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INFORME D’AUDITORIA DE COMPTES ANUALS ABREUJATS EMÈS PER UN
AUDITOR INDEPENDENT
Al Patronat de la Fundació Cipriano Garcia.
Opinió amb excepcions
Hem auditat els comptes anuals abreujats de “Fundació Cipriano Garcia”
(l´entitat), que comprenen el balanç abreujat a 31 de desembre de 2018, el compte
de pèrdues i guanys abreujada, i la memòria abreujada corresponents a l’exercici
finalitzat en aquesta data.
Segons la nostra opinió, excepte pels efectes de la qüestió descrita en la secció
Fonament de l'opinió amb excepcions del nostre informe, els comptes anuals
abreujats adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del
patrimoni i de la situació financera de l’entitat 31 de desembre de 2018, així com
dels seus resultats 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 de la memòria) i, en particular, amb els principis i criteris comptables que hi
estiguin continguts.
Fonament de la opinió amb excepcions
Tal i com es fa esment a la Nota 6 de la memòria abreujada adjunta, la Fundació
Cirpiano Garcia no disposa d’una valoració oficial independent dels Bens de
Patrimoni Històric Cultural. No obstant, la Fundació disposa d’un informe
provisional de valoració independent però no oficial. Aquest informe valora les obres
d’art a 26.500 euros. No ens hem pogut satisfer de la raonabilitat de la valoració a
través d’una valoració oficial. A l’exercici 2017 es va posar una excepció per aquest
mateix concepte.
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 l’auditor en relació amb l’auditoria dels comptes anuals
abreujats del nostre informe.
Som independents de l´entitat de conformitat amb els requeriments d’ètica, inclosos
els d’independència, que són aplicables a la nostra auditoria dels comptes anuals
abreujats a Espanya segons allò que exigeix la normativa reguladora de l’activitat
d’auditoria de comptes. En aquest sentit, no hem prestat serveis diferents als de
l’auditoria de comptes ni hi han concorregut situacions o circumstàncies que,
d’acord amb allò que estableix l’esmentada normativa reguladora, hagin afectat la
necessària independència de manera que s’hagi vist compromesa.
Considerem que l'evidència d'auditoria que hem obtingut proporciona una base
suficient i adequada per a la nostra opinió.
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Incertesa material relacionada amb l'Empresa en funcionament
Cridem l'atenció sobre la Nota 2.C. de la memòria abreujada que indica que La
fundació ha obtingut unes pèrdues de 43.543,47 euros durant l’exercici finalitzat el
31 desembre de 2018. El patrimoni net de la Fundació és negatiu de 37.061.20
euros.
Per altre banda, a periodificacions a curt termini, hi ha comptabilitzat l’import de
97.290,02 euros pendents de traspassar a benefici a l’any 2019.
L’actiu circulant de la Fundació és inferior al passiu circulant en 53.276,93 euros,
no obstant la partida de proveïdors empreses del grup ascendeixen a 47.827.01
euros i periodificacions pendents de traspassar a ingrés a l’any 2019 per import de
97.290,02 euros. Si treien aquestes periodificacions, el fons de maniobra passa a
ser positiu de 44.013,09 euros.
Els recursos econòmics de la Fundació depenen de la millora de la situació
econòmica, de l’obtenció de subvencions i del recolzament econòmic per part del
patronat.
Com s'esmenta en la Nota 2.C, aquests fets o condicions, indiquen l'existència
d'una incertesa material que pot generar dubtes significatius sobre la capacitat de
la Societat per continuar com a empresa en funcionament. La nostra opinió no ha
estat modificada en relació amb aquesta qüestió.
Aspectes més rellevants de l’auditoria
Els aspectes més rellevants de l’auditoria són aquells que, segons el nostre judici
professional, han estat considerats com els riscos d’incorrecció material més
significatius en la nostra auditoria dels comptes anuals abreujats del període
actual. Aquests riscos han estat tractats en el context de la nostra auditoria dels
comptes anuals abreujats en el seu conjunt, i en la formació de la nostra opinió
sobre aquests, i no expressem una opinió per separat sobre aquests riscos.

Aplicació de recursos obtinguts per la Fundació
L'entitat rep ajudes per a diversos projectes de cooperació de diferents entitats
públiques i privades. Hem considerat que la imputació als ingressos de les citades
ajudes suposa un risc de la nostra auditoria en tractar-se d'imports significatius
per la Fundació, en tant que la determinació del resultat de l'exercici depèn
d'aquest aspecte.
En resposta a aquest risc significatiu, hem conegut els controls que l'entitat té
dissenyats i realitzat proves analítiques i de detall per assegurar-nos que la
imputació a ingressos de les distintes ajudes rebudes sigui coherent i proporcional
amb el grau d'execució durant l'exercici del pressupost de despeses de cada
projecte.
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Responsabilitat del Patronat en relació amb els comptes anuals abreujats
El Patronat de la societat es el responsable de formular els comptes anuals
abreujats 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 l’entitat a Espanya, i del control intern que
considerin necessari per permetre la preparació de comptes anuals abreujats lliures
d’incorrecció material, a causa de frau o error.
En la preparació dels comptes anuals abreujats, el Patronat son el 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 te la intenció de liquidar l’entitat de cessar les
seves operacions, o si no existeix cap altra alternativa realista.
Responsabilitats de l’auditor en relació amb l’auditoria dels comptes anuals
abreujats
Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals
abreujats 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 però 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 econòmiques que els usuaris prenen basant-se en els comptes
anuals abreujats .
En l'Annex I d'aquest informe d'auditoria s'inclou una descripció més detallada de
les nostres responsabilitats en relació amb l'auditoria dels comptes anuals
abreujats . Aquesta descripció que es troba en la pàgina 4 és part integrant del
nostre informe d'auditoria.
IBP Auditores y Economistas, S.L.P.
Roac: S2200
Sandra Solís Pantaleón
Roac: 20794

