci conjunt, així com els imports d'actius, passius, ingressos i despeses
recíprocs.

5. IMMOBILITZAT MATERIAL
La composició i el moviment d'aquest capítol deis balan9os adjunts pera l'exercici
anual acabat a 3 1 de desembre de 2020 i 20 19 és el següent:
Euros
Saldo a
31.12.19
Cost:
Construccions
Mobiliari i equips de procesament d'informació
Instal· lacions tecniques
Immobilitzacions materials en curs i acomptes

82.837,36
6.725,66
20.7 17,93

11 0.280,95

Amortització:
Construccions
Mobiliari i equips de procesamenl d'informació
Instal · lacions tecniques

-55.222, 17
-4.525,46
-6.388,02
-66. 135,65
44.145,30

Saldo nct

13

Altes

Baixes

-

-82.837,36

-

55.222, 17

-697,75
-2.071 ,80
-2.769,55

-

-82.837,36

55.222, 17

Saldo a
31.12.20

6.725,66
20.717,93

27.443,59

-5.223,2 1
-8.459,82
-13.683,03
13. 760,56
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Euros
Saldo a
31.12.18
Cost:
Construccions
Mobiliari i equips de procesament d'informació
Insta)· lacio ns tecniques
lmmobilitzacions materials en cursi acomptes

82.837,36
6.725,66
20.7 17,93

110.280,95

Amortització:
Construccions
Mobiliari i equips de procesament d'informació
Instal· lacions tecniques

-27.612,45
-3.694,21
-4.316,23
-35.622,89
74.658,06

Saldo nct

Saldo a
31. 12.19

Baixes

Altes

-

-

82.837,36
6.725,66
20.7 17,93

-

-

-27.609,72
-83 1,25
-2.07 1,79
-30.512,76

-

11 0.280,95

-

-55.222, 17
-4.525,46
-6.388,02
-66.135,65
44.145,30

-

La baixa de les Construcciones a l'exercici 2020 per un valor net comptable de
27.615, I 9 euros, s' ha facturat a l'entitat vinculada Fundació Merce Fontanilles.

6. INVERSIONS IMMOBILIÁRIES
La composició i el moviment d'aquest capítol deis balanyos adjunts per als
exercicis anuals acabats a 31 de desembre de 2020 i 20 19 és el següent:

Euros
Saldo a
31.12. 19

Altcs

Saldo a
3 1.1 2.20

Cost:

21.800,00
87.200,00
109.000,00

Terrenys i béns naturals
Construccions

-

-

21.800,00
87.200,00
109.000,00

Amortització:

-15.696,00

Construccions

93.304,00

Saldo net

-

14

-2.616,00

-18.312,00
90.688,00

r
1
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Euros
Saldo a
31.12.18

Cost:
Terrenys i béns naturals
Construccions

2 1.800,00
87.200,00
109.000,00

Arnortització:
Construccions

-13.080,00

Saldo a
31.12.19

Altes

-

21.800,00
87.200,00
109.000,00

-

-2.616,00

93.304,00

95.920,00

Saldo nct

-15.696,00

Durant el mes de desembre de 20 I 3 l 'Entitat va adquirir un local a !'empresa
Esquemes Informatics S.L. destinat al seu lloguer a la mateixa societat (veure nota
7.a). L'esmentat immoble figura com a garantia d'un préstec hipotecari (veure nota
9.a).
Durant l' exercici 2020 i 2019 aquesta inversió immobiliaria ha generat uns
ingressos per import de 14.400,00 euros en ambdós exercicis.

7.

ARRENDAMENTS
SIMILAR

I

ALTRES

OPERACIONS

DE

NATURALESA

a) Arrendaments operatius
Despeses per arrendaments
Dins l'epígraf "Arrendaments i canons" deis comptes de resultats adjunts s'hi
registren despeses per arrendament. Un detall deis arrendaments vigents a 31 de
desembre de 2020 i 2019 és el següent:

Euros
2019
2020
8.908,06
18.636,66
10.152,94
3.1 24,65

Objecte
Lloguer local social
Renting de vehicles

3.207,63
24.968,94

Altres lloguers

15
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lngressos per arrendaments
Els ingressos per arrendaments de l' immoble descrit en la nota 6, de la present
memoria, han ascendit a 14.400,00 euros pera cadascun deis anys 2020 i 2019.
Amb data 23 de desembre de 2013, es va signar un contracte de lloguer amb una
duració de 2 anys prorrogables fins a 1O i una renda mensual de 1.200,00 euros.

8.

