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FUNDACIÓ PRIVADA ACSAR 
Balanç de Situació comparatiu  

a 31 de desembre de 2018 i 2017 
 

(Expressat en Euros) 
 

ACTIU

Notes de 
la 

memòria Exercici 2018 Exercici 2017
ACTIU NO CORRENT        871,21       1.215,54   
Immobilitzat intangible 4.1 i 5.3 0,00 0,00
Immobilitzat material 4.2 i 5.1        871,21       1.215,54   
Immobilitzat financer 0,00 0,00
ACTIU CORRENT 173.250,23 236.952,76
Usuaris,patrocinadors i deutors de les activitats i 
altres comptes a cobrar 4.3 i 9 106.536,05 210.434,81
Altres deutors 9 i 12 106.536,05 210.434,81
Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00
Efectiu i altres actius líquids equivalents 9 66.714,18 26.517,95
Tresoreria 9 66.714,18 26.517,95
TOTAL ACTIU 174.121,44 238.168,30

 
 

PATRIMONI NET I PASSIU

Notes de 
la 

memòria Exercici 2018 Exercici 2017
PATRIMONI NET -73.889,23 -89.039,08
Fons propis 11 -73.889,23 -89.039,08
Fons dotacionals o fons socials 11 30.000,00 30.000,00
Fons dotacionals o fons socials 30.000,00 30.000,00
Excedents d'exericicis anteriors 11 -119.039,08 -90.698,32
Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) 3  i 11 15.149,85 -28.340,76
PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00
Deutes a llart g termini 10 0,00 0,00
Deutes amb entitats de crèdit 10 0,00 0,00
PASSIU CORRENT 4.3 248.010,67 327.207,38
Provisions a curt termini 48.130,37 0,00
Deutes a curt termini 10 67.934,06 58.154,64
Deutes amb entitats de crèdit 10 3.490,49 13.678,06
Altres deutes a curt termini 10 64.443,57 44.476,58
Creditors per activitats i altres comptes a pagar 10 37.666,63 55.673,74
Creditors varis 10 32.741,22 34.032,58
Personal (remuneracions pendents de pagament) 10 2.602,60 18.064,42
Passius per impost corrent i altres deutes amb les 
Administracions Públiques 13.2 2.322,81 3.576,74
Periodificació 94.279,61 213.379,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 174.121,44 238.168,30  
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FUNDACIÓ PRIVADA ACSAR 

Compte de pèrdues i guanys comparatiu  
corresponent als exercicis tancats  
a 31 de desembre de 2018 i 2017 

 
(Expressat en Euros) 

 
Notes de 

la 
memòria Exercici 2018 Exercici 2017

Ingressos per a les activitats 14    231.563,89        69.295,28   
Vendes i prestacions de serveis 14      30.023,60          2.050,00   
Subvencions, donacions i altres ingressos 12    221.797,28        67.245,28   
Reintegrament de subvencions,donacions i llegats 
rebuts -20.256,99  0,00  
Aprovisionaments -3.646,87 -300,06 
Despeses de personal -74.266,90 -54.851,19 
Altres despeses d'explotació -147.830,84 -41.606,78 
Serveis exteriors -146.182,48 -41.475,73 
      Arrendaments i cànons -5.926,06 -4.671,48 

Serveis professionals independents -39.100,87 -25.369,47 
Primes d’assegurances -309,39 -305,33 
Serveis bancaris -689,51 -923,99 
Publicitat i propaganda i relacions públiques 0,00 -531,30 
Subministraments   0,00 -223,39 
Altres serveis -100.156,65 -9.450,77 

Tributs -262,10 -131,05 
Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per 
operacions de les activitats -1.386,26 0,00 
Amortització de l'immobilitzat 5 .1 -344,33 -150,72 
Altres resultats 9.674,90 -341,41 
RESULTAT D'EXPLOTACIO 15.149,85  -27.954,88  
Ingressos financers 0,00 0,00
Despeses financeres 0,00  -385,88  
RESULTAT FINANCER 0,00 -385,88
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 3 15.149,85 -28.340,76
Impostos sobre beneficis 4.12  -  - 
RESULTAT DE L'EXERCICI 3 15.149,85 -28.340,76
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FUNDACIÓ PRIVADA ACSAR 

Estat de canvis en el patrimoni net  
corresponent a l’exercici anual finalitzat  

a 31 de desembre de 2018 
 

(Expressat amb Euros) 
 

Fons 
Dotacional

Excedents 
d'exercicis 
anteriors

Excedent/ 
Dèficit de 
l’exercici

TOTAL

SALDO FINAL DE L'ANY 2016 30.000,00 -87.650,44 -3.047,88 -60.698,32

Ajustaments per canvi de criteri 2016 - - - -
Ajustaments per errors 2016 - - - -
SALDO AJUSTAT, INICI L'ANY 2017 30.000,00 -87.650,44 -3.047,88 -60.698,32
Excedent-dèficit de l'exercici - - -28.340,76 -28.340,76
Total ingressos i despeses reconeguts en 
el patrimoni net

