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Unanimitat

Fundació Especial Antiga Caixa Manlleu

Nom :

Número d'inscripció :
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Exercici comptable :

2015

Complet

Partit

Balanç simplificat
Exercici

2015
ACTIU

NÚM. DELS COMPTES

NOTES DE
LA MEMÒRIA

A) ACTIU NO CORRENT
20, (280), (290)

I. Immobilizat intangible

21, (281), (2910), (2911),
(2912), (2913), (2914), (2915),
(2916), (2917), (2918)

II. Inmobilitzat material

22, (282), (292)

IV. Béns del patrimoni cultural

2403, 2404, 2413, 2414,
2423, 2424, (2493), (2494),
(2933), (2934), (2943), (2944),
(2953), (2954)
2405, 2415, 2425, 250, 251,
252, 253, 254, 2550, 258,
(259), 26 (2495), (2935),
(2945), (2955), (296), (297),
(298), 474

V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg
termini
VI. Inversions financeres a llarg termini

B) ACTIU CORRENT

440, 441, 442, (447)

1. Usuaris i deutors por vendes i prestació de serveis

443, (4933), (4934), (4935)

2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts
vinculades

444

3. Patrocinadors

445, 446, 449, (490)

4. Altres deutors

4700, 4707, 4708, 4709, 471,
472, 473
558
5303, 5304, 5313, 5314, 5323,
5324, 5333, 5334, 5343, 5344,
5353, 5354, (5393), (5394),
5523, 5524, (5933), (5934),
(5943), (5944), (5953), (5954)
5305, 5315, 5325, 5335, 5345,
5355, 540, 541, 542, 543, 544,
545, 546, 547, 548, (549)
(5395), (5935), 551, 5525,
554, 5590, 565, 566, (5945),
(5955), (596), (597), (598)
480, 567
570, 572, 574, 576

13.909.746,20

12.693.390,84

6.066.525,32

6.112.104,04

4.562.260,11

4.562.260,11

10

3.280.960,77

2.019.026,69

162.433,05

1.581.004,36

23.973,58

35.092,84

7.932,84

35.092,84

I. Existències
II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres
comptes a cobrar

460, 464,544

EXERCICI N-1

III. Inversions inmobiliàries

23, (29190), (29191), (29192),
(29193), (29194)

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
(39), 407

EXERCICI N

5. Personal
6. Actius per impost corrent i Altres crèdits amb les
Administracions Públiques

16.040,74

7. Fundadors i socis per desemborsaments pendents
III. Inversions en entitats del grup i associades a curt
termini

IV. Inversions financeres a curt termini

9.578,42

V. Periodificacions a curt termini
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents

TOTAL ACTIU (A+B)

Pàgina 2 de 6

40.000,00

9.063,76
128.881,05

1.496.847,76

14.072.179,25

14.274.395,20

Nom :

Fundació Especial Antiga Caixa Manlleu

Número d'inscripció :
Exercici comptable :

287
2015

NÚM. DELS COMPTES

Complet

Partit

PATRIMONI NET I PASSIU

NOTES DE
LA MEMÒRIA

A) PATRIMONI NET
A-1) Fons propis
I. Fons dotacionals o fons socials
100, 101
(103), (104)
102
120, 121

1. Fons dotacionals o fons socials

II. Fons especials

129

V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)

118

VI. Aportacions per a compensar pèrdues
A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i
altres ajustaments

130

1. Subvencions oficials de capital

131

2. Donacions i llegats de capital

132

3. Altres subvencions, donacions i llegats

137

4. Ingressos fiscals a distribuir
B) PASSIU NO CORRENT

1603, 1604, 1613, 1614, 1623,
1624, 1633, 1634
479
181

5105, 520, 527

5103, 5104, 5113, 5114, 5123,
5124, 5125, 5133, 5134, 5143,
5144, 524, 5523, 5524, 5563, 5564

41

5.403.201,85

328.753,89

438.116,28

-124.138,19

-109.362,39

8.429.449,89

8.506.026,94

8.270.303,90

8.310.693,51

12

159.145,99

195.333,43

0,00

0,00

0,00

0,00

34.911,81

36.412,52

0,00

0,00

34.911,81

36.412,52

30.794,15

35.054,19

4.117,66

1.358,33

14.072.179,25

14.274.395,20

V. Periodificacions a llarg termini
I. Provisions a curt termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Altres deutes a curt termini

III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt
termini

1. Proveïdors
2. Creditors varis

465, 466

3. Personal (remuneracions pendents de pagament)
4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les
Administracions Públiques

485, 568

5.403.201,85

IV. Passius per impost diferit

475, 476, 477
448

5.403.201,85

III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg
termini

IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar
400, 401, 403, 404, 405, (406)

5.731.955,74

5.403.201,85

2. Altres deutes a llarg termini

II. Deutes a curt termini
5115, 5135, 5145, 521, 522, 523,
525, 528, 551, 554, 5525, 555,
5565, 5566, 560, 561, 569

5.607.817,55

1. Deutes amb entitats de crèdit

C) PASSIU CORRENT
499, 529

14.237.982,68

I. Provisions a llarg termini
II. Deutes a llarg termini

1615, 1625, 1635, 171, 172, 173,
174, 175, 176, 180, 185, 189

14.037.267,44

III. Excedents d'exercicis anteriors
IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats
estatutàries

1605, 170

EXERCICI N-1

2. Fons dotacionals o fons socials pendents de
desemborsar

124

14

EXERCICI N

5. Acomptes d'usuaris
V. Periodificacions a curt termini

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)
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Nom :

Fundació Especial Antiga Caixa Manlleu

Número d'inscripció :
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Exercici comptable :

