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1 - ACTIVITAT DE L’EMPRESA
1.1 Dades d’Identificació de l’entitat:
DENOMINACIÓ:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
CODI POSTAL:
TELÈFON:
CIF:

FUNDACIO PRIVADA EMYS - RECERCA I CONSERVACIÓ DEL
CR SANTA COLOMA, 12, 1, 1, 17421, RIUDARENES, GIRONA
RIUDARENES
17421
(972) 16 49 57
G17761685

1.2 Règim jurídic i òrgan de govern:
La FUNDACIO PRIVADA EMYS - RECERCA I CONSERVACIÓ DEL, fou constituïda per temps indefinit mitjançant
escriptura atorga pel que fou Notari de Girona senyor Ramon Coll i Figa el 30 de juny del 2003 amb número 2757 de
protocol.
Tal i com detallen els Estatuts, la fundació té com a finalitat l'estudi, protecció i divulgació del patrimoni natural i
cultural vinculat al patrimoni natural mitjançant la custodia del territori amb especial èmfasi en els espais humits i
complirà les seves finalitats fundacionals tot fomentant les xarxes de voluntariat ambiental, economia verda,
alimentació ecològica de proximitat, la gestió forestal sostenible, l'eco-turisme i especialment la conservació del
patrimoni natural entre els joves i els col·lectius en risc d'exclusió social. Les actuacions de la fundació tindran com a
destinataris preferents alumnes d’edat d’Educació Primària i Secundària.
La fundació es regirà a més de les disposicions en la matèria, per la voluntat dels seus fundadors manifestada en els
estatuts i per les normes i disposicions que estableixi el Patronat en el desenvolupament de la voluntat fundacional.
El seu domicili social és a la Carretera Santa Coloma, 12, 1-1 de Riudarenes (Girona).
L’entitat està INSCRITA a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya – Serveis de
Fundacions, per resolució de data 23 d’octubre del 1991, número d’inscripció 1918 de data 24 de febrer de 2003.
1.3 Descripció específica de les activitats desenvolupades durant l’exercici i la forma que es gestionen:
Activitats exercici 2018
La Fundació Emys és una entitat sense ànim de lucre dedicada a la conservació de la natura, en especial de les zones
humides i la tortuga d’estany (Emys orbicularis).
L’entitat treballa des d’una visió integradora, on el repte és involucrar els propietaris, gestors i usuaris del territori en
la conservació dels valors del patrimoni natural, la seva gestió sostenible i la seva conservació a llarg termini.
Tot això ho fa mitjançant el voluntariat, la custòdia del territori, la recerca, la conservació, i l’educació i la divulgació
ambiental.
RECERCA I CONSERVACIÓ
Durant l’any 2018 s’han dut a terme dues campanyes de seguiment científic de la tortuga d’estany, com és habitual.
La primera es va realitzar a la primavera (Abril-Maig), i la segona a inicis de la tardor (Setembre-Octubre). Es van
mostrejar les diferents zones humides conegudes on hi resideixen nuclis poblacionals estables de tortuga d’estany,
així com altres indrets per tal de detectar la presència de l’espècie, corresponent a una desena d’espais diferents.
En total s’ha aconseguit capturar 185 tortugues, i s’han observat 4 creies de l’any. D’aquestes 185, 152 eren adultes
(74 femelles i 77 mascles) i 33 juvenils, que representen un 17,83% del total. Aquesta proporció notable de juvenils
indica un bon èxit reproductiu de l’espècie, a nivell general, la qual cosa és clau per al manteniment de la població.
Enguany destaca l’elevat nombre de noves captures, un total de 87 exemplars dels 185 capturats (47%), la majoria de
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les quals es varen censar a la riera de Santa Maria. Aquesta dada indica que la població de tortuga d’estany gaudeix
d’un bon estat de salut, amb una alta proporció d’exemplars no censats. Tot i això cal destacar que la majoria
pertanyen a una sola localitat, en la que s’hi estima una població d’unes 378 ± 120 tortugues. En canvi, les basses de
Riudarenes acullen nuclis poblacionals molt més modestos, tot i que si les tenim en compte com a un conjunt
representen una xarxa d’hàbitats més o menys connectats, que ofereix una gran estabilitat a la població.
Els resultats d’enguany reforçen el valor de la tasca de la Fundació Emys, i ens mostren la importància de seguir
conservant i promovent l’hàbitat de l’espècie a Riudarenes, a l’hora que cal seguir monitoritzant i protegint la
població de la riera de Santa Maria.
GESTIÓ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instal·lació de 22 caixes niu d’aus i ratpenats a Maçanet de la Selva
Creació d’una nova bassa a l’aulet de PuigThió, a Maçanet de la Selva
Restauració de l’espai de la font de Sant Jordi amb el manteniment de l’espai obert i la creació d’una vedruna
i un mur de pedra seca per al foment de la herpetofauna
Finalització de l’estudi per a la gestió del Medi Natural de Riudellots de la Selva
Projecte de recuperació de la vegetació de ribera i millora de l’accessibilitat a l’alt Onyar, Vilobí
Projecte per a la conservació de la ictiofauna i el bosc de ribera a la riera de Santa Coloma, Santa Coloma de
Farners
Projecte de regulació de l’accessibilitat i l’ús públic a les gorgues de les Planes d’Hostoles
Projecte integrador de l’ecoturisme, el medi ambient i la salut a la plana de la Selva, de l’Obra Social la Caixa,
que ha permès la realització dels seguiments de tortuga d’estany i amfibis, i la gestió d’espais naturals en
custòdia com les basses o prats de dall
Projecte de prevenció de danys a les tortugues per les obres de restauració d’un col·lector i re-naturalització
de la riera de Santa Maria, a Caldes de Malavella
Signatura del conveni per a la gestió de l’espai natural dels estanys de Sils amb l’ACA, la Fundació Catalunya
la Pedrera, l’ajuntament de Sils.

CUSTÒDIA DEL TERRITORI
El nombre total d’acords de custòdia l’any 2018 és de 40, entre finques forestals, zones humides, espais fluvials i
finques agràries.
Aquest any s’ha continuat amb els assessoraments continuats a productors en custòdia dins del marc del projecte del
Rebost de Can Moragues, que es van iniciar el 2017 i s’espera continuar fins finals de 2019. Actualment comptem amb
Rovell d’Or (gallines ponedores, Riudarenes), Jérémie Piou (horta, Vidreres), Maria Riera (horta, Palafolls), Julià Masó
(horta i extensius, Sant Hilari Sacalm), Pere Armengol (extensius, Riudarenes), Ecopollastre (pollastre, Riudarenes).
Aques any s’han realitzat unes 6 visites per productor en custòdia, on s’ha ajudat als productors a planificar les
collites, introduir varietats antigues als seus cultius i millorar la fertilització per millorar el sòl i resoldre problemes
amb les plagues. Però sobretot, hem començat a implementar accions de millora per fer de les finques espais d’Alt
Valor Natural. Amb el Rovell d’Or hem iniciat una devesa d’oliveres i cultiu de secà per a la pastura de les gallines,
amb la Maria Riera i en Julià Masó, plantar marges amb aromàtiques i flors per augmentar la pol·linització i el control
biològic de plagues.
Als productors en custòdia agrària de l’entitat s’hi han afegit:
•

Cal Ferreric, productora hortícola de Breda amb 1 ha de terreny, de la qual destaquen productes de varietats
tradicionals com la col pell de galàpet, l’enciam maimó o cogombre francès. Acord firmat al gener.
Dissortadament, a mitjans d’any, Cal Ferreric va abandonar l’agricultura.

