




CONTINGUT

Balangos simplificats a 31 de desembre de 201 I i 2017

Comptes de resultats simplificats dels exercicis acabats el 31 de desembre de
2018 i 2017.

Estat de canvis en el patrimoni net corresponent als exercicis acabats el 31 de
desembre de 2018 i 2017 .

Memória simplificada de l'exercici 2018.

Aprovació de comptes anuals de l'exercici 2018



CATALUNYA LITERARIA. FUNDACIÓ PRIVADA

NIF: G-43.625.367

Balangos simplificats a 3 I de desembre de 2018 i 2017
(Euros)

ACTIU
Notes de

la
memória

2018 2017 PATRIMONI NET I PASSIU
Notes de

ls
memórig

2018 2017

A) ACTIU NO CORRENT

I. lmmobilit¿at material

II. Inve¡sions immobiliñries

III. Inve$ions finance¡rs a llalg term¡ni

B) ACTIU CORRENT

l. Usuaris, patroc¡nado$ i deutors de l€s activitats ¡

alhes coñpt€s a cobrar

l. Altres deutors

2. Actius per iñpost corrent i altres orédits amb les

Administracions Públiqus

lI. InveNions financercs a cuú tem¡¡ni

lI1. Efectiu i ¡ltres actius liqüids equivalents

TOTAI, ACTITJ IA+B)

6

E

8

1l

8

A) PATRIMONI NET

A-l) Fons propis

l. Fons dotacional

l. Fons dotacional

lL Excedents drer€rcicis anteriors

lll,Ercedent de I'exercici

B) PASSru CORRINT

I. C¡lditors per activitats i eltres comptcs a pag¡r

l. Creditors varis

2. Passius per impost corrent i altres deutes amb les

Administracions Públiques

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B)

10

9

il

2.031,135,10 2.¡21,91R-94 2.1U.4$.24 2.418,266,66

t.000.883,72

846.089,12

ru,162,26

992.181,3?

861.139,97

174,491,Sa

2.744.463,28

2.615.641,61

2.615.641,61

202,625,05

-73.803,38

2.t18,266,66

2.615.641ór

2.615.641,61

188.839,75

13.?E5,30

7tS.719-6tt 793.261-OS 2.4s1-¿2 2-Al3-3S

26,24491

t2.962,68

t3.282,23

639,430,00

50.044,ó9

23.409,50

6.901,88

t6.50't,62

672,507,00

91,344,59

2,39t,42

649,48

t.741,94

2.813,35

456,41

2.356,94

,.1¿6.41r',-7tt 2-821-080-01 2.7 ÁÁ.AS!-7 ¡ 2-82t -080,01



CATALUNYA LITERARIA. FUNDACIÓ PRIVADA

NlFr G-43.625.367

Compte de resultats simplificat corresponents als exercicis acabats el 31 de

desembre de 2018 i 2017
(Euros)

iDeure) Haver
Notes de la

memdria
2018 2011

l. Alares ing¡"ssos do les activitafs

a) lngressos per arrendaments

2. Desp€ses de p€rsonsl

3. Altres d€speses d'explotació

a) Sereis exteriors

a.l) Aftendaments

a.2) Reparacions i cons€tració

a.3) Seneis professionals independents

a.4) Prims d'assegurances

a.5) Serueis banmris

a.6) Subministraments

a.7) Altr6 serueis

b) Tributs

4. Amorlit¿¡ció de I'immobilit¿at

5. Deteriorament i r6ultat per alienacions de I'immobilit¿at

a) Resultats per alienacions i altres

6, Alú¡"s result¡ts

7.a

12.a

7.a

5ió

12,b

86.339,44

86.339,44

-27.925,30

-43.t60,29

-32.627,9'1

-316,6C

-7.602,14

-7.87034
.t.006,90

-4.769,32

-6.251,88

-4.804,8?

-t0.532,32

-53.090,3?

85.898,09

85.898,09

-2192530

-45,25248

-34.963,90

-313,20

-6.549,58

-13.760,45

-921,08

-4.424,40

-4.552,11

-4.443,0a

-10.288,58

-52.674,74

-2.606,07

-2.606,07

1,95

I ) RnSULTAT D'EXPLOTA(]IO fi+2+3+4+5+61 -37.836-52 -4t.saz-s5

7. Ingresos financers

E. Variació de valor ¡'aonable en instruments finance$

9, D¡fer¿ncies de crnvi

10. Deter¡oram€nt i lesultat per alienacions d'instmmenfs finsrcers
a) Resultats per alienaoions i altres

8.b

8.c

¡.004,00

-36,009,32

-57,00

-904,54

-904,54

9O4,2O

56.085,70

-258,73

-393,32

-393,32

II ) RESI]LTAT FINANCER 17+8+9+IO) -35.966.86 56.337.85

III ) RESULTATS ABANS D'IMPOSTOS (I+II) -73.803.38 13.78530
I t-h

IV ) REST'I,TAT DE I,'EXERCICI IIII+I I) 73.803.38 | 3-78530



CATALUNYA LITERARIA. FUNDACIÓ PRIVADA

NIF: G-43.625.367

Estat de canvis en el patrimoni net corresponent a I'exercici acabat el 31 de

desembre de 2018
(Euros)

Dotació fundacional

Excedents

d'exercicis
anteriors

Excedert de

I'exeroici
TOTAL

A'I SALDO. FINAL DE LI A¡IY 2016 2-615.641-61 2A9.t34.1a -100.295.03 2.tM.46136

I Aiusbments Der mnvis de criteri 2016 i anteriors

Il Ai"stáñents ¡er érr.rr 2016 i anteriors

nI s^l,DO A.IISTAT- INICI DE LrA]rIY 201? 2.615.641.61 2a9.t34.78 -100.295.03 2.EM,4E1.3ú

I. Excedent de l'exercici t3 785 3C l 3.785.3C

ll.Total insressos i desoeses reconesudes en el Dalrimoni nel

III ODerac¡ons de oatr¡moni net

IV Alhes vrriecions .lel nrrimoni net -100.295.03 100.295.03

c) SALDO. FINAL DE LI ANY 2017 2.615.64t.61 rr8.839.75 13,?85J0 2,818,266,66

I Aiustaments oer onvis de criteri 2017 i anteriors

If Ai"qtrments ner érron 201 7 i anteriors

N) SAI,DO ATISTAT. INIÍ-I DII I,IANV 2OI¡ 2.615-641.61 188.839.?5 13.78530 2.818,266,66

I. Excedent de l'exercici 73.803.38 73.803.38

ll.Toal insressos i desoeses reconequdes en el Datrimoni net

lll Oneracions de natrimoni net

lV. Alres variacions del patrimoni net l 3.?85.30 -t3.785.30

E) SALDO. FINAL DE L'ANY 2(T8 2.615-64l -6t 202-625.OS -73.803.3d 2.744.463.28

I

I

;

i



CATALUNYA LITERARIA,
FUNDACIO PRIVADA

Número de registre= 1.497

NIF: G-43.625.367

Memória simplificada

1.. ACTIVITAT DE L'ENTITAT

La fundació CATALUNYA LITERARIA, FUNDACIÓ PRIVADA (d'ara endavant,
I'Entitat) es va constituir a Tarragona el 4 de desembre de 2000. Es troba inscrita

en el Registre d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat
de Catalunya amb el número 1.497.