ACTIUS FINANCERS
Un detall de les categories i classes deis actius financers, sense incloure els saldos
amb les administracions públiques i l'efectiu i altres actius líquids, deis balan9os
adjunts, segons normes de registre i valoració, és el següent:

Classes

Instruments financers a
curt termini

lnstruments financers a llarg termini

Total

lnstrumenls de Palrimoni Credits, Derivals, Altres Credils, Derivals, Altres

2020

Catcgories

Inversions en empreses del grup
Actius financers a cost amorlilzal

28,48

28,48

2019

2020

-

128,48

128,48

74.644,07
74.644,07

2019

-

2020

2019

-

-

20 19

2020
28,48

a) Inversions en empreses del grup, multigrup i associades
Dins d'aquesta categoria d'actius financers es registren els següents epígrafs
deis balarn;os adjunts:

---1

(

16

128,48

75.244,07 495.260,17 551.980,22 569.904,24 627.224,29
75.244,07 495.260,17 551.980,22 569.932,72 627.352,77

)

\ " ••
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Euros
Saldo a
31.12.19

Cost:
Instruments de patrimoni empreses del grup
Instruments de patrimoni empreses associades

Baixes

Saldo a
31. 12.20

-

28,48
100,00
128,48

-100,00
-100,00

28,48

28,48

Euros
Saldo a
31.12.18

Cost:
lnstruments de patrimoni empreses del grup
Instruments de patrimoni empreses associades

Baixes

28,48
100,00
128,48

-

Saldo a
31. 12. 19
28,48
100,00
128,48

Empreses del grup
L'Entitat té participació majoritaria de les següents societats:
- ESQUEMES INFORMATICS, S.L.
Amb data 23 de desembre de 2013, l'Entitat va adquirir el 90% del capital
d'aquesta societat, corresponent a 900 participacions a un valor de 0,01
euros cadascuna.
Aquesta societat té per objecte 1'ensenyament i la formació professional
així com l'assessoria tecnica en informatica i telecomunicacions. El seu
domicili radica a Igualada (Barcelona) carrer Sant Caries núm. 10.
- BRITISH CENTRE FORMACIÓ ACADEMICA, S.L.
Amb data 9 de novembre de 2016, l'Entitat va adquirir el 90% del capital
d'aquesta societat, corresponent a 1.345 participacions a un valor de 0,01
euros cadascuna.
Aquesta societat té per objecte l'ensenyament i la formació professional. El
seu domici li radica a Mollerussa (Lleida) carrer Beethoven, 8.
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- ESCOLA D'OFICIS INDUSTRIALS DEL PLA D'URGELL, S.L.
Amb data 9 de novembre de 2016, l'Entitat va adquirir el 90% del capital
d'aquesta societat, corresponent a 603 participacions a un valor de 0,01
euros cadascuna.
Aquesta societat té per objecte la impartició de cursos de formació
professionals. El seu domicili radica a Mollerussa (Lleida) carrer Ponent,
20.
Un detall del patrimoni net d'aquestes societats a 3 1 de desembre de 2019 (darrers
comptes anuals dipositats en el Registre mercantil) és e l següent:
Euros
Patrimoni net a 31 de desembre de 2019
Valor
participació
Empreses del g rup
Esquemes Informatics, S.L.
British Centre formació
academica, S.L.
Escota d'oficis industrials del
Pla d'Urgell, S.L.

Capital

%
Participació

Reserves

Perdues anys
anteriors

Resultat

5.623,49

Subvencions

306.806, 14

9,00

90,0%

49.890,00

17.560,42

- 126.963,7 1

13,45

90,0%

8.979, 12

77,494,21

-73.81 1,43

-

-

6,03

90,0%

4.026,78

128.053,46

-89.086,37

-

-

b) Actius financers a cost amortitzat
Dins d'aquesta categoria d'actius financers es registren els següents epígrafs del
balan9 adjunt:

é,
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Tnstruments fmancers a
llar!/. termini

lnversio ns financeres
Diposits i fíances

2020

2019

3.334,00

3.934,00

lnstruments fínancers a cm1
termini

2020

-

20 19

-

Usuaiis, patrocinado 1-s i deuto rs de les activitats

i altres comptes a cobrar
Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis
Deutors entitats del grup i associades

-

-

-

-

21.519,96
27.676,41

27.646,08
38.550, 16

(veure nota 16)
lnversions en entitats del grup i associades
Credits a entitats del grup i associades (veure nota

16)

9.