Castellbisbal, a 29 de març de 2019
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Annex I del nostre informe d’auditoria
Addicionalment a l'inclòs en el nostre informe d'auditoria, en aquest Annex incloem
les nostres responsabilitats respecte a l'auditoria dels comptes anuals .
Responsabilitats de l’auditor en relació amb l’auditoria dels 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 l’auditoria. També:
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 evidència 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 errònies, o l’elusió del control intern.
Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l’auditoria amb la finalitat
de dissenyar procediments d’auditoria que siguin adequats en funció de les
circumstàncies, i no amb la finalitat d’expressar una opinió sobre l’eficàcia 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 l’evidència 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 l’evidència de auditoria obtinguda fins a la data de
nostre informe d’auditoria. No obstant això, fets o condicions futurs poden ser la
causa que l´entitat deixi de ser una empresa en funcionament.
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.
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Ens comuniquem amb el Patronat de l’entitat en relació amb, entre altres
qüestions, l’abast i el moment de realització de l’auditoria planificats i les troballes
significatives de l’auditoria, així com qualsevol deficiència 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 l’auditoria dels
comptes anuals
del període actual i que són, en conseqüència, els riscos
considerats més significatius.
Descrivim aquests riscos en el nostre informe d’auditoria llevat que les disposicions
legals o reglamentàries prohibeixin revelar públicament la qüestió.
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1. ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ
La FUNDACIÓ CIPRIANO GARCIA – CCOO DE CATALUNYA, es va constituir com a Fundació el 22 de juny
de 1992 per a un període de temps indefinit, establint el seu domicili social a Barcelona, Via Laietana
núm. 16.
La Fundació és una entitat sense ànim de lucre, que té el patrimoni, els rendiments i els recursos
obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d’interès general previstes en
els seus estatuts.
La Fundació té vocació de permanència i es constitueix amb durada indefinida.
La “FUNDACIÓ CIPRIANO GARCIA – CCOO DE CTALUNYA” té per objecte:
a) Impulsar, dissenyar i impartir acciones formatives amb contingut social i sindical, adreçades a
treballadors i treballadores, als seus representants que concorren a les candidatures de la
Comissió Obrera Nacional de Catalunya, com als afiliats i afiliades al sindicat
b) Promoure la reflexió, l’estudi, la recerca i la investigació en relació amb la cultura i els valors de
transformació social que defensa la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i els principis
recollits en els seus estatuts.
c) Recuperar, tractar, classificar, emmagatzemar, preservar i difondre el patrimoni històric
documental del sindicat Comissió Obrera Nacional de Catalunya, així com documents
relacionats amb la història del moviment obrer de Catalunya, especialment a partir de la
dècada dels seixanta.
d) Fomentar l’ús de la llengua catalana, com a llengua pròpia de Catalunya i l’aranès com a
llengua pròpia de la Vall d’Aran.
D’acord amb els principis que propugna i defensa la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, la
Fundació, en la realització de les seves activitats, haurà de prestar especial atenció a l’efectivitat de la
igualtat entre dones i homes.
Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat
considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones,
d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. En les diferents activitats, la Fundació
fomentarà l’ús del català com a llengua pròpia de Catalunya.
En concret, a fi de dur o terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que,
sense ànim exhaustiu, s'enumeren a continuació:
a) Promocionar, dissenyar, planificar i impartir cursos, mitjançant un equip especialitzat i els
recursos materials i pedagògics necessaris, en diferents matèries de caràcter sindical i laboral
(organització sindical; prevenció de riscos laborals, medi ambient i mobilitat; diversitat al món
del treball, habilitats en la comunicació i en la intervenció en la negociació col·lectiva,
socioeconomia, àmbit lingüístic, etc.)
b) Gestionar, custodiar i difondre el patrimoni històric documental de l’Arxiu Històric de la
Fundació.
c) Elaborar una col·lecció de fons orals amb les mateixes fites i període esmentats en l’anterior
article.
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d) Distribuir i vendre còpies del patrimoni documental de l'Arxiu Històric de la Comissió Obrera
Nacional de Catalunya demanades pels usuaris dels nostres serveis.
e) Desenvolupar activitats que permetin aprofundir en la concepció de classe i nacional del
sindicalisme català.
f)

Realitzar activitats especifiques per fomentar l'ús de la llengua catalana a Catalunya,
preferentment en el món del treball.

g) Posar en marxa activitats culturals, de sensibilització social o de dinamització de projectes de
transformació social.
h) Per al desenvolupament d’aquestes finalitats organitzarà cursos, seminaris, actes, jornades.
Exposicions, treballs de recerca o d'investigació, xerrades de divulgació, així com la publicació i
la difusió dels continguts de la seva activitat en qualsevol mitjà o format.
i)

Distribuir i vendre les publicacions generades amb motiu de les jornades científiques
promogudes o organitzades per la Fundació o amb les quals aquesta col·labori, així com
distribuir i vendre la publicació de les investigacions a les quals doni suport material o financer
la Fundació.

j)

Impulsar la constitució de xarxes de cooperació amb altres fundacions, associacions o entitats
que tinguin les mateixes finalitats o similars.

Aquest apartat ha estat desenvolupat a la memòria d’activitats que es va presentar junt amb la
memòria econòmica.
2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS ABREUJATS
a) Imatge fidel
En compliment de la legislació vigent, el Patronat de la Fundació ha formulat els comptes anuals
abreujats amb l’objectiu de mostrar la imatge fidel del patrimoni de la fundació, de la seva situació
financera i dels resultats obtinguts per la fundació durant l’exercici econòmic de 2018. Els comptes
anuals adjunts han estat preparats d’acord amb el Decret 259/2008, de 23 de Desembre pel qual
s’aprova el Pla de Comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la
Generalitat de Catalunya.
b) Principis comptables
Aquests comptes anuals abreujats han estat elaborats a partir dels registres de la fundació,
havent–s‘hi aplicat els principis comptables generalment admesos.
c) Aspectes crítics de la valoració i estimació d’incertesa
La Fundació ha formulat els comptes anuals abreujats d’acord amb el principi d’empresa en
funcionament.
La fundació ha obtingut unes pèrdues de 43.543,47 euros durant l’exercici finalitzat el 31
desembre de 2018. El patrimoni net de la Fundació és negatiu de 37.061.20 euros.
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Per altre banda, a periodificacions a curt termini, hi ha comptabilitzat l’import de 97.290,02 euros
pendents de traspassar a benefici a l’any 2019.
L’actiu circulant de la Fundació és inferior al passiu circulant en 53.276,93 euros, no obstant la
partida de proveïdors empreses del grup ascendeixen a 47.827.01 euros i periodificacions
pendents de traspassar a ingrés a l’any 2019 per import de 97.290,02 euros. Si treien aquestes
periodificacions, el fons de maniobra passa a ser positiu de 44.013,09 euros.
Els recursos econòmics de la Fundació depenen de la millora de la situació econòmica, de
l’obtenció de subvencions i del recolzament econòmic per part del patronat.
d) Comparació de la informació
Seguint la normativa comptable, el Balanç de Situació i el Compte de Pèrdues i Guanys a 31 de
desembre de 2018 recullen també les xifres corresponents a l’exercici econòmic 2017.
e) Agrupació de partides
S’han realitzat agrupacions de partides de comptes a efectes de la seva presentació en el balanç i
el compte de pèrdues i guanys.
f)

Elements recollits en diverses partides

No existeixen elements patrimonials de l’Actiu o del Passiu que figurin en més d’una partida del
Balanç.
g) Canvis en criteris comptables
No s’han realitzat altres canvis en criteris comptables trets dels establerts per l’adaptació de la
comptabilitat al nou Pla General de Comptabilitat de Fundacions.
3. APLICACIÓ DEL RESULTAT
Durant l’exercici 2018, la Fundació ha obtingut un resultat negatiu de 43.543,47 euros. La proposta de
distribució és la següent:
Base de repartiment
Pèrdua de l'exercici

2018
43.543.47

Aplicació
A:Pèrdues exercicis anteriors

43.543,47
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A l’exercici 2017 la distribució de resultats va ser:
Base de repartiment
Pèrdua de l'exercici

