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Knowing you.

ORME D'AUD
AUDITOR INDEPENDENT

Als parrons de la FUNDACIÓ PRIVADA MUTUAM CONVIURE:

Opinió

Hem auditat els comptes anuals abreujats de la FUNDACIÓ pnMnA MUTUAM
CONVIURE (l'Entitat), que comprenen el balanç a 31 de desembre de2018, el compte de
pèrdues i guanys i la memòria corresponents a l'exercici finalitzat en aquesta data.

Segons la nostra opinió, els comptes anuals abreujats adjunts expressen, en tots els aspectes
significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de I'Entitat a 3l de
desembre de 2018, així com dels seus resultats corresponents a I'exercici finalitzat en
aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta
d'aplicació que s'identifica a la nota 2.1 de la memòria i, en particular, amb els principis i
criteris comptables que hi estiguin continguts.

Fonament de I'opinió

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 respbnsabilitats d'acord
amb aquestes noñnes es descriuen més endavant en la secció Responsabilitats de I'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 I'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
I'esmentada normativa reguladora, hagin afectat la necessària independència de manera que
s'hagi vist compromesa.

Considerem que I'evidència d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i
adequada per a la nostra opinió.

Aspectes més rellevants de I'auditoria

Els aspectes més rellevants de l'auditoria són aquells que, segons el nostre judici
professional, han estat considerats com a els riscos d'incorrecció material més significatius
en la nostra auditoria dels comptes aru.rals 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.
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Knowing you

valoració posterior d'Inversions immobiliàries (veure nota 4H i 6))

A 31 de desembre de 2018, l'Entitat té reconegut ala partida d'Inversions Immobiliàries"
del balanç abreujat adjunt un import de 4.21L684,64 euros corresponent a uns immobles
propietat de l'Entitat. Sobre aquests actius es realitza, amb caràcter anual, o quan
s'identifiquen indicis de deteriorament, una avaluació sobre els criteris de valoració aplicats.
Degut a que la seva valoració és un fet significatiu i susceptible d'incorrecció material,
particularment al tancament de l'exercici en relació amb el seu adequat registre, s'ha
considerat un aspecte rellevant de la nostra auditoria.

Els nostres procediments d'auditoria han comprès, entre d'altres, el càlcul del valor en ús
mitjançant el valor present dels futurs fluxos de caixa que I'Entitat espera obtenir a través de
l'ús de l'actiu.

Responsabilitats del Patronat en relació amb els comptes anuals abreujats

El Patronat és 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 I'Entitat,
de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a l'Entitat a
Espanya, i del control intem que considerin necessari per permetre la preparació de comptes
anuals abreujats lliures d'incorrecció material, a causa de frau o eror.

En la preparació dels comptes anuals abreujats, el Patronat és responsable de la valoració
de la capacitat de l'Entitat per continuar com a empresa en funcionament, revelant, segoris
corespongui, les qüestions relacionades amb l'empresa en funcionament i utilitzant el
principi comptable d'empresa en funcionament excepte si el Patronat té la intenció de
liquidar l'Entitat o tle cessar les seves operacions, o si no existeix cap altra aitemativa
realista

Responsabilitats de I'auditor en relació amb I'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 erïor, 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 realitzadade 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 erïor 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.

2



KRESTON Knowing you.
'IBËRAUDIT

Com a part d'una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de I'activitat
d'auditoria de comptes a Espanya, apliquem el nostre judici professional i mantenim una
actitud d' escepticisme profes sional durant tota l' auditoria. També :

Identifiquem i valorem els riscos d'incorrecció material en els comptes anuals abreujats,
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 I'elusió del control intern.

a

a

a

a

Obtenim coneixement del control intern rellevant per a I'auditoria amb la finalitat de

dissenyar procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les circumstàmcies,
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 adequadalavtilitzacio,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 Ia capacitat de I'Entitat per continuar com a

empresa en funcionament. Si concloem que existeix una incertesa material, es requereix
que cridem I'atenció en el nostre informe d'auditoria sobre la corresponent informació
revelada en els comptes anuals abreujats o, si aquestes revelacions no són adequades, que

expressem una opinió modificada. Les nostres conclusions es basen en I'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 I'Entitat deixi de ser una empresa en

funcionament.

Avaluem la presentació global, I'estructura i el contingut dels comptes anuals abreujats,
inclosa la informació revelada, i si els comptes anuals abreujats representen les

transaccions i els fets subjacents de manera que aconsegueixen expressar la imatge fidel.

Ens comuniquem amb el Patronat de I'entitat en relació amb, entre altres qüestions, I'abast
i el moment de realització de I'auditoria planificats i les troballes significatives de I'auditoria,
així com qualsevol deficiència significativa del control intern que identifiquem en el

transcurs de I'auditoria.

J



G
^., KRESTON

I 
'TBERAUDTT

Knowing you

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
abreujats del període actual i que són, en conseqtiència, 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.

Josep M" Martí Queralt
R.O.A.C. N'I7gt9

Col.legi
de Censors Jurats
de Comptes
de Catalunya

KRESTON IBERAUDIT MRM,
s.L.P.

20'19 Núm.20/19/10s35

rMPoRr coL.r-EGraL. 
96'00 EUR

lnforme d'aud¡tor¡a de comptes subjecte
a la normativa d'àuditoria de comptes

españyola o ¡ôternacional
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Barcelona,2l de juny de2019

KRESTON IBERAUDIT MRM, S.L.P.
R.O.A.C. N'S1881
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Josep Lluís Vilaseca Requena, com a Secretari Patró del Patronat de la FUNDACIÓ PRIVADA MUTUAM CONVIURE,

amb ClF. núm. G-60076692.

CERTIFICA:

Que els Comptes anuals adjunts de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2018 han estat formulats en Ia forma abreujada,

estesos en paper comú i numerats en el següent ordre:

Balanç

Compte de Resultats

Estat de canvis en el patrimoni net

Memòria

Pà9.3-4
Pà9.5

Pà9. 6

Pà9.7'23

Que aquests comptes anuals han estat formulats per el Patronat el dia 1 9 de juny de 201 9, i el Patronat els subscriu a
continuació d'aquesta diligència.

I perquè

2019.

consti a efectes legalment procedents expedeixo la present en a 19 de juny de

Ã
Josep

President :

Vice-President:

Requena

del Patronat

uel Vilardell i T

dent del Patronat

Secretari

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Miquel Vilardell i Tarrès

JosepArqués iSurinyac

Josep Lluis Vilaseca i Requena

Josep Ballester Roselló

Magda Campins MartÍ

Joan Nubiola de Castellarnau

Jaume Padrós i Selma

Ramon Pujol Farriols

Francesc Brosa Llinares

Nuria Caneras Comes

Vilardell i

del

i Requena

del Pahonat

Vocal del Patronat

Joan Nubiola de Castellarnau

Vocal del Patronat

Josep ilnyac

del Patronat

Nuria Carreras

Vocal del Patronat

¡:-ì{¿^-q-\,¡tc
Jaume Padrós Selmdr
Vocal del Patronat

Ialsnl)

(abrent )
Magda Campins l\tlartó

Vocal del Patronat

('Lb.vnt)
Ramon Pujol Farriols

Vocal del Patronat

^tdt
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FUNDACIÓ PRNADA MUTUAM CONVIURE

índex delComptes Anuals Abreujats

I .. BALANç A 31 DE DESEMBRE DE 2018 r A 31 DE DESEMBRE D8 2017.... .....,3

II .. COMPTE DE RESULTATS A 31 DE DESEMBRE DE 2018 IA 3I DE DESEMBRE DE2O17 ,5

III .. ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET A 31 DE DESEMBRE DE 2018 I A 31 DE DESEMBRE

DE2017... ......,6

IV..MEMÒRA

NOTAl, ACTIVITATDE L'ENTITAT..,.,,,,.,,,,..,,,

NOTA 2, BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES 4NU41S.,,...,,.,,,.,,.,.

lmatge fidel.....