- - - -

Altres variacions del patrimoni net - -3.047,88  3.047,88  0,00 
SALDO FINAL DE L'ANY 2017 30.000,00 -90.698,32 -28.340,76 -89.039,08
Ajustaments per canvi de criteri 2017 - - - -
Ajustaments per errors 2017 - - - -
SALDO AJUSTAT, INICI L'ANY 2018 30.000,00 -90.698,32 -28.340,76 -89.039,08
Excedent-dèficit de l'exercici - - 15.149,85 15.149,85
Total ingressos i despeses reconeguts en 
el patrimoni net

- - - -

Altres variacions del patrimoni net - -28.340,76  28.340,76  0,00 
SALDO FINAL DE L'ANY 2018 30.000,00 -119.039,08 15.149,85 -73.889,23
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1. Activitat de l’entitat. 
 

La Fundació ACSAR es constitueix el març de 2005. Recull i pretén posar en valor 
l’experiència i trajectòria pionera de l’Associació ACSAR, que des dels anys 
setanta ha estat referent en matèria d’asil i refugi a Catalunya i Espanya. 
 
La raó de ser de la Fundació és transformar la praxi i l’assistència directa en 
coneixement i aprenentatge, a fi de contribuir a la reflexió i el debat sobre els 
fenòmens de mobilitat internacional i de diversitat i cohesió social. L’objectiu 
últim és contribuir a la construcció d’una societat plural i diversa alhora que 
promoure la igualtat de drets de ciutadania. 
 
L’activitat duta a terme fins ara per part de la Fundació ACSAR s’alinea amb els 
objectius d'estudiar el fenomen de la immigració a Catalunya i Espanya en el marc 
europeu i internacional, sensibilitzar la societat fomentant debats que facilitin el 
coneixement i respecte mutu entre els diferents col·lectius, prestigiar i divulgar el 
concepte d’asil, donar suport a les iniciatives col·lectives de barris i pobles per tal 
de fomentar la cohesió social i l’intercanvi cultural, així com oferir tallers de 
formació dirigits a l’administració pública local, entitats i altres professionals de 
cara a una adequada gestió de la realitat social fruit del fet migratori. 
 
L’any 2012 la Fundació ACSAR inicia una etapa de renovació empesa per un 
context de crisi multidimensional que fa necessari reafirmar i reforçar la missió de 
contribuir a la construcció d’una societat plural i diversa, en igualtat de drets i que 
aprofundeixi en el desenvolupament d’oportunitats de cara a la satisfacció de les 
necessitats bàsiques i dels interessos estratègics de la ciutadania, alhora que 
reforçar la vessant dels deures i responsabilitats necessaris per a una convivència 
democràtica. És en aquest entorn que el pensament i anàlisi de noves polítiques 
públiques que afavoreixin els processos de mobilitat humana i de cohesió social 
es fan més necessaris que mai. 
 
Actualment l'entitat articula la consecució dels seus objectius a través de les 
següents línies de treball:   
 

 Asil i protecció internacional 
 Cohesió i mobilitat social 
 Gestió de la Diversitat en el món laboral 
 Gestió de la Diversitat religiosa 
 Drets i ciutadania 
 Llengua i diversitat 
 Retorn voluntari 
 Migracions i desenvolupament 
 Projectes d’anàlisi i sensibilització respecte al tràfic d’éssers humans amb finalitats 

d’explotació sexual i/o laboral 
 Execució d’activitats de Cooperació Internacional el Desenvolupament. 
 Defensa dels drets humans, especialment en relació al dret d’asil i refugi. 
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Fundació Privada Acsar  és una entitat declarada d’utilitat pública i està acollida 
als beneficis fiscals de la Llei 49/2002.   
     

Les activitats dutes a terme per la fundació a l’exercici 2018 estan detallades a la 
memòria d’activitats. 
 
La Fundació  Privada  Acsar és una entitat que en  la seva activitat fundacional té 
en compte promoure condicions d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i 
homes. 
 
La Fundació té la seva seu social a Barcelona, carrer Via Laietana, número 16, 1ª 
planta, despatx 123, (08003). 
 
 
2. Bases de presentació dels comptes anuals. 

 
2.1. Imatge fidel. 
 
La Fundació manifesta que els comptes anuals, que es composen de balanç, 
compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net i d’una memòria, 
representen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats 
de la Fundació. 
 
No han existit raons excepcionals que recomanin la no aplicació de disposicions 
legals en matèria de comptabilitat durant l’exercici 2018, per poder mostrar la 
imatge fidel a que fa referència el “Pla de Comptabilitat de les fundacions i 
associacions a la legislació de la Generalitat de Catalunya” aprovat mitjançat 
Decret 259/2008. 
 