L'Entitat es troba subjecte a la Llei 412008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi

Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i a la Llei 4912AA2, de 23 de

desembre de "Régimen Fiscal de las entidades sin ánimo de lucro y de los

incentivos fiscales al Mecenazgo".

L'Entitat té com a finalitat fomentar la cultura en general, tenint sempre un carácter
preferent el foment de la cultura catalana. L'actuació per fomentar la cultura
consistirá principalment en convocar concursos literaris d'ámbit nacional o
internacional d'assaig, relatiu a temes cosmobiológics, i col'laborar amb altres
fundacions que també en convoquin.

Catalunya Literária Fundació Privada concedeix periódicament, des de 2002, un

premi d'assaig humanístic sobre un tema préviament establert en cada
convocatória. Les obres guanyadores en anteriors edicions han tractat, entre
altres temes, de I'origen de la Terra, la construcció d'Europa, les bases
biólógiques de la política, els desafiaments de l'educació, la varietat étnica de les

societats i altres aspectes de I'evolució de la humanitat. Catalunya Literária
Fundació Privada va ser creada per Antoni Pámies Anguera amb l'objectiu de
fomentar el coneixement i difondre obres de pensament. La Fundació es totalment
independent de qualsevol entitat de carácter religiós o polític. Persegueix, en

canvi, la col'laboració amb altres fundacions per a objectius comuns.

L'activitat d'aquest any 2018 ha estat, principalment, la de difusió del llibre premiat
en les convocatóries anteriors entre les universitats, escriptors, periodistes,
governs,... tant en l'ámbit nacional o internacional. La tasca realitzada ha estat
enviar els llibres premiats a aquestes institucions i/o persones, Aquest exercici
2018 també s'ha treballat en I'edició de la propera convocatória.

El domicili de l'Entitat es troba a Tarragona (43001), a la Rambla Nova, 106-Bis,

7é-4a.

1



CATALUNYA LITERARI
F N PRIVADA

Número de registre: 1.497

NIF: G-43.625.367

Memória simplificada

2.. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

a) lmatge fidel

Els comptes anuals s'han preparat a partir dels registres comptables de

l'Entitat, i es presenten d'acord amb l'establert en el Decret 25912008, 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 i en les

disposicions legals en matéria comptable obligatdries amb I'objectiu de mostrar
la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l'Entitat.

b) Principis comptables

Els principis i criteris comptables aplicats per a l'elaboració d'aquests comptes

anuals són els que es resumeixen en la Nota 4 d'aquesta memória. Tots els
principis comptables obligatoris amb incidéncia en el patrimoni, la situació
financera i els resultats s'han aplicat en l'elaboració d'aquests comptes anuals.

c) Comptes anuals

D'acord amb la legislació l'Entitat pot presentar els seus comptes anuals

segons el model simplificat.

d) Comparació de la informació

No hi ha causes que impedeixen la comparació de les xifres del present

exercici amb les del precedent.

3.. APLICACIÓ DELS RESULTATS

La proposta de distribució de I'excedent de I'exercici finalitzat a 31 de desembre

de 2018 i2017 , formulada pel Patronat, és la següent:

Euros

201 8 2017

Base de repartiment:

Excedent de I'exercici

Aplicació:
Resultas d'exercicis anteriors

-73.803,38

-73.803,38

13.785,30

1 3.785,30

I

i
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GATALUNYA LITERARIA
FUNDACI PRIVADA

Número de registre: 1.497

NIF: G-43.625.367

Memória simplificada

4.. NORMES DE REGISTRE IVALORACIO

Els principals principis comptables i normes de valoració utilitzats per a la

preparació dels comptes anuals adjunts són els següents:

a) lmmobilitzat material i inversions immobiliáries

L'immobilitzat material i les inversions immobiliáries es comptabilitzen al seu

cost d'adquisició, que inclou totes les despeses addicionals directament
relacionades amb els elements de I'immobilitzat adquirits, incloenthi les

despeses financeres que fossin directament atribulbles a l'adquisició de I'actiu,

sempre que requereixin d'un període de temps superior a un any per a estar en
condicions d'ús. De I'esmentat cost d'adquisició es dedueix l'amortització
acumulada i qualsevol pérdua per deteriorament experimentada.

Les despeses d'ampliació, modernització o millores que representin un

augment de la productivitat, capacitat o eficiéncia, o un allargament de la vida
útil dels béns, es capitalitzen com major cost dels corresponents béns. Al

contrari, les despeses de reparació i manteniment incorreguts durant l'exercici
s'imputen a resultats.

L'amortització dels elements de les immobilitzacions materials i les inversions
immobiliáries es realitzen sobre valors de cost, seguint el métode lineal,
aplicant els següents coeficients en funció de la vida útil:

Coeficients

Construccions

Altres instal'lacions
Equips de processament d'informació

2%

4o/"

l0o/o

b) Deteriorament de valor de l'immobilitzat material i inversions
immobiliáries

En la data de cada balang o sempre que existeixin indicis de pérdua de valor,
l'Entitat revisa els imports en llibres dels seus actius materials per a determinar
si existeixen indicis que aquests actius hagin sofert una pérdua per
deteriorament de valor. Si existeix qualsevol indici, I'import recuperable de
I'actiu es calcula a I'objecte de determinar I'abast de la pérdua per

3



CATALUNYA LITERARIA,
FUNDACIO PRIVADA

Número de registre: 1.497

NIF: G-43.625.367

Memória simplificada

deteriorament de valor (si n'hi hagués). En cas que I'actiu no generi fluxos

d'efectiu per ell mateix que siguin independents d'altres actius, l'Entitat

calculará I'import recuperable de la Unitat Generadora d'Efectiu a la qual

pertany I'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 previsions 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 dels diners i dels riscos específics associats amb

I'actiu. Per aquells actius que no generen fluxos de tresoreria altament

independents, I'import recuperable es determina per a les unitats generadores

d'efectiu a les quals pertanyen els actius valorats.