2015

Complet

Partit

Compte de Resultats simplificat

NOTES DE
LA MEMÒRIA

NÚM. DELS COMPTES
1. Ingressos per les activitats
700, 705, (706), (708), (709)
721
722, 723
724, 727, 728, (658)

a) Vendes i prestacions de serveis

(653), (654)
(6930), 71*, 7930
73

EXERCICI N

EXERCICI N-1

102.606,00

83.444,66

2.606,00

11.387,74

b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic
c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions
d) Subvencions, donacions i altres ingressos
2. Ajuts concedits i altres despeses

(650), (651), (652), 729

(Deure) Haver

a) Ajuts concedits

100.000,00

72.056,92

-259.243,87

-183.221,91

-259.243,87

-183.221,91

35.845,00

320,96

b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de
membre de l'òrgan de govern
3. Variació d'existències de productes acabats i en curs
de fabricació
4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu

(600), (601), (602), 606, (607), 5. Aprovisionaments
608, 609, 61*, (6931), (6932),
(6933), 7931, 7932, 7933
6. Altres ingressos de les activitats
752
751, 753, 754,755, 759
(64)

a) Ingressos per arrendaments

35.845,00

b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent
7. Despeses de personal

-24.878,63

-22.645,06

8. Altres despeses d'explotació

-76.071,83

-64.959,45

-70.232,78

-56.128,75

-857,52

-1.748,89

-13.710,01

-11.600,92

-1.043,50

-360,66

-24.566,09

1.174,53

-930,30

-6.022,09

-397,32

-5.810,86

-28.728,04

-31.759,86

-5.839,05

-8.830,70

a) Serveis exteriors
(620)

a1 ) Recerca i desenvolupament

(621)

a2 ) Arrendaments i cànons

(622)

a3 ) Reparacions i conservació

(623)

a4 ) Serveis professionals independents

(624)

a5 ) Transports

(625)

a6 ) Primes d'assegurances

(626)

a7 ) Serveis bancaris

(627)

a8 ) Publicitat, propaganda i relacions públiques

(628)

a9 ) Subministraments

(629)
(631), (634), 636, 639
(655), (694), (695), 794, 7954
(656), (659)

320,96

a10 ) Altres serveis
b) Tributs
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per
operacions de les activitats
d) Altres despeses de gestió corrent

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo
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Nom :

Fundació Especial Antiga Caixa Manlleu

Número d'inscripció :
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Exercici comptable :

2015

Complet

Partit

NOTES DE
LA MEMÒRIA

NÚM. DELS COMPTES
(68)
725, 726
7951, 7952, 7955, 7956

9. Amortització de l'immobilizat
10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al
resultat

(690), (691), (692), 790, 791,
792

a) Deterioraments i pèrdues

(670), (671), (672), 770, 771,
772

b) Resultats per alienacions i altres

760, 761, 762, 769

14. Ingressos financers

(660), (662), (665), (669)

15. Despeses financeres

(663), 763

16. Variació de valor raonable en instruments financers

(668), 768

17. Diferències de canvi
18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments
financers

(666), (667), (673), 766, 773

-45.578,72

-45.146,16

40.389,61

40.389,45

0,00

0,00

-226.932,44

-191.817,51

21.780,52

65.172,53

-825,60

-3.271,93

81.839,33

20.554,52

81.839,33

20.554,52

102.794,25

82.455,12

-124.138,19

-109.362,39

-124.138,19

-109.362,39

a) Deterioraments i pèrdues
b) Resultats per alienacions i altres
II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I +II)

(6300)*, 6301*, (633), 638

EXERCICI N-1

13. Altres resultats
I) RESULTAT D'EXPLOTACIO
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

(696), (697), (698), (699), 796,
797, 798, 799

EXERCICI N

11. Excés de provisions
12. Deteriorament i resultat per alienacions de
l'immobilitzat

(678), 778

(Deure) Haver

19. Impostos sobre beneficis

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)
* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo
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2015

Complet

0,00

0,00

0,00

Excedents
pendents de
destinar a les
finalitats
estatutàries

0,00

Aportacions per
a compensar
pèrdues

14.192.401,09

TOTAL

E. SALDO FINAL DE L'ANY N

IV. Altres variacions del patrimoni net

4. Altres aportacions

3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació
de deutes)

2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials

1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials

III. Operacions de patrimoni net

II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net

I. Excedent de l'exercici

D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N

5.731.955,74

-109.362,39

-109.362,39

5.841.318,13
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-124.138,19

109.362,39

0,00

-124.138,19

-109.362,39

-109.362,39

61.883,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.429.449,89

-76.577,05

0,00

8.506.026,94

8.506.026,94

154.943,98

0,00

14.237.982,68

216.827,70

0,00

0,00

-61.883,72

0,00

-61.883,72

14.037.267,44

32.785,34

0,00

0,00

-109.362,39

0,00

-109.362,39

0,00

-124.138,19

14.237.982,68

0,00

0,00

0,00

II. Ajustaments per errors N-1

0,00

0,00

-109.362,39

0,00

14.192.401,09

0,00

5.841.318,13

-61.883,72

-61.883,72

-109.362,39

8.351.082,96

8.351.082,96

Subvencions,
donacions i
llegats rebuts

I. Ajustaments per canvis de criteri N-1

C. SALDO, FINAL DE L'ANY N-1

IV. Altres variacions del patrimoni net

4. Altres aportacions

3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació
de deutes)

2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials

1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials

III. Operacions de patrimoni net

II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net

I. Excedent de l'exercici

B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N-1
-61.883,72

-61.883,72

Excedent de
l'exercici

0,00
5.903.201,85

Pendents de
desemborsar

Excedents
exercicis
anteriors

II. Ajustaments per errors N-2 i anteriors

5.903.201,85

Total

Fons

0,00

Partit

I. Ajustaments per canvis de criteri N-2 i anteriors

A. SALDO, FINAL DE L'ANY N-2

Estat de Canvis en el Patrimoni Net

Exercici comptable :