•

Julià Masó, amb finca de 3 ha a Sant Hilari Sacalm, productor hortícola i extensiu del qual destaquen les
maduixes, els gerds, els espàrrecs i patates de varietats antigues com la del buffet, o la ull de perdiu. Acord
firmat al març.
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La custòdia com a eina de conservació i gestió dels hàbitats aquàtics s'ha consolidat aquest any 2018 amb l'assoliment
d'una fita important: la signatura del conveni amb l'Agència Catalana de l'Aigua, la Fundació Catalunya la Pedrera i
l'ajuntament de Sils per a la custòdia de l'espai natural dels estanys de Sils. Aquest conveni, amb una vigència de 4
anys, amplia l'acord signat amb l'ACA el 2017 per a la riera de Santa Maria a Caldes de Malavella, i obre les portes a
implementar un pla de gestió integral de l'espai per tal de conservar-lo i recuperar-ne els valors naturals.
EDUCACIÓ I DIVULGACIÓ
L’entitat té una oferta educativa d’activitats d’educació ambiental adreçada a centres educatius, des de cicle infantil
fins a batxillerat/cicles formatius. L’oferta del catàleg és de 10 activitats diverses, no obstant això, també es realitzen
algunes activitats a mida. Aquest 2018 han participat als tallers oferts 1.126 alumnes d’entre 3 i 14 anys, amb un total
de 51 taller realitzats.
Alguns dels centres que han participat de les nostres activitats han pogut gaudir del suport econòmic del projecte Mar
al Cims de la Diputació de Girona.
La Fundació Emys realitza diversos activitats per divulgar la seva tasca i les principals problemàtiques que afecten a la
biodiversitat dels espais que custodia. Aquestes accions han arribat, de forma directa a un total de 1.830 persones.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Voluntariats Agrupaments Escoltes, Esplais i ciutadania en general a Fundació Emys 310 assistents
Activitats “El Rebost de Can Moragues, una porta a la nova agricultura” (61 activitats 628 assistents)
Camp de Treball Conservació de la natura a la Plana de la Selva (330 hores 18 participants, 4 monitors i 6
voluntaris) (28 voluntaris)
Casal ambiental d’estiu “Enlaira’t. L’Escola de vol de la natura” ( 92 assistents)
Casal ambiental d’hivern i de setmana santa ( 20 assistents)
El XXXI Concurs de dibuix de Natura de la Festa Major de Riudarenes amb 41 participants d’entre 3 i 12 anys.
Festa de Sant Ponç de Riudarenes els dia 12 i 13 de maig, caminada (22) i taller de colònia natural amb
herbes remeieres (32)
La Festa de la Tortuga amb diversos tallers i xerrades de divulgació ambiental amb 72 participants.
Participació al Congrés Nacional d’Educació Ambiental els dies 16 i 17 de novembre del 2018
Participació en el projecte Territori Singulars, juntament amb Fundació Astres, Ecosol i Idària, empresa
d’inserció SCCL amb la realització de dues línies de formació:
o Formació en Economia verda, sostenibilitat, ecologia i eficiència energètica, dins el projecte Ateneus
del SOC, titulat “Territori Singulars”. S’han realitzat en total cinc formacions, en els municipis de
Llagostera, Girona, St. Celoni, Riudarenes i Terres de l’Ebre, entre el 9 d’abril i el 29 d’octubre del
2018. El nombre de participants totals ha estat de 48. Dins d’aquestes formacions s’han realitzat 28
visites a projectes del territori i en dos dels cursos s’han realitzat pràctiques a camp directament.
o Formacions a tècnics d’entitats ambientals i socials en ecoturisme amb un total de 83 participants.
Les formacions s’han realitzat als municipis de Vic, Torredembarra, Riudarenes, Flix i Altafulla.
Jornades formatives d’Horticultura ecològica · 423 alumnes
Curs horticultura ecològica (69 hores – 21inscrits)
Curs Guiatge en l’univers de la ratafia i altres licors amb el suport de la Diputació de Girona (48 hores – 10
alumnes)

ECONOMIA VERDA
Aquest any la producció ecològica de l’Obrador de Can Moragues s’ha estabilitzat i hem impulsat dues noves
referències, la salsa de calçots i la melmelada de maduixa amb vainilla, arribant així a les 10 referències totals
produïdes sota la marca Can Moragues, melmelades i salses.
La comercialització dels productes s’ha consolidat a la resta de l’estat i ha augmentat considerablement a Benelux i a
Suïssa, permetent entrar els nostres productes a establiments de renom com Globus
Hem seguit treballant perquè bona part dels productes provinguin de finques en custòdia i aquest any hem treballat
millor en la planificació de les produccions per adaptar-les a la temporalitat, les necessitats de producció i les
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possibilitats del productor. Queda com a objectiu aconseguir acabar de lligar aquesta relació per augmentar el % de
producte de custòdia en cada melmelada.
Aquest ha estat el primer any sencer del Rebost de Can Moragues. Poc a poc hem anat construint i reforçant el
Rebost que s’ha consolidat com un punt de venta de productes ecològics de finques en custòdia amb la Fundació
Emys, però també de venta d’altres productes en custòdia provinents d’altres projectes del territori, esdevenint doncs
un espai de referència per al mercat dels productes de la custòdia agrària. L’equip s’ha consolidat amb l’Isma, la
Patrícia, en Juan i l’Eva i poc a poc ha anat desenvolupant un concepte de degustació que esperem el 2019 es
consolidi definitivament.
Hem aconseguit acostar-nos al 40% de verdures venudes de productors locals i més del 20% de varietats locals,
ajudant a impulsar una producció d’alt valor natural, impulsant l’economia de la custòdia agrícola.
En relació a les experiències, l’entitat ha realitzat activitats cada cap de setmana que han permès que en total més de
5000 persones hagin visitat o conegut la finca de Can Moragues, esdevenint un punt d’interès turístic al territori.
L’hort demostratiu en agricultura ecològica i varietats tradicionals segueix sent gestionat per treballadors de la
Fundació Emys, la Fundació Astres i voluntaris, i durant 2018 s’hi han realitzat moltes millores estructurals, en els
marges d’aromàtiques, els tancaments o la cartelleria. El més destacat aquest any 2018 ha sigut el desenvolupament
del projecte demostratiu “divulgació de la relació positiva entre l’augment de matèria orgànica en sòl, la biodiversitat
microbiana, la fertilitat i la resistència a malalties a partir de compost ric en carboni en sols hortícoles” amb la
Universitat de Barcelona, dels quals destaquen els següents resultats parcials:
•
•
•
•
•
•