Les pérdues 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 I'import recuperable corresponent. Les pérdues per

deteriorament es comptabilitzen dintre del compte de resultats, i es reverteixen,

excepte en el cas de procedir d'un fons de comerg, si hi ha hagut canvis en les

estimacions utilitzades per a determinar I'import recuperable. La reversió d'una
pérdua per deteriorament es comptabilitza en el compte de resultats, amb el

límit que el valor comptable de I'actiu després de la reversió no pot excedir

I'import, net d'amortitzacions, que figuraria en llibres si no s'hagués reconegut
préviament I'esmentada pérdua per deteriorament.

c) Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar

Arrend aments operati u s

Es tracta d'un acord mitjangant el qual l'arrendador dóna dret a usar un actiu

durant un període de temps determinat, a canvi de percebre un import únic o
una série de pagaments o quotes, sense que es tracti d'un arrendament de

carácter financer, i es comptabilitza com un ingrés i una despesa en I'exercici

en que es meriti.

4



CATALUNYA LITERARIA
FUNDACI PRIVADA

Número de registre: 1.497

NIF: G-43.625.367

Memória simplificada

d) Actius financers i passius financers

Actius financers

Els actius financers es reconeixen en el balang 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 dels actius financers mantinguts per a
negociar, en els quals els costos de la transacció que els siguin directament
atribuTbles es reconeixeran en el compte de resultats de I'exercici,

Els actius financers mantinguts per l'Entitat es classifiquen com

Actius financers a cost amortitzat: correspon a crédits comercials originats
per I'Entitat a canvi de subministrar efectiu, béns o serveis directament i el
cobrament dels 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'interés efectiu. Quan el venciment d'aquests actius és inferior a
un any es valoren pel seu valor nominal. Les corresponents pérdues per

deteriorament es doten en funció del risc que presentin les possibles

insolvéncies pel que fa al seu cobrament.

Actius financers mantinguts per a negociar: correspon a valors mobiliaris
dels quals I'Entitat té la intenció de vendre'ls a curt termini. Figuren valorats
al seu valor raonable, sense deduir els costos de transacció en qué es pugui
incórrer en la seva alienació. Els canvis que es produeixen en el valor
raonable s'han d'imputat en el compte de resultats de I'exercici.

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 dels
valors mobiliaris.

Deteriorament d'actius financers

L'import recuperable dels actius financers es calcula com el valor present dels t.

fluxos futurs de tresoreria estimats, descomptats al tipus d'interés efectiu
original. Les inversions a curt termini no es descompten. Les pérdues per
deteriorament corresponents a aquests actius es registren en el compte de

5



Número de registre: 1.497

NIF: G-43.625.367

Memória simplificada

resultats, i reverteixen en el cas que l'increment posterior de I'import
recuperable pugui ser relacionat de forma objectiva amb un fet ocorregut amb
posterioritat al moment en el qual la pérdua per deteriorament va ser
reconeguda.

Passius financers

Els passius financers es reconeixen inicialment al seu valor raonable menys els

costos de la transacció atribulbles. Posteriorment al seu reconeixement inicial,

els passius financers es comptabilitzen al seu valor amortitzat sent la diferéncia

entre el cost i el valor de rescat registrada en el compte de resultats sobre el
període de durada del préstec en funció deltipus d'interés efectiu del passiu.

Els passius amb venciment inferior a 12 mesos comptats a partir de la data del

balang es classifiquen com corrents, mentre que aquells amb venciment

superior es classifiquen com passius no corrents.

No obstant aixó d'assenyalat en el parágraf anterior, els débits per operacions

comercials amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus

d'interés contractual, inclosos els débits amb les Administracions Públiques, es

valoren pel seu valor nominal.

e) Efectiu ialtres mitjans líquids equivalents

L'efectiu i altres mitjans líquids equivalents comprenen l'efectiu en caixa i bancs

i els dipósits i altres actius financers amb un venciment no superior a tres
mesos des de la data d'adquisició o constitució, sempre que no estiguin
subjectes a variacions significatives de valor per les seves característiques

intrínseques.

f) lmpostos sobre beneficis

L'Entitat está acollida al régim fiscal de la Llei 4912002, de 23 de desembre, de

"Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de lncentivos fiscales

al Mecenazgo" i en conseqüéncia exempta de tributació de I'lmpost sobre

Societats. Aquesta exempció no inclou els rendiments obtinguts a partir de

l'exercici d'una activitat classificada com a económica aliena a l'objecte o

finalitat de I'Entitat. En aquest cas la despesa per l'lmpost sobre Societats de

l'exercici es calcularia en relació al resultat económic de les esmentades

6



CATALUNYA LITERARIA.
FUNDACIO PRIVADA

Número de registre: 1.497

NIF: G-43.625.367

Memória simplificada

activitats abans d'impostos i aquest s'incrementaria o disminuiria, segons
correspongui, amb les diferéncies "permanents" o "temporals" a efectes de
determinar l'impost meritat en l'exercici. El tipus de gravamen aplicable a les

operacions no exemptes és del 10%.

g) lmpost sobre el valor afegit (lVA) i altres impostos

L'lVA repercutit no forma part de I'ingrés derivat de les operacions gravades per

aquest impost o de I'import net obtingut en la venda o disposició per altra via en

el cas de baixa de I'actiu no corrent,

L'IVA suportat deduTble no forma part del preu d'adquisició dels actius corrents i

no corrents, així com dels serveis, que siguin objecte de les operacions
gravades per I'impost.

h) lngressos i despeses

Els ingressos i despeses es registren comptablement en funció del període de
meritament amb independéncia de la data de cobrament o pagament.

Els ingressos es calculen al valor raonable de la contraprestació cobrada o a
cobrar i representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats

en el marc ordinari de I'activitat, menys descomptes, IVA i altres impostos.

Les vendes de bens es reconeixen quan s'han transferit al comprador tots els
riscos i beneficis significatius inherents a la propietat dels béns.

Els ingressos ordinaris associats a la prestació dels serveis es reconeixen
igualment considerant el grau de realització de la prestació a la data del balang
sempre i quan el resultat de la transacció pugui ésser estimat amb fiabilitat.