287

Fundació Especial Antiga Caixa Manlleu

Número d'inscripció :

Nom :

Entitat: FUNDACIÓ ESPECIAL ANTIGA CAIXA MANLLEU

MEMÒRIA

EXERCICI ECONÒMIC

De l’1 /1 / 2015 al 31 /12 / 2015

CIF: G-58239328

Memòria econòmica

MEMÒRIA SIMPLIFICADA
EXERCICI 2015

1. Activitat de l’entitat
La Fundació Especial Antiga Caixa Manlleu és una entitat sense ànim de lucre
procedent de la Fundació Caixa Manlleu i transformada en Fundació Especial el dia 23
de maig de 2013, amb la finalitat d’administrar els fons per a obra social de l’antiga
Caixa d’Estalvis “Caixa d’Estalvis Unió de Caixes de Manlleu, Sabadell i Terrassa” que
se li han assignat en el marc de l’acord de la comissió gestora de dita entitat, i donar
continuïtat a la tradició de l’obra social d’aquesta entitat, i anteriorment, de l’antiga
Caixa d’Estalvis de Manlleu.
El domicili actual de la Fundació és el carrer del Pont, núm. 16-18 de Manlleu, essent el
seu NIF G-58239328.
D’acord amb el què estableix la legislació vigent, figura inscrita en el Registre de
Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 287.
Entre d’altres, les col·laboracions o activitats més importants de la Fundació durant
aquest exercici han estat les seguents:

1

Memòria econòmica

a).- Quintanes
b).- Fundació Mil·lenari
c).- Universitat de Vic
d).-. Osona debats
e).-. Música religiosa de Vic
f).-. Sant Perre de Casserres
g).-. Crèdits Socials
h).-. Càritas.
i).-. Càtedra Verdaguer
j).- Premi Plana de Vic
k).- Reduccions
l).- Parelles artístiques

2. Bases de presentació dels comptes anuals
Els comptes anuals adjunts s’han preparat 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, modificat pel Decret 125/2010
de 14 de setembre. En totes aquelles operacions, el tractament comptable de les quals
no està previst en l’esmentat Decret, la Fundació ha aplicat el Pla general de
comptabilitat aprovat pel Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre.
Aquesta entitat formula els presents comptes anuals d’acord amb el model simplificat
per considerar que està classificada com de dimensió reduïda d’acord amb les normes
d’elaboració dels comptes anuals recollides en el PGC.
Les xifres incloses en els comptes anuals estan expressades en euros, excepte que
s’indiqui el contrari.
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a).- Imatge fidel: Els comptes anuals adjunts han estat preparats a partir dels registres
comptables de la Fundació i es presenten seguint les disposicions legals vigents en
matèria comptable, amb l’objecte de mostrar la imatge fidel del seu patrimoni, de la
seva situació financera i dels resultats de les seves operacions.
b).- Principis comptables: No s’han aplicat principis comptables no obligatoris.
c).- Comparació de la informació: No existeix cap causa que impedeixi la comparació
dels estats financers de l’exercici actual amb els de l’any anterior.
El balanç i el compte de pèrdues i guanys s’ha realitzat d’acord amb el format legalment
establert en el Decret 259/2008, de 23 de desembre.
d).- Elements recollits en diverses partides: No hi ha elements patrimonials que
estiguin recollits en diferents partides del balanç.
e).- Canvis en criteris comptables: No hi ha canvis.
f).- Correcció d’errors: No hi ha correcció d’errors
3. Aplicació de resultats
El resultat de l’exercici és el següent:
Bases de repartiment

Import 2015

Import 2014

Excedent de l’exercici
Total base de repartiment = Total aplicació
Proposta aplicació a