2017
10.528.79

Aplicació
A: Pèrdues exercicis anteriors

10.528.79

4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ
Les principals normes de valoració utilitzades en l’elaboració dels seus comptes anuals abreujats per a
l’exercici 2018, d’acord amb les establertes pel Pla General de Comptabilitat, han estat les següents:
a. Immobilitzat material
Valoració inicial
Els béns compresos en l'immobilitzat material es valoren pel seu cost, ja sigui el preu d'adquisició o el
cost de producció.
Els impostos indirectes que graven els elements de l'immobilitzat material només s'inclouen en el preu
d'adquisició o en el cost de producció quan no són recuperables directament de la Hisenda Pública.
Així mateix, forma part del valor de l'immobilitzat material, l'estimació inicial del valor actual de les
obligacions assumides derivades del desmantellament o la retirada i altres associades a l'actiu
esmentat, com els costos de rehabilitació del lloc on s'ubica, sempre que aquestes obligacions donin
lloc al registre de provisions d'acord amb allò disposat en la seva norma aplicable.
En els immobilitzats que necessitin un període de temps superior a un any per estar en condicions
d’ús, s’inclouran en el preu d’adquisició o cost de producció les despeses financeres que s’hagin
meritat abans de la posada en condicions de funcionament de l’immobilitzat material i que hagin estat
girades pel proveïdor o que corresponguin a préstecs o a un altre tipus de finançament aliè, específic o
genèric, directament atribuïble a l’adquisició, fabricació o construcció.
El preu d’adquisició inclou, a més de l’import facturat pel venedor després de deduir qualsevol
descompte o rebaixa en el preu, totes les despeses addicionals i directament relacionades que es
produeixin fins a la seva posada en condicions de funcionament, inclosa la ubicació en el lloc i
qualsevol altra condició necessària per a que pugui operar de la forma prevista; entre d’altres:
despeses d’aplanament i enderroc, transport, drets aranzelaris, assegurances, instal·lació, muntatge i
altres similars.
Els deutes per la compra d’immobilitzat es valoren d’acord amb la norma relativa a instruments
financers.
La seva valoració consta del preu d'adquisició disminuït per les amortitzacions practicades fins a la
data que correspon al tancament de l'exercici.
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Instal·lacions
Equips comunicació
Mobiliari
Sistemes informàtics

%
10
12
10
25

b. Immobilitzat intangible
Els diversos conceptes compresos en l’Immobilitzat Intangible es valoren pel seu preu d’adquisició o
pel seu cost de producció; s’aplicaran els criteris establerts per a l’immobilitzat material, tant pel que
fa a la dotació d’amortització com de deterioracions, sense perjudici del que preveuen les normes
particulars d’aquest immobilitzat.
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 comptable continguts en el Marc
Conceptual de Comptabilitat, compleixi el criteri d’identificabilitat.
El criteri d’identificabilitat implica que l’immobilitzat compleixi algun dels dos requisits següents:
a) Sigui separable, és a dir, susceptible de ser separat de l’entitat i venut, cedit, lliurat per a la
seva explotació, arrendat o intercanviat.
b) Sorgeixi de drets legals o contractuals, amb independència que aquests drets siguin
transferible o separables de l’entitat o altes drets o obligacions.
En cap cas s’han reconegut 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’usuari o deutors o altes partides similars que s’hagin generat
internament.
Propietat industrial. Es comptabilitzen en aquest concepte les despeses de desenvolupament
capitalitzades quan s’obtingui la corresponent patent o similar, inclòs el cost de registre i
formalització de la propietat industrial, sense perjudici dels imports que també es poguessin
comptabilitzar per raó d’adquisició a tercers del drets corresponents. Són objecte
d’amortització i correcció valorativa per a deteriorament segons allò especificat amb caràcter
general per als immobilitzats intangibles.
Els programes d’ordinador que compleixin els criteris de reconeixement de l’apartat 1 de la
norma relativa a l’immobilitzat intangible, s’inclouen en l’actiu, tant els adquirits a tercers com
els elaborats per la mateixa entitat per a si mateixa, utilitzant els mitjans propis de què disposi,
entenent-se inclosos entre els anteriors les depeses de desenvolupament de les pàgines web.
En cap cas poden figurar en l’actiu les despeses de manteniment de l’aplicació informàtica.
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c. Béns integrants del patrimoni històric i cultural
Els diversos conceptes compresos en el patrimoni cultural es valoren pel seu preu d’adquisició, i
s’han d’efectuar, quan pertoqui, les corresponents correccions valoratives per deteriorament.
Aquests béns no s’amortitzen.
S’inclouen en el preu d’adquisició les despeses de condicionament, d’acord amb les
característiques originals, i no formen part del patrimoni cultural les instal·lacions i els elements
diferents dels consubstancials que formin part d’aquests o del seu guarniment, encara que tinguin
caràcter de permanència. Aquestes instal·lacions i aquests elements s’inscriuen al balanç en la
partida corresponent a la seva naturalesa.
En la determinació de l’import del béns del patrimoni cultural cal tenir en compte la incidència del
costos relacionats amb grans reparacions. En aquest sentit, l’import d’aquest costos s’ha
d’amortitzar durant el període que passi fins a la gran reparació. Si aquests costos estiguessin
especificats en l’adquisició, a efectes de la seva identificació, es pot utilitzar el preu actual de
mercat d’una reparació similar.
Dins de l’actiu de la Fundació podem trobar activades varies donacions d’obres d’art per l’import
en que van ser valorades pels seus autors.
d. Arrendaments
Arrendaments operatius
Es tracta d’acords mitjançant els quals l’arrendador convé amb l’arrendatari el dret a l’ús d’un actiu
durant un període de temps determinat, a canvi de percebre un import únic o una sèrie de pagaments
o quotes, sense que es tracti d’un arrendament de caràcter financer.
Els ingressos i despeses, corresponents a l’arrendador i a l’arrendatari, derivats dels acords
d’arrendament operatiu han de ser considerats, respectivament, com a ingrés i despesa de l’exercici
en que es meritin, i s’han d’imputar al compte de resultats.
L’arrendador ha de continuar prestant i valorant els seus actius cedits en arrendament conforme a la
seva naturalesa, incrementant el seu valor comptable a l’import dels costos directes del contracte al
que siguin imputables, els quals s’hauran de reconèixer com a despesa durant el termini del contracte
aplicant el mateix criteri utilitzat per al reconeixement dels ingressos de l’arrendament.
Qualsevol cobrament o pagament que es pugui fer al contractar un dret d’arrendament qualificat
como a operatiu, s’ha de tractar com un cobrament o un pagament anticipat per l’arrendament que
s’ha d’imputar a resultats al llarg del període d’arrendament a mesura que es cedeixen o es reben els
beneficis econòmics de l’actiu arrendat.
e. Instruments financers
Un instrument financer és un contracte que dóna lloc a un actiu financer a una entitat i,
simultàniament, a un passiu financer o a un instrument de patrimoni a una altra entitat.
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1. Actius financers
Un actiu financer és qualsevol actiu que sigui: diner en efectiu, un instrument de patrimoni d'una altra
entitat, o suposi un dret contractual a rebre efectiu o un altre actiu financer, o a intercanviar actius o
passius financers amb tercers en condicions potencialment favorables.
Els actius financers es valoren inicialment pel seu valor raonable, que, llevat evidència en contrari, és el
preu de la transacció, que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de
transacció directament atribuïbles.
No obstant el que s'ha assenyalat en el paràgraf anterior, els crèdits per operacions de les activitats
amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d'interès contractual, així com les
bestretes i crèdits al personal, els dividends a cobrar i els desemborsaments pendents sobre fons
dotacionals, fons socials o fons especials, l'import dels quals s'espera rebre a curt termini, es poden
valorar pel seu valor nominal quan l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no sigui significatiu.
2. Passius financers.
Suposen per a l'entitat una obligació contractual, directa o indirecta, de lliurar efectiu o qualsevol altre
actiu financer, o d'intercanviar actius o passius financers amb tercers en condicions potencialment
desfavorables.
-