Els ingressos per interessos es meriten seguint un criteri financer temporal, en
funció del principal pendent de cobrament i el tipus d'interés efectiu aplicable,
que és el tipus que iguala exactament els futurs rebuts en efectiu estimats al

llarg de la vida prevista de l'actiu financer amb l'import en llibres net de
l'esmentat actiu.
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CATALUNYA LITERARIA.
FUNDACIO PRIVADA

Número de registre: 1.497

NIF: G43.625.367

Memória simplificada

i) Despeses de personal

Excepte en el cas de causa justificada, I'Entitat está obligada a indemnitzar als

seus treballadors quan són acomiadats. Davant I'abséncia de qualsevol

necessitat previsible de finali2ació anormal del treball i atés que no reben
indemnitzacions aquells treballadors que es jubilen o cessen voluntáriament 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 vinculades

A I'efecte de presentació dels comptes anuals, s'entendrá que una altra entitat
forma part del grup quan dues estiguin vinculades per una relació de control,

directa o indirecta, análoga a la prevista en I'añicle 42 del Codi de Comerg per

als grups de societats o quan les empreses estiguin controlades per qualsevol

mitjá per una o diverses persones físiques o jurídiques que actuTn conjuntament

o es trobi sota adrega única per acords o cláusules estatutáries.

Les operacions entre entitats del mateix grup, amb independéncia del grau de

vinculació entre les empreses del grup participants, es comptabilitzaran d'acord
amb les normes generals.

En conseqüéncia, amb carácter 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 diferéncia haurá
de registrar-se atenent a la realitat económica de I'operació. La valoració
posterior es realitzará d'acord amb el previst en les corresponents normes.

5.. IMMOBILITZAT MATERIAL

La composició i el moviment d'aquest capítol dels balangos adjunts per als

exercicis anuals acabats a 31 de desembre de 2018 i 2017 és el següent:



Número de registre: 1.497

NIF: G-43.625.367

Memória simplificada

Euros

Saldo a

31.12_16

Altes Baixes

Saldo a

31.12.17

Cost:
Terrenys i construccions

Instal'lacions, maquindria i utillatge
Equips de processament d'informació

Amortització acumulada:
Terrenys i construccions

Instal'lacions, maquinária i utillatge
Equips de processament d'informació

680.027,50

1.145.501,25

18.395,05

-3.606,07 676.421,43

1 .145.501,25

l 8.395,05

r.843.923,80 -3.606,07 1.840.31'.7,73

-85.104,28

-711 .81I,46
-13.596.73

-9.145,06

-27.669,49

-809,34

-94.249,34

-739.480,95

-14.406.07

-810.s12.47 -3'7.623.89 -848.136.36

Saldo net 1.033.411.33 992.181,37

La totalitat de l'immobilitzat material está afecte directament a les activitats de
l'Entitat i está situat dins elterritori de Catalunya.

El 22 de febrer de 2017, es va vendre un terreny a la població de Juneda per un
import de 1.000 euros. Donat I'escás valor del terreny ique estava essent utilitzat
com deixalleria il'legal per part de la població, el Patronat va acordar vendre'l
abans de haver d'invertir en s¡stemes de seguretat per evitar aquest ús incorrecte.

9

Euros

Saldo a

31.12.t7

Altes Baixes

Saldo a

31.t2.18

Cost:

Terrenys i construccions

Instal' lacions, maquinária i utillatge
Equips de processament d'informació

Amortització acumulada:
Terrenys i construccions

Instal'lacions, maquindria i utillatge
Equips de processament d'informació

67 6.421,43
1.145.501,25

18.395,05

45.958,87

783,00

722380,30
I .145.501 ,25

19.178,05

1.840.317 ,73 46.741,87 1.887.059,60

-94.249,34

-739.480,9s

-14.406,07

-9.s28,06

-27.669,49

-841,97

-t03.7'17,40
-767.150,44

-15.248,04
-848. I 36.36 -38.039.52 -886. I 75.88

Saldo net 992.181,37 1.000.883,72



CATALUNYA LITERARIA.

-

FUNDACIO PR¡VADA
Número de registre: 1.497

NIF: G43.625.367

Memória simplificada

Béns com pletament amortitzats

A 31 de desembre de 201 I i 2017 l'Entitat no té cap bé totalment amortitzat.

6.. ¡NVERSIONS IMMOBILAR|ES

La composició i el moviment d'aquest capítol dels balangos adjunts per als

exercicis anuals acabats a 31 de desembre de 2018 i2017 és elsegüent:

Euros

Saldo a

31.12.t7
Altes

(Dotaciones)
Saldo a

31.12.18

Cost:
Terrenys i construccions

Amortització acumulada:
Terrenys i construccions

1.017.263,09

-156.123"12 -l 5.050,85

1.017.263,09

-t7 t.t't3,97

Saldo net 861.139,97 846.089,12

Euros

Saldo a

31.12.t6
Altes

(Dotaciones)
Saldo a

31.12,17

Cost:
Terrenys i construccions

Amortització acumulada:

Terrenys i construccions

1.017.263,09

-141.072,27 - I 5.050.85

1.01'7.263,09

-156.123.12

Saldo net 876.190,82 861.139,97

Els immobles que formen part d'aquesta partida són els següents:

- Pis a Tarragona, a la Plaga Jacint Verdaguer, 6-2onC

- Terreny amb naus industrials i dos habitatges a Guardiola de Berguedá.

- Terreny i construcció al carrer Everest, 28 de Sant Cugat del Vallés.

- Pis a Tarragona, Rambla Nova 106 -SA 4a.

10



CATALUNYA LITERARIA.

-

FUNDACIO PRIVADA
Número de registre= 1.497

NIF: G-43.625.367

Memória simplificada

7.. ARRENDAMENTS

a) Arrendaments operatius

Despeses per arrendaments

Dins I'epígraf "Arrendaments i cánons" s'hi registren despeses per arrendament
coffesponents al lloguer de la fotocopiadora.

Ingressos per arrendaments

Dins I'epígraf "Ingressos per arrendaments" dels comptes de resultats adjunts
s'hi registren:

Euros

Ingressos per arrendament a Geograf SA (Guardiola de Berguedá)

Ingressos per arrendament a Plaga Jacint Verdaguer, 6-2nC

Ingressos per arrendament Rambla Nova, 106-54 4a

Ingressos per arrendament C/Everest, 28 -Sant Cugat

Total

20r 8 2017

60.000,00

3.399,84

8.294,80

14.644,80

60.000,00
? ?r5 5?

8.172,s6

r4.400,00

86.339,44 8s.898.09

Amb data 3 de gener de 20l l l'Entitat va formalitzar un contracte d'arrendament
amb la societat GEOGRAF, S.A. de duració un any amb possibilitat de prórroga.
L'immoble subjecte de lloguer és un dels locals ubicat a Guardiola de Berguedá
i s'ha anat renovant des d'aquella data. L'import del lloguer és de 5.000 euros
mensuals (veure nota l3).