-124.138,19 Euros

Import

-109.362,39 Euros

Import

Fons dotacional o fons social
Fons especials

-124.138,19 Euros

-109.362,39 Euros

-124.138,19 Euros

-109.362,39 Euros

Romanent
Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries
Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors
Total aplicació = Total base de repartiment
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4. Normes de registre i valoració
a).- Immobilitzat intangible. La fundació no disposa d’immobilitzat intangible.
b).- Béns integrants del patrimoni cultural. Els béns del patrimoni cultural s’han
valorat pel seu valor real, i que coincideix amb el consignat en l’escriptura de
constitució de la fundació, el qual s’ha obtingut de les taxacions efectuades per
l’empresa TASACIONES INMOBILIARIAS,SA.
Aquests actius, atès el seu caràcter de béns de patrimoni cultural no s’amortitzen.
c).- Immobilitzat material. L’immobilitzat material de què disposa la fundació, s’ha
comptabilitzat pel seu valor real, i que coincideix amb el consignat en l’escriptura de
constitució, el qual s’ha obtingut de les taxacions efectuades per l’empresa
TASACIONES INMOBILIARIAS,S.A.
Les amortitzacions s’estableixen de manera sistemàtica i lineal en funció de la vida útil
dels béns i del seu valor residual, tenint en compte la depreciació que normalment
experimenten pel seu funcionament, ús i gaudiment, sense perjudici de considerar
també la obsolescència tècnica o comercial que els pogués afectar.
No s’han produït correccions de valor en els elements de l’immobilitzat material.
d).- Arrendaments.
Es classifiquen com a arrendaments operatius quan s'ha acordat 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. En aquest cas els ingressos i les despeses derivades de l'acord
d'arrendament són considerats com a ingrés i/o despesa del període que es reporten,
imputant a la compte de pèrdues i guanys.
e).- Permutes. No s’ha portat a terme cap permuta.
f).- Actius financers i passius financers.
- Actius financers:
En aquesta categoria es registren els crèdits per operacions de les activitats i crèdits per
la resta d’operacions, els seus cobraments són de quantia determinada o determinable i
no es negocien en un mercat actiu, per als quals el tenidor estima recuperar el
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desemborsament realitzat, excepte, en el seu cas, per circumstàncies imputables a la
solvència del deutor.
El seu reconeixement inicial al balanç es registra 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 que li siguin directament
atribuïbles en el seu cas.
Després del seu reconeixement inicial, aquests actius financers es valoren pel seu cost
amortitzat.
Actius Financers disponibles per a la venda
En aquesta categoria s’han inclòs els valors representatius de deute i instruments de
patrimoni d’altres empreses que es negocien en un mercat actiu i que no s’han inclòs en
una altra categoria.
S’han valorat inicialment pel seu valor raonable.
Posteriorment aquests actius financers es valoren pel seu valor raonable, sense deduïr
els costos de transacció en els quals han d’incórrer per a la seva venda.
Els canvis que es produeixin en el valor raonable es registren directament en el
patrimoni net.
- Passius financers:
En aquesta categoria es registren els dèbits i partides a pagar.
En el seu reconeixement inicial en el balanç 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 que li
siguin directament atribuïbles en el seu cas.
g).- Contractes de garanties financeres. La fundació no ha subscrit contractes de
garanties financeres.
h).- Existències. La fundació no disposa d’existències.
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i).- Efectiu i altres actius líquids equivalents. Aquest epígraf inclou l’efectiu en caixa,
els dipòsits bancaris a la vista i els instruments financers que siguin convertibles en
efectiu i que en el moment de la seva adquisició, el seu venciment no sigui superior a
tres mesos, sempre que no hi hagi risc significatiu de canvis de valor i formin part de la
política de gestió normal de la tresoreria de l’entitat.
j).- Impostos sobre beneficis. La fundació està exempta de l’Impost sobre Societats, tota
vegada que li és d’aplicació la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les
entitats sense finalitat lucrativa i dels incentius fiscals al mecenatge.
k).-Ingressos i despeses. Els ingressos i les despeses s’imputen d’acord amb el principi
de meritament. Les vendes es comptabilitzen per l’import net, sense impostos. Les
compres i despeses d’adquisició es comptabilitzen amb exclusió de l’IVA suportat
deduïble. L’IVA suportat no deduïble es considera com a major despesa.
l).- Elements patrimonials de naturalesa mediambiental. La fundació no disposa
d’aquests elements.
m) Subvencions, donacions i llegats. Les subvencions i donacions es comptabilitzen
segons el seu propòsit i finalitat, o bé com a ingressos directament imputats al
patrimoni net i en aquest supòsit 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, o donació, o bé directament a compte de pèrdues i
guanys.
n) Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades. . Amb caràcter general, les
operacions amb parts vinculades es comptabilitzen en el moment inicial pel seu valor
raonable (de mercat). Si s’escau, i el preu acordat difereix del seu valor raonable, la
diferència es registra atenent a la realitat econòmica de l’operació. La valoració
posterior es realitza conforme amb el previst en les corresponents normes de valoració.
5. Immobilitzat material
Composició actiu immobilitzat material a 31/12/2015:
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V adq (€)
C del Pont, 16
- Manlleu

C

151.876,68

S

11.458,47

Rbla. Hospital,
11 - vic

C

323.778,00

S

323.778,00

C Enric
Delaris, 2-4,
Manlleu

C

1.412.115,12

S

384.996,18

ctra st. QuirzeVidrà - Sant
Quirze Besora

C

100.529,00

S

111.111,00

Pl. Major, 13 Roda de Ter

C

185.574,36

S

115.780,00

C

55.200,00

Passatge
Pares s/n, St.
Hipòlit
Voltregà

VNC

0,00 €
1.518,77

3.965,45 €

3.237,78

8.453,71 €

14.121,15

36.869,74 €

639.102,29 €

1.760.241,56 €

209.015,23 €
1.005,29

2.624,77 €

1.855,74

4.845,26 €

296.509,10 €

81.358,75 €
27.600,00

C Dr. Casas, 1
- St. Pere
Torelló

C

110.830,03

S

92.312,50

C Canonge
Salvans S/N,
Aiguafreda

C

87.290,50

S

87.290,50

C

114.043,69

S

87.056,25

C Banys, 28 La Garriga

C

222.084,50

S

180.303,50

C Sant Josep,
87 - Sant
Celoni

C

89.995,01

S

189.840,00

Ctra de Ribes
S/N Montesquiu

C

54.979,02

S

53.901,00

Santa Eugènia
de Berga

C

140.438,96

S

104.688,00

C Vell, 21 St.Bartomeu
del Grau

C

39.113,40

S

24.703,20

Call de la
Rocada - Seva

C

52.343,20

S

30.198,00

C

133.627,20

S

24.250,00

Folgueroles

Amort.
Acumul.