Augment de la matèria orgànica en sòl, passant del 1,73% al 2,99% en un any d’aplicació del compost, fet que
implica la fixació de 4,2 tonelades de carboni.
Identificació de 36 espècies de males herbes a les quatre parcel·les de l’hort.
Mesura de la biodiversitat edàfica del sòl (MicroResp) i constatació de l’augment de l’activitat de varis grups
de microorganismes del sòl.
Reducció de l’afectació als cultius per malalties d’origen edàfic (incidència del patògen Rhizoctonia baixa del
20% al 12%).
Presentació dels resultats al XIII Congreso de Agricultura Ecológica del SEAE.
Realització d’un treball de final de grau amb alumnes de la UAB, guardonat a l’edició 2018 del “Premi a
Treballs de Fi de Grau sobre Desenvolupament Sostenible i Justícia Global de les Facultats de la UAB”

COMUNICACIÓ
Durant l’any 2018 hem elaborat i implementat el pla de Comunicació de la Fundació Emys juntament amb un protocol
de comunicació intern per a impulsar i consolidar la comunicació de l’entitat.
A més, de forma estratègica, hem creat una nova web més dinàmica on també hi hem encetat un blog per tenir a la
ciutadania informada sobre tots els nostres projectes i novetats.
DINAR NATURA EMYS
La Fundació Emys amb la col·laboració de la Xarxa de Custòdia del Territori va celebrar al Rebost de Can Moragues el
Dinar Natura Emys, un dinar benèfic per a recaptar fons per a la conservació de la tortuga d’estany i la millora del seu
hàbitat, amb la construcció de dues noves basses. El dinar va comptar amb els padrins de la Setmana de la natura
Pilarín Bayés, Albert Bosch i els Amics de les Arts, finalitzant amb un concert d’Andrea Motis, Josep Traver i Christoph
Mallinger.
Prop d’un centenar de donants van poder gaudir d’un menú pensat i elaborat per l’Ada Parellada del Semproniana,
fet només amb productes ecològics i de proximitat seguint amb la línia del que promou la Fundació Emys:
implementar l’agricultura d’Alt Valor Natural juntament amb agricultors que custodien els valors de conservació del
territori amb l’entitat.
Al dinar hi van assistir 96 persones i es van recollir 1920.56€ per a la conservació de la natura.
L’esdeveniment va generar ressò mediàtic a CCMA (corporació catalana de mitjans audiovisuals), El Punt Avui, Diari
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de Girona, Nació Digital, La Selva TV, Xarxanet, Gerió i Jornal, a més de les nombroses aparicions i mencions a xarxes
socials de diversos usuaris, entre ells les personalitats assistents al dinar.

2 - BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS
1. Imatge fidel
Els comptes anuals s’han preparat a partir dels registres comptables, havent-se aplicat les disposicions legals vigents
en matèria comptable per tal de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la
Societat.
2. Principis comptables
No ha estat necessari, ni s’ha cregut convenient per part de l’administració de l’empresa, l’aplicació de principis
comptables facultatius diferents dels obligatoris als quals es refereix l’art. 38 del Codi de Comerç i la part primera del
pla general de comptabilitat.
3. Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa
En l’elaboració dels comptes anuals corresponents a l’exercici 2018 s’han determinat estimacions i hipòtesi en funció
de la millor informació disponible a 31/12/2018 sobre els fets analitzats. És possible que esdeveniments que puguin
tenir lloc en el futur obliguin a modificar-les (a l’alça o a la baixa) en pròxims exercicis, el que es faria de forma
prospectiva, reconeixent els efectes del canvi d’estimació en els corresponents comptes anuals futurs.
4. Comparació de la informació
No existeix cap causa que impedeixi la comparació dels estats financers de l'exercici actual amb els de l'exercici
anterior.
5. Elements recollits en varies partides
No existeixen elements patrimonials de l’actiu o del passiu que figurin en més d’una partida del Balanç.
6. Correcció d’errors
No s’han detectat errors existents al tancament de l’exercici que obliguin a reformular els comptes. Els fets coneguts
posteriorment al tancament, que podrien aconsellar ajustaments en les estimacions en el tancament de l’exercici, han
estat comentades en els seus apartats corresponents.

3 - APLICACIÓ DE RESULTATS
L’Òrgan d’Administració elevarà la següent proposta de distribució de resultats a la Junta General Ordinària:
BASE DE REPARTIMENT