Amb data 2 de juny de 1981 es va ofrcialitzal mitjangant el corresponent
contracte de lloguer, la situació amb el senyor J.M.García, que ja ocupava
l'immoble des de l'1 de juny de 1973. La duració del contracte és vitalícia.

El 15 de novembre de 2013, es va oficialitzar un contracte d'arrendament de
duració tres anys, que es va proffogant anualmento com habitatge de I'immoble
situat a Taragona, Rambla Nova 106-5A 4.

El 2 de novembre de 2016, es va formalitzar el lloguer com habitatge de
l'immoble situat al carrer Everest, 28 de Sant Cugat del Vallés, amb el senyor D.
Ferrando, amb una duració de l0 anys (veure nota 13).

q
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Número de registre: 1.497

NIF: G-43.625.367

Memória simplificada

8.. ACTIUS FINANCERS

Un detall de les categories i classes dels actius financers, sense incloure els

saldos amb les administracions públiques i I'efectiu i altres actius líquids, dels
balangos adjunts, segons normes de registre i valoració, és el següent:

a) Actius financers a cost amortitzat

Dins d'aquesta categoria d'actius financers es registren els següents epígrafs

dels balangos adjunt:

Un detall dels moviments dels "Usuaris i deutors per vendes i prestaciÓ de

serveis" i "Altres deutors" durant els exercicis 2018 i2017 ha estat elsegüent:

Classes

Categories

lnstruments financers a

llars termini Instruments financers a curt termini Total

Valors representatius de

deute
Instruments de patrimoni Crédits, Derivats, Altres

2018 2017 201 8 2017 2018 201',| 201 8 20t7
Actius financers a cost

amortitzat t84.162,26 174.497,s8 t2.962,68 6.901,88 197.124,94 181.399,46

Actius financers

mantinguts per a negociar 639.430.00 672.507.00 639.430,00 672.507,00

Total 184.162,26 l7 4.497,58 639.430,00 672.507,00 12,962,68 6.901.88 836.ss4.94 8s3.906,46

Euros

Instruments financers a curt
termini

Instruments financers a llarg
termini

2017 \201 8 2017 2018

184.162.26 174.497.58

12.962,68 6.901,88

r84.162.26 174.497,58 12.962,68 6.901,88

Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats

i altres comptes a cobrar
Altres deutors

Inversions financeres

Valors representatius deute

I

I

12



CATALUNYA LITERARIA.
FUNDACIO PRIVADA

Número de registre: 1.497

NIF: G-43.625.367

Memória simplificada

La composició dels valors representatius de deute a llarg termini és la següent:

b) Actius financers mantinguts per a negociar

Dins d'aquesta categoria d'actius financers es registren els següents epígrafs
dels balangos adjunts:

Euros

Saldo a

31.12.17
Altes Baixes

Saldo a

31.12.t8

Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats

Altres deutors 6.901 ,88 98.939,44 92.878,64 12.962,68

Total 6.901.88 98.939.44 92.818.64 12.962.68

Euros

Saldo a

31.12.16
Altes Baixes

Saldo a

31.12.17

98.498,09 9'7.646,21 6.901,88

Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats

Altres deutors 6.050,00

Total 6.050,00 98.498,09 97,646,21 6.901,88

Descripció del valor rcfiresentatiu del deute 2018 Euros

Venciment Adquisició
Valor efectiu

final
Valor

compabilitzat

Oblisacions de l'Estat a 30 anys 3U112029 s4.649.62 280.809.00 184.162.26

Total rendiment 184,162,26

DescriDció del valor refiresentatiu del deute 2017 Euros

Obligacions de I'Estat a 30 anys

Venciment Adquisició
Valor efectiu

final
Valor

compabilitzat

3U112029 54.649.62 280.809,00 174.497,58

Total rendiment 174,497,58
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Número de registre: 1.497

NIF: G43.625.367

Memória simplificada

Euros

Instruments financers a cuft

2018 201',l

Instruments de patrimoni 639.430,00 672.s07,00

639.430.00 672.507.00

En els següents quadres es detallen la composició d'aquesta partida:

Descripció accions i paúicipaciones en societats Euros

2018 2017

ACCIONS APPLE INCORPORAT

FONS M&G Optimal lncome

UNITED INV BESTINV

PICTET EUR SFVT

UNITED INV UIS IBER R

JPM EURO STRAT GWTH

AMGEN INC

LOF EUR HI CONV EUR PA UH
EXPERT INV I2 INSUR BD

NORDEAI RET BI BASE CRNCY

PICTET EM CORP BD HI EUR

MIMOSA CAP AZVALOR
CS (LUX) INV BD IBH EUR

UBS (LUX) BD CV EUR

SEXTANT PEA A CAP

AXA IM US SH DUR

EXA.CERT.CMS BD BKT
BARINGS EUROP LOAN EURA
KGSA - AMC OPPORTUNITIES

CS AGANOLA GBL CV BH EUR

49.125,00

43. I 5 1,00

34.702,00

5 t .348,00

16.453,00

3 r .263,00

2r.798,00

3 t .382,00

42.606,00

38.745,00

30.660,00

16.905,00

42.827,00

25.856,00

40.334,00

18.304,00

41.765,00

25.338,00

36.868,00

50.172,00

45.396,00

40.789,00

52.10't,00

17.90r,00

35.025,00

18.537,00

35.597,00

46.202,00

40.815,00

32.589,00

19.060,00

39.988,00

46.173,00

3 r .607,00

38.206,00

22.575,00

29.840,00

29.928,00

ó39.430,00 672,507,00

El detall dels comptes d'inversions oberts a I'estranger és el següent:

I
I
I
I

i

I

I

I

1,4



CATALUNYA LITERARIA.
FUNDACIO PRIVADA

Número de registre: 1.497

NIF: G-43.625.367

Memória simplificada

L'Entitat, en I'exercici 2018, ha gestionat els instruments de patrimoni i els tots
el valors representatius de deutes, detallats anteriorment, en un compte a
Ginebra (SuTssa) obert a Lombard Odier (Lombard Odier Dadier Hentsch),
amb el número CH28 0876 0000 0517 8190 0, obert el 23 d'agost de 2013.
Les dades de localització física són les següents: Banque Lombard Odier &
Cie SA, Rue de la Corraterie 11 - 1204 Geneva_PO Box 5215 + 1211 Geneva
11-Switzerland. Teléfon de contacte: +41(0)22 709 21 11 + Facsimille
+41(0)22 709 29 1 1 www.lombardodier.com.