Principis comptables no obligatoris aplicats...........

Comparació de la informació

Agrupació de partides ..........

Elements recollits en diverses partides..

Canvis en criteris c0mptab|es ........,,......

Correcció d'errors.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

7

I
B

B

B

B

B

0

0

9

I
o

0

0

0

NOTA 3,

NOTA 4,

NOTA 5.

NOTA 6,

NOTA 7,

NOTA 8,

NOïA L

NOTA 10,

a)

b)

NOTA 11,

2

a)

b)

c)

d)

e)

0

s)
h)

i)

i)
k)

APLICACó DE RESULTATS .,,,,,.,,.....,.

NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ.,,..,........

lmmobilitzat material

lnversions immobiliàries..

Arrendaments i operacions similars.....

Actius financers...

Passius financers

lmpost sobre beneficis

lngressos i despeses

Provisions i contingències

Elements patrimonials de naturalesa mediambiental.......,...,.......

Subvencions, donacions i llegats.........

Transaccions entre parts vinculades....

IMMOBILITZAT MATERIAL

TNVERSTONS tMMOBtLÀRtES.,..,,,,....,.,

BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL.

IMMOBILITZAT INTANG I81E...,..,,,.....

ARRENDAMENTS IALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR

ACTIUS FINANCERS

Actius Financers a llarg Termini

Actius fìnancers a curttermini...

12

13

14

14

14

q

1 r9
ll|

Nß9tSsoclEtAl
q
-toiUJa BáRCÉ$N

PASSIUS FINANCERS
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NOTA 12.

NOTA 13,

NOTA 14.

NOTA I5.

NOTA I6.

NOTA 17.

NOTA 18.

NOTA 19.

NOTA 20.

NOTA 21.

F0NS PROPrS....,..,.,..,.....

SUBVENCIONS, DONACIONS I 11EGATS,.,,,,,..,...,,

SITUACIÓ FISCAL

INGRESSOS I DESPESES

pRovrstoNs I coNT|GÈNcrEs,,,.,,..,,.,

APLICACIÓ D'ELEMENTS PATRIMONIALS I D'INGRESSOS A FINALITATS

ESTATUTÀRIES,,,,,,,,..,,.,.

FETS POSTERIORS AL TANCAMENT

OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES

ALTRA INFORMACIÓ

TNFORMACtÓ SEGMENTADA,,,,,,,...,,.,,.

17

t8

l8

19

21

21

21

22

23

23
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FUNDACIÓ PRIVADA MUTUAM CONVIURE

BALANÇ ABREUJATA 31 DE DESEMBRE DE 2018 i A 31 DE DESEMBRE D82017

Les Notes de la memòria adjunta formen part integrant d'aquest balanç

J

ACTIU Notes 31/122019 31.12.2017

A)ACTIU NO CORRENT

ll) lmmobilitzat material

2 lnstal lacions Maquinària i utillatge

lll) lnversions lmmobiliàries

1 Tenenys i béns naturals

2 Construccions

3 lnversions immobiliàries en curs

INVERSIONS EN EMPRESES GRUP

2 Crèdits empreses grup

Vl lnversions financeres a llarq termini

4 Altres actius fìnancers

TOTAL ACTIU NO CORRENT

B) ACT|U CORRENT

ll) Usuaris patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar

1 Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis

7 Altres Crèdits amb Ëntitats Públiques

lll) lnversions en entitats del qrup i empreses associades

2 Crèdits a eniitats

V) Periodificacions a curt termini

Vl) Efectiu i altres actius líquids equivalents

1 Tresoreria

TOÏAL ACTIU CORRENT

(5)

n

í9

(1 0)

í!)

f9)

384.550,1 2

384.550,1 2

4.211.684,64

1.338.799,35

2.816.429,27

56.456,02

300.000,00

300.000,00

42 768,00

42.768,00

4.939,002.76

1 0.315,80

10.315,80

0,00

50.000,00

50.000,00

4.625,97

967.1 05,08

967.1 05,08

1.032.046,85

436.876,56

436.876,56

4.319.690,90

1.338.799,35

2,980,891,55

0,00

350.000,00

350.000,00

43.899,35

43.899,35

5.150.466,81

35.947,23

12.945,70

23.001,53

100,000,00

100.000,00

3.799,82

521.793,49

521.793,49

661.540,54

TOTAL ACT|U (A+B) 5.971.049,61 5.812.007,35
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FUNDACIÓ PRIVADA MUTUAM CONVIURE

BALANçABREUJATA3l DE DESEMBRE DE 2018 I A31 DE DESEMBRE DE2017
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Les Notes de la memòria adjunta formen part integrant d'aquest balanç

4

PASSIU Notes 31.12.2018 31,12.2017

A) PATRIMONINET

A-l) Fons propis

l) Fons estacionals o fons socials

1 Fons dotacionals o fons socials

lll) Excedents d'exercicis anteriors

v) Excedents de I'exercici (positius o neqatius)

TOTAL PATRIMONI NET

B) PASSIU NO GORRENT

ll) Deutes a llarq termini

3 Alkes passius financers

TOTAL PASSIU NO CORRENT

C) PASSIU CORRENT

lV) Creditors comercials i alhes comptes a paqar

2 Creditors varis

3 Personals (remuneracions pendents de pagament)

4 Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions públiques

TOTAL PASSIU CORRENT

(12)

(1 1)

5,856.923.65

100.000,00

100.000,00

5.631.260,50

125.663,15

5.856,923,65

54.788,24

54.788,24

54.788.24

59.337,72

33.705,39

1.500,00

24.132,33

59.337,72

5.73'1.260,50

100.000,00

100.000,00

5.480.137,83

151.122,67

5.731.260,50

54.788,24

54.788,24

54.788.24

25.958,61

16.778,44

1.270,00

7.910,17

25,958,61

TOTAL PATRIMONT NET I PASSTU (A+B+C) 5,971.049,61 5.812.007,35
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FUNDACIÓ PRIVADA MUTUAM CONVIURE

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS ABREUJAT DE L'EXERCICI FINALITZAT A 31 DE DESEMBRE DE 2O1B I A 3,I DE

DESEMBRE DE.2017

Notes 31.12.2018 31.12.2017

(1 5)