159.369,70 €

S

Pl. Bosch i
Jover S/N,
Hostalets
Balenyà

Amort.
Exercici

552,00

1.441,25 €

1.108,30

2.893,73 €

872,91

2.279,13 €

200.248,80 €

172.301,87 €

198.122,30 €
1.140,44

2.977,64 €

2.220,85

5.798,55 €

899,95

2.349,73 €

549,79

1.435,48 €

1.404,39

3.666,80 €

391,13

1.021,22 €

523,43

1.366,65 €

1.336,27

3.488,95 €

396.589,45 €

277.485,28 €

107.444,54 €

241.460,16 €

62.795,38 €

81.174,55 €

154.388,25 €
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Pl. de
l'Ajuntament Sta Eulàlia
Ronçana

C

82.504,00

S

67.034,50

Pl. Mil·lenari
S/N - Vic

C

377.550,00

S

251.700,00

C Major, 33-1Vinyoles

C

116.100,00

S

147.384,35 €
825,04

2.154,15 €

3.775,50

9.857,68 €

51.600,00

1.161,00

3.031,32 €

Instal. Auditori Manlleu

12.094,42

725,67

1.894,69 €

10.199,73 €

Mobil. Auditori Manlleu

2.454,30

122,72

320,42 €

2.133,88 €

Mobil. Auditori Vic

3.248,31

162,42

424,07 €

2.824,24 €

Mobil. Sant Quirze

1.558,31

77,92

203,45 €

1.354,86 €

454,24

22,71

59,29 €

394,95 €

Mob. Mil·lenari

4.803,83

240,19

627,13 €

4.176,70 €

instl. Quintanes

84.903,26

5094,2

13.300,75 €

71.602,51 €

Mob. Quintanes

4.012,00

200,6

523,76 €

3.488,24 €

Aplicac. Informàtiques

1.730,23

432,56

432,56 €

1.297,67 €

6.184.832,67

45.578,72

118.307,33€

6.066.525,34 €

Mobil. Hostaleys Balenyà

619.392,32 €

164.668,68 €

ANÀLISI DE MOVIMENTS IMMOBILITZAT MATERIAL:
MOVIMENTS DE L’IMMOBILITZAT MATERIAL
SALDO INICIAL BRUT

IMPORT 2015

6.184.832,67

IMPORT 2014

6.183.102,44
1.730.23

(+) Entrades
(+) Correccions de valor per actualització
(-) Sortides
SALDO FINAL BRUT

MOVIMENTS DE L’AMORTITZACIÓ DE
L’IMMOBILITZAT MATERIAL

6.184.832,67

IMPORT 2015

6.184.832,67

IMPORT 2014

SALDO INICIAL BRUT

72.728,61

27.582,45

(+) Augment per dotacions

45.578,72

45.146.16

118.307,33

72.728,61

(+) Augm. Amort. Acum. Per efecte de l’actualització
(+) Augments per adquisicions o traspassos
(-) Disminucions per sortides, baixes i traspassos
SALDO FINAL BRUT
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Durant l’exercici no s’ha produït correccions de valor en els elements de l’immobilitzat
material.
6. Inversions immobiliàries
La Fundació no disposa d’inversions immobiliàries.
7. Béns del patrimoni cultural
La Fundació disposa dels següents béns del patrimoni cultural:
- Mas Quintanes de Masies de Voltregà, Escola de formació Agrària
- Fons d’Art.
Composició dels béns de patrimoni cultural a 31/12/2015:

Mas Quintanes - Masies
de Voltregà
Fons d'Art

V adq (€)

Amort.
Acumul.

VNC

4.471.990,11

0,00 €

4.471.990,11 €

90.270,00

0,00 €

90.270,00 €

4.562.260,11

0,00 €

4.562.260,11 €

ANÀLISI DE MOVIMENTS BÉNS PATRIMONI CULTURAL:

MOVIMENTS DE BÉNS PATRIMONI CULTURAL
SALDO INICIAL BRUT

IMPORT 2015

IMPORT 2014

4.562.260,11

4.562.260,11

4.562.260,11

4.562.260,11

(+) Entrades
(+) Correccions de valor per actualització
(-) Sortides
SALDO FINAL BRUT

Aquests actius, atès el seu caràcter de béns de patrimoni cultural no s’amortitzen.
Durant l’exercici no s’ha produït correccions de valor en els elements del patrimoni
cultural.
Veure detall de béns que formen part de la dotació fundacional a la nota 16.1 d’aquesta
memòria.
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8. Immobilitzat intangible
La fundació no disposa d’immobilitatzat intangible.

9. Efectiu i altres actius líquids equivalents
La composició d’aquesta partida a 31/12 és la següent:
EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS

791,97 Euros

186.797,15 Euros

127.500,00 Euros

1.310.050,61 Euros

Compte corrent
Compte estalvi

2014

2015

9. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar
L’entitat és arrendadora. En concepte d’ingressos per arrendaments del Compte de
Pèrdues i Guanys recull 35.845,00 euros en concepte de lloguer immobiliari.
D’aquesta quantitat, 5.000 Euros, corresponen a l’import anual acordat en el contracte
de lloguer signat el 28 de febrer de 2008 amb el Centre Eqüestre, per una durada de 6
anys i mig, prorrogable per períodes de 2 anys a voluntat de les parts.
La resta d’ingressos per arrendaments corresponen a lloguers d’aules per a la
realització de cursos formatius.

10. Actius i passius financers

ACTIUS FINANCERS

Fons d’Inversió (renda variable/fixa)

2015

3.225.769,42

2014

2.019.026.69

Crèdit a llarg termini

55.191,35.

Crèdit a curt termini

9.578,42

40.000,00

Deutors

7.932,84

35.092,84

Crèdits amb Administracions Públiques

16.040,74
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PASSIUS FINANCERS

Altres deutes a curt

2015

2014

0,00

0,00

30.794,15

35.045,19

0,00

0,00

Seg. Social

1.091,35

434,58

HP IRPF

3.026,32

923,75

Creditors varis
Personal (rem. Pnts. Pagament)

Respecte als fons d’inversió, recollits en l’epígraf d’Inversions financeres a llarg termini
del Balanç de situació, més l’efectiu i altres líquids, cal fer notar que la seva distribució
es correspon en un 77,4% a renda fixa i un 22,6% a renda variable i que en tot moment
les operacions realitzades s’han adecuat al codi de bon govern i concretament al codi de
conducta respecte inversions financeres que té aprovada la Fundació. Aquestes
inversions figuren recollides a llarg termini per considerar que, independentment de
puntuals moviments que es puguin produïr durant l’exercici, es tracta, bàsicament,
d’uns recursos financers que la Fundació preveu mantenir o incrementar al llarg del
temps amb l’ànim que facin possible una font d’ingressos per tal que la Fundació pugui
portar a terme la seva activitat social.
També és en aquest sentit que la Fundació considera l’esmentada inversió financera, a
efectes comptables, classificada com actius financers disponibles per a la venda.
Els canvis que es produeixin en el valor raonable es registren directament en el
patrimoni net (epígraf A-2.4). Veure nota 12 d’aquesta memòria.