En el següent quadre podem observar com ha evolucionat aquesta partida del
balang:

Descripció detallada de les inversions en I'estranger Euros

Compte CH28 0876 0000 0517 8190 0 obert el23/0812013 en Lombard Odier & Cie
SA, amb seu en el carrer Rue de la Corraterie 1l - 1204 Geneva PO Box 5215 + 201 8 20t7
Saldo inicial
Saldo a día 3U'12 total

Saldo mig últims 3 mesos (del compte en líquid)

Composició compte - Accions i Valors Representatius de deute:

Obligacions de l'Estat a 30 anys (en balang 184.162,26 euros)

ACCIONS APPLE INCORPORAT

FONS M&G Optimal Income

TJNITED INV BESTINV

PICTET EUR SH/T
TJNITED INV TJIS IBER R

JPM EURO STRAT GWTH

AMGEN INC
LOF EUR HI CONV EUR PA UH
EXPERT INV I2 INSUR BD
NORDEAI RET BI BASE CRNCY
PICTET EM CORP BD HI EUR

MIMOSA CAP AZVALOR
CS (LUX) INV BD IBH EUR

UBS (LUX) BD CV EUR
SEXTANT PEA A CAP

AXA IM US SH DUR

EXA-CERT.CMS BD BKT
BARINGS EUROP LOAN EUR A
KCSA - AMC OPPORTUNITIES

CS AGANOLA GBL CV BH EUR
Saldo líquid 3ll12

934.798,23

891.129,87

13.346,61

891.131,68

239.984,99

49.12s,00

43.151,00

34.702,00

51 .348,00

16.453,00

31.263,00

21.798,00

3l .382,00

42,606,00

38.745,00

30.660,00

16.905,00

42.827,00

25.856,00

40.334,00

r 8.304,00

41,765,00

25.338,00

36.8ó8,00

11.716,69

896.304,00

934.798,23

32.686,44

934,797,82

230.103,32

50.172,00

45.396,00

40.789,00

52.107,00

17.901,00

35.025,00

18.537,00

35.597,00

46.202,00

40.8 r 5,00

32.589,00

19.060,00

39.988,00

46.173,00

3 r.607,00

38.206,00

22.57s,00

29.840,00

29.928,00

32. I 87,50
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CATALUNYA LITERARIA.
FUNDACIO PRIVADA

Número de registre: 1.497

NIF: G-43.625.367

Memória simplificada

c) Altra informació

Durant el present exercici, les vendes d'actius financers han generat un

resultat negatiu global de 904,54 euros.

9.. PASSIUS FINANCERS

Un detall de les categories i classes dels passius financers, sense incloure els

saldos amb les administracions públiques, dels balangos adjunts, segons

normes de registre i valoració, és el següent:

Euros

Saldo a

31.12.17

Altes Baixes

Variació valor a
compte de

resultats

Saldo a

31.12.18

Intruments de patrimoni

Valors representatius de deute

672.507,00

1'74.497,58

52.585,00 39.988,00 -45.674,00

9.664,68

639,430,00

184.162,26

Total 847.004,58 52.585,00 39.988,00 -36.009,32 823.592,26

Euros

Saldo a

31.r2.t6

Altes Baixes

Variació valor a
compte de

resultats

Saldo a

3r.12.17

Intruments de patrimoni

Valors representatius de deute

588.885,89

164.832,90

103.763,s9 66.563,50 46.42t,02

9.664,68

672.507,00

I't4.497,58

Tofal 753,718,79 103.763,59 66.563,50 s6.085,70 847.004,58

Classes

rtes

lnstruments financers a cuÉ
termini Total

Derivats i Altres

2018 2017 201 8 2017

Passius financers a cost amortitzat 649.48 456,41 649,48 456,41
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CATALUNYA LITERAR
F NDAC PRIVADA

Número de registre: 1.497

NIF: G-43.625.367

Memória simplificada

a) Passius financers a cost amortitzat

Dins d'aquesta categoria de passius financers es registren els següents
epígrafs dels balangos adjunts:

Euros

Passiu corrent

2018 z0t7
Creditors per activitats i altres comptes a pagar

Creditors varis 649,48 4s6,41

649,48 4s6,41

IO.. FONS PROPIS

Un detall dels moviments dels fons propis de I'Entitat durant els exercicis 2018 i

2017 ha estat el següent:

Euros

Dotació

fundacional

Excedents

exercicis anteriors

Excedent de

l'exercici
Total

Saldo a 3l de desembre de 2016 2.615.641,61 289.134.78 -100.295,0J 2.804.4E1,J6

Aplicació del resultat:
- Traspassos

Resultat de l'exercici 2017
- 100.295,03 100.295,03

13.785,30 13.785,30

Saldo a 31 de desembre de 2017 z.ó15.641,61 188.8J9,75 13.785,30 2.818.266,66

Aplicació del resultat:
- Traspassos

Resultat de I'exercici 2018
13.785,30 -13.785,30

-73.803,38 -73.803,38

Saldo a 3l de desembre de 2018 2.615.641,61 202.625,05 -73.80J,J8 2.744.463,28

II..ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I SITUACIÓ FISCAL

Els saldos mantinguts amb les Administracions Públiques a 31 de desembre de
2018 i 2017 són els següents:

11



CATALUNYA L
PRIVA

Número de registre: 1.497

NIF: G-43.625.367

Memória simplificada

a) 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 2018 i 2017,|'Entitat té pendents d'inspecció tots els

impostos no prescrits. En opinió del Patronat de I'Entitat, no existeixen

contingéncies significatives que podrien derivar-se de l'eventual inspecció dels

esmentats exercicis.

b) lmpost sobre Societats

L'Entitat té l'obligació de presentar anualment una declaració de l'lmpost 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 els beneficis comptables dels

exercicis closos a 31 de desembre de 2018 i 2017 i la base imposable fiscal

dels mateixos exercicis.

Euros

Coment Corrent

2018 2017

Saldo

Deutor

Saldo

Creditor

Saldo

Deutor

Saldo

Creditor

Impost sobre el Valor Afegit

Impost sobre Societats 201 6

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

Organismes de la Seguretat Social

13.282,23

t.079,72

662,22

16.506,95

0,67

1.694,72

662,22

13.282,23 1.741,94 16.507,62 2.356,94
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Número de registre: 1.497

NIF: G43.625.367

Memória simplificada

Euros
Compte de Resultats 2017

Total

Saldo de ingressos i
despeses del exercici

Diferéncies permanents

Ingressos Despeses Resultat

142.895,94

-142.895,94

-129.n0,64

129.110,64

13.785,30

- 13.785,30

13.785,30

- 13.785,30

Base lmnosable fiscal

c) Informació a subministrar en compliment del Reial Decret 127012003 de
10 d'octubre pel que s'aprova el Reqlament per a I'aplicació del réqim
fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al

Euros

Compte de Resultats 201 8

Total

Saldo de ingressos i
despeses del exercici

Diferéncies permanents

Ingressos Despeses Resultat

87.343,44

-87.343,44

-161.146,82

16t.146,82

-73.803,38

73.803,38

-73.803,38

73.803,38

Base lmposable fiscal

mecenatge.