Dèbits i partides a pagar

En aquesta categoria s'han de classificar:
a) Dèbits per operacions de les activitats: són aquells passius financers que s'originen en la
compra de béns i serveis per activitats de l'entitat, i
b) Dèbits per operacions no relacionades amb les activitats: són aquells passius financers que, no
tractant-se d'instruments derivats, no tenen origen en les activitats.
Dèbits i partides a pagar es valoren inicialment pel seu valor raonable que, llevat evidència en
contrari, és el preu de la transacció, que equival al valor raonable de la contraprestació rebuda
ajustat pels costos de transacció directament atribuïbles.
No obstant l'assenyalat en el paràgraf anterior, els dèbits per operacions de les activitats amb
venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d'interès contractual, així com els
desemborsaments exigits per tercers sobre participacions, l'import dels quals s'espera pagar a curt
termini, es poden valorar pel seu valor nominal, quan l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu
no sigui significatiu.
f. Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i altres Impostos indirectes
L’IVA suportat no deduïble forma part del preu d’adquisició dels actius corrents i no corrents, així com
dels serveis, que siguin objecte de les operacions gravades per l’impost.
Les regles sobre l'IVA suportat no deduïble són aplicables a qualsevol altre impost indirecte suportat
en l'adquisició d'actius o serveis, que no sigui recuperable directament de la Hisenda Pública.
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g. Impost sobre beneficis
Els impostos sobre el benefici als quals es refereix aquesta norma són aquells impostos directes que es
liquiden a partir del resultat econòmic d'una entitat, calculat d'acord amb les normes fiscals aplicables.
1. Actius i passius per impost corrent.
L'impost corrent és la quantitat que satisfà l'entitat com a conseqüència de les liquidacions fiscals de
l'impost o impostos sobre el benefici relatives a un exercici.
Les deduccions i altres avantatges fiscals en la quota de l'impost, excloses les retencions i pagaments a
compte, així com les pèrdues fiscals compensables d'exercicis anteriors i aplicades efectivament en
aquest, donen lloc a un menor import de l'impost corrent. No obstant això, aquelles deduccions i altres
avantatges fiscals en la quota de l'impost que tinguin una naturalesa econòmica assimilable a les
subvencions, es poden registrar d'acord amb allò disposat en l'apartat 4 d'aquesta norma i en la norma
relativa a subvencions, donacions i llegats rebuts.
L'impost corrent corresponent a l'exercici present i als anteriors s'ha de reconèixer com un passiu en la
mesura en què estigui pendent de pagament. En cas contrari, si la quantitat ja pagada, corresponent a
l'exercici present i als anteriors, excedeix de l'impost corrent per aquests exercicis, l'excés s'ha de
reconèixer com un actiu.
2. Actius i passius per impost diferit.
-

Diferències temporànies.

Les diferències temporànies són aquelles derivades de la diferent valoració, comptable i fiscal,
atribuïda als actius i passius de l'entitat, en la mesura en què tinguin incidència en la càrrega fiscal
futura.
Aquestes diferències es produeixen:
a) Normalment per l'existència de diferències temporals entre la base imposable i el resultat
comptable abans d'impostos, l'origen de les quals es troba en els diferents criteris temporals
d'imputació emprats per a determinar ambdues magnituds i que, per tant, reverteixen en
períodes subsegüents.
b) En altres casos, com:
-

-

els ingressos i despeses registrats directament en el patrimoni net que no es computen en la
base imposable, incloses les variacions de valor dels actius i passius, sempre que aquestes
variacions difereixen de les atribuïdes a efectes fiscals; i
en el reconeixement inicial d'un element si el seu valor comptable difereix de l'atribuït
a
efectes fiscals.
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Les diferències temporànies es classifiquen en:
a) Diferències temporànies imposables, que són aquelles que donaran lloc a majors quantitats a
pagar o menors quantitats a retornar per impostos en exercicis futurs, normalment a mesura
que es recuperin els actius o es liquidin els passius de què es deriven.
b) Diferències temporànies deduïbles, que són aquelles que donaran lloc a menors quantitats a
pagar o majors quantitats a retornar per impostos en exercicis futurs, normalment a mesura
que es recuperin els actius o es liquidin els passius de què es deriven.
En la data de tancament de cada exercici, l'entitat ha de reconsiderar els actius per impost diferit
reconeguts i els que no hagi reconegut anteriorment. En aquell moment, l'entitat ha de donar de baixa
un actiu reconegut anteriorment si ja no resulta probable la seva recuperació, o ha de registrar
qualsevol actiu d'aquesta naturalesa no reconegut anteriorment, sempre que resulti probable que
l'entitat disposi de guanys fiscals futurs en quantia suficient que permetin la seva aplicació.
Els actius i passius per impost corrent es valoren per les quantitats que s'espera pagar o recuperar de
les autoritats fiscals, d'acord amb la normativa vigent o aprovada i pendent de publicació en la data de
tancament de l'exercici.
Els actius i passius per impost diferit es valoren segons els tipus de gravamen esperats en el moment
de la seva reversió, segons la normativa que estigui vigent o aprovada i pendent de publicació en la
data de tancament de l'exercici, i d'acord amb la forma com racionalment es prevegi recuperar o pagar
l'actiu o el passiu.
Tant la despesa o l'ingrés per import corrent com diferit, s'inscriuen en el compte de resultats. No
obstant això, els actius i passius per impost corrent i diferit que es relacionin amb una transacció o
succés que s'hagués reconegut directament en una partida del patrimoni net s'han de reconèixer amb
càrrec o abonament a aquesta partida.
La Fundació gaudeix d’una exempció parcial de l’impost i la Base Imposable ha resultat zero.
h. Ingressos per vendes i prestació de serveis
La comptabilització dels ingressos i de les despeses s'ha realitzat segons el principi general de
meritació, amb independència del moment que s'efectuïn els cobraments i els pagaments.
S’ha respectat el principi de correlació entre ingressos i despeses. Es per aquest motiu que els
projectes han estat comptabilitzats tan en quant als seus ingressos com a les seves despeses.
i. Subvencions, donacions i llegats
Reconeixement
Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen inicialment, amb caràcter
general, com a ingressos directament imputats al patrimoni net i s'han de reconèixer en el compte de
resultats com a ingressos sobre una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les
despeses derivades de la subvenció, donació o llegat, d'acord amb els criteris que es detallen en
l'apartat 3 d'aquesta norma.
No obstant el que s'indica en el paràgraf anterior, les subvencions, donacions i llegats no reintegrables
rebuts directament per incrementar el fons dotacional o el fons social de l'entitat, o per a compensar
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dèficits d'exercicis anteriors, no constitueixen ingressos, i s'han de registrar directament en els fons
propis, independentment del tipus de subvenció, donació o llegat de què es tracti. En aquest cas, no és
aplicable el que s'indica en l'apartat 3 d'aquesta norma.
Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables es registren com a passius de
l'entitat fins que adquireixin la condició de no reintegrables. A aquests efectes, es considera no
reintegrable quan hi ha un acord individualitzat de concessió de la subvenció, donació o llegat a favor
de l'entitat, s'han complert les condicions establertes per a la seva concessió i no hi ha dubtes
raonables sobre la recepció de la subvenció, donació o llegat.
La imputació a resultats de les subvencions, donacions i llegats que tinguin el caràcter de no
reintegrables s'efectua atenent a la seva finalitat.
Quan es concedeixen per a finançar despeses específiques: s'imputen com a ingressos en el mateix
exercici en què es meriten les despeses que estiguin finançant.
Els imports monetaris que es reben sense assignació a una finalitat específica s'imputen com a
ingressos de l'exercici en què es reconeixen.
j. Operacions entre entitats del grup
Les operacions entre empreses del mateix grup, es comptabilitzaran d'acord amb les normes generals.
En conseqüència, 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
diferència haurà de registrar-se atenent a la realitat econòmica de l'operació. La valoració posterior es
realitzarà d'acord amb el previst en les corresponents normes.
k. Classificació de saldos entre corrent i no corrent
En el balanç de situació adjunt els saldos es classifiquen en no corrents i corrents. Els corrents agrupen
aquells saldos que la societat espera vendre, consumir, desemborsar o realitzar en el transcurs del
cicle normal d’explotació. Aquells altres que no corresponguin amb aquesta classificació es consideren
no corrents.
l. Elements patrimonials de naturalesa mediambientals
Els membres del patronat confirmen que la Fundació no té responsabilitats, despeses, actius, ni
provisions ni contingències de naturalesa mediambiental, que puguin ser significatius en relació amb el
patrimoni la situació financera i els resultats.
m. Canvis en criteris comptables, errors i estimacions comptables
Quan es produeix un canvi de criteri comptable, que només procedeix d'acord amb allò establert en el
principi d'uniformitat, s'aplica de forma retroactiva i el seu efecte es calcula des de l'exercici més antic
del qual es disposi d'informació.
L'ingrés o despesa corresponent a exercicis anteriors que es derivi d'aquesta aplicació motiva, en
l'exercici en què es produeix el canvi de criteri, l'ajustament corresponent per l'efecte acumulat de les
variacions dels actius i passius, el qual s'ha d'imputar directament en el patrimoni net, en concret, en
una partida de romanents llevat que afecti a una despesa o un ingrés que es va imputar en els exercicis
previs directament en una altra partida del patrimoni net. Així mateix, s'han de modificar les xifres
afectades en la informació comparativa dels exercicis als quals afecta el canvi de criteri comptable.
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En l'esmena d'errors relatius a exercicis anteriors són d'aplicació les mateixes regles que per als canvis
de criteris comptables. A aquests efectes, s'entén per errors les omissions o inexactituds en els
comptes anuals abreujats d'exercicis anteriors per no haver utilitzat, o no haver-ho fet adequadament,
informació fiable que estava disponible quan es van formular i que l'entitat podria haver obtingut i
tingut en compte en la formulació d'aquests comptes.
n. Fets posteriors al tancament de l'exercici
Els fets posteriors que posin de manifest condicions que ja hi havia al tancament de l'exercici, s'han de
tenir en compte per a la formulació dels comptes anuals abreujats. Aquests fets posteriors motiven en
els comptes anuals abreujats, en funció de la seva naturalesa, un ajustament, informació en la
memòria o ambdues coses.
En tot cas, en la formulació dels comptes anuals abreujats s'ha de tenir en compte tota aquella
informació que pugui afectar a l'aplicació del principi d'entitat en funcionament. En conseqüència, els
comptes anuals abreujats no s'han de formular sobre la base d'aquest principi si els gestors, fins i tot
quan sigui amb posterioritat al tancament de l'exercici, determinen què tenen la intenció de liquidar
l'entitat o de cessar en la seva activitat o que no hi ha una alternativa més realista que fer-ho.