ío

(e)

(5X6)

(1 5)

(1 5)

112.970,14
112.970,14

-78.497,10

-78.497,10

567.280,35
567.280,35

-73.199,28

-179.446,17

-175.227,72

-56.216,84

-5,885,92

-33.522,41

-8.425,80

-87,65

-5.554,22

-84,93

-65.449,95

-4.218,45

-229.307,39

0-04

132.988,83

132.988,83

-76.670,64

-76.670,64

545.305,92

545.305,92

-62.980,67

-'183.597,67

-179.527,53

-57.867,72

-3.685,31

-38.175,75

-8.982,76

-107,12

-10.690,23

-49,68

-59.968,96

-4.070,14

-209.602,76

-711,12

1. lnqressos per les activitats

e) Donacions i altres ingressos per activitats

B. Altres despeses d'explotació

a) Serveis exteriors

a2) Arrendaments i cànons

a3) Reparacions i conservació

a4) Serveis professionals independents

a6) Primes d'assegurances

a7) Serveis bancaris

aB) Publicitat, propaganda i relacions públiques

a9) Subministraments

a10) Altres serveis

b) Tributs

A OPERACIONS CONTINUADES

5. Aprovisionaments

7. Despeses de personal

9. Amortització de I'immobilitzat

2. Aiusts concedits i altres despeses

a) Ajusts concedits

6. Altres ingressos de les activitats

a) lngressos per arrendaments

119.800,55 144,731 ,89A1 RESULTAT D'EXPLOTACIO

(1 5)

(1 5)

5.862,60

0.00

6.390,78

o.aa

14. lngressos financers

1 5. Despeses fìnanceres

5.862,60 6.390,78A2 RESULTAT FINANCER

A3 RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 125.663,15 151.122,67

qpo 0,00
,ã.'

19. lmpostos sobre beneficis

/:ùïü#9'¿ùlA4 RESULTAT DE L'EXERCICI 125.663,15,

o.:

-¡vt
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Les Notes de la memòria adjunta formen part integrant d'aquest Compte de Resultats
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FUNDACIÓ PRVADA MUTUAM CONVIURE

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET A 31 DE DESEMBRE DE 201 8

Les notes de Ia memòria adjunta formen part integrant d'aquest estat de canvis en el patrimoni net

6

TOTAL

5,580.137,83

0,00

0,00

5,580.1 37,83

151.122,67

0,00

0,00

5.731.260,50

0,00

0,00

5.731.260,50

1 .663,1 5

0,00

0,00

5.856.923,65

Subvencions,
donacions i

llegats rebuts

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aportacions per

compensar
pèrdues

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Excedent de
I'exercici

1 1 9,616,33

1 1 9.616,33

151j22,67

-1 19.616,33

151.122,67

151,122,67

125.663,15

-151122,67

125.663,15

Excedents pendents de
destinar a les finalitats

estatutàries

5.360.521,50

5.360.521,50

I 19.61 6,33

5.480.137,83

5.480.137,83

151j22,67

5.631.260,50

Excedents
exercicis
anteriors

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fons Social

Pendent de
desemborsar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 2018

A.SALDO FINAL ANY 2016

l. Ajustaments per canvi de criteri en I'exercici 2016 i anteriors

ll. Ajustaments per errors de I'exercici 2016 i anteriors

B. SALDO AJUSTAT, INICI ANY 2017

l. Ëxcedent de l'exercici

ll. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net

lll, Operacions del patrimoni net

C. SALDO, FINAL ANY 2017

l, Ajustaments per canvi de criteri en I'exercici 2017

ll. Aiustaments per errors de I'exercici 2017

D. SALDO AJUSTAT, INICI ANY 2018

l. Excedent de I'exercici

ll. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net

lll. Operacions del patrimoni net

SALDO, FINAL ANY 2018

ÊÌ
Í€ü

0
8,t.p
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FUNDACIÓ PRIVADA MUTUAM CONVIURE

Memòria dels comptes anuals abreujats corresponents a I'exercici acabat el 3'l de desembre de 2018

(Expressat en euros)

NOTA 1, ACTIVITAT DE L'ENTITAT

La Fundació es va constituí per temps indefinit a Barcelona el 7 d'abril de 1992 davant el Notari d'aquesta ciutat Sr.Lluís

Roca-Sastre i Moncunill, sota la denominació FUNDACIÓ PRIVADA CONVIURE. A dala 21 d'abril de 2010 la Fundació

va canviar la seva denominació a FUNDACIÓ PRIVADA MUTUAM CoNVIURE, davant el Notari Joan Carles Ollé Favaró

de la ciutat de Barcelona.

La Fundació es troba domiciliada a Barcelona, carrer Ausiàs March no 39, i fìgura inscrita en el Registre de Fundacions

Privades de la Generaliiat de Catalunya amb el número 639, i qualifìcada com a fundació benèfica de tipus assistèncial,

amb Codi d'ldentificació Fiscal núm. G r 60076692.

FUNDACIÓ PRIVADA MUTUAM CONVIURE és una Entitat sense ànim de lucre, amb àmbit d'actuació dins el territori de

la Comunitat Autònoma de Catalunya.

L'Entitat es regeix per la Llei 4/2008 de 24 d'abril, del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones

jurídiques, per la "Ley 4912002 de 23 de desembre de Régimen Fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los

incentivos fìscales al mecenazgo", i per la "Ley 5012002 de 26 de desembre de Fundaciones".

Segons es fa constar en els seus Estatuts, les seves finalitats fundacionals són:

lmpulsar la formació dels professionals i la resta de personalque presta serveis sanitaris, sociosanitaris i socials.

Promoure la recerca en l'àmbit sanitari, sociosanitari i social.

Promoure, construir i posar a disposició edifìcis i instal'lacions, mitjançant el negocijurídic pertinent en cada cas

a criteri del Patronat, per a la prestació dels serveis sanitaris, sociosanitaris i socials.

Gestionar i prestar assistència i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials.

Millorar la informació, la qualitat de vida i la inserció en la societat de les persones ateses pels serveis sanitaris,

sociosanitaris i socials, en especial de les persones grans o en situació de dependència.

Afavorir I'assistència integral a les persones grans o en situació de dependència, tot complementant l'acció dels

dispositius sanitaris, sociosanitaris i socials d'ultilització pública.

Qualsevol altra relacionada amb les anteriors que acordi el Patronat.

Per a la consecució de les finalitats fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat con

necessàries, directament i/o en col laboració en altres entitats, institucions o persones, públiques o privades,

amplitud, d'acord amb allò que estableix la normativa sobre fundacions.

Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s'han de dur a terme segons les normes

específicament, mitjançant I'obtenció, si s'escau, dels permisos o llicències pertinents.
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Són beneficiaris de la Fundació les persones físiques o jurídiques que siguin destinatàries de les seves activitats i, en

especial, les persones grans o en situació de dependència i les persones ateses pels serveis sanitaris, sociosanitaris o

socials i llurs famílies, així com també els professionals i la resta de personal que presten aquests serveis, i els ciutadans

i ciutadanes en general. L'elecció dels beneficiaris l'ha de dur a terme el Patronat, d'acord amb els principis d'imparcialitat

i no discriminació, segons els criteris que determinarà el mateix Patronat, si escau.