L’entitat per dimensió pot presentar els comptes anuals amb el model simplificat 
establert per el Decret 259/2008. 
 
No és necessari incloure informació complementària a la que facilitin els estats 
comptables i la present memòria, que integren aquesta rendició de comptes, ja 
que el Patronat de la Fundació entén que són prou expressives de la imatge fidel 
del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Fundació. 
 
La Fundació al tancament del present exercici presenta un patrimoni net negatiu 
de -73.889,23 euros, per l’exercici 2017 va ser de -89.039,08 euros, fruit de les 
pèrdues acumulades dels darrers exercicis. El Patronat, així com la direcció de 
l’entitat, estant analitzant aquesta problemàtica per poder-la solventar a curt 
termini i que no es generi cap problema de liquiditat que pugui comportar greus 
problemes per l’entitat. 
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2.2.  Principis comptables no obligatoris aplicats. 
 

El desenvolupament del procés comptable de l’exercici i la confecció de la 
present rendició de comptes no ha suposat la vulneració de cap principi 
comptable obligatori al que fa referència l’article 38 del Codi de Comerç i la 
primera part del “Pla de Comptabilitat de les fundacions i associacions a la 
legislació de la Generalitat de Catalunya” aprovat mitjançat Decret 259/2008. 
 
2.3.  Comparació de la informació. 
 
No existeix cap causa que impedeixi la comparació dels estats financers de 
l’exercici actual amb l’anterior exercici. 
 
2.4.  Agrupació de partides. 
 
A efectes de facilitar la comprensió del balanç abreujat, compte de pèrdues i 
guanys abreujats i l’estat de canvis en el patrimoni net abreujat, els estats, es 
presenten de manera agrupada, presentant-se els anàlisis requerits en les notes 
corresponents de la memòria. 
 
2.5.  Elements recollits en diverses partides. 
 
No hi ha elements de naturalesa similar inclosos en diferents partides dins del 
balanç de situació abreujat. 
 
No hi ha operacions que puguin ser catalogades com d’interrompudes a efectes 
de la seva presentació anual al compte de pèrdues i guanys abreujats. 
 
2.6.  Canvis en criteris comptables.  
 
No s’han realitzat canvis en criteris comptables. 
 
2.7.  Correcció d’errors. 
 
No s’han detectat errors existents al tancament de l’exercici que obliguin a 
reformular els comptes anuals i en conseqüència no ha estat necessari realitzar 
cap ajustament ni correcció amb transcendència en l’exercici actual o anteriors. 
 
2.8. Principi d’entitat en funcionament. 
 
La Fundació ha incorregut en pèrdues continuades en els darrers exercicis, a 
excepció del present exercici que ha obtingut un excedent de 15.149,85 euros, 
provocant en el patrimoni net una disminució important fins arribar a un import 
de -73.889,23 euros a 31 de desembre de 2018 però, s’ha aconseguit tenir la 
tresoreria més alta dels darrers sis exercicis, i aquest any 2018 ha obtingut 
excedent trencant una tendència negativa dels últims exercicis. 
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Aquest canvi al present exercici està relacionat en gran part als projectes amb els 
que estant treballant a Grècia, i que a priori finalitzaran al 2019/2020. 
 
3. Aplicació de resultats 

 
La Fundació ha obtingut un excedent de 15.149,85 euros i el Patronat ha acordat 
complint les disposicions legals la següent distribució: 

 
Bases de repartiment 2018 2017 

Dèficit de l’exercici 15.149,85 -28.340,76 
Aplicació a   

Excedents  negatius exercicis anteriors - -28.340,76 
Compensació d’excedents negatius  15.149,85  

                Total aplicació                                              15.149,85                  -28.340,76 
 

4. Normes de registre i valoració 
 

4.1. 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. Aquests actius s'amortitzen en funció de la seva vida útil. 

L’entitat reconeix qualsevol pèrdua que hagi pogut produir-se en el valor registrat 
d'aquests actius amb origen en el seu deteriorament, els criteris per al 
reconeixement de les pèrdues per deteriorament d'aquests actius i, si escau, de 
les recuperacions de les pèrdues per deteriorament registrades en exercicis 
anteriors són similars als aplicats per als actius materials.  

a. Aplicacions informàtiques 

Els costos d'adquisició i desenvolupament incorreguts en relació amb els sistemes 
informàtics bàsics en la gestió de la Fundació i els costos de desenvolupament i 
posada en funcionament de la web de la Fundació es registren a càrrec de 
l'epígraf “Aplicacions informàtiques” del balanç de situació. 

Els costos de manteniment dels sistemes informàtics es registren a càrrec del 
compte de resultats de l'exercici en que s'incorren. 