5. INMOBILITZAT MATERIAL
El moviment en aquesta partida del balanç durant l’exercici 2018 ha estat el següent:
Saldo al
31.12.2017

Addicions

Disminucions

Saldo al
31.12.2018

Cost
Instal·lacions i mampares
Mobiliari
Equips procés informació
TOTAL

105.836,19
23.824,17
13.267,41
142.927,77

0,00
0,00
659,45
659,45

0,00
0,00
0,00
0,00

105.836,19
23.824,17
13.926,86
143.587,22

Amortització
Instal·lacions i mampares
Mobiliari
Equips procés informació
TOTAL

102.453,77
22.494,03
13.267,41
138.215,21

2.139,71
646,38
158,09
2.944,18

0,00
0,00
0,00
0,00

104.593,48
23.140,41
13.425,50
141.159,39

VALOR NET COMPTABLE

4.712,56

2.427,83

A 31 de desembre de 2017 el moviment era el següent:
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Saldo al
31.12.2016

Addicions

Disminucions

Saldo al
31.12.2017

Cost
Instal·lacions i mampares
Mobiliari
Equips procés informació
TOTAL

105.836,19
23.824,17
13.267,41
142.927,77

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

105.836,19
23.824,17
13.267,41
142.927,77

Amortització
Instal·lacions i mampares
Mobiliari
Equips procés informació
TOTAL

100.314,06
21.659,04
13.267,41
135.240,51

2.139,71
834,99
0,00
2.974,70

0,00
0,00
0,00
0,00

102.453,77
22.494,03
13.267,41
138.215,21

VALOR NET COMPTABLE

7.687,26

4.712,56

L’import dels bens amortitzats al 100% ascendeix a 119.649,60 euros a l’exercici 2018 i 117.569,60
euros a l’exercici 2017.
2018
88.005,28
18.376,91
13.267,41
119.649,60

Instal.lacions
Mobiliari
Equips procés informació

2017
88.005,28
16.296,91
13.267,41
117.569,60

6. BÉNS DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL
El moviment en aquesta partida del balanç durant l’exercici 2018 ha estat el següent:
Saldo al
31.12.2017

Addicions

Disminucions

Saldo al
31.12.2018

Cost
Béns del patrimoni Historic i Cult.
TOTAL

13.600,80
13.600,80

0,00
0,00

78,03
78,03

13.522,77
13.522,77

Amortització
Béns del patrimoni Historic i Cult.
TOTAL

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

VALOR NET COMPTABLE

13.600,80

13.522,77

La Fundació disposa d’un informe provisional de valoració independent però no oficial dels Bens del
Patrimoni Històric i Cultural. Aquest informe valora les obres d’art a 26.500 euros
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A 31 de desembre de 2017 el moviment era el següent:
Saldo al
31.12.2016

Addicions

Disminucions

Saldo al
31.12.2017

Cost
Béns del patrimoni Historic i Cult.
TOTAL

13.522,77
13.522,77

78,03
78,03

0,00
0,00

13.600,80
13.600,80

Amortització
Béns del patrimoni Historic i Cult.
TOTAL

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

VALOR NET COMPTABLE

13.522,77

13.600,80

7. INMOBILITZAT INTANGIBLE
El moviment en aquesta partida del balanç durant l’exercici 2018 ha estat el següent:
Saldo al
31.12.2017

Addicions

Disminucions

Saldo al
31.12.2018

Cost
Propietat industrial
TOTAL

5.762,00
5.762,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5.762,00
5.762,00

Amortització
Propietat industrial
TOTAL

5.416,19
5.416,19

80,68
80,68

0,00
0,00

5.496,87
5.496,87

VALOR NET COMPTABLE

345,81

265,13

A 31 de desembre de 2017 el moviment era el següent:
Saldo al
31.12.2016

Addicions

Disminucions

Saldo al
31.12.2017

Cost
Propietat industrial
TOTAL

5.762,00
5.762,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5.762,00
5.762,00

Amortització
Propietat industrial
TOTAL

5.335,51
5.335,51

80,68
80,68

0,00
0,00

5.416,19
5.416,19

VALOR NET COMPTABLE

426,49

345,81
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8. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR
A 31 de desembre de 2018 i 2017 la societat no té arrendaments operatius.
9. FONS PROPIS
El moviment dels Fons Dotacionals registrats a aquest compte durant el transcurs de l’exercici
econòmic de 2018 ha estat degut a la compensació de les pèrdues registrades a l’exercici anterior:
Fons dotacionals
Resultats negatius exercicis anteriors
Aport. Compensar pérdues
Resultat de l'exercici

euros
676,77
-162.938,89
168.744,39
-43.543,47
-37.061,20

A l’exercici 2017 el moviment dels Fons Dotacionals va ser:

Fons dotacionals
Resultats negatius exercicis anteriors
Aport. Compensar pérdues
Resultat de l'exercici

euros
676,77
-152.410,10
168.744,39
-10.528,79
6.482,27

10. ENTITATS DEL GRUP, MULTIGRUP I ASSOCIADES
La seva composició a 31 de desembre de 2018 i 2017 és com segueix:
Deutor 2018 Creditor 2018 Deutor 2017
A curt termini
Empreses del grup
Empreses associades
Total curt termini

0,00
0,00
0,00

47.827,01
0,00
47.827,01

0,00
0,00
0,00

Creditor 2017
7.434,53
0,00
7.434,53

Comissió Obrera Nacional de Catalunya
Denominació: Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO)
Domicili:

Via Laietana, 16 (Barcelona)

Forma Jurídica: Sindicat
El Patronat de la Fundació està format íntegrament per membres de CCOO, la funció dels quals és la
pròpia de l’òrgan de govern d’una fundació.
Transaccions entre la Fundació i la Comissió Obrera Nacional de Catalunya a l’exercici 2018 i 2017 són
les següents:
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Deutor 2018 Creditor 2018 Deutor 2017
A curt termini
CONC
Total curt termini

0,00
0,00

47.775,75
47.775,75

0,00
0,00

Creditor 2017
7.434,53
7.434,53

11. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS
La Fundació Cipriano Garcia no ha rebut cap subvenció de capital i totes les subvencions rebudes són
no reintegrables atès a la norma de valoració 18 recollida dintre de les normes d’adaptació del PGC a
les entitats sense anins de lucre de l’ICAC.
Informació sobre l’origen de les subvencions, donacions i llegats a data 31 de desembre de 2018:
Subvencions

Data concesió

import
concedit

total PiG

Ingrés anticipat

Conc

2018

120.000,00

120.000,00

0,00

Donatius

2018

9.060,00

9.060,00

0,00

Generalitat-Dpt. Cultura

2018

1.957,00

1.957,00

0,00

Fundacio "la Caixa" 2018

2018

110.000,00

12.709,98

97.290,02

Altres

2018

Total

2.676,00

2.676,00

0,00

243.693,00

146.402,98

97.290,02

La evolució dels imports pendents de cobrament a 31 desembre de 2018 ha sigut:
Pt. Cobrament
2017
La Caixa 2018-19
Memorial Democratic
Aj. Castelldefells
Generalitat-Dtp.Cultura
Total

Nova
atorgació

0,00

110.000,00

800,00
2.350,00

Cobrat
2018

Pt. Cobrament
2018

0,00

110.000,00

-207,98

560,00

32,02

0,00

2.350,00

0,00

0,00

1.957,00

1.565,60

391,40

10.809,63

111.749,02

4.475,60

110.423,42

12. SITUACIÓ FISCAL
La Fundació gaudeix d’una exempció parcial de l’impost (LIS art.9.2 estableix l’exempció parcial per les
entitats sense ànims de lucre que sigui d’aplicació la L30/1994) i la Base Imposable ha resultat zero. Al
2003 va optar per l’aplicació del regim fiscal especial previst al títol II de la Llei 49/2002, de 23 de
desembre, per les entitats sense fins lucratius i dels incentius al mecenatge.
La totalitat de les rendes obtingudes per la fundació són exemptes de l’Impost de Societats, segons
l’art.6 rentes exemptes Llei 49/2002 .
La Fundació mantenia a 31 de desembre de 2018 i 2017 els següents saldos amb les administracions
públiques:
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Administració Pública Deutora
Concepte
Hp Deutora per retencions
Hp Devolució Impostos
Convenis
HP per subvencions atorgades

2018

2017

110.423,42

10.809,63

110.423,42

10.809,63

Administració Pública Creditora
Concepte
HP Creditora per retencions
HP per Impost de Societats
Prg. Seguretat Social creditors

2018
6.342,09

2017
6.308,10

3.448,24
9.790,33

3.352,62
9.660,72

13. INGRESSOS I DESPESES
13.1 No hi ha despesa d’administració del Patrimoni de la Fundació.
13.2 El detall de la partida 7. Despeses de Personal que figura al compte de Pèrdues i Guanys es
composa dels comptes següents:
Sous i salaris
Despesa social

2018
116.247,24
33.878,43
150.125,67

2017
115.115,30
32.614,33
147.729,63

13.3 Els ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions, com també els ingressos derivats de
subvencions, donacions i llegats, es destinen a les activitats relacionades a la memòria d’activitats,
i amb projectes realitzats durant l’exercici 2018.
El detall dels ingressos pels exercicis 2018 i 2017 és el següent:

Ingressos de promocions, patrocinadors i col.laboradors
Subvencions, donacions i altres ingressos

2018
12.709,98
133.485,02
146.195,00

2017
50.000,00
137.205,00
187.205,00
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14. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS ESTATUTÀRIES
14.1 Informació sobre els actius corrents i no corrents que estan directament vinculats al
compliment de les finalitats estatutàries
Tots els elements estan afectes a les diferents activitats que desenvolupa la Fundació.
14.2 Finalitats Fundacionals
La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el 70% de les rendes i d’altres
ingressos nets anuals obtinguts. La resta l’ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o
bé a l’increment dels seus fons propis. El Patronat ha d’aprovar l’aplicació dels ingressos.
Per a l’any 2018 el càlcul pel qual es determinen les partides a través de les quals es pot comprovar el
compliment de les finalitats és el següent:
Promo., patroc. i col.laboradors
Subvencions, donacions
Total ingrés
Despeses Generals
Arrendaments i cànons
Manteniment
Serveis professionals indep.
Viatges
Primes d'assegurances
Serveis bancaris
Subministraments
Altres serveis
Sous i salaris + Seguretat social
Despeses excepcionals
Amortització

Euros
12.709,98
133.485,02
146.195,00

100%

0,00
0,00
6.852,75
1.237,53
220,26
84,70
8.749,99
4.471,53
0,00
0,00
3.024,86
24.641,62

16,86%

14.3 Compliment de Finalitats Fundacionals
Tal i com es dedueix de l’apartat anterior, la Fundació ha destinat més del 70% dels seus ingressos a
finalitats fundacionals, amb la qual cosa s’ha complert amb el que s’estableix legalment.
15. INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT
Donada l’activitat a la que es dedica la Fundació, aquesta no té responsabilitats, despeses, actius ni
provisions o contingències de tipus mediambientals significatives en relació amb el patrimoni, la
situació financera i els resultats de la mateixa. Per aquest motiu no s’inclou cap detall específic en la
present memòria dels comptes anuals abreujats.
16. ÒRGAN DE GOVERN DE LA FUNDACIÓ
L’òrgan de govern no ha generat cap despesa en el desenvolupament de les seves funcions.
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17. ALTRE INFORMACIÓ
a) Previsió estatutària del destí dels fons patrimonials en supòsit de dissolució
Està previst a l’art. 38 el procediment de dissolució i destí del seu patrimoni:
La dissolució de la Fundació requereix l’acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb
l’establert a l’article 33 d’aquest estatuts i l’ha d’aprovar el Protectorat.
La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació, que ha de dur a terme el Patronat.
El Patronat donarà als bens de la Fundació la seva destinació més adequada en favor d’altres
fundacions o entitats públiques o privades sense ànim de lucre.
En tot cas, els documents recollits de la Fundació, propis de l’arxiu històric, i els materials i
documents elaborats, editats o dipositats, retornarien al Sindicat Comissió Obrera Nacional de
Catalunya, en el seu cas, als seus donants.
b) El nombre mitjà de persones ocupades ha estat de 3 en el curs de l’exercici 2018, distribuït per
categories i desglossat per sexe de la següent manera:
Categoria profesional
Cap d'àrea
Tècnics
Total