Els ajuts atorgats durant I'exercicis'expliquen en la nota 15 itots van encaminats a afavorir, de diferents maneres, el

col lectiu de la gent gran.

L'entitat no fa cap activitat que no compleixi les fìnalitats fundacionals

NOTA2. BASES DE PRESENTACIÓ DELSCOMPTESANUALS

2.1 lmatge fidel

Els Comptes Anuals Abreujats adjunts han estat obtinguts dels registres comptables de la Fundació, i es presenten

d'acord amb els principis de comptabilitat i normes de valoració generalment acceptats establerts al Pla General de

Comptabilitat, aprovat mitjançant Reial Decret 15'14/2007, com també en l'altra legislació mercantil vigent, de manera

que mostrin la imatge fìdel del patrimoni, de la situació financera i de I'Entitat. En concret, s'ha aplicat el que disposa
el Nou Pla General de Comptabilitat, per a Fundacions i Entitats sense ànim de lucre, aprovat amb el Decret

25912010 per la Generalitat de Catalunya, entitats sobre les quals en té la competència.

2.2 Principis comptables no obligatoris aplicats

Amb l'objecte que els comptes mostrin la imatge fidel, no ha estat necessari aplicar principis comptables no

obligatoris.

2.3 Comparació de la informació

Als efectes derivats de I'aplicació del principi d'uniformitat i del requisit de comparabilitat, els comptes anuals

conesponents a l'exerciciacabat el31 de desembre de 2018 es reflecteixen xifres comparatives corresponents a

l'exercici anterior, sense que existeixin raons excepcionals que impedeixin la seva comparabilitat.

Així mateix, s'informa que, els Comptes Anuals Abreujats seran verifìcats pels auditors de comptes "Kreston

lberaudit MRM, SLP."

2.4 Agrupació de partides

S'han agrupat elements del Balanç de Situació Abreujat, del Compte de Resultats Abreujat i de l'Estat de Canvis en

el Pakimoni Net de manera establerta en els models inclosos en el Decret d'aprovació del PGC.

2.5 Elements recollits en diverses partides

S'han separat elements del Balanç de Situació Abreujat de manera igual a les estructures establertes en
s

o
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del PGC. No existeixen elements recollits en més d'una partida del balanç.
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2.6 Canvis en criteris comptables

Durant I'exercici a què fan referència els presents comptes anuals abreujats no s'ha dut a terme cap canvi en els

criteris comptables utilitzats per la Fundació respecte de I'exercici anterior.

2.7 Correcció d'errors

Durant l'exercici a què fan referència els presents comptes anuals abreujats no ha estat necessari corregir cap error
procedent d'exercicis anteriors ni del mateix exercici.

NOTA 3, APLICACIÓ DE RESULTATS

La proposta d'aplicació de l'excedent i la xifra que l'òrgan de Pahonat ha acordat destinar, i sobre la que ha acordat afectar

al compliment de les disposicions legals aplicables és:

Base de repartiment Exercici 2018 Exercici2017

Ø

Excedent de I'exercici 125.663 15 151.122,67

Total base de repartiment = Total aplicació

Aplicació

I 25.663,1 5 151:122,67

il
It
ril

:ll
lÈl

i3

til

.B

rll

*î

r3

g
t
3
3
ts

ts

EI

E
,:l

i-.J

l3

Él

E
tr
,ã

,á

ã
g
¡¡¿
¡r¿
g
:g

4

Excedents pendents d' aplicació en activitats estatutàries 1 25.663,15 151.122,67

Total aplicació = Total base de repartiment 125.663,15 151.122,67

En la reunió del Patronat celebrada a Barcelona el passat 27 de juny de 2018, es van aprovar els comptes anuals de

l'exercici2017. S'acordà destinar la totalitat de l'excedent, d'import 151.122,67 euros, als fons destinats a les activiiats

fundacionals.

NOTA 4. NORMES DE REGISTRE IVALORACIÓ

Els Comptes Anuals Abreujats han estat formulats d'acord amb els principis comptables i normes de valoració i

classificació assenyalades al Pla General de Comptabilitat vigent.

Els principis comptables i les normes de valoració més significatius aplicats a la presentació dels comptes anuals abreujats

són els que es descriuen a continuació:

a) lmmobilitzatmaterial

Els elements d'lmmobilitzat material es reconeixen pel seu preu d'adquisició o cost de producció menys

l'amortització acumulada i I'import acumulat de les pèrdues reconegudes.

L'import dels treballs realitzats per la Entitat pel seu propi immobilitzat material es calcula

S

(f
m

t$lngfsSOCETAT¡!a RARCEI.CÉ{A

Ij
at

d'adquisició de les matèries consumibles, els costos directes o indirectes imputables a aquests
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Els costos d'ampliació, modernització o millora dels béns d'immobilitzat s'incorporen a I'actiu com a major valor
del bé exclusivament quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o allargament de la seva vida

útil, i sempre que sigui possible conèixer o estimar el valor comptable dels elements que resulten donats de baixa

de l'inventari per haver estat substituïts.

Els costos de reparacions importants s'activen i s'amortitzen durant la vida útil estimada d'aquests, mentres que

les despeses de manteniment recunents es carreguen contra el compte de resultats durant I'exercici en què s'hi

incorre.

L'amortització de I'immobilitzat material, amb excepció dels terrenys, que no s'amortitzen, es calcula

sistemàticament pel mètode lineal en funció de la seva vida útil estimada, atenent a la depreciació efectivament
soferta pel seu funcionament, ús i gaudi, la qual és com segueix:

Anys de vida útil estimada % Amortització anual
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Construccions

lnstal'lacions i maquinària

Mobiliaris i utillatge

Equips per a processament d'informació

33

10

10

4
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10%

10To

25Yo

b) lnversions immobiliàries

Els criteris continguts en les normes anteriors, relatives a I'immobilitzai material, s'apliquen a les inversions
immobiliàries, en aquest cas constituides per aquells edificis, propietat de la Fundació, que estan arrendats a

tercers en el desenvolupament de les activitats d'atenció a la gent gran.

c) Arrendaments i operacions similars

Les despeses derivades dels acords d'arrendament operatiu es consideren com una despesa de I'exercici en què

es meriten, i s'imputen al compte de resultats.

d) Actius financers

1. Préstecs i partides a cobrar

Els préstecs i partides a cobrar són actius financers que s'inclouen en "Usuaris, patrocinadors i deutors de les

activitats i altres comptes a cobrar" en el balanç.

Aquests actius financers es valoren inicialment pel seu valor raonable, inclosos els costos de transacció que els

siguin directament imputables i posteriorment a cost amortitzat reconeixent els interessos reportats en funció del

seu tipus d'interès efectiu, entès com el tipus d'actualització que iguala el valor en llibres de I'instrument amb la

totalitat dels seus fluxos d'efectiu estimats fìns al seu venciment. Els crèdits per operacions comercials amb

venciment no superior a un any es valoren, tant en el moment de reconeixement inicial com posteriorment, pel seu

valor nominal, sempre que I'efecte de no actualitzar els fluxos no sigui significatiu.