2018

2017

Pèrdues i guanys

28.033,06

13.733,38

Total

28.033,06

13.733,38

2018

2017

A reserves especials

28.033,06

13.733,38

Total distribuït

28.033,06

13.733,38

DISTRIBUCIÓ

Durant l’exercici econòmic no s’ha acordat, per la Junta General, la distribució de dividends a compte ni existeixen
limitacions per a la distribució de dividends.
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4 - NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ
Els criteris comptables aplicats a la valoració de les diferents partides que integren els Estats Financers, en termes
generals, estan basats en els següents criteris comptables:
1. Immobilitzat intangible
Els actius intangibles es registren pel seu cost d’adquisició i/o producció i, posteriorment, es valoren al seu cost
menys, segons procedeixi, la seva corresponent amortització acumulada i/o pèrdues per deteriorament que hagin
experimentat. Aquest actius s’amortitzen en funció de la seva vida útil.
Analitzats tots els factors, no es reconeixen immobilitzats intangibles amb vida útil indefinida.
2. Immobilitzat material
a) Cost
Els béns compresos en l’immobilitzat material s’han valorat pel preu d’adquisició o cost de producció minorat per les
corresponents amortitzacions acumulades i qualsevol pèrdua per deteriorament de valor coneguda. El preu
d’adquisició o cost de producció inclou les despeses addicionals que es produeixen necessàriament fins a la posada en
condicions de funcionament del bé.
Els costos d’ampliació, substitució o renovació que augmenten la vida útil del bé objecte, o la seva capacitat
econòmica, es comptabilitzen com a major import de l’immobilitzat material, amb el conseqüent retir comptable dels
elements substituïts o renovats. Així mateix, les despeses periòdiques de manteniment, conservació i reparació,
s’imputen a resultats, seguint el principi de meritació, com a cost de l’exercici en que s’incorren.
No s’han produït durant l’exercici partides que puguin ser considerades, segons el parer de l’Administració de
l’empresa, com a ampliació, modernització o millora del immobilitzat material.
No s’han realitzat treballs de l’empresa pel seu immobilitzat.
b) Amortitzacions
Les amortitzacions s’han establert de manera sistemàtica i racional en funció de la vida útil dels béns i del seu valor
residual, atenent a la depreciació que normalment sofreixen pel seu funcionament, sense perjudici de considerar
també l’obsolescència tècnica o comercial que pogués afectar-los.
c) Arrendaments financers
Els actius materials adquirits en règim d’arrendament financer es registren a la categoria d’actiu a que correspon el bé
arrendat, amortitzant-se segons la seva vida útil prevista seguint el mateix mètode que pels actius en propietat.
Els arrendaments es classifiquen com arrendaments financers sempre que les condicions dels mateixos transfereixin
de manera substancial els riscos i avantatges derivats de la propietat a l’arrendatari. Els altres arrendaments es
classifiquen com arrendaments operatius.
La política d’amortització dels actius en règim d’arrendament financer és similar a l’aplicada a les immobilitzacions
materials pròpies. Si no existeix la certesa raonable de què l’arrendatari acabarà obtenint el títol de propietat en
finalitzar el contracte d’arrendament, l’actiu s’amortitza en el període més curt entre la vida útil estimada i la duració
del contracte d’arrendament.
Els interessos derivats del finançament d’immobilitzat mitjançant arrendament financer s’imputen als resultats de
l’exercici d’acord amb el criteri de l’interès efectiu, en funció de l’amortització del deute.
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Deteriorament de valor dels actius materials i intangibles
A la data de tancament de cada exercici, l’empresa revisa els imports en llibres del seu immobilitzat material per
determinar si existeixen indicis de que aquests actius hagin sofert una pèrdua de valor per deteriorament.
Les correccions valoratives per deteriorament es reconeixen com una despesa en el compte de pèrdues i guanys.
Les pèrdues per deteriorament reconegudes en un actiu material en exercicis anteriors són revertides quan es
produeix un canvi en les estimacions sobre el seu import recuperable augmentant el valor de l’actiu amb abonament
a resultats amb el límit del valor en llibres que l’actiu hagués tingut de no haver-se realitzat el deteriorament.
3. Terrenys i construccions qualificats com a inversions immobiliàries
No hi ha terrenys ni construccions qualificades com a inversions immobiliàries en el balanç de l’empresa.
4. Permutes
Durant l’exercici no s’ha produït cap permuta.
5. Criteris en l’actualització de valors
No hi ha elements patrimonials que hagin actualitzat els valors en el balanç de l’empresa.
6. Instruments financers
a) Criteris emprats per a la qualificació i valoració de les diferents categories d’actius i passius financers. Criteris
aplicats per determinar el deteriorament:
Els actius financers, a efectes de la seva valoració, s’han classificat en alguna de les següents categories:
Préstecs i partides a cobrar
En aquesta categoria s’han inclòs els actius que s’han originat en la venda de béns i prestació de serveis per
operacions de tràfic de l’empresa. També s’han inclòs aquells actius financers que no s’han originat en les operacions
de tràfic de l’empresa i que no sent instruments de patrimoni ni derivats, presenten uns cobraments de quantia
determinada o determinable.
Aquests actius financers s’han valorat pel seu valor raonable que no és altra cosa que el preu de la transacció, és a dir,
el valor raonable de la contraprestació més tots els costos que li han estat directament atribuïbles.
Posteriorment, aquests actius s’han valorat pel seu cost amortitzat, imputant en el compte de pèrdues i guanys els
interessos meritats, aplicant el mètode de l’interès efectiu.
Per cost amortitzat s’entén el cost d’adquisició d’un actiu o passiu financer menys els reembossaments de principal i
corregit (en més o menys, segons sigui el cas) per la part imputada sistemàticament a resultats de la diferència entre
el cost inicial i el corresponent valor de reemborsament al venciment. En el cas dels actius financers, el cost
amortitzat inclou, a més, les correccions al seu valor motivades pel deteriorament que hagin experimentat.
El tipus d’interès efectiu és el tipus d’actualització que iguala exactament el valor d’un instrument financer a la
totalitat dels seus fluxos d’efectiu volguts per tots els conceptes al llarg de la seva vida.
Els dipòsits i fiances es reconeixen per l’import desemborsat per fer front als compromisos contractuals.
Es reconeixen en el resultat del període les dotacions i retrocessions de provisions per deteriorament del valor dels
actius financers per diferència entre el valor en llibres i el valor actual dels fluxos d’efectiu recuperables.
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Inversions mantingudes fins al venciment
Actius financers no derivats, el cobrament dels quals són fixos o determinables, que es negocien en un mercat actiu i
amb venciment fix en els quals la societat té la intenció i capacitat de conservar fins a la seva finalització. Després del
seu reconeixement inicial pel seu valor raonable, s’han valorat també al seu cost amortitzat.
Actius financers registrats a valor raonable amb canvis en resultats
En aquesta categoria s’han inclòs els actius financers híbrids, és a dir, aquells que combinen un contracte principal no
derivat i un derivat financer i altres actius financers que l’empresa ha considerat convenient incloure en aquesta
categoria en el moment del seu reconeixement inicial.
S’han valorat inicialment pel seu valor raonable. Els costos de transacció que han estat atribuïbles directament, s’han
registrat en el compte de resultats. També s’han registrat en el compte de resultats les variacions que s’hagin produït
en el valor raonable.
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
no s’han inclòs en cap altra categoria.
S’ha valorat inicialment pel seu valor raonable i s’han inclòs en la seva valoració inicial l’import dels drets preferents
de subscripció i similars, que s’han adquirit.
Posteriorment aquests actius financers es valoren pel seu valor raonable, sense deduir 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.
Derivats de cobertura
Dins d’aquesta categoria s’han inclòs els actius financers que han estat designats per cobrir un risc específic que pot
tenir impacte en el compte de resultats per les variacions en el valor raonable o als fluxos d’efectiu de les partides
cobertes.
Aquets actius s’han valorat i registrat d’acord amb la seva naturalesa.
Correccions valoratives per deteriorament
Al tancament de l’exercici, s’han efectuat les correccions valoratives necessàries per l’existència d’evidència objectiva
que el valor en llibres d’una inversió no és recuperable.
L’import d’aquesta correcció és la diferència entre el valor en llibres de l’actiu financer i l’import recuperable. S’entén
per import recuperable com el major import entre el seu valor raonable menys els costos de venda i el valor actual
dels fluxos d’efectiu futurs derivats de la inversió.
Les correccions valoratives per deteriorament, i si s’escau, la seva reversió, s’han registrat com una despesa o un
ingrés respectivament en el compte de pèrdues i guanys. La reversió té el límit del valor en llibres de l’actiu financer.
En particular, al final de l’exercici es comprova l’existència d’evidència objectiva que el valor d’un crèdit (o d’un grup
de crèdits amb similars característiques de risc valorats col·lectivament) s’ha deteriorat com a conseqüència d’un o
més esdeveniments que han ocorregut després del seu reconeixement inicial i que han ocasionat una reducció o un
retard en els fluxos d’efectiu que s’havien estimat rebre en el futur i que pot estar motivat per insolvència del deutor.
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La pèrdua per deteriorament serà la diferència entre el seu valor en llibres i el valor actual dels fluxos d’efectiu futurs
que s’han estimat que es rebran, descomptant-los al tipus d’interès efectiu calculat en el moment del seu
reconeixement inicial.
Els passius financers, a efectes de la seva valoració, s’han classificat en alguna de les següents categories:
Dèbits i partides a pagar
En aquesta categoria s’han inclòs els passius financers que s’han originat en la compra de béns i serveis per
operacions de tràfic de l’empresa i aquells que no sent instruments derivats, no tenen un origen comercial.
Inicialment, aquests passius financers s’han registrat pel seu valor raonable que és el preu de la transacció més tots
aquells costos que han estat directament atribuïbles.
Posteriorment, s’han valorat pel seu cost amortitzat. Els interessos meritats s’han comptabilitzat en el compte de
pèrdues i guanys, aplicant el mètode d’interès efectiu.
Els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tenen un tipus d’interès
contractual, així com els desemborsaments exigits per tercers sobre participacions, el pagament de les quals s’espera
que sigui a curt termini, s’han valorat pel seu valor nominal.
Els préstecs i descoberts bancaris que meriten interessos es registren per l’import rebut, net de costos directes
d’emissió. Les despeses financeres i els costos directes d’emissió, es comptabilitzen segons el criteri de la meritació en
el compte de resultats utilitzant el mètode de l’interès efectiu i s’afegeixen a l’import en llibres de l’instrument en la
mesura que no es liquiden en el període que es meriten.
Els préstecs es classifiquen com corrents llevat que la Societat tingui el dret incondicional per ajornar la cancel·lació
del passiu durant, almenys, els dotze mesos següents a la data del balanç.
Els creditors comercials no meriten explícitament interessos i es registren pel seu valor nominal.
Passius a valor raonable amb canvis en el compte de pèrdues i guanys
En aquesta categoria s’han inclòs els passius financers híbrids, és a dir, aquells que combinen un contracte principal
no derivat i un derivat financer i altres passius financers que l’empresa ha considerat convenient incloure dins
d’aquesta categoria en el moment del seu reconeixement inicial.
S’han valorat inicialment pel seu valor raonable que és el preu de la transacció. Els costos de transacció que ha estat
directament atribuïbles s’han registrat en el compte de resultats. També s’han imputat al compte de resultats les
variacions que s’hagin produït en el valor raonable.
b) Criteris emprats pel registre de la baixa d’actius financers i passius financers:
Durant l’exercici, no s’ha donat de baixa cap actiu ni passiu financer.
c) Inversions en empreses de grup, multigrup i associades:
No s’han realitzat inversions en empreses de grup, multigrup i associades.
d) Criteris emprats en la determinació dels ingressos o despeses procedents de les diferents categories d’instruments
financers:
Els interessos i dividends d’actius financers meritats amb posterioritat al moment de l’adquisició s’han reconegut com
ingressos en el compte de pèrdues i guanys. Pel reconeixement dels interessos s’ha utilitzat el mètode de l’interès
efectiu. Els dividends es reconeixen quan es declari el dret del soci a rebre’l.
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e) Instruments de patrimoni propi en poder de l’empresa:
Quan l’empresa ha realitzat alguna transacció amb els seus propis instruments de patrimoni, s’ha registrat l’import
d’aquests instruments en el patrimoni net. Les despeses derivades d’aquestes transaccions, incloses les despeses
d’emissió d’aquests instruments, s’han registrat directament contra el patrimoni net com menors reserves.
Quan s’ha desistit d’una operació d’aquesta naturalesa, les despeses derivades de la mateixa s’han reconegut en el
compte de pèrdues i guanys.
7. Existències
Les existències estan valorades al preu d’adquisició o al cost de producció. Si necessiten un període de temps superior