71.310,07

71.310,07

446.063,80

485.783,98

74.644,07

75.244 07

495.260 17

551.980,22

PASSIUS FINANCERS
Un deta ll de les categories i classes dels passius financers, sense incloure els
saldos amb les administracions públiques, deis balarn;;os adjunts, segons normes
de registre i valoració, és el següent:

a) Passius financers a cost amortitzat
Un detall de les categories i classes deis passius fínancers deis balan9os
adjunts, segons normes de registre i valoració, és el següent:

Classcs

Instruments financers a
llarg termini

Deutes amb entitats de
credit

2020

Categories

amo11itzat

2019
5.684,21

l nstrnments financers a curt termini

TOTAL
Deutes amb entitats de
credit

2020
5.684,21

Derivats, Altres

2019
2020
2020
2019
2019
11. 116,35 748.450,8 1 745.925,88 754.1 35,02 762.726,44

Dins d'aquesta categoria de passius financers es registren els següents epígrafs
deis balan9os adjunts:
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Euros
Passiu corren!
2020
2019
5.684,2 1
11. 116,35

Euros
Passiu no corren!
2019
2020
5.684,2 1
-

Deutes amb entitats de credit
Deutes transformables en subvencions, donacions i
llegats (veure nota 11)
Deutes a curt termini amb entitats del grup i associades
(veure nota 16)
Creditors varis
Creditors entitats del grup (veure nota 16)
Personal (remuneracions pendents de pagament)

-

-

-

42.165,40

-

-

638.803, 13

695.102,35

-

-

21.482, 11
38.071,82
7.928,35
754.135,02

17.376,43
3 1.645,77
1.801,33
757.042,23

-

-

5.684,21

Deutes amb entitats de credit
Un detall deis deutes amb entitats de credit i deis altres deutes és el següent:

Euros
Concepte

Deutcs amb cntitats de
crcdit
Prestec amb garantía
hipotecaria

Yencimen!

Entitat

30.06.21

Banc de Sabadell

2020
Llarg termini C111t termini

20 19
Total

Llarg termini Curt termini

Total

-

5.684,2 1

5.684,21

5.684,21

11.116,35

16.800,56

-

5.684,21

5.684,2 1

5.684,21

11.116,35

16.800,56

Deutes transformab les en subvencions, donacions i llegats
Dins d'aquest epígraf s'hi registren les subvencions concedides durant l'exercici
que financen activitats que es realitzen en l'exercici següent (veure nota 11).

Personal (remuneracions pendents de pagament)
Dins aquest epígraf s'hi registra el deute pendent de pagar al personal així com la
provisió de pagues extres meritades.
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b) lnformació sobre la naturalesa i nivell de risc procedent deis instruments
financers
El Patronat de l'Entitat s'encarrega de fer un seguiment deis riscos actuals i
potencials de l'activitat, i de prendre les mesures oportunes per contrarestar les
amenaces que es deriven deis riscos identificats.
La gestió de l'Entitat es realitza sobre la base de reducció deis riscos tecnics,
comercials, financers i economicoadministratius. En aquest sentit s'adopten les
corresponents polítiques per evitar ince11eses i riscos, i, en aquells casos que
sigui possible, es contraresten mitjarn;;ant, per exemple, les corresponents
cobertures d'asseguranc;,a, la contractació d'assessors experts per a la defensa
deis interessos de l'Entitat, i l'adequada formació del personal de l'Entitat.
No hi ha cap amenac;,a d'importancia que mereixi destacar, excepte l'evident
risc de mercat que pateix qualsevol entitat en qualsevol sector, i en aquest
moment qualsevol empresa donada la conjuntura de la nostra economia.
Pel que fa al risc d'instruments financers, l'Entitat financ;,a les seves inversions
amb préstecs amb garantia hipotecaria a llarg termini en funció de l'estimació
de generació futura de recursos, addicionalment les necessitats de circulant es
financen amb fons propis i credits amb entitats financeres.
En aquest sentit, 1' Entitat considera que amb la generació de recursos actual no
preveu riscos de credit, ni de tipus d'interes significatius. El risc de liquiditat el
té cobertja que l'Entitat té el suport financer del grup Merce Fontanilles.
El risc vinculat a la possibilitat de cobrament deis préstecs atorgats els estudia
anualment, comptant amb el recolzament del Grup Merce Fontanilles.

10. FONS PROPIS
Un detall de la composició i evolució deis fons propis de l'entitat és el següent:
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Euros

Fons
dotacional

Excedents
d'exercicis
anteriors

30.000,00

Saldo a 31 ele dcscmbre de 2018

45,39

45,39

-45,39
16,39

-

30.000,00

Saldo a 31 ele clescmbrc de 2019

-

Aplicació de l resultats de l'exercici 2019
Resulta! de l'exercici 2020

87.866,01

16,39

16,39

-1 6,39
111,68

-

11 1,68

87.882,40

30.000,00

Saldo a 31 ele desembrc de 2020

Total

87.820,62

-

Aplicació del resultats de l'exercici 20 18
Resulta! de l'exercici 20 19

Resultat de
l'exercici

117.866,01

16,39
117.882,40

111 ,68
117.994,08

11. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS

Un detall del moviment de les subvencions i donacions vinculades directament a
les activitats és el següent:
Euros