Almenys al tancament de I'exercici, s'efectuen les correccions valoratives necessàries per deterioració de valor si

existeix evidència objectiva que es cobraran tots els imports que es deuen.

L'import de la pèrdua per deterioració del valor és la diferència entre el valor en llibres de l'actiu i el valor actual

dels fluxos d'efectiu futurs estimats, descomptant al tipus d'interès efectiu en el moment de

Les correccions de valor, com també si escau la seva reversió, es reconeixen en el compte de
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2. La Fundació no posseeix participació en cap altra societat mercantil.
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e) Passius financers

1. Dèbits i partides a pagar

Els dèbits i partides a pagar inclouen dèbits per operacions comercials i dèbits per operacions no comercials.

Aquests deutes es reconeixen inicialment al seu valor raonable ajustat pels costos de transacció directament
imputables, i posteriorment es registren pel seu cost amortitzat segons el mètode del tipus d'interès efectiu.

Els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tenen un tipus d'interès
contractual es valoren, tant en el moment inicial com posteriorment, pel seu valor nominal quan I'efecte de no

actualitzar els fluxos d'efectiu no és significatiu.

La Fundació classifica els deutes amb el següent criteri:

Curt termini: venciment fins a dotze mesos

Llarg termini: vencimient superior a dotze mesos

f) lmpost sobre beneficis

D'acord amb el que s'estableix a la Llei 4912002, de 23 de desembre, i el Reglament que la desenvolupa (Reial

decret127012003) de règim fiscal de les Entitats sense finalitat lucrativa, i dins dels incentius fiscals del mecenatge,

es va demanar a I'Administració corresponent I'exempció total.

g) lngressos i despeses

Les despeses i els ingressos es registren pel principi del meritament, establint-se en els casos en que sigui
pertinent, una correlació entre ells.

Les despeses per compres i serveis inclouen transports i impostos no recuperables directament de l'Hisenda
Pública.

h) Provisions i contingències

El Patronat de la Fundació no ha considerat I'existència de cap fet ocorregut que pugui representar una sortida
futura de recursos i per la qual cosa s'hagués hagut d'enregishar la corresponent provisió, tampoc existeixen

situacions o fets contingents dels quals se n'hagi d'informar a la present memòria.

i) Elements patrimonials de naturalesa mediambiental

La Fundació, donada les característiques de les seves activitats, tal com s'explica en la nota 1 de la Memòria no

requereix cap element patrimonial de naturalesa mediambiental.

j) Subvencions, donacions i llegats

Les subvencions donacions i llegats no reintegrables s'han comptabilitzat inicialment, amb caràcter general, com

a ingressos directament al compte de resultats donat que la totalitat de les que han estat rebudes ho són amb

caràcter de no reintegrables i estan relacionades amb la realització de les activitats especifìques de la Fundació i

no fìnancien I'adquisició d'inversions que hagin d'estar amortitzades a llarg termini.

A aquests efectes, una subvenció, donació o llegat es considera no reintegrable quan existeix

individualitzat de concessió de la subvenció, s'han complert totes les condicions establertes

concessió i no existeixen dubtes raonables que es cobrarà.

Les subvencions de caràcter monetari es valoren pel valor raonable de I'import concedit, i les
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k) Transaccions entre parts vinculades

Amb caràcter general, les operacions entre parts vinculades es comptabilitzen en el moment inicial pel seu valor

raonable. Si escau, si el preu acordat difereix del seu valor raonable, la diferència es registra atenent a la realitat

econòmica de I'operació, La valoració posterior es realitza conforme amb el previst en les corresponents normes.

NOTA 5. IMMOBILITZAT MATERIAL

El detall d'aquest capitol, com també del moviment experimentat durant I'exercici, referent a béns afectes directament a

I'activitat és el següent:

Cost:

Element Saldo a 01/01/17 Altes Baixes Traspassos Saldo a 31/12l17 Altes Baixes Traspassos Saldo a 31/12l18

Mobiliari

lnstal lacions

'13.534,BB 0,00 -1.502,61

819,471,53 8.464,05 -170,59

24.708J3 0,00

988,.104,43 12.518,67

12.675,86

160.339,44

0,00

0,00

0,00

0,00

24.708,13

1.000.ô23,10

Total cost 833.006,41 8.464,05.1.673,20 173.015,30 1.0',t2.812,56 12.518,67 0,00 0,00 't.025.331,23

Amortització:

Element Saldoa0l/01/17 Altes Baixes Traspassos Saldoa3l/12l17 Dotacions Baixes Traspassos Saldo a 3l/12l18

Mobiliari

lnstal.lacions

-12,090,55 -625,68 1.502,61

-508.410,9'1 -56.482,06 170,59

-11.213,62 -1.470,72

-564.722,38 -63.374,39

0,00 -12,684,34

0,00 -628,096,77

0,00

0,00

0,00

0,00

Total cost

Valor Net Comptable:

Element Saldo a 31/12i18 Saldo a3'1112117

-520.501,46 -57.107,74',t.673,20 0,00 .575.936,00 -64.845,11 0,00 0,00 -640.781,11

Mobiliari

lnstal.lacions

12.023,79

372.526,33

13,494,51

423.382,05

384.550,12 436.876,56

A la data de formulació dels presents comptes anuals els béns registrats a I'actiu i que es koben totalment amortitzats

són els següents:

Element totalment amortitzats 2018 2017

lnstal. lacions i maquinària

Mobiliaris i utillatqe

290.817,51

9.396,11

248.753,46

9.999,78
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Total 300.213,62 258.753,24
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Totes les inversions en immobilitzat material estan situades dintre del territori de Catalunya i estan afectes íntegrament a

l'activitat fundacional.

No s'ha produTt cap fet ni circumstància per la qual hagi estat necessària efectuar cap tipus de depreciació als elements

que composen I'immobilitzat material.