L'amortització de les aplicacions informàtiques es realitza linealment en un 
període de quatre anys.  

L'amortització de les marques o patents es realitza linealment en un període de 
deu anys.  

L’entitat no té a la seva comptabilitat cap dret sobre béns cedits en ús 
gratuïtament i tampoc té cap immobilitzat intangible amb vida útil indefinida.  
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4.2. Immobilitzat material: 
 
Els béns compresos en l'immobilitzat material es valoren a preu d'adquisició o al 
cost de producció.  
 
Formen part de l'immobilitzat material els costos financers corresponents al 
finançament dels projectes d'instal·lacions tècniques el període de construcció 
de les quals supera l'any, fins a la preparació de l'actiu per al seu ús.  
 
Els costos de renovació, ampliació o millora són incorporats a l'actiu com major 
valor del bé exclusivament quan suposen un augment de la seva capacitat, 
productivitat o prolongació de la seva vida útil. 
 
Les despeses periòdiques de manteniment, conservació i reparació s'imputen a 
resultats, seguint el principi de l'import, com cost de l'exercici  en què 
s'incorren. 
 
La Fundació no ha incorregut en cap cost de desmantellament o retirada i 
tampoc en cap cost de rehabilitació del lloc on s’ubica un actiu. 
 
L'amortització d'aquests actius comença quan els actius estan preparats per a l'ús 
per al qual van ser projectats. 
 
L'amortització es calcula, aplicant el mètode lineal, sobre el cost d'adquisició 
dels actius menys el seu valor residual.  
 
Les dotacions anuals en concepte d'amortització dels actius materials es 
realitzen amb contrapartida en el compte de resultats i, bàsicament, equivalen 
als percentatges d'amortització determinats en funció dels anys de vida útil 
estimada, com terme mitjà, dels diferents elements. 
 
El anys de vida dels elements de l’immobilitzat material són els següents: 
 

Descripció Anys de vida 
útil 

Instal.lacions 10 anys 
Equips informàtics 4 anys 

 
Els valors residuals i les vides útils es revisen, ajustant-los, si escau, en la data de 
cada balanç.  
 
Deteriorament del valor dels actius materials 
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A la data de cada balanç de situació, la Fundació revisa els imports en llibres 
dels seus actius materials per a determinar si existeixen indicis que aquests actius 
hagin sofert una pèrdua per deteriorament de valor. Si existeix qualsevol indici, 
l'import recuperable de l'actiu es calcula amb l'objecte de determinar l'abast de 
la pèrdua per deteriorament de valor (si l'hagués). En cas que l'actiu no generi 
fluxos d'efectiu que siguin independents d'altres actius, la Fundació calcula 
l'import recuperable de la unitat generadora d'efectiu a la qual pertany l'actiu.  
 
L'import recuperable és el major valor entre el valor raonable menys el cost de 
venda i el valor d'ús. Al avaluar el valor d'ús, els futurs fluxos d'efectiu estimats 
s'han descomptat al seu valor actual utilitzant un tipus de descompte abans 
d'impostos que reflecteix les valoracions actuals del mercat pel que fa al valor 
temporal dels diners i els riscos específics de l'actiu per al qual no s'han ajustat 
els futurs fluxos d'efectiu estimats.  
 
Si s'estima que l'import recuperable d'un actiu (o una unitat generadora 
d'efectiu) és inferior al seu import en llibres, l'import de l'actiu (o unitat 
generadora d'efectiu) es redueix al seu import recuperable. Immediatament es 
reconeix una pèrdua per deteriorament de valor com despesa.  
 
Quan una pèrdua per deteriorament de valor reverteix posteriorment, l’import en 
llibres de l'actiu (unitat generadora d'efectiu) s'incrementa a l'estimació revisada 
del seu import recuperable, però de tal manera que l’importa en llibres 
incrementat no superi l'import en llibres que s'hauria determinat de no haver-se 
reconegut cap pèrdua per deteriorament de valor per a l'actiu (unitat generadora 
d'efectiu) en exercicis anteriors.  
 
Immediatament es reconeix una reversió d'una pèrdua per deteriorament de 
valor com ingrés. 

 

 4.3. Actius financers i passius financers 

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 la fundació. També s'han 
inclòs aquells actius financers que no s'han originat en les operacions de tràfic de 
la fundació i que no sent instruments de patrimoni ni derivats, presenten uns 
cobraments de quantia determinada o determinable.  

En aquesta categoria també s’han inclòs els actius financers que tenen la 
categoria d’instruments de patrimoni.  

  Passius financers a cost amortitzat 
 
En aquesta categoria s’inclouen els dèbits per operacions comercials i operacions 
no comercials. Aquests recursos aliens es classifiquen com a passius corrents. 
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Aquests