11. Fons propis
a).- El patrimoni net a 31/12/2015 és de 14.037.267,44 Euros (14.237.982,68 Euros el
2014), dels quals 5.403.201,85 Euros correspon a fons dotacionals.
b).- Els fons especials de l’entitat (328.753,69 Euros a 31/12/2015) mantindran el
tractament comptable de conformitat amb l’article 61.4 de la Llei 1/2008, d’11 de març,
de la Llei de Caixes d’Estalvis, que consistirà en una reducció per aplicació dels
resultats negatius ordinaris que es produeixin en els tres exercicis següents a la data de
transformació a Fundació Especial.
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12. Subvencions, donacions i llegats
En virtud de l’acord aprovat en l’acte de constitució, una part de la donació s’ha recollit
en el capítol “Subvencions, donacions i llegats rebuts” del passiu del Balanç de Situació,
per no formar part de la dotació inicial, ni dels fons especials. Aquesta part es
traspassarà a resultats d’una forma sistemàtica en base al mateix criteri pel qual
s’amortitza els actius relacionats.
Adicionalment, la fundació ha rebut els següents donatius, aplicats a resultats
d’explotació:
-

Donatiu de 100.000 Euros del Banc Bilbao Vizcaya Argentaria.

Altres ajustaments a Patrimoni net (epígraf A-2.4)
MOVIMENTS AJUSTAMENTS PER

IMPORT 2015

VALORACIÓ EN ACTIUS FINANCERS

IMPORT 2014

DISPONIBLES PER A LA VENTA
SALDO INICIAL

195.333,43

(+) Altes correcció valor

195.333,43

(-) Baixes correcció valor

36.187,44

(-) Baixes venda
SALDO FINAL

159.145,99

195.333,43

13. Situació fiscal
La fundació, degut a les activitats que ha desenvolupat, està exempta totalment de la
tributació per l’impost de societats en el present exercici, de conformitat amb el què
estableix la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense
finalitat lucrativa i dels incentius fiscals al mecenatge.
14. Ingressos i despeses
El desglòs de les partides del compte de resultats és el següent:
Ingressos( a part de les donacions comentades)
INGRESSOS

2015

2014

Cessió d’espais

2.606,00 Euros

11.387,74 Euros

Arrendaments

35.845,00 Euros

0,00 Euros
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Altres Ingressos accessoris

0,00 Euros

320,96 Euros

Ingressos financers

21.780,52 Euros

65.172,53 Euros

Resultat alien.Instru.fin.

81.839,33 Euros

20.554,52 Euros

1.- La Fundació no ha tingut despeses derivades del funcionament de l’òrgan de govern
de l’entitat.
2.- Desglòs partida 2: “Ajuts concedits i altres despeses”:
PARTIDA 2

2015

Ajuts

2014

259.243,87Euros

183.221,91 Euros

3.- Partida 5: “Aprovisionaments”:
La Fundació no ha comptabilitat aprovisionaments
4.- Desglòs partida 7: “Despeses de personal”:
PARTIDA 7

Sous i salaris

2015

2014

19.767,76 Euros

17.827,42 Euros

5.110,87 Euros

4.817,64 Euros

Càrregues Socials

5.- Desglòs partida 8: “Altres despeses d’explotació”:
PARTIDA 8
Reparació i conservació

2015

2014

857,52 Euros

1.748,89 Euros

Serveis professionals independents

13.710,01 Euros

11.600,92 Euros

Transports

1.043,50 Euros

360,66 Euros

24.566,09 Euros

-1.174,53 Euros

Serveis bancaris

930,30 Euros

6.022,09 Euros

Subministraments

397,32 Euros

5.810,86 Euros

28.728,04 Euros

31.759,86 Euros

5.839,05 Euros

8.830,70 Euros

Despeses Primes Assegurances

Altres serveis
Tributs
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6.- No s’han produït permutes.
7.- No s’han produït altres resultats.
15. Provisions i contingències
No s’ha comptabilitzat cap provisió i/o contingència.
16. Aplicació d'elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries
1. Actius corrents i no corrents directament vinculats al compliment de les finalitats
estatutàries.
a. Actius no corrents de la dotació fundacional:
- Mas Quintanes. S’hi ubica l’Escola de Formació Agrària i l’espai
Quintanes natura.
- Fons d’art.
Aquests actius, atès el seu caràcter de béns de patrimoni cultural no
s’amortitzen.
b. Actius no corrents que no formen part de la dotació fundacional:
- Biblioteca, Aula de cultura i centre de formació d’adults, al Centre
Cultural de Manlleu, C. Enric Delaris 2-4
- Auditori i biblioteca de Sant Quirze de Besora.Ctra. Berga s/n.
- Aula de cultura i antiga Biblioteca de Roda de Ter, Pl. Major, 13
- Escola d’adults de Sant Hipòlit de Voltregà , Passatge Pares, s/n
- Aula de Cultura de Sant Pere de Torelló. C. Dr. Casas, 1
- Biblioteca d’Aiguafreda, C. Canonge Salvans, 1
- Auditori de La Garriga, C. Banys, 28
- Llar d’avis i Aula de Cultura d’Hostalets de Balenyà, Pl. Bosch i
Jover, s/n
- Aula de cultura de Sant Celoni, C. Sant Josep, 87
- Aula de cultura i informàtica a Montesquiu, Ctra de Ribes s/n
- Llar d’avis i Aula de Cultura de Santa Eugènia de Berga, C del Call
- Aula de cultura de Sant Bartomeu, C. Vell, 21
- Aula de cultura de Seva, Call de la Rocada
- Llar d’avis i Aula de Cultura de Folgueroles. Avda Atlàntida, 38
- Centre per discapacitats de Santa Eulàlia de Ronçana,