1. ldentificac¡ó de les rendes exemptes i no exemptes.

Totes les rendes de l'entitat estan exemptes de I'lmpost sobre Societats. En

el quadre següent es detallen els corresponents números i lletres dels
articles 6 i 7 de la Llei 4912002.

TIPUS INGRÉS
LLEI 49t2002

INGRESSOS DESPESES RENDA OBTINGUDANUMERO LLETM
2018 2017 2018 2017 2018 2017

Procedents de I'immobilitzat 6.2" 87.343,44 142.895,94 87.343,44 142.895,94

T0TAI- 87.343,44 142.895,94 87.343,44 142.895,94
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CATALUNYA LITERARIA,
FUNDACIO PRIVADA

Número de registre: 1.497

NIF: G-43.625.367

Memória simplificada

2. ldentificació dels ingressos, despeses i inversions de cada activitat o
projecte, en compliment de les finalitats estatutáries.

ACTIVITAT INGRESSOS

PREMI CATALUNYA
nrBRArue

2018 2017

87.343,44 2.017,00

TOTAL 87.J43,44 2.[17,[tJ

L'import de despeses i inversions reflecteix: l'import de les despeses de

personal, altres despeses dedicades a I'activitat i les inversions necessáries
per al desenvolupament de I'activitat.

Tota I'activitat d'aquest any 2018 ha estat de preparació del premi d'assaig
humanístic, així com de promoció dels llibres editats en anteriors edicions.

3. Rendes de I'article 3.2 de la Llei 4912002 i destí de les mateixes.

PERCENTATGE DESTINAT DE LES RENDES OBTINGUDES A FINALITATS PROPIES DE

L'ENTITAT
100,00% 90,35%

\

:

!

DESPESES I INVERSIONS

PERSONAL ALTRES DESPESES INVERSIONS TOTAL

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

27.925,30 27.925,3C 133.221,52 101.185,34 46.741,8',1 207.888,69 129.110,64

27.925,30 27.925,31) 133.221,52 101.185,34 46,741,87 207.888,69 t29.110,64

TIPUS INGR]íS RENDA OBTINGUDA

2018 2017

Procedents de I'immobilitzat 87.343,44 142,895,94

TOTAL 87.343,44 142.895,94

DESTÍ DE LES RENDES

2018 2017

PREMI CATALTJNYA 207 129.11

207.888,69 l29.ttTOTAL

20



Número de registre: 1.497

NIF: G-43.625.367

Memória simplificada

4. Remuneracions membres del Patronat de I'Entitat.

Durant el present exercici els membres del Patronat de I'Entitat no han rebut
cap remuneració per raó del seu cárrec.

Tot i aixó, algun dels membres del patronat desenvolupa tasques diferents a
les de patró mitjangant una relació laboral que es va iniciar el gener de 2004.

El salari rebut ha estat de 21.333,46 euros, tant en l'exercici 2018 com en el

2017.

5. Percentatge de participació de I'entitat en societats mercantils.

No correspon

6. Retribucions rebudes pels administradors que representen I'Entitat en
les 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 prioritáries de mecenatge.

No correspon.

9. Previsió estatutária relativa a la destinació del patrimoni en cas de
dissolució.

L'article 29 dels estatuts diu: "L'extinció de la FUNDACIÓ determina cessió
global de tots els actius i passius, la qual han de dur a terme el Patronat i les
persones liquidadores en el seu moment, o si s'escau, el Protectorat.
Aquesta cessió global, una vegada determinat l'actiu i el passiu, i amb
l'autorització prévia del Protectorat, se'n fará donació a una fundació o

entitat sense finalitat de lucre i amb fins similars als de la FUNDACIÓ, i que
accepti adequar els seus Estatuts en forma que hi figuri literalment l'article
vint i un dels presents Estatuts. En tot cas, les entitats destinatáries del

2I



ALUNYA LITERAR|A
c PRIVA

Número de registre: 1.497

NIF: G-43.625.367

Memória simplificada

patrimoni han de ser entitats beneficiáries del mecenatge d'acord amb la

legislació fiscal vigent. Si algun patró de la FUNDACIÓ a extingir tingués

interés per a continuar en actiu, es donaria preferéncia a la fundació

beneficiária de la donació, que acceptés incorporar un o més patrons de la
FUNDACIÓ extingida."

12.. INGRESSOSIDESPESES

a) Despeses de personal

Un detall d'aquests epígrafs dels comptes de resultats adjunts és el següent

Euros

201 8 2017

Sous i salaris

Cárregues socials

21,333,46

6.591,84

21.333,46

6.591,84

27.925,30 27.92s,30

Dins I'epígraf "Cárregues socials" no s'inclou cap import corresponent a

aportacions i dotacions per pensions.

b) Altres resultats

Dins d'aquest epígraf es registren diverses regularitzacions comptables

13.. OPERACIONS I SALDOS AMB PARTS VINCULADES

Les transaccions i saldos entre I'Entitat i altres empreses, entitats del grup o
vinculades són un component de tráfic pel que fa a la seva naturalesa i

condicions, i han estat realitzades a preus i condicions de mercat.

Les operacions vinculades de l'Entitat durant aquest 2018 ha estat:

L'Entitat té contractada des de 2004 a la secretária del patronat per tasques

administratives independents de les própies del cárrec.

També té un contracte d'arrendament de local amb la Societat Geograf, S.4.,

societat vinculada amb l'Entitat; i un altre contracte d'arrendament d'habitatge
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de I'immoble del C/Everest, 28 de Sant Cugat del Vallés amb membres del
patronat.

Un detall dels saldos amb entitats vinculades a 31 de desembre de 2018 i 2017 és
el següent:

Euros

Actiu Corrent

2018 2017

GEOGRAF SA

Contracte d'arrendament 12.100,00 ó.050,00

Les transaccions realitzades al llarg dels exercicis 2018 i 2017 entre I'Entitat i

altres parts vinculades són les següents:

Euros

Despeses Ingressos

2018 2017 2018 2017

Sous i salaris

Arrendament amb Geograf, S.A.