Entitat subvencionadora

Subvencions
Serve i d'Ocupació de Catalunya

j

Deutes
transformables
en subvencions,
donacions i
llegats
31.1 2.1 9

Finalitat

Altes

Deutes
transformables en
lmputació a
subvencions,
resultats
donacions i
llegats
3 1.1 2.20

Programes integrals

-

73.365,40

3 1.200,00

Serve i d'Ocupació de Catalunya

Programes integrals Revocació subvencions

-

-497,39

-497,39

-

FUNDAE

Bonificació Formació
continua

-

403,92

403,92

-

73.27 1,93

3 l. 106,53

22.500,00
22.500,00

22.500,00
22.500,00

95.77 1,93

53.606,53

42.165,40

42.165,40

Donacions
Fundació Mercé Fontanilles

Despeses d'explotació

)

·)¡
22

-

-

42.165,40
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Euros
Deutes
transformables
en subvencions,
donacions i
llegats

Altes

31.12. 19

3 1. 12.18

Finalitat

Entitat subvencionadora

Deutes
transformables en
Imputació a
subvencions,
resultats
donacions i
llegats

S11bvencions
Servei d'Ocupació de Catalunya

Programes integrals

FUNDAE

Bonificació Formació
continua

53.908,09

"

448,80

448,80

"

448,80

54.356,89

"

36.000,00

"

36.000,00

36.000,00
36.000,00

36.448,80

90.356,89

53.908,09
"

53.908,09

"

Donacions
Fundació C iutat i Valors

Despeses d'explotació

53.908,09

"
"

-

A 3 1 de desembre de 2020 i 20 19 l 'Entitat ha complert amb els requisits establerts
en les subvencions registrades.
12. SITUACIÓ FISCAL
a) Aclministracions públiques
El detall deis saldos amb les Administracions Públiques és el següent:

Euros
Actiu corren!
2020
2019
Hisenda pública creditora per retencions practicades
Organismes Creditors de la Seguretat Social
Generalitat de Catalunya- deutora per subvencions

-

"
"

72.170,27

"

"

Hisenda deutora per lmpost sobre Societats

"

"

72.28 1,91

-

105,22

111,64

Hisenda pública deutora per !VA

e,
23

1.270,77
4.902,86

57.994,58

Hisenda pública creditora per I VA

Passiu corren!
2019
2020

58.099,80

"

1.569, 74
"

7.743,37

"

3.103,90
"

"

1.618,8 1
"

4.722,71
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b) Situació fiscal
Segons estableix la legislació vigent, els impostos no es poden considerar
definitivament liquidats fins que les declaracions presentades hagin estat
inspeccionades per les autoritats fiscals o hagi transcorregut el termini de
prescripció de quatre anys.
A 31 de desembre de 2020, l'Entitat té pendents d'inspecció tots els impostas
no prescrits. En opinió del Patronat de l'Entitat, no existeixen contingencies
significatives que podrien derivar-se de !'eventual inspecció deis esmentats
exerc1c1s.

e) Impost sobre Societats
L'Entitat té l'obligació de presentar anualment una declaració de l'Impost
sobre Societats. Els beneficis, determinats conforme a la legislació fiscal, estan
subjectes a un gravamen del 10% sobre la base imposable.
A continuació, s' inclou una conciliació entre el benefici comptable de
I'exercici clos a 31 de desembre de 2020 i 2019 i la base imposable fiscal del
mateix exercici.
Euros
Compte de Resultats 2020
lngressos
Saldo d'ingressos i despeses de l'exercici
Diferencies oennanents

Resulta!

196.625,26

-196.513,58

111,68

-196.625,26

196.51 3,58

-111,68

-

Base Imponible fiscal

Desoeses

-

-

Euros
Compte de Resultats 2019
lngressos
Saldo d'ingressos i despeses de l'exercici
Diferencies oermanents

24

Resulta!

249.320,57

-249.304, 18

16,39

-249.320,57

249.304,18

-16,39

-

Base Imponible fiscal

Despeses

-

-
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d) lnformació a subministrar en compliment del Reial Decret 1270/2003, de
10 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament per a l'aplicació del regim
fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i deis incentius fiscals al
mecenatge.

l. Identificació de les rendes exemptes i no exemptes.
Tates les rendes de l'Entitat estan exemptes de l'Impost sobre Societats. En la
nota 13 de la present memoria es detallen els corresponents números i lletres
deis articles 6 i 7 de la Llei 49/2002.

2. ldentificació deis ingressos, despeses I mversions de cada activitat o
projecte, en compliment de les finalitats estatutaries.
L'Entitat detalla tota la informació sobre fins dotacionals que requereix la
legislació vigent a la nota 13 de la present memoria.