a l’any per estar en condicions de ser venudes, s’inclouen en aquest valor les despeses financeres oportunes.
Quan el valor net realitzable sigui inferior al seu preu d’adquisició o al seu cost de producció, s’efectuaran les
corresponents correccions valoratives.
El valor net realitzable representa l’estimació del preu de venda menys tots els costos estimats d’acabament i els
costos estimats que seran necessaris en els processos de comercialització, venda i distribució.
La Societat realitza una avaluació del valor net realitzable de les existències al final de l’exercici, dotant l’oportuna
pèrdua quan les mateixes es trobin sobrevalorades.
Quan les circumstàncies que prèviament van causar la disminució hagin deixat d’existir o quan existeixi clara
evidència d’increment en el valor net realitzable a causa d’un canvi en les circumstàncies econòmiques, es procedeix
a revertir l’import d’aquesta disminució.
8. Transaccions en moneda estrangera
No existeixen transaccions en moneda estrangera.
9. Impost sobre beneficis
La despesa per impost sobre beneficis representa la suma de la despesa per impost sobre beneficis de l’exercici així
com per l’efecte de les variacions dels actius i passius per impostos anticipats, diferits i crèdits fiscals.
La despesa per impost sobre beneficis de l'exercici es calcula mitjançant la suma de l'impost corrent que resulta de
l'aplicació del tipus de gravamen sobre la base imposable de l'exercici, després d'aplicar les deduccions que fiscalment
són admissibles, més la variació dels actius i passius per impostos anticipats / diferits i crèdits fiscals, tant per bases
imposables negatives com per deduccions.
Els actius i passius per impostos diferits inclouen les diferències temporals que s'identifiquen com aquells imports que
es preveuen pagadors o recuperables per les diferències entre els imports en llibres dels actius i passius i el seu valor
fiscal, així com les bases imposables negatives pendents de compensació i els crèdits per deduccions fiscals no
aplicades fiscalment. Aquests imports es registren aplicant a la diferència temporal o crèdit que correspongui el tipus
de gravamen a què s'espera recuperar-los o liquidar-los.
Es reconeixen passius per impostos diferits per a totes les diferències temporals imposables. Per la seva part, els
actius per impostos diferits, identificats amb diferències temporals, bases imposables negatives i deduccions
pendents de compensar, només es reconeixen en el supòsit que es consideri probable que la Societat tingui en el
futur suficients guanys fiscals contra els quals poder fer-les efectives.
En ocasió de cada tancament comptable, es revisen els impostos diferits registrats (tant actius com passius) per tal de
comprovar que es mantenen vigents, efectuant-se les oportunes correccions als mateixos d’acord amb els resultat de
les anàlisis realitzades.
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10. Ingressos i despeses: prestacions de serveis realitzats per l’empresa.
Els ingressos i despeses s’imputen en funció del principi de la meritació, és a dir, quan es produeix el corrent real dels
béns i serveis que els mateixos representen, amb independència del moment en que es produeixi el corrent monetari
o financer derivat d’ells. Concretament, els ingressos es calculen al valor raonable de la contraprestació a rebre i
representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en el marc ordinari de l’activitat, deduïts els
descomptes i impostos.
Els ingressos per interessos es meriten seguint un criteri financer temporal, en funció del principal pendent de
pagament i el tipus d’interès efectiu aplicable. Els serveis prestats a tercers es reconeixen en formalitzar l’acceptació
per part del client. Els quals, en el moment de l’emissió d’estats financers es troben realitzats però no acceptats, es
valoren al menor valor entre els costos produïts i l’estimació d’acceptació.
Els ingressos es troben valorats per l’import realment percebut i les despeses pel cost d’adquisició, havent-se
comptabilitzat segons el criteri de meritació.
11. Provisions i contingències
Els comptes anuals de la Societat recullen totes les provisions significatives en les quals és major la probabilitat que
s’hagi d’atendre l’obligació. Les provisions es reconeixen únicament partint de fets presents o passats que generin
obligacions futures. Es quantifiquen tenint en consideració la millor informació disponible sobre les conseqüències de
l’esdeveniment que les motiven i són reestimades en ocasió de cada tancament comptable. S’utilitzen per afrontar les
obligacions específiques per a les quals van ser originalment reconegudes. Es procedeix a la seva reversió total o
parcial, quan aquestes obligacions deixen d’existir o disminueixen.
12. Despeses de personal: compromisos per pensions
Les despeses de personal inclouen tots els sous i les obligacions d’ordre social obligatòries o voluntàries meritades en
cada moment, reconeixent les obligacions per pagues extres, vacances o sous variables i les seves despeses
associades.
L’empresa no realitza retribucions a llarg termini al personal.
13. Subvenciones, donacions i llegats
Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen com ingressos directament imputats al
patrimoni net i es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys com ingressos sobre una base sistemàtica i racional
de forma correlacionada amb les despeses derivades de la despesa o inversió objecte de la subvenció.
Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables es registren com passius de l’empresa fins
que adquireixen la condició de no reintegrables.
14. Combinacions de negocis
Durant l’exercici no s’han realitzat operacions d’aquesta naturalesa.
15. Negocis conjunts
No existeix cap activitat econòmica controlada conjuntament amb altra persona física o jurídica.
16. Transaccions entre parts vinculades
No existeixen transaccions entre parts vinculades.
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5 - IMMOBILITZAT MATERIAL, INTANGIBLE I INVERSIONS IMMOBILIÀRIES
Els moviments comparatius de l’exercici actual i anterior de l’immobilitzat material, intangible i inversions
immobiliàries i de les seves corresponents amortitzacions acumulades i correccions valoratives per deteriorament són
els següents:
Moviment de l'immobilitzat intangible
SALDO INICIAL BRUT
(+) Entrades
(+) Correccions de valor per actualització
(-) Sortides
SALDO FINAL BRUT