Homes Dones
1
1
1
0
2
1

Total
2
1
3

En l’exercici 2017 el nombre mitjà de persones ocupades era de 3 distribuït per categories i sexe
de la següent manera:
Categoria profesional
Cap d'àrea
Tècnics
Total

Homes Dones
1
1
1
0
2
1

Total
2
1
3

c) Honoraris per auditoria de comptes i altres serveis prestats pels auditors de comptes
Els honoraris professionals pels serveis prestats en relació a l’auditoria de comptes anuals abreujats de
l’exercici 2018 és de 2.500 euros, els honoraris per l’auditoria 2017 van ser de 2.500 euros.
d) Informació sobre els ajornaments de pagament efectuats als proveïdors
D’acord amb l’establert a la Disposició addicional tercera “Deber de información” de la Llei 15/2010,
de 5 de juliol, la informació referent als ajornaments de pagaments efectuats a proveïdors i creditors
varis és la següent:
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Durant els exercicis 2018 i 2017 la Fundació ha realitzat el pagament a proveïdors i creditors dins el
període que estableix la llei per a cada exercici.
A Barcelona, 29 de març de 2019.

President

Secretari

Sra. Alfons Labrador Tames

Sr. Javier Tebar Hurtado
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CORRESPONENT ALS EXERCICIS FINALITZAT DE 2018 i 2017
ACTIU
A)
I.
II.
2
IV.

B)
II.
1
7
V.
VII.

NOTES DE
LA MEMÒRIA

ACTIU NO CORRENT
Immobilitzat intangible
Immobilitzat material
Instal·lacions, maquinària i utillatge
Bens del parimoni cultural

ACTIU CORRENT
Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar
Deudores entidades del grupo
Altres crèdits amb les Administracions Públiques
Periodificacions a curt termini
Efectiu i altres líquids equivalents

TOTAL ACTIU

7
5
5
6

11-12

2018

2017

16.215,73
265,13
2.427,83
2.427,83
13.522,77

18.659,17
345,81
4.712,56
4.712,56
13.600,80

111.105,26
110.423,42
0,00
110.423,42
0,00
681,84

11.937,75
10.809,63
0,00
10.809,63
0,00
1.128,12

127.320,99

PATRIMONI NET I PASSIU
A)
A-1)
I.
1
2.
3.
V.

C)
IV.
1
2
3
4
VI.

30.596,92

PATRIMONI NET
Fons propis
Fons dotacionals o fons socials
Fons dotacionals o fons socials
Aportacions per compensar pèrdues
Resultats exercicis anteriors
Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)

PASSIU CORRENT
Creditors per activitats i altres comptes a pagar
proveidors empreses grup
Creditors varis
Personal (Remuneracions pendents de pagament)
Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions Públiques
Periodificacions a curt termini

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU
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NOTES DE LA
MEMÒRIA
9
9
9
9
9
9
9

10

12
11

2018

2017

(37.061,20)
(37.061,20)
6.482,27
169.421,16
0,00
(162.938,89)
(43.543,47)

6.482,27
6.482,27
17.011,06
169.421,16
0,00
(152.410,10)
(10.528,79)

164.382,19
67.092,17
47.827,01
4.866,85
4.607,98
9.790,33
97.290,02

24.114,65
24.114,65
7.434,53
2.947,75
4.071,65
9.660,72
0,00

127.320,99

30.596,92

FUND. CIPRIANO GARCIA 2018

Compte de Pèrdues i Guanys Abreujat
(En Euros)
CUENTA
721

PPGG
1 Import net de la xifra de negocis
b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic

722,723

c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors

725,726

d) Subvencions, donacions i altres ingressos
h) Reintegro subvencions
2 Ajuts concedits i altres despeses
a) Ajuts concedits

(658)
(650,651,652).729
75

6 Altres ingressos de l'activitat

64

7 Despeses de personal

621
620-622
623
624
625
626
628
629
(631)(634),636,639
69
(68)
679, 778,779

Notas de la
Memoria
13.3

13.2

8 Altres despeses d'explotació
a) Serveis exteriors
a.2) Arrendaments
a.3) Reparacions i conservació
a.4) Serveis professionals independents
a.5) Transports
a.6) Assegurances
a.7) Serveis bancaris
a.9) Subministraments
a.10) Altres serveis
b) Tributs
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per
operacions de les activitats
9 Amortització de l'immobilitzat
13 Altres resultats
I. RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

2018

2017

DIF.

146.195,00
2.676,00

187.205,00
2.815,00

-21,91%
-4,94%

12.709,98

50.000,00

-74,58%

131.017,00
-207,98
0,00
0,00

134.390,00
0,00
0,00
0,00

-2,51%

0,00

0,00

0,00%

-150.125,67

-147.729,63

1,62%

-36.587,94
-28.962,95
0,00
-7.346,19
-6.852,75
-1.237,53
-220,26
-84,70
-8.749,99
-4.471,53
-109,20

-46.948,78
-46.948,78
0,00
-9.587,36
-4.254,32
-1.215,20
0,00
-67,76
-25.140,39
-6.476,25
-207,50

-38,08%
-38,08%
0,00%
-23,38%
61,08%
1,84%
0,00%
25,00%
-65,20%
-30,95%
0,00%

-7.515,79

0,00

0,00%

-3.024,86
0,00

-3.055,38
0,00

-1,00%
0,00%

-43.543,47

-10.528,79

313,57%

0,00%
0,00%

76

14 Ingressos financers

0,00

0,00

0,00%

66

15 Despeses financeres

0,00

0,00

0,00%

II. RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)

0,00

0,00

0,00%

-43.543,47

-10.528,79

313,57%

IV. RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19)

-43.543,47

-10.528,79

313,57%

RESULTADO 6-7

-43.543,47

-10.528,79

III. RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II)
19. Impostos sobre beneficis
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CARTA DE MANIFESTACIONES
EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES DEL
EJERCICIO 2018

Sr./es. IBP Auditores y Economistas, S.L.P.
Barcelona, 29 de marzo de 2019

En relación con la auditoría que están realizando de las Cuentas Anuales de la Fundación Cipriano
Garcia correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018 por la presente les
manifestamos que, según nuestro leal saber y entender:
1.

Los miembros del Patronato de la Fundación somos los responsables de la formulación de las
Cuentas Anuales en la forma y los plazos establecidos en la normativa vigente. (NIA-ES
580.10)

2.

Las Cuentas Anuales han sido obtenidas de los registros de contabilidad de la Fundación, y
reflejan la totalidad de sus transacciones y de sus activos y pasivos (NIA-ES 580.11(b)), con el
objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio y de su situación financiera al 31 de diciembre
de 2018, así como de los resultados de sus operaciones, correspondientes al ejercicio anual
terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera
que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en
el mismo. (NIA-ES 580.10)

3.

Les hemos proporcionado acceso a todos los registros contables, contratos, acuerdos y
documentación complementaria e información que nos ha sido solicitada. Les hemos facilitado
todas las actas del patronato, de las Juntas de Accionistas para el período comprendido entre
el comienzo del ejercicio sujeto a la auditoría y la fecha de esta carta, de las que adjuntamos
relación preparada por el Secretario del Consejo. Asimismo, les hemos facilitado el acceso a
todas aquellas personas dentro de la Fundación de las cuales han considerado necesario
obtener evidencia de auditoría. (NIA-ES 580.11 (a))

4.