3. Rendes de l'article 3.2 de la Llei49/2002 i destí de les mateixes.
L'Entitat detalla tota la informació sobre fins dotacionals que requereix la
legislació vigent a la nota 13 de la present memoria.

4. Remuneracions deis membres del Patronat de l'entitat.
Els membres del Patronat de la Fundació no reben cap mena de compensació
económica per raó del seu carrec.

5. Percentatge de participació de l'entitat en societats mercantils.
L'Entitat participa en les següents societats:
- ESQUEMES INFORMÁTICS, S.L.
Amb data 23 de desembre de 2013, l'Entitat va adquirir el 90% del capital
d'aquesta societat, corresponent a 900 participacions a un valor de 0,01
euros cadascuna.
Aquesta societat té per objecte l' ensenyament i la formació professional
així com l'assessoria tecnica en informatica i telecomunicacions. El seu
domicili radica a Igualada (Barcelona) carrer Sant Caries núm. 1O.
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- BRITISH CENTRE FORMACIÓ ACADEMICA, S.L.
Amb data 9 de novembre de 2016, l'Entitat va adquirir el 90% del capital
d'aquesta societat, corresponent a 1.345 participacions a un valor de 0,01
euros cadascuna.
Aquesta societat té per objecte l'ensenyament i la forrnació professional. El
seu domicili radica a Mollerussa (Lleida) carrer Beethoven, 8.
- ESCOLA D' OFICIS INDUSTRIALS DEL PLA D'URGELL, S.L.
Amb data 9 de novembre de 2016, l'Entitat va adquirir el 90% del capital
d'aquesta societat, corresponent a 603 pa11icipacions a un valor de 0,01
euros cadascuna.
Aquesta societat té per objecte la impaitició de cursos de formació
professionals. El seu domicili radica a Mollerussa (Lleida) carrer Ponent,
20.

6. Retribucions rebudes pels administradors que representen a l'entitat en
las societats mercantils en que participen.
No correspon.

7. Convenis de col-laboració empresarial.
L'entitat no ha tingut cap conveni de col· laboració empresarial.

8. Activitats prioritaries del mecenatge.
No correspon.

9. Previsió estatutaria relativa a la destinació del patrimoni en cas de
dissolució.
L' aiticle 29 deis Estatuts diu així:
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"EXTINCIÓ DE LA FUNDACJÓ
En cas d'extinció d'aquesta Fundació, el Patronat procedira a realitzar la
cessió global de tots els actius i passius. Aquesta cessió global es destinara a
un altra institució de finalitats analogues d'acord amb allo que preveu la Llei
de Fundacions. A la institució destinataria, que sera preferentment la propia
fundadora - Fundació Merce Fontanilles-, li haura d'ésser d'aplicació el
regim fiscal establert en el Títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de
regim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i deis incentius fiscals
al mecenatge.
En el cas que no es pugui fer una cessió global caldra procedir a la
liquidació deis actius i passius, i donar a l' haver que en resulti l'aplicació
establerta en l' apartat anterior."

13. APLICACIÓ D'ELEMENTS PATRIMONIALS
FINALITATS ESTATUTÁRIES

I

D'INGRESSOS

A

Seguint els criteris per l'elaboració de la guia per al calcul de l'aplicació
obligatoria del percentatge legalment establert a les finalitats fundacionals a
continuació es detalla els ingressos ajustats (ingressos menys les despeses
indirectes) i la destinació d'aquests ingressos.

2020

2019

2018

2017

2016

123.220,32
22.500 00
3 1.1 06 53
14.400 00
5.398,4 1
196.625 26

144.563 68
36.000 00
54.356 89
14.400,00

135.7 17 12
57.730,00
337.225 22
14.400,00

249.320,57

138.322,56
76.054 74
4.354 07
14.400 00
2.008,76
235.140 13

545.072.34

128.428 23
61.705 00
107.950,08
14.400,00
6. 195,82
318.679,13

Desneses lndircctcs
Desoeses d' estrnctura
Tributs i Serveis bancaris
Desoeses financercs
Total Dcsncscs Indirectes

2020
14.863,55
569 60
351,80
15.784,95

2019
11. 735,83
964 23
680,13
13.380,19

2018
2 1.260 29
2.521 30
998,59
24.780,18

2017
18.160,69
1.915,88
1.307,67
21.384,24

2016
21.260 29
867 82
1.607,59
23.735,70

Total lnl!r.essos aiustats

180.840 31

235.940,38

210.359 95

523.688,10

294.943,43

Dcscrinció
Inr,rcssos
lngrcssos activitats
1ngrcssos oer donacions
ln"1"essos oer subvencions
lngressos oroccdents del natrimoni
1ngrcssos excepcionals
Total lrHffCSSOS