Import 2018
12.595,96
1.996,77

Import 2017
12.595,96

14.592,73

12.595,96

Moviments amortització immobilitzat intangible
SALDO INICIAL BRUT
(+) Augment per dotacions
(+) Aum. amort. acum. per efecte de l'actualització
(+) Augments per adquisicions o traspassos
(-) Disminucions per sortides, baixes i traspassos
SALDO FINAL BRUT

Import 2018
3.155,20
520,51

Import 2017
3.155,20

3.675,71

3.155,20

Moviments de l'immobilitzat material
SALDO INICIAL BRUT
(+) Entrades
(+) Correccions de valor per actualització
(-) Sortides
SALDO FINAL BRUT

Import 2018
116.222,10
96.019,05

Import 2017
16.748,40
99.473,70

63.035,45
149.205,70

116.222,10

Moviments de l'amortització de l'immobilitzat material
SALDO INICIAL BRUT
(+) Augment per dotacions
(+) Aum. amort. acum. per efecte de l'actualització
(+) Augments per adquisicions o traspassos
(-) Disminucions per sortides, baixes i traspassos
SALDO FINAL BRUT

Import 2018
16.818,94
10.077,59

Import 2017
13.146,88
3.672,06

1.877,52
25.019,01

16.818,94

6 - BÉNS DE PATRIMONI CULTURAL
L’Entitat no té Béns de Patrimoni Cultural.

7 - ACTIUS FINANCERS
1. Informació sobre els actius financers de la societat:
a) Actius financers a llarg termini:
A continuació es detallen els actius financers a ll/t atenent a les categories establertes en la norma de registre i
valoració novena:
Crèdits, derivats i altres lt
SALDO INICIAL
(+) Altes
(+) Traspassos i altres variacions
(-) Sortides i reduccions
(-) Traspassos i altres variacions
SALDO FINAL

Import 2018

Total actius financers lt
SALDO INICIAL
(+) Altes
(+) Traspassos i altres variacions
(-) Sortides i reduccions
(-) Traspassos i altres variacions
SALDO FINAL

Import 2018

Import 2017

430,00

430,00
Import 2017

430,00

430,00
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b) Actius financers a curt termini:
A continuació es detallen els actius financers a c/t atenent a les categories establertes en la norma de registre i
valoració novena:
Crèdits, derivats i altres ct
Actius a valor raonable amb canvis en pig
Inversions mantingudes fins al venciment
Préstecs i partides a cobrar
Actius disponibles per a la venda
Derivats de cobertura
TOTAL

Import 2018

Import 2017

50.533,53

32.771,85

50.533,53

32.771,85

Total actius financers ct
Actius a valor raonable amb canvis en pig
Inversions mantingudes fins al venciment
Préstecs i partides a cobrar
Actius disponibles per a la venda
Derivats de cobertura
TOTAL

Import 2018

Import 2017

50.533,53

32.771,85

50.533,53

32.771,85

c) Traspassos o reclassificacions d’actius financers:
No existeixen traspassos o reclassificacions dels actius financers.
2. Correccions per deteriorament del valor originades pel risc de crèdit:
No existeixen correccions per deteriorament del valor originades pel risc de crèdit.
3. Empreses del grup, multigrup i associades:
L’empresa FUNDACIO PRIVADA EMYS - RECERCA I CONSERVACIÓ DEL no té vinculació amb empreses que puguin ser
considerades com a empreses del grup, multigrup o empreses associades.