NOTA 6, INVERSIONS IMMOBILÀRES

Les inversions immobiliàries comprenen, principalment, residències geriàtriques i centres d'acolliment i assistència de gent

gran, que és la flnalitat fundacional de I'Entitat, mitjançant els quals s'obtenen rendes a llarg termini. El detall del moviment

produTt en aquest exercici i I'anterior es mostra a continuació:

Cost:

Element Saldo a 01/01/17 Altes Baixes Traspassos Saldo a3'1112l17 Altes Baixes Traspassos Saldo a 31/1?18

Tenenys

lmmobles

lnversions immobiliàries en curs

1.338.799,35 0,00

4.941.470,60 14.125,07

131.745,10 625.397,0B

0,00 0,00

0,00 584.126,88

0,00 -757,142,18

.1.338.799,35 0,00 0,00 0,00 1.338,799,35

5.539,722,55 0,00 0,00 0,00 5.539,722,55

0,00 56.456,02 0,00 0,00 56,456,02

Total cost 6.412.015,05 639.522,15 0,00 .173.015,30 6.878.521,90 56.456,02 0,00 0,00 6.934.977,92

Amortització:

Element Saldo a 01/01/17 Altes Baixes Traspassos Saldo a 31/12l17 Altes Baixes Traspassos Saldo a31l'12118

lmmobles -2.406.335,98 -152.455,02 0,00 0,00 -2.558.831.00 -164.462.28 0,00 0,00 -2.723.293,28

Total cost -2.406.335,98 -152.495,02 0,00 0,00 .2.559.831,00 -16/..462,28 0,00 0,00 -2.723.293,28

Valor Net Comptable:

Element Saldo a 31112/18 Saldo a 31/l?17

Tenenys 1.338.799,35 1.338.799,35

tmmobtes 2.816.429,27 2,980.891,55

lnversions immobiliàries en curs 56.456,02 0,00

4.211.68/.,64 4.319.690,90

A continuació és relacionen els terrenys que composen aquesta partida d'inversions immobiliàries:

Detall dels Terrenys

Teneny Avda.Martí Pujol de Badalona

Terreny Verge de la Salut

Terreny Mas El Moli - Girona

Teneny C/Sant Cugat del Vallès

Terreny Creueta

Teneny Joan Batet Girona

136.422,09

193.152,34

580.057,28

84.961,91

258.735,71

15.41 1 ,80

70.058.22Teneny Passeiq de la Pau

Èj
ut
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A continuació és relacionen els immobles que composen aquesta partida d'inversions immobiliàries

Detall dels immobles

Badalona 112,042,60

Pàrking Barcelona - C/Verge de la Salut 392,654,93

Girona 668.409,76

Edifici Barcelona (Barcelona - C/Sant Cugat) 1.466,797,74

Sabadell (Creueta) 2.729.744,59

Local Berga, Passeig la Pau 170.072,93

Total immobles 5.539.722,55

Tots els immobles estan lliures de càrregues hipotecàries,

NOTA7. BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL

Sota aquest concepte no hi figura cap partida.

NOTA 8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE

Sota aquest concepte no hi figura cap partida.

NOTA 9, ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR

Les operacions d'arrendament que té la societat són del tipus operatiu.

Operacions com arrendador:

Les operacions d'arrendament en què la Fundació exerceix d'arrendador són les següents:

CONCEPTE Exercici 2018 Exercici 20f7

LLOGUER CREUETA

LLOGUER BADALONA

LLOGUER CSS MUTUAM GIRONA

LLOGUER FIS]OART

LLOGUER APARTAMENTS TUTELATS

LLOGUER LOCAL C/ SANT CUGAT DEL VALLES

PARKING C/ VERGE DE LA SALUT

LLOGUER BERGA

213.171,84

14.751,32

173.716,64

15.558,72

87.443,24

21,858,84

27.843,11

12.896,64

200.395,38

'16.315,20

165,097,24

15.389,40

83.886,11

21.621,00

29,845,23

12.756,36
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Total import 567.280,35 545.305,92
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Arrendaments i cànons:

En aquest epígraf la Fundació recull les següents despeses:

Exercici
2018

QUOTES COMUNITAT DE PROPIETARIS 56.216,84 57.867,72

Total import 56.216,84 57.867,72

Les "QUOTES COMUNITAT DE PROPIETARIS" corresponen al local i 5 apartaments tutelats del carrer Sant Cugat del

Vallès 54-56-58, de Barcelona.

NOTA 10, ACTIUS FINANCERS

El valor en llibres de cadascuna de les categories d'instruments fìnancers establertes en la norma de registre i valoració

desena del PGC, excepte les inversions en el patrimoni d'empreses del grup, multigrup i associades és el següent:

a) Actius Financers a llarg Termini

Actius Financers a Llarq Termini
lnstruments de

oatrimoni
Valors representatius

de deute
Grèdits/d erivats/altres

Ex2018 8x2017 Ex 2018 8x2017 Ex 2018 Ex2017

Préstecs i partides a cobrar 0,00 0,00 0.00 0.00 342.768.00 393.899,35

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 342.768,00 393.899,35

Els actius financers que s'inclouen en aquest epigraf corresponen a fìances dipositades a llarg termini (el seu

reconeixement inicial es va dur a terme pel nominal sense que hagi estat aplicat cap canvi en la seva valoració posterior

al no ser significatiu) per 42.768 euros i un prèstec de 300.000 euros atorgat a empreses del Grup Mutuam (Mutual Gestión

lntegral, S.L.).

b) Actius financers a curt termini

Ø

Exercici
2017

Actius Financers a Curt Termini
lnstruments de

patrimoni
Valors representatius

de deute
Crèd its/d erivats/altres

Ex 2018 Ex2017 Ex 2018 Ex2017 Ex 2018 8x2017

Préslecs i partides a cobrar 0.00 0.00 0,00 0,00 60.315,80 135.947,23

Total 0.00 0.00 0.00 0,00 60.315,80 135.947,23

s0sEnrlLw
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A continuació es detallen els préstecs i partides a cobrar a curt termini

Detall préstecs i partides a cobrar Ex 2018 Ex2017

Dipòsits bancaris

Hisenda Pública Deutora

Crèdits concedits a empreses grup (Nota 19)

Usuaris i deutors per prestacions de serveis

0,00

0,00

50.000,00

10,315,80

0,00

23.001,53

100.000,00

12.945,70

ïotals 60,315,80 135.947,23

Els 50,000 euros corresponen alvenciment de 2019 d'un prèstec concedit a empreses del Grup Mutuam (MutulGestión

lntegral, S.L.).

Cal dir que en cas necessar¡, les decisions d'inversions financeres temporals es compleix el codi de conducta de les

entitats no lucratives emès per la CNMV en compliment de laLei 4412002 de Medidas de Reformas del Sistema Financiero.

NOTA 11. PASSIUS FINANCERS

El valor en llibres de cadascuna de les categories d'lnstruments financers establertes en la norma de registre i valoració

novena del PGC és el següent:

Passius Financers a Llarq Termini
Deutes amb entitats de

crèdit
Obligacions ialtres
valors neqociables

Derivats / Altres

Ex 2018 8x2017 Ex 2018 8x2017 Ex 2018 8x2017

Deutes i partides a paqar 0,00 0,00 0,00 0,00 54.788,24 54.788,24

Total 0,00 0.00 0.00 0.00 54.788,24 54.788,24

L'import registrat per 54.788,24 €, a I'igual que en I'exercici anterior, pertany a fìances de lloguers rebudes dels

arrendataris.