Llci 49 / 2002
Número i llctm
7.1
6.1.a)
6. 1.c\
6.2
6.5

fi¡

-
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2019
119.991 44
23.861,5 1
302,23
58.452,36

2020
122.558 55
7. 712,35
64,33
45.007,85

Desoeses Dircctcs
Desoeses de oersonal
Compres i consums
Aiuts concedits
Altres desoeses d'exolotació

-

Despeses excepcionals
Amortització d'elemenls finan9ats amb
recursos externs
Adquisicions inmobilitzat amb
financament orooi i no subvenciona!
Total Desncses dircctes

2018
122.693 19
4. 164,40
10.204,90
40.706,77

2017
322.885,27
26.719,39
73.870, 16
69.050,27

2016
202.856 74
29. 138,44
1.038,93
50.397,54

l. 741 ,38

854,84

5.895,00

3.360,45

-

-

187,69

5.385,55

33. 128,76

32.545,30

-

% Des eses directcs si Ing. Ajustats

180.728,63

235.923 99

210.314 56

500.161,47

287.646,94

99,9%

100 0%

1000%

955%

97 5%

Determinació del destí deis ingressos a finalitats fundacional s segons s'estableix
legalment:

Exercici

2016
2017
201 8
20 19
2020

% destinnt a
finnlitid s
fundacionals

Ing rcssos
ajustats

294.943,43

70,0%

523.688, 10
2 10.359,95
235.940,38
180.840,31

70,00/o
70,00/o
70,0%
70,0%

Dcspcsa a
destinar n

Despesn
destinada a

0
/4 despcsa
des tinada a
activitats

activitats

nctivitnts

fundacionnls

fundacionnls

fundacionals

si ingressos

206.460,40
366.581,67
147.25 1,97

287.646,94
500. 16 1,47
210.314,56

165.158,27
126.588,22

235.923,99
180.728,63

niustats
97,5%

2016

2017

2018

2019

Import
Penden! (1)

-81.186,54
-133.579,80
-63.062,59

287.646,94
500. 161,47

95,5%
100,0%
100,0%

2 10.3 14,56
180.728,63

-70. 765, 72
-54.140,41

180.728 63

-402. 735,07

235.923,99

99,9%
287.646 94

1.414. 775,59
1.012.040 52
TOTALS 1.445.772 17
(1) unport ncgatiu: exces d'aphcac1ó. 1mpo11 pos1tm: defic1t d'aphcac10

2020

500.161 47

210.314 56

235.923,99

Durant l'exercici 2019 la Fundació va reformular els calculs corresponents a la
verificació del compliment del destí de com a mínim el 70% deis seus ingressos a
finalitats fundacionals seguint la normativa i les guies emeses per la Generalitat de
Catalunya.
Es pot comprovar que s' ha destinat més del 70% deis ingressos ajustats a les
finalitats fundacionals, donant compliment als requisits legals.

14. INGRESSOS I DESPESES
a) Ajuts concedits
Dins d ' aquest epígrafes registren els següents conceptes:
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Euros
2019

2020
A;uts monetaris
Ajuts a usuaris

302,23
302,23

64,33
64,33

b) Aprovisionaments
Dins d'aquest epígrafes registren els següents conceptes:
Euros
2020

2019
4.922,77
18.938,74
23.861,51

7.588,67
123,68
7.712,35

Compres aprovisionaments
Compres materials tallers i oficina

e) Despeses de personal
Un detall d' aquest epígraf dels comptes de resultats adjunt és el següent:

Euros

Sous i salaris
Carregues socials
lndemnitzacions
Altres despeses socials

2020

20 19

93.394,42
26. 995,87
703,91
1.464,35

92.671 ,38
25.878,97

122.558 55

119.991,66

1.441 ,3 1

d) Prestacions de serveis
Un detall d'aquest epígraf deis comptes de resultats adjunt és el següent:

Euros
2020
Unitat escolarització compartida (curs 2014-2015) prorrogada (veure nota 17)

121.737.00
121.737 00

20 19

134.890,92
134.890 92

e) Altres resultats
Dins d'aquet epígraf s'hi registra diverses regularitzacions cornptables.
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15. ALTRA INFORMACIÓ
a)

Nombre mig de personal
El nombre mig de personal distribu"it per categories
durant l'exercici 2020 i 2019 ha estat el següent:

sexes de l' Entitat

Promig de l'exercici
2019
2020
Homes Dones Homes Dones

-

Personal tecnic
Personal activitats

-

1

1
7

2

1
9

1

8

2

10

b) Informació sobre els ajornaments de pagaments efectuats a prove1dors
En referencia a la Informació sobre els ajornaments de pagament realitzats a
prove'idors (disposició addicional tercera. "Deber de información" de la Ley
15/2010, de 5 de julio!) a 31 de desembre de 2020 i 2019 el període mig de
pagament a prove'idors és el següent:

Període mig de pagament a
provei'dors
2019
2020
Dies
Període mig de pagament

104,07

69,24

e) Informació segmentada
Tret de l'arrendament, la totalitat deis ingressos i despeses es corresponen a
una mateixa categoría d 'activitats i es corresponen basicament a la gestió
deis serveis formatius.

16. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES
Les transaccions i saldos entre l'Entitat i altres empreses o entitats del grup al que
pertany són un component de trafic pel que fa a la seva naturalesa i condicions, i
han estat rea litzades a preus i condicions de mercat.

-

(
'r.
1

1
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Un detall dels saldos amb entitats del grup a 31 de desembre de 2020 i 2019 és el
següent:
Euros
2019

Euros
2020
Actiu
No corren!
Fundació Mercc Fontanilles de Maneiament de
Serveis i d'lniciatives Socials "MF"
Clicnt
Compte corrent

-

"Sinergia Social" Coordinadora d'Entitats 12er
l'lnteres General
Compte corren!
Creditor

Corren!

27.615,19

Passiu
Conent

Actiu
No corren!

Corren!

-

-

-

579.892,82

-

-

-

13.486,44
38.071,82

-

-

-

Passiu
Corren!

602.392,82

-

13.486,44
31.645,77

Arl inlegral S. l. U.

Compte corren!
Client
Esguemes informatics. S.L.
Compte conent

33.698,62

107,69

107,69
61,22

354.300,71

-

22.936,53

-

2.550,16

-

354.300,71

11 .468,38

-

103,55

5.650,75

-

78.278,34

61.996,27

-

7.105,11

33.698,62

El Foreste1rn SCCL
Compte Corren!

-

-

Cte .corren! amb UTE FAJ-FiV SL

-

38.661,71

Formació i Valors SL
Compte Corren!

-

7.105, 11

-

22.379,65

British centre formació academica SL
Compte Corren!

23.244,85

9.388,51

-

23.244,85

9.388,5 1

Escola d'oficis industrials del Pla d'Urgell SL
Compte Corren!

14.366,60

36.607,76

-

14.366,60

36.607,76

Fundació Ciutat i Valors
Client

473.740,21

71.310,07

{!
--=

31

676.874,95

71.310,07

-

-

36.000,00
524.334,14

726.748,12
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Els préstecs vinculats a: British centre formació academica, S.L. , a I' Escota
d'oficis industrials del Pla d'Urgell, S.L. i a Esquemes informatics, S.L. no tenen
un venciment determinat i meriten un interes habitual de mercat.
Un detall de les transaccions amb entitats vinculades durant els exercicis 2020
20 19 és el següent:
Euros
2020

lngrés per
donació
Sinergia Social Coordinadora
d'Entitats per !'Interés general
Fundació Merce Fontanilles de
Manejament de Serveis i
d'lniciatives Socials "MF"

Vendes i
lngressos per
prestacions
arrendament
de servcis

Enajenacions
d'immobilitzat

-

-

22.500,00

-

Ciutat i Valors, fundació de serveis
i iniciatives socials de la ciutat de
Barcelona

-

Esquemes informátics. S. L.

-

Art Integral, S.L.U.

-

1.483,32

22.500,00

l.483.32

-

Altres
despeses lngrés per
exolotació donació

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36.000,00

-

-

-

-

-

27.615 19 14.863 55

14.400 00

14.400,00

-

13.455,66

36.000 00

13.455 66

11.735,83

14.400 00

L'Entitat Sinergia Social Coordinadora d'Entitats per l'Interes General repercuteix
a l'Entitat les seves despeses de suport administratiu i recursos materials d'acord
amb un criteri objectiu en funció del volum de costos que representen els serveis
de les diferents entitats vincu lades.