8 - PASSIUS FINANCERS
1. Informació sobre els passius financers de la societat:
a) Passius financers a llarg termini:
A continuació es detallen els passius financers a ll/t atenent a les categories establertes en la norma de registre i
valoració novena:
Deutes amb entitats de crèdit lt
Dèbits i partides a pagar
Passius a valor raonable amb canvis en pig
Altres
TOTAL

Import 2018
37.946,10

Import 2017

Derivats i altres lt
Dèbits i partides a pagar
Passius a valor raonable amb canvis en pig
Altres
TOTAL

Import 2018
24,35

Import 2017
24,35

24,35

24,35

Total passius financers lt
Dèbits i partides a pagar
Passius a valor raonable amb canvis en pig
Altres
TOTAL

Import 2018
37.970,45

Import 2017
24,35

37.970,45

24,35

37.946,10
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b) Passius financers a curt termini:
A continuació es detallen els passius financers a c/t atenent a les categories establertes en la norma de registre i
valoració novena:
Deutes amb entitats de crèdit ct
Dèbits i partides a pagar
Passius a valor raonable amb canvis en pig
Altres
TOTAL

Import 2018
546,69

Import 2017
33.488,85

546,69

33.488,85

Derivats i altres ct
Dèbits i partides a pagar
Passius a valor raonable amb canvis en pig
Altres
TOTAL

Import 2018
10.573,76

Import 2017
39.892,12

10.573,76

39.892,12

Total passius financers ct
Dèbits i partides a pagar
Passius a valor raonable amb canvis en pig
Altres
TOTAL

Import 2018
11.120,45

Import 2017
73.380,97

11.120,45

73.380,97

9 - FONS PROPIS
La composició d’aquest apartat és el següent:
Capital
Reserves
Resultats negatius exercicis anteriors
Resultat de l’exercici
TOTAL

Exercici 2018
10.040,76
27.815,25
0,00
28.033,06
65.889,07

10 - SITUACIÓ FISCAL
Per tal de complir amb la normativa que descriu l’article 3.10 de la Llei 49/2002 de 23 de desembre de règim fiscal de
les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals del mecenatge, l’entitat facilita la següent informació:
1. Identificació de rendes exemptes i no exemptes d’impost de societats
La totalitat de les rendes obtingudes per la Fundació estan exemptes de l’impost de societats; per tant, la totalitat
d’aquestes estan classificades com a Rendes Exemptes en el següent detall:
2018
Art. 6 i 7 de la Llei 49/2002
1.a) Donatius i donacions (incloses les de concepte "dotació patrimonial").
1.b) Quotes d'associats, col·laboradors o benefactors.
1.c) Subvencions a l'explotació.
2) Dividends, participació en beneficis de societats, interessos, cànons i lloguers.
3) Adquisicions o transmissions de béns, drets...
4) Les obtingudes de les següent explotacions econòmiques:
4.9) Estudi, protecció i divulgació del patrimoni natural
TOTAL

RENDES EXEMPTES
INGRESSOS
DESPESES

97.602,12

71.652,07
169.254,19

152.239,17
152.239,17

2. Despeses, ingressos i inversions detallats per activitats realitzades
Els ingressos i les despeses detallades per activitats realitzades s’informen en l’epígraf nº 12 d’aquesta memòria
“Informació Segmentada”.
Pàgina 15

FUNDACIO PRIVADA EMYS - RECERCA I CONSERVACIÓ DEL

G17761685

MEMÒRIA 2018

Pel que fa a les inversions separades per activitats, al llarg del 2018 l’entitat no ha realitzat cap tipus d’inversió.
3. Rendes destinades a fins d’interès general (Art. 3.2 Llei 49/2002)
Totes les rendes obtingudes per la Fundació han estat destinades a activitats amb fins d’interès general:
Rendes destinades a fins d’interès general
Activitats culturals
TOTAL RENDES DESTINADES A F.I.G.
TOTAL RENDES EXERCICI 2018
% DE RENDES DESTINADES A F.I.G.
RENDES NO DESTINADES A F.I.G.

Ingressos
169.254,19
169.254,19
169.254,19
100,00%
0,00

Despeses
-152.239,17
-152.239,17
-152.239,17
100,00%
0,00

Resultat
17.015,02
17.015,02
17.015,02
100,00%
0,00

Totes les rendes obtingudes pel patronat han estat destinades a activitats amb fins d’interès general.
4. Retribucions satisfetes als Patrons, Representants o Membres dels Òrgans de Govern
Durant l’exercici 2018 el càrrec de Patró no ha estat retribuït, per tant no s’ha satisfet cap mena de retribució.
5. Participacions en Societats Mercantils
La Fundació participa en la següent cooperativa a data de tancament de l’exercici 2018:
-

Cooperativa Territoris Singulars, amb una participació del 14,286%

6. Convenis de col·laboració i activitats de mecenatge
La Fundació no ha realitzat cap conveni de col·laboració, ni tampoc realitza cap activitat que es pugui considerar de
mecenatge.
7. Indicació del destí del patrimoni de l’entitat en cas de dissolució
Destinat al manteniment del centre i serveis de la Fundació que substitueixin amb una altra personalitat jurídica o
dependència; i en el seu defecte, s’adjudicaran a altres entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues.
1. Impost sobre beneficis
La despesa per l'impost sobre beneficis de l'exercici està format per dos components: la despesa per impost corrent i
la despesa per impost diferit.
La despesa per impost corrent sorgeix de la cancel·lació de les retencions i pagaments a compte així com del
reconeixement del passiu o actiu per impost corrent. La despesa per impost diferit es correspon amb el
reconeixement i la cancel·lació dels actius i passius per impost diferit.
2. Altres tributs
Les disposicions legals vigents en matèria tributària, estableixen que les liquidacions d'impostos no es consideren
definitives fins que no hagin estat inspeccionades per les autoritats fiscals o transcorri el termini de prescripció de
quatre anys.
La direcció de la Societat entén que, dels impostos a què està sotmesa l'Entitat, no existeixen contingències d'imports
significatius que poguessin derivar-se de la revisió dels anys oberts a inspecció.
No existeixen contingències fiscals ni sobre esdeveniments posteriors al tancament que suposin una modificació de la
normativa fiscal que afecti els actius i passius fiscals registrats.
A causa del fet que determinades operacions tenen diferent consideració a l’efecte de la tributació de l’impost sobre
societats i l’elaboració d’aquests comptes anuals, la base imposable de l’exercici difereix del resultat comptable.
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A continuació es detallen les diferències temporals deduïbles i imposables registrades en el balanç al tancament de
l’exercici:
Correccions Temporàries
Descripció
Règim fiscal entitats sense finalitats lucratives (Llei 49/2002)
Total

Augment
152.239,17
152.239,17

Disminució
169.254,19
169.254,19

L’antiguitat i termini previst de recuperació fiscal dels crèdits per bases imposables és la següent:
Exercici
2017

Base Pendent
4.417,71

3. Incentius fiscals
No s’ha adquirit cap compromís en relació a Incentius Fiscals.
4. Provisions derivades de l’impost sobre beneficis
No existeixen provisions derivades de l’impost sobre beneficis.
5. Esdeveniments posteriors al tancament
No es produeixen esdeveniments posteriors al tancament que suposin una modificació de la normativa fiscal que
afecti als actius i passius fiscals registrats