Arendament c/Everest, 28 Sant Cugat del Vallés

21.333,46 21.333,46

60.000,00

14.644,80

60.000,00

14.400,00

21,333,46 21.333,46 74.644,80 74.400,00

Avals concedits a entitats vinculades

En data 10 de marg de 2016, el Patronat de la Fundació va acordar iaprovar per
unanimitat avalar amb una Pólissa de Contracte Mercantil d'Arrendament Financer
(Lísing) de Béns Mobles de Catalunya Banc, S.A. a nom de Geograf, SA, per un
import de 79.115,17€ amb impostos inclosos i amb un termini de 60 mesos.
L'Entitat va presentar comunicació al Protectorat de la Generalitat de Catalunya.

El 14 de novembre de 2A17, l'Entitat va presentar declaració responsable sobre
aquesta concessió, seguint les indicacions realitzades pel Protectorat de la
Generalitat de Catalunya.
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I4.. ALTRA INFORMAdÓ

a) Mediambient

Durant els exercicis finalitzats el 31 de desembre de 2018 i 2017,|'Entitat no ha

adquirit immobilitzat material, ni ha incorregut en despeses amb la finalitat de

protecció i millora del mediambient.

En opinió de la direcció de I'Entitat, no existeixen contingéncies relacionades

amb la protecció i millora del medi ambient que puguin tenir qualsevol efecte

significatiu sobre el patrimoni i els resultats de l'Entitat.

b) lnformació sobre els ajornaments de pagaments efectuats a proveidors

En referéncia a la lnformació sobre els ajornaments de pagament realitzats a
proveTdors (disposició addicional tercera. "Deber de información" de la Ley

1512010, de 5 de julio) a 31 de desembre de 2018 i 2017 el període mig de

pagament a proveldors és el següent:

Període mig de pagament a

proveidors

2018 2017

Dies Dies

Període mig de pagament 6,19 4,28

c) Nombre mig de personal

El número mig de personal distribuil per categories i sexes de I'Entitat durant

els exercicis 2018 i 2017 ha estat el següent:

Promig de I'exercici

2018 2017

Homes Dones Homes Dones

Personal administratiu I

I I

d) Renovació de membres del Patronat

Durant l'any 2018 no s'han produit canvis en la composició del Patronat'
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e) Compliment del Codi de conducta d'inversions financeres

Durant l'exercici 2018, I'Entitat ha realilzal totes les inversions financeres que
es troben reflectides en els presents comptes conforme als principis i

recomanacions indicats en el codi de conducta aprovat pel Patronat per al
compliment de la disposició addicional tercera de la Llei 4412002, de 22 de
novembre, de Mesures de Reforma del Sistema Financer, no havent-se produit
desviacions respecte dels criteris continguts en els codis esmentats.

En especial, s'han tingut en compte els següents principis per a seleccionar
les diferents inversions financeres:

. S'han establert sistemes de selecció i gestió proporcionats al volum i

naturalesa de les inversions financeres temporals realitzades.

. Les persones que han realitzat les inversions compten amb els
suficients coneixements técnics i ofereixen suficients garanties de
competéncia professional i independéncia.

S'han valorat la seguretat, liquiditat i rendibilitat de les diferents
póssibilitats d'inversió, vigilant l'equilibri entre aquests tres principis.

S'han diversificat els riscos, i l'objecte de preservar la liquiditat de les
inversions, s'han efectuat les inversions temporals en valors o
instruments financers negociats en mercats secundaris oficials.

No s'han realitzat operacions que responguin en ús merament
especulatiu dels recursos financers, en especial la venda de valors
presos en préstec a aquest efecte, les operacions intradia i las
operacions en mercats de futurs i opcions.

q-"

25



CA
FUN

Número de registre: 1.497

NIF: G-43.625.367

Memória simplificada

15.. APLICAqó D'INGRESSOS A LES FINALITATS PRÓPIES

Un detall de les rendes positives derivades d'explotacions económiques i

ingressos nets aplicats a les finalitats própies és el següent:

Exercici

Despeses

d'administració

Import destinat a

dotació

fundacional o

romanent

2015

2016

2017

2018

13.785,30

L'aplicació de les rendes segons la naturalesa de la despesa és la següent

Anv

Ingressos

bruts

comoutables

Despeses

necessáries

computables Impost Diferéncia

lmport destinat a fins propis

Import Yo

Destinat
2015

Destinat

2016

Destinat
2017

Destinat
2018

2015

2016
2017

201 8

1 r 0.953,85

109.1 14,89

142.895,94

87.343,44

I 10.953,85

109.114,89

142.895,94

87.343,44

474.564,97

213.s33,02

t29.1t0,64
207.888,69

100,0%

100,00/o

90,4%

100,0%

474.564,97

213.s33,02
129.110,64

207.888,69
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2018 2017 2016 2015

Total Ingressos

Despeses necessdries per I' obtenció d' aquests Ingressos :

87,343,44 142.895,94 1 09.1 1 4,89 1 I 0.953,85

Rendes Obtineudes 87.343,44 142.895,94 109.1 14,89 I 10.953,85

Rendes a aplicar:........,.,,,,,..(7 0%) 61.140,41 100.027,16 76,380,42 77.667,70

Despeses d'aplicació a les finalitats:

Despeses de personal

Altres despeses

Inversions d'aplicació a les finalitats

27,925,30

133.221,52

46.7 41,87

27.925,30

l0l. I 85,34

27,925,30

114.817,95

4.123,10

27.739,26

92.626,50

354.199,21

Rendes Aplicades: 207.888,69 129,110,64 142,743,25 474.564,97

% Rendes Aplicades: 238,0o4 90r4oÁ 100,0% 100,0%

Excedent " Rendes a aplicar" vs " Rendu Aplicades"
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Aprovació dels Comptes Anuals

El Patronat de CATALUNYA LlTERAnln, FUNDACIÓ PRIVADA, amb data 30 de juny

de 2019 i en compliment de la legislació vigent, aproven els presents comptes anuals

de I'exercici comprés entre l'1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018, els

quals venen constituits per:

Balang simplificat a 31 de desembre de 2018,

Compte de resultats simplificat corresponent a l'exercici acabat el 31 de

desembre de 2018.

Estat de canvis en el patrimoni net corresponent a l'exercici acabat el

31 de desembre de 2018.

Memória simplificada de I'exercici 2A18

MO RRAT MUÑOZ ABADIA
Secretária

Vist-i-plau
ROSAMON PAMIES PLA

Presidenta