Consideramos haber cumplido con todos los términos contractuales que, en caso de
incumplimiento, pudieran tener un efecto significativo en las Cuentas Anuales y no tenemos
conocimiento de incumplimientos o posibles incumplimientos de la normativa legal u otras
disposiciones que sea de aplicación a la Fundación (relacionada con el medio ambiente,
laboral, de protección de datos, etc.), cuyos efectos deban ser considerados en las Cuentas
Anuales o puedan servir de base para contabilizar pérdidas o estimar contingencias (NIA-ES
250.16).
Asimismo, les hemos facilitado y hemos contabilizado adecuadamente y/o
desglosado en las cuentas anuales de conformidad con la normativa aplicable todos los litigios
y reclamaciones existentes o posibles conocidos que nuestros abogados y asesores fiscales
nos hubiesen notificado que sea probable que nos vayan a ser planteados y que hubiesen de
ser provisionados y/o desglosados en las Cuentas Anuales. (NIA-ES 501.12)

5.

Somos responsables del diseño, implantación y mantenimiento de los sistemas de control
interno y contable de la Fundación que consideramos necesario para prevenir y detectar
incorrecciones materiales debidas a fraude o error. (NIA-ES 240.39 (a))

6.

Les hemos facilitado los resultados de nuestra valoración del riesgo de que las Cuentas
Anuales puedan contener una incorrección material debida a fraude (NIA-ES 240.39 (b)). No
tenemos conocimiento de la existencia o sospecha de existencia de fraude ni indicios de
fraude en las que hubieran estado implicados miembros de la Dirección o empleados de la
Fundación que hayan tenido una intervención sustancial en los sistemas de control interno y
contable. Tampoco se han detectado casos de fraude en los que se encontraran implicados
otros empleados de la Fundación, que pudieran tener un efecto material sobre las Cuentas
Anuales. (NIA-ES 240.39(c)y(d))

7.

Los únicos compromisos, contingencias y responsabilidades a la fecha de cierre son los
reflejados en las Cuentas Anuales. Asimismo, en su caso, se incluye la información que hemos
considerado significativa sobre la naturaleza y propósito de negocio de los acuerdos de la
Fundación que no figuran recogidos en el balance, así como su posible impacto financiero.

8.

No tenemos planes ni intenciones que pudieran alterar significativamente el valor contabilizado
en las Cuentas Anuales de los elementos de activo y de pasivo o su clasificación, o que
tengan o puedan tener un efecto en el patrimonio.

9.

Desde la fecha de cierre de las Cuentas Anuales hasta la fecha de esta carta, no ha ocurrido
ningún hecho, ni se ha puesto de manifiesto ningún aspecto que pudiera afectar,
significativamente, a las Cuentas Anuales y que no esté reflejado en las mismas. (NIA-ES
560.9)

10.

Los métodos de valoración y las hipótesis significativas que hemos empleado en la realización
de las estimaciones contables, incluidas las estimaciones medidas a valor razonable, son
razonables. (NIA-ES 540.22)

11.

Les hemos facilitado la identidad de todas las partes vinculadas de la Fundación y todas las
relaciones y transacciones con partes vinculadas. Todos los saldos y transacciones con
empresas del grupo, multigrupo y asociadas, incluso por estar sometidas a una misma unidad
de decisión, y otras partes vinculadas están contabilizadas y desglosadas en la Memoria, de
conformidad con la normativa aplicable, manteniendo la Fundación un sistema adecuado de
documentación de las mismas. (NIA-ES 550.26 (a), (b))
En particular, las cuentas anuales incluyen información sobre:
a) El importe de los sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase devengados en el
curso del ejercicio, indemnizaciones por cese, pago basados en instrumentos de
patrimonio y las obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida,
garantías, etc. relacionadas con los Patronos y personal de alta dirección actuales o
anteriores de la Fundación, así como la información relativa a los anticipos y créditos
concedidos a los mismos y obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía.
b) La información relativa a las operaciones de los Patronos de la Fundación, o persona que
actúen por cuenta de éstos, realizadas, durante el ejercicio, con la Fundación o con las
sociedades del grupo, que no correspondan al tráfico ordinario o que no se realicen en
condiciones normales de mercado.

12.

No existen operaciones que se hubieran realizado en paraísos fiscales.

13.

Les hemos facilitado toda la información relevante sobre los principales factores de riesgo,
hipótesis e incertidumbres de los que tenemos conocimiento que son relevantes en relación
con la capacidad de la Fundación de continuar como empresa en funcionamiento, y se
incluyen íntegramente en la memoria de las cuentas anuales, de conformidad con lo
establecido por la normativa aplicable. Las incertidumbres materiales que pueden generar
dudas significativas sobre la capacidad de la Fundación de continuar como empresa en
funcionamiento se han desglosado en las cuentas anuales íntegramente

14.

La Fundación no tenía, ni tiene en este momento despidos en curso, ni necesidad o proyecto
de efectuarlos, de los que pudieran derivarse pagos por indemnizaciones de importancia, al
amparo de la legislación vigente, que no estén ya reflejadas en las Cuentas Anuales. Por esta
razón, no se estima preciso efectuar provisión adicional alguna por este concepto.

15.

En relación a los impuestos les manifestamos que:
a. Se ha realizado provisión adecuada de los pasivos de naturaleza fiscal, tanto de ámbito
local como nacional e internacional. Por otra parte, no esperamos que al inspeccionarse los
ejercicios abiertos, el importe de las eventuales liquidaciones adicionales exceda
sustancialmente de las provisiones existentes destinadas a tal fin en las Cuentas Anuales.

16.

La Fundación no tiene compromisos por pensiones o prestaciones laborales similares de los
que puedan derivarse obligaciones futuras, adicionales a las indicadas en las Cuentas
Anuales.

17.

La Fundación ha llevado a cabo todas sus operaciones con terceros de una forma
independiente, realizando sus operaciones en condiciones normales de mercado y en libre
competencia.

18.

La memoria contiene todos los desgloses exigidos por la Disposición adicional tercera de la
Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y las
normas contables de desarrollo.

Presidente
Sr. Alfons Labrador Tames

CERTIFICADO DEL LIBRO DE ACTAS DE LA FUNDACIÓN CIPRIANO GARCIA

Sr./es. IBP Auditores y Economistas, S.L.P.

Muy señores nuestros:
En relación con su auditoría de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio anual terminado
en 31 de 12 de 2018, yo Sr. Javier Tebar Hurtado Secretario del Patronato, certifico por la presente
que según mi leal saber y entender:
1.

Les hemos facilitado todos los libros de actas de la Fundación los cuales contienen las
siguientes actas correspondientes a todas las Juntas de Patronatos celebrados desde el 1 de
01 de 2018 hasta la fecha de este certificado:
Tipo de Reunión

2.

Fecha de Reunión

Acta de Reunión del Patronato

20 de junio de 2018

Acta de Reunión del Patronato

10 de octubre de 2018

Acta de Reunión del Patronato

19 de diciembre de 2018

Que los citados libros de actas se mantienen, en su caso, de acuerdo con el Código de
Comercio y, en consecuencia, en ellos constan todos los acuerdos tomados y asuntos de
importancia debatidos en las Juntas de Patrones de la Fundación celebrados hasta la fecha.

Secretario del Patronato
Sr. Javier Tebar Hurtado
Barcelona, 29 de marzo de 2019