14

Memòria econòmica

Pl de l’Ajuntament.
- Centre d’estudis Mi·lenari de Vic, Pl del mil·lenari.
- Aula de dibuix de Vinyoles, C. Major, 33
- Mobiliari i intal·lacions
Aquestes finques s’amortitzen pel mètode lineal.
Aquests actius que no formen part de la dotació fundacional tenen un reflex en el
patrimoni net, en el Capítol de “Subvencions, donacions i llegats”.
2. S’ha donat compliment al què estableix l’article 333-2 del Codi civil de Catalunya,
atenent al càlcul següent.

Informe 2015

CONCEPTES

Altres

Cessio d'Espais i altres
Ingressos

Financers:
Donatius i reintegraments:

Despeses Despeses explotació:
necessàries Personal:
RENDES OBTINGUDES

TOTAL

38.451,00 €

38.451,00 €

101.606,18 €

101.606,18 €
100.000,00 €

100.000,00 €
76.071,83 €

76.071,83 €

24.878,63 €

24.878,63 €

139.106,72 €

139.106,72 €

70% rendes a aplicar (aplicació mínima)

97.374,70 €

Total rendes aplicades a finalitats fundacionals

259.243,87 €

Dèficit d'aplicació
Excedent d'aplicació

161.869,17 €

Resultat comptable 31/12/2015

-124.138,19 €
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Informe 2014

CONCEPTES

Altres

Cessio d'Espais i altres
Ingressos

Financers:
Donatius i reintegraments:

Despeses Despeses explotació:
necessàries Personal:
RENDES OBTINGUDES

TOTAL

11.387,74 €

11.387,74 €

86.048,01 €

86.048,01 €
66.500,00 €

66.500,00 €
64.959,45 €

64.959,45 €

22.645,06 €

22.645,06 €

76.331,24 €

76.331,24 €

70% rendes a aplicar (aplicació mínima)

53.431,87 €

Total rendes aplicades a finalitats fundacionals

183.221,91 €

Dèficit d'aplicació
Excedent d'aplicació

129.790,04 €

Resultat comptable 31/12/2014

-109.362,39 €

3. Les partides més significatives que l'entitat identifica amb el compliment directe de
les finalitats són:
a. Col·laborar amb

Fundació Mil·lenari en la difusió i organització de

cursos d’integració laboral a col·lectius amb risc d'exclusió social, de
formació continuada per a treballadors en actiu per tal de millorar les
seves competències, etc. Aquesta Fundació ocupa unes instal·lacions
molt cèntriques i ben equipades que són de propietat de la Fundació
mitjançant un acord de cessió d’ús. L’activitat formativa realitzada a
través de la Fundació Mil·lenari té una gran rellevància a la comarca
d’Osona ja que és una de les úniques entitats sense ànim de lucre de
l’entorn que té aquesta activitat i, alhora, el seu Patronat estarà format
per persones designades per Fundació Antiga Caixa Manlleu.
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b. Col·laboracions amb la Universitat de Vic atorgant Beques destinades a
la mobilitat dels estudiants a l’estranger amb l’objectiu que els
estudiants puguin millorar els seus coneixements i puguin acumular
experiències en altres països. La col·laboració amb la Universitat de Vic
té una llarga tradició de l’obra social de Caixa Manlleu i d’Unnim Caixa
atenent a la rellevància cultural i econòmica que en l’entorn de la
comarca d’Osona i comarques veïnes del país té la Universitat de Vic.
c. Coorganitzar, juntament amb La Fundació Atlàntida, l’Ajuntament de
Vic, el Bisbat de Vic i el BBVA, en el Festival BBVA de Música Religiosa
de Vic que es celebra durant els dies de la Setmana Santa en espais
adequats (esglésies o Auditori l’Atlàntida) dins del casc antic de la ciutat
de Vic i que permet, a banda de la pròpia difusió d’aquest tipus de
música, el gaudir d’un entorn privilegiat i així fer difusió de la pròpia
ciutat

per

a persones

de fora,

la

qual cosa

desenvolupament turístic i coneixement cultural

contribueix

al

de l’entorn, amb

l’intenció de donar-ho a coneixer a la resta del pais, aquest any també
s’han organitzat dins aquest mateix festival, dos concerts fora de Vic,
concretament a Ripoll i a Olot..
d. Organització d’activitats formatives i lúdiques de coneixement del medi
rural en l’entorn de la finca MAS QUINTANES que és propietat de la
Fundació i on es desenvolupa també una activitat de formació
professional en l’àmbit agroramader (forestal, ramaderia, jardineria, etc)
de molta tradició i prestigi a Catalunya. Les activitats formatives es
desenvolupen sota la marca de “Quintanes Natura” i està obert al
conjunt de la població de Catalunya que tinguin inquietuds en conèixer
aquest entorn.
e. Organització d’activitats divulgatives i formatives en l’entorn del
Monestir de Sant Pere de Casserres en el que abans Caixa Manlleu i
darrerament Unnim Caixa ha tingut una presència rellevant (per
exemple, la instal·lació del projecte museogràfic dins del Monestir).
f.