17. NEGOCIS CONJUNTS
L'Entitat és socia d'una Unió temporal d'empreses, formant així un negoci conjunt
que comparteix amb la Societat "Formació i Valors, S.L."
A continuació es detallen els negocis conjunts de l'Entitat:
Nom
UTE Fundació Antonio Jiménez - Formació i Valors 20 1420 15
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Altres
despeses
exolotació

-

27.615, 19

-

2019
Ingressos per
arrendament

14.863,55

-

14.400,00

Vendes i
prestacions
de serveis

Participació

Aportació

Constitució

51%

1.020,00

29/07/20 14

11.735 83

Fundacíó

•

Forma_ci~. i v.alors
Antomo Jlmenez
"FORMACIÓ IVALORS": FUNDACIÓ ANTONIO JIMÉNEZ
PER L'EDUCACIÓ, LA FORMACIÓ I L'OCUPACIÓ, A CATALUNYA
NÚM. D' INSCRJPCIÓ 2.475

Nlf: G-64 .814.643

Memoria abreujada

L'objecte social d'aquesta entitat conjunta és el següent:
Article 3er:

La col·laboració entre les entitats que la constitueixen per a desenvolupar i
executar el segiient contracte de prestació de serveis: "Servei d'atenció educativa
complementaria en unitats d'escolarització compartida a !'alumna! d'educació
secundaria obligatoria que presenta problemes de comportament i condueles
agressives, absentisme i rebuig escolar, trets d 'inadaptació social i risc de
marginació duran! els cursos 2014-2015 ".
Aquesta UTE ha prorrogat al curs 20 19-2020 i 2020-2021 la seva activitat.
Un detall deis saldos actius i passius i d'ingressos i despeses integrats en el Balan9 i
Compte de Resultats de l'Entitat a 3 1 de desembre 2020 i 2019 han estat els
següents:

'I )•
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Forma.ci~. i V_.alors
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"FORMACIÓ IVALORS": FUNDACIÓ ANTONIO JIMÉNEZ
PER L'EDUCACIÓ, LA FORMACIÓ I L'OCUPACIÓ, A CATALUNYA
NÚM. D'JNSCRJPCIÓ 2.475
NIF: G-64.814.643

Memoria abreujada

2020

20 19

UTE 20 14-2015

UTE2014-20 l 5

PAT RIMONI NET
Resultats exercicis anteriors

-

Fans social

1.020,00

1.020,00

Cred itors per prestacions de serveis

9.688,50

8.162,37

Remuneracions pendents de pagament

7.928,35

1.80 I ,33

Hisenda Pública, creditora

1.569,74

1.618,8 I

2.899,30

3. 103,90

105.305,73

PASSIUS

Organismes de la Seguretat Social, creditors

22.379,65

Compte corren! amb entitats del grup

-

ACTIUS
Clients

2 1.5 I 9,96

27.646,08

397,64

334,1 1

18.335,83

22.855,86

Caixa
Bancs i institucions de credit c/c vista

-

Compte corren! amb entitats del grup

78.008,34

DESPESES
Compres de béns destinats a les activitats

2.06 1,25

4.032,17

Reparacions i conservació

1.204,48

1.01 4,29

Serveis de professionals independents

6.444,46

6.196, 19

-

Transpo1is

12,34
91 ,23

90,08

Primes d'assegurances

209,96

230,23

9.204,76

7.244,95

Serveis bancaris i similars
Altres serveis

-

Altres tribuis

47,37

83.119,74

Sous i salaris

703,91

Indemnitzacions

84.632,94

-

23.646,29

23.258,45

Altres despeses

468,53

945,94

Excepciona Is

2 19,57

Carregues socials

-

INGRESSOS
Ingressos per prestacions de serveis

12 1.737,00

134.890,92

403,92

448,80

Subvencions a les act ivitats i Altres ingressos

-

Excepciona Is

-5.232, 12

Resultat

-
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198,63
7.832,25

Fundació

•

Forma.ci~. i ~alors

Antomo J1menez

"FORMACIÓ IVALORS": FUNDACIÓ ANTONIO JIMÉNEZ
PER L'EDUCACIÓ, LA FORMACIÓ I L'OCUPACIÓ, A CATALUNYA
NÚM. D' INSCRIPCIÓ 2.475
NIF: G-64 .814.643

Memoria abreujada

18. FETS POSTERIORS
No existeixen fets posteriors addicionals al tancament de l'exercici.
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Formulaci6 de comptes anuals
El Patronat de la fundació FORMACIÓ I VALORS: FUNDACIÓ ANTONIO
JIMÉNEZ PER A L'EDUCACIÓ, LA FORMACIÓ I L'OCUPACIÓ A
CATALUNYA, amb data 17 de juny de 2021 i en compliment de la legislació vigent,
formulen i aproven els presents comptes anuals de l 'exercici compres entre I' 1 de gener
de 2020 i el 31 de desembre de 2020, els quals venen constitu'its per:

-

Balans:, abreujat a 31 de desembre de 2020.

-

Compte de resultats abreujat corresponent a l'exercici acabat el 31 de
desembre de 2020.

-

Estat de canvis en el patrimoni net corresponent a l'exercici acabat el 31
de desembre de 2020.

-

Memoria abreujada de l'exercici 2020.

Pere Molins i Garcia
Secretari

Vist-i-plau
Domenec Domenech i Roig
President