11 - INGRESSOS I DESPESES
La partida del compte de pèrdues i guanys es desglossa de la següent manera:
1. Aprovisionaments:
Aprovisionaments
Consum de mercaderies
a) Compres, netes devol. i dte. de les quals:
- nacionals
b) Variació d'existències
Consum mat.primeres i altres materials consumibles
a) Compres, netes devol. i dte. de les quals:
- nacionals
b) Variació d'existències

Import 2018
15.518,56
15.518,56
15.518,56

Import 2017
21.096,49
21.096,49
21.096,49

82.636,56
82.636,56
82.636,56

2. Ajuts Concedits:
Concepte
Ajuts Concedits

Import 2018
1.827,05

Import 2017

3. Les càrregues socials de la partida de “Despeses de personal” es desglossen de la següent forma:
Concepte
Càrregues socials
a) Seguretat Social a càrrec de l'empresa
b) Aportacions i dotacions per pensions
c) Altres càrregues socials

Import 2018
34.280,17
34.280,17

Import 2017
21.767,11
21.767,11

Import 2018
109.882,72
1.827,05
108.055,67

Import 2017
120.771,72

4. El desglossament d’”Altres despeses d’explotació” corresponen a:
Concepte
Altres despeses d'explotació
a) Pèrdues i deteriorament oper. comercials
b) Resta de despeses d'explotació

120.771,72

Pàgina 17

FUNDACIO PRIVADA EMYS - RECERCA I CONSERVACIÓ DEL

G17761685

MEMÒRIA 2018

12- SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS
Els saldos i moviments i l'origen de les subvencions, donacions i llegats rebuts que apareixen en el Balanç, es mostren
en els següents quadres:
Subvencions, etc., atorgats per tercers
Que apareixen en patrimoni net del balanç
Imputats en el compte de pèrdues i guanys
Deutes a llarg termini transformables en subvencions

Import 2018
84.870,74
97.602,12

Import 2017
21.000,00
149.481,01

Subvencions de capital
Durant l’exercici econòmic les subvencions de capital rebudes es corresponen a:
Terreny (RAMON VILAHUR)
Carasso (CAN MORAGUES)
Proximitat GENCAT
TOTAL

Saldo a 31.12.17
21.000,00
0,00
0,00
21.000,00

Atorgades al 2018
21.100,00
35.000,00
34.873,95
90.973,95

Traspàs a Resultats
0,00
0,00
27.103,21
27.103,21

Saldo a 31.12.18
42.100,00
35.000,00
7.770,74
84.870,74

Tal i com es detall en les normes de valoració, les subvencions de capital s’imputen a resultats de l’exercici en
proporció a la depreciació experimentada durant el període pels actius finançats.
Donacions i Llegats
Al llarg de l’exercici s’ha rebut una donació d’un Terreny per part de RAMON VILAHUR.
Subvencions i donacions a l’explotació
En quan a les subvencions i donacions a l’explotació rebudes durant l’exercici econòmic, les podem classificar de la
següent manera:
Entitat Subvencionadora
Fundació LA CAIXA
Fundación BIODIVERSIDAD
Diputació de Girona
Servei Ocupació Catalunya
TOTAL

Import Subvencionat
12.500,00
20.118,74
9.670,00
10.870,00
53.158,74

Descripció de la Subvenció
Projecte Tortuga d’estany
Conservació Emys
Mar als Cims
Formació

L’Entitat ha realitzat totes les actuacions exigides pel compliment de les condicions de la concessió i, en relació amb
les condicions de manteniment futur, l’Entitat, en la data de formulació de la Memòria Econòmica està portant a
terme el comportament exigit com condició i no existeixen dubtes raonables que la societat alterarà el seu
comportament en el període exigit.

13 -APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS FUNDACIONALS
Càlcul pel qual es determina si s’ha destinat a les finalitats fundacionals el percentatge legalment establert dels
beneficis.
La totalitat dels béns i drets que formen part dels fons social es troben vinculats directament al compliment dels fins
propis de la Fundació.
La llei 5/2001, de 2 de maig, de Fundacions, en el seu article 33, estableix l’aplicació obligatòria d’almenys el 70% dels
ingressos en el termini de tres exercicis, a comptar des de l’inici del següent al de l’acreditació comptable. L’Entitat
s’ha ajustat al que marca la llei i en el present exercici ja ha superat aquest percentatge mínim.
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El càlcul és el següent:
Any

Ingressos

Despeses

Diferència

2016

142.747,37

142.016,85

730,52

2017

231.730,07

208.137,36

23.592,71

2018

152.239,17

169.254,19

17.015,02

Destinat a fins propis
2016

2017

Fins Aliens
2018

730,52
23.592,71
17.015,02

Import

%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

Ingressos: Recull la totalitat d’ingressos de l’exercici després d’impostos.
Despeses: Recull les despeses d’explotació i les despeses financeres necessàries per a realitzar els objectius fundacionals.

14 - OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES
Totes les operacions realitzades per la Societat amb parts vinculades, pertanyen al seu tràfic ordinari i s'efectuen en
condicions de mercat.
La Societat no informa sobre les operacions amb parts vinculades ja que:
•
•
•
•

Pertanyen al tràfic ordinari de l’empresa.
S’efectuen en condicions normals de mercat.
Són d’escassa importància quantitativa.
Manquen de rellevància per a expressar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de
l’empresa.

Tanmateix l’empresa posa a disposició de l’Administració Pública, així com dels socis, el detall d’aquesta informació a
la seu social.
Els administradors de la Societat no han cobrat remuneracions per cap concepte.

13 - ALTRA INFORMACIÓ
La mitjana de treballadors de la Societat, agrupada per homes i dones és la següent:
Treballadors

HOMES
3,10

DONES
3,59

L’empresa no té acords que no figurin en el balanç.

14 - INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT I DRETS D'EMISSIÓ DE GASOS D'EFECTE HIVERNACLE
Els sotasignats, com Administradors de la Societat esmentada, manifesten que en la comptabilitat corresponent als
presents comptes anuals NO existeix cap partida de naturalesa mediambiental que hagi de ser inclosa en la Memòria
d’acord a les indicacions de la tercera part del Pla General de Comptabilitat (Real Decret 1514/2007, de 16 de
Novembre).
Durant l’exercici, no s'ha produït cap moviment a la partida de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle.

15 - INFORMACIÓ SOBRE ELS AJORNAMENTS DE PAGAMENT EFECTUATS A PROVEÏDORS.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA. «DEURE D'INFORMACIÓ» DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE
JULIOL
Els pagaments realitzats als proveïdors així com el saldo pendent a data de tancament de l'exercici no difereixen
substancialment del termini legal de pagament.
RIUDARENES, a 30 de març de 2019.
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