Col·laborar amb entitats d’àmbit social com La Fundació Centre Mèdic
Psicopedagògic amb qui s’organitza anualment i amb molt d’èxit el
projecte anomenat “Parelles artístiques” que consisteix en la realització
conjunta d’una obra d’art (pintura, escultura, fotografia,...) per un artista
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reconegut i una persona amb problemes mentals, amb finalitats
terapèutiques i d’inserció.

I a La Calandra, empresa de bugaderia

industrial que dóna feina a persones amb discapacitats
g. Algunes d’aquestes activitats es realitzarà en col·laboració amb Grup
BBVA amb qui s’ha signat un acord de col·laboració per desenvolupar
conjuntament amb aquesta Fundació així com la Fundació especial
derivada de la transformació d’Unnim Caixa i les Fundacions de les
antigues Caixes de Sabadell i Terrassa. Aquest acord de col·laboració ha
de permetre incrementar i potenciar en el futur les activitats de la
fundació.

18. Fets posteriors al tancament
No s’han produït fets posteriors al tancament, que tinguin incidència amb els comptes
anuals de 2015.
19. Operacions amb parts vinculades
Transsaccions:
Fundació Mil·lenari-Centre d’Estudis i Formació (identitat de Patrons)
Pagaments nets, ajudes monetàries a entitats: 123.743,87 €
Saldos:
Fundació Mil·lenari-Centre d’Estudis i Formació (identitat de Patrons)
Drets de cobrament (Crèdit concedit): 64.769,77 €
Obligacions de pagament: 0,00€

20. Altra informació
1. El nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l’exercici, distribuït per
categories i desglossat per sexes.
El nombre de persones ocupades durant l’exercici 2015 és de 1,13 persones.
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-Fins el 17 de novembre de 2015, hi havia una sola persona ocupada (home), amb
una dedicació a temps parcial. Des del 18 de novembre fins el 31 de desembre, s’ha
incorporat una altra persona (dona), amb dedicació a temps complet.
El nombre de persones ocupades durant l’exercici 2014 era d’una persona i és
home.:
-El Director, que treballa a temps parcial.
2. Canvis dels components de l’òrgan de govern.

Durant el transcurs de l’any 2015 s’han produït tot un seguit de canvis en els membres
del Patronat de la Fundació, alguns per raons estatutàries i d’altres per motius
personals.

En la reunió celebrada el dia 16 d’octubre de 2.015, es produeixen els següents canvis
en el Patronat de la Fundació:
Nomenament com a patró pel grup d (persones físiques de reconegut prestigi
proposades per altres grups del Patronat) d’acord amb l’article 18.2 dels Estatuts, del
Sr. Pere Prat Boix el qual accepta el càrrec i manifesta no trobar-se afectat per cap de
les incompatibilitats estatutàries ni legals.
Renovació de càrrec de President. El Sr. Joan Contjoch Pratdesaba, manifesta la seva
voluntat de donar el relleu en el seu càrrec de President, atenent als molts anys que ha
format part dels òrgans de govern de les entitats antecessores de la Fundació (Caixa
Manlleu i Unnim) i ara en el càrrec de patró i President de la Fundació. Ja fa temps que
va manifestar que una vegada finalitzat tot el procés de transformació de les antigues
caixes en fundacions i s’hagués completat i consolidat aquesta complexa transformació
voldria que se li donés un relleu al càrrec i alhora també afavorir la seva renovació.
Proposa i posa a la decisió de la resta de Patrons que la persona que el pugui rellevar en
el càrrec de President sigui el patró Sr. Miquel Torrents tenint en compte la seva
vinculació, també d’anys, amb l’entorn de l’antiga Caixa Manlleu, la seva vinculació a
Manlleu i comarca d’Osona, a l’experiència adquirida per la seva professió i els càrrecs
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exercits, entre d’altres, com a defensor del ciutadà de Manlleu, i la seva reconeguda
sensibilitat en temes socials i culturals.
El Sr. Miquel Torrents Espuña, accepta el càrrec i manifesta no trobar-se afectat per
cap de les incompatibilitats estatutàries ni legals.
En coherència amb l’anterior nomenament, el Patronat també acorda per unanimitat
dels membres assistents a la reunió la substitució i nomenament del Sr. Miquel
Torrents Espuña com a representant de Fundació Especial Antiga Caixa Manlleu en el
Patronat de la Fundació
Renovació Direcció
En la reunió del Patronat de la Fundació del dia 16 de desembre de 2015, s’accepta la
petició del Director de la fundació Sr. Francesc Contijoch de cessar en el seu càrrec per
raons de tipus personal. En la mateixa reunió el President també fa la presentació de la
Sra. Cristina Vilaró Montaner que se li coneix una excel·lent preparació, experiència i
capacitats per a poder desenvolupar el càrrec de Directora de la Fundació. La resta de
Patrons constaten l’adequació de la Sra. Vilaró per exercir el càrrec de Directora i
aproven per unanimitat el seu nomenament.
Incorporació patró Fundació Universitària Balmes
El President informa de la incorporació de la Sra. Anna Erra Solà com a representant
de l’entitat patrona “Fundació Universitària Balmes” segons certificació rebuda dels
seus òrgans de govern, que substitueix la baixa del Sr. Josep Mª Vila d’Abadal.

3. Relació de les operacions de l’exercici.
No s’han produït operacions durant l’exercici per les quals s’hagi tramitat una
autorització específica i estat de compliment de les resolucions corresponents.
Tampoc s’han produït operacions realitzades a través de formalitzar una garantia
d’actiu.
4. Informació sobre medi ambient.
L’impacte mediambiental de les activitats realitzades per la Fundació és mínim, en
conseqüència, els actius i despeses generades per la seva actuació mediambiental
no són significatius ni tampoc ha calgut considerar la possibilitat de dotar
provisions a aquest efecte.
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