Passius Financers a Gurt Termini

Deutes amb entitats de
crèdit

Obligacions ialtres
valors neqociables

Derivats / Altres

Ex 2018 Ex20'17 Ex 2018 Ex20'17 Ex 2018 Ex2017

Deutes i partides a paqar 0,00 0,00 0,00 0,00 35.20b,39 18.048,44

Total 0.00 0.00 0.00 0.00 35.205,39 18.048,44

Els altres passius financers a curt termini corresponent a l'exercici 2018 es composa de 33.705,39 euros a deutes

pendents de pagament a subministradors de bens i serveis, (16.778,44 € a|2017) , i de remuneracions pendents de

pagament al personal per import de 1.500,00 euros (1.270,00 € a|2017).
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Classificació per venciments:

Els imports dels instruments financers segons classifìcació per any de venciment són els següents per a cadascuna de

les partides conforme el model de balanç:

Situació a 31/12/2018

Passius Financers

Deutes amb entitats de crèdit i altres passius financers

Anys
2019 2020 2021 2022 2023 Posteriors Total

Dèbits i oartides a oaoar 35.205,39 0,00 0,00 0,00 0,00 54.788,24 89.993,63

Total 35.205,39 0,00 0,00 0,00 0,00 54.799,24 99.993,63

Situació a 31/1A2ü7

L' Entitat no té linies de descompte concedides ni tampoc pÒlisses de crèdit.

NOTA 12. FONS PROPIS

Elmoviment dels diferents comptes que composen aquest epígraf durant I'exercici201B, aixícom en l'exercicianterior,
ha estat el següent:

2017 Altes Baixes Distribució resultat 2018

Dotació Fundacional

Fons aplicats a finalitats fundacionals

(Excedents exercicis anteriors)

Excedents negaiius d'exercicis anteriors

Resultat

100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

5.480.1 37,83

0,00

151.122,67

0,00

0,00

125.663,15

151j22,67

0,00

-151.122,67

5.631,260,50

0,00

125,663,15

0,00

0,00

0,00

Passius Financers

Deutes amb entitats de crèdit i altres passius financers

Anys
2018 2019 2020 2021 2022 Posteriors Total

Dèbits i oartides a oaoar 18.048,44 0,00 0,00 0,00 0,00 54.788,24 72.836,68

Total '18.048,44 0,00 0,00 0,00 0,00 54.799,24 72.936,69

Total lmport

Dotació Fundacional

Fons aplicats a finalitats fundacionals

(Excedents exercicis anteriors)

Excedents negatius d'exercicis anteriors

Resultat

5,73'1.260,50 125.663,15 0,00 0,00 5.856.923,65

2016 AItes Baixes Distribució resultat 2017

100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

5.360.521,50

0,00

1 19.61 6,33

0,00

0,00

151.122,67

0,00

0,00

0,00

1 1 9,616,33

0,00

-119.616,33

Total lmport 5.580.137,83',151.122,67 0,00 0,00
(f,
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NOTA 13. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS

L'import de les donacions monetàries rebudes durant I'exerciciascendeix a'112 milers d'euros, (106 milers d'euros al

2017),i són aplicades al resultat de I'exercici i destinades a finalitats fundacionals. L'origen d'aquestes donacions es

distribueix de la següent manera:

Entitat que fa la Donació 2018 Entitat que fa la Donació 2017

Entitats privades

Entitats privades vinculades

62.650,00

50.000,00

Ëntitats privades

Entitats privades vinculades

56.650,00

50.000,00

Total 1 12.650,00 Total 106.650,00

NOTA I4, SITUAGIÓ FISCAL

Segons les disposicions legals vigents, les liquidacions d'impostos no poden considerar-se definitives fìns que no hagin

estat inspeccionades per les autoritats fiscals, o hagi transcorregut el termini de prescripció. En general, la Fundació té

pendent de prescripció els quatre últims exercicis.

En opinió del Patronat no existeixen contingències que poguessin derivar-se de la revisió dels anys oberts a inspecció,

inclòs I'acabat el 31 de desembre de 2018.

Deutes amb l'Administració Pública

Els imports pendents a 31 de desembre de 2018 i 20'17 són els següents:

Goncepte 2018

Hisenda Pública Creditora per IVA (-)

Retencions per IRPF (-)

Organismes Seg. Social Creditora (*)

13.931,27

8.784,18

1.416,88

Total

Concepte

24.132,33

20'17

Retencions per IRPF

Organismes Seg, Social Creditora

6.512,87

1.397,30

Total 7.910,17

(*) Pagades al gener del 2019

No existeixen diferències temporàries deduïbles ni imposables al tancament de I'exercici.
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La conciliació entre el benefici comptable, net d'impostos i la base imposable de I'lmpost sobre Societats és el següent:

Resultat comptable de I'exercici 2018 125.663,15

Impost de Societats

Diferències Permanents

Despeses fiscalment no deduTbles

lngressos fiscalment no computables

Augments Disminucions

0,00 0,00 0,00

560.449,94

Resultat comptable ajustat 0,00

BASE TMPOSABLE (RESULTAT FTSCAL) 0,00

Resultat comptable de I'exercici 2017 151.122,67

lmpost de Societats

Diferències Permanents

Despeses fiscalment no deduTbles

lngressos fiscalment no computables

Augments Disminucions

0,00 0,00 0,00

560.449,94

686.113,09 -686.1'13,09

533.562,86

Resultat comptable ajustat 0,00

BASE TMPOSABLE (RESULTAT FTSCAL) 0,00

Les diferències permanents provenen dels beneficis fiscals aplicables a la Fundació per complir els requisits dela"Ley
49/2002 de 23 de Diciembre de régimen fiscal de las entidades srn fnes lucrativos y de los incentivos al mecenazgo".

2018 2017

533.562,86

684.685,53 -684.685,53

Exempció de les donacions rebudes destinades a la finalitat fundacional i altres ingressos

Exempció del 100% dels rendiments immobiliaris afectes a la dotació fundacional

Exempció del 100% dels interessos financers

Despeses no deduibles procedents de I'activitat fundacional

Exempció alires ingressos activitat fundacional

1 12.650,00

259.403,02

5.862,60

-252.532,47

280,00

106.650,00

278.174,30

6.390,78

-240.372,41

280,00

Total 125.663,15 151.122,67

NOTA15. INGRESSOS I DESPESES

15.1 Despeses de funcionament de I'Organ de Govern

L'import de les despeses de funcionament de I'Organ de Govern de la Fundació estan recollides dins de la partida "Altres

serveis", inclosos dins del punt 8 Altres despeses d'Explotació delcompte de Resultats, segons els imports que s'indiquen

a la nota 1 9 següent.
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15.2 Despeses - Ajuts concedits

Els imports de la partida 2 a) deldeure de la compte de Resultats "Ajuts concedits", ascendeix a la quantitat de 78.497j0€
segons el següent desglossament:

Exercici 2018 Exercici 2017

Ajudes monetàries a individuals

Premis de recerca Fundació Conviure

Ajuts diversos (beques i altres)

Ajudes monetàries a Entitats

22.805,50

21.323,05

28 645,65

15 840,98

2.000,00

3.461,87

12 000,00

3.000,00

600,00

2.000,00

400,00

3.000,00

5.722,14

Paliativos sin fronteras

Programa compartim taula

lnstitut Salut i envelliment

Fundació Vall Hebron per la recerca

Avismon

Cáritas Diocesanas

lntermón Oxfam

Fundació Paliaclínic

Altres

2,000,00

3.927,55

12.000,00

3 000,00

2.600,00

2,000,00

0,00

3.000,00

5.841,00

78.497,10 26.670,64

Durant I'exercici 2018 i 2017 tots els ajuts monetaris realitzats per la Fundació, així com la resta compres de béns i serveis

s'han produit amb entitats radicades en l'àmbit nacional.

15.3 Despeses de Personal

El desglòs de les despeses de personal es detallen en el quadre següent:

Despeses de personal Exercici 2018 Exercici 2017

Remuneracions

Seguretat social

Altres despeses de personal

56.010,03

14.268,39

2.920,86

52.908,12

7.108,60

2.963,95

Total import 73.199,28 62'980,67

'15,4 lngressos

Els recursos econòmics de la Fundació són els següents:

a) Els donatius que s'han rebut d'entitats i particulars.

b) Els ingressos per lloguers provinents dels immobles afectes a la dotació fundacional, ubicats a Girona

França, 64-66 , a Sabadell, carrer Creueta 90-92 , a Barcelona caner Verge de la Salut 45, carrer Sant

54-56-58, a Badalona Avga. Marti Pujol no 24i aBerga, Passeig de la Pau 21. (Veure nota 9)
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Durant I'exercici 2018 i anterior, el volum d'ingressos ha arribat a la xifra de 686.113,09 € i 684.685,53 € respectivament

distribuïts pels següents conceptes:

Exercici 2018 Exercici 2017

Ø

Per donatìus

Per arrendaments

Per ingressos financers

Per altres inqressos

1 12.650,00

567.280,35

5.862,60

320,14

106.650,00

545.402,46

6 390,78

26,242,29

Total import 686.113,09 684.685,53

NOTA 16. PROVISIONS ICONTIGÈNCIES

No existeixen provisions ni contingències de les quals s'hagués d'informar

NOTA 17, APLICACIÓ D'ELEMENTS PATRIMONIALS I D'INGRESSOS A FINALITATS ESTATUTÀruES

La totalitat dels elements patrimonials propietat de la Fundació estan vinculats directament al compliment de les'finalitats
pròpies. A la nota 4a) i 6 s'informa sobre els aspectes rellevants dels elements més significatius.

La pràctica totalitat de les despeses incorregudes durant l'exercici 2018 s'apliquen al desenvolupament de les activitats

fundacionals, incloent les despeses per lloguers, degut a que la utilització d'aquests immobles es correspon totalment amb

les fi nalitats fundacionals.

L'evolució en els 4 últims exercicis ha estat la següent:

lngrés
total

Anv Fundació

Despeses
patrimonials

iactivitat
econòmica Diferència

A aplicar
70%

Despeses
fundaciona
ls exercici

lnversions
fundacionals

aplicades 2014 2015 2016 2017 2018 Excés

2015 622.259,36

2016 631.147,13

2017 684.685,53

2018 ô86.113,09

297.726,69

293.168,72

293.1 90,45

307,917,47

324.532,67

337.978,41

391.495,08

378.1 95,62

227,172,87

236.584,89

274,046,56

264.736,93

301.651,54

218,362,08

240.372,41

252.532,47

0

145,826,89

647.986,20

68.974,69

30'1.651,54

364.188,97

-74.478,67

-127.604,08

-614.312,05

321.507 ,16 -56.770,23

888.358,61

Destinat 74,62Y0 92,95% 107/60/o 226910/0 85,01%

NOTA 18. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT

No hi ha cap fet posterior al tancament de I'exercici que suposi cap ajustament ni que iingui cap impacte sobre els Comptes
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NOTA 19. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES

Les parts vinculades són les següents:

Domicili

% participació

efectiva (*)

Entitat dominant:
- Mutuam, Mútua de Previsió Social

Altres empreses del grup MUTUAM;

- Qüidam Europa, S.L

- Residències Aidar, S.L

- Mutual Gestión Integral, S.LU.

Altres parts vinculades:
- Associació Vida lndependent

- EAP, Dreta Eixample

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

'100%

100%

100%

Mútuam, Mútua de Previsió Social, te la potestat de nomenar més de la meitat dels membres del Patronat de la FUNDACI0

PRIVADA MUTUAM CONVIURE.

a) Prestació / Recepció de Béns i Serveis

Exercici 2018 Exercici 2017

Prestació de Recepció

Béns i de Béns i ìnteressos

serveis serveis (ingressos)

Recepció

de Béns i lnteressos

serveis (ingressos)

Prestació de

Béns i

serveis

Entitat que nomena la meitat + 1 dels patrons

- MUTUAM, MPS

Lloguers

Donacions

AItres ingressos

- MUTUAL GESTIÓN INTEGRAL, S.L.U.

I nteressos crèdits concedits

ÏOTALS

b) Saldos altancament de I'exercici 2018-2017

- MUTUAL GESTIÓN INTEGRAL, S,L,U.

Crèdits concedits a llarg termini

Crèdits concedits a curt termini

lnteressos meritats no cobrats

0,00 0,00 6.376,50

436.888,48 0,00 5.862,60 415.492.62 0,00 6.376,50

Saldos deutors Saldos creditors

Exercici 2018 Exercici 2017 Exercici 2018 Exercici 2017

386.888,48

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

5.862,60

0,00

0,00

0,00

,00

,00

,00

0,00

0,00

0,00

365.492.62

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

50.000,00

0,00

350.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00
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El crèdit concedit a Mutual Gestión lntegral S. L. U. de 350.000 euros (450.000 euros I'any 201 7) rendeix a un tipus d'interès

de I'euribor a 12 mesos + 1 ,5 punts, el seu venciment era a flnals de 201 6, perÒ s'ha renegociat el venciment, el qual s'ha

d'amortitzar a|2020.

D'acord amb els Estatuts de la Fundació, els membres del Patronat no cobren sous, però han rebut una remuneració en

concepte de desplaçaments a les Juntes del Patronat, que en conjunt suma la quantitat de 8.250 € a l'exercici 2018, quan

a I'exercici 2017 hauia estat de 7.500 €.

NOTA 20. ALTRA INFORMACIÓ

No s'ha atorgat cap bestreta o crèdit als membres del Patronat, ni s'ha assumit al seu favor cap garantia.

Tampoc té contretes obligacions en matèria de pensions i assegurances de vida respecte als membres antics i actuals

del Patronat.

Per les seves característiques, la Fundació no precisa equips ni instal'lacions signifìcatives incorporades a l'immobilitzat,

amb la fìnalitat de minimitzar I'impacte mediambiental i la protecció i millora del medi ambient. Els serveis de gestió de

Residus Sanitaris, estan contractats amb una empresa especialitzada, i són a càrrec de l'Entitat que gestiona les

residències

Els auditors que revisaran els presents comptes anuals abreujats percebran en concepte d'honoraris professionals

2.142,00 €; els honoraris cobrats per I'auditoria corresponent a I'exercici 2017 van ser de 2.119,00 €.

NOTA21, INFORMACIÓSEGMENTADA

La totalitat de l'import dels ingressos provenen de I'activitat principal de I'Entitat (nota 1) i es troben suficientment detallats

a la nota 15 de la present memòria; l'àmbit geogràfic d'actuació és eshictament de caràcter nacional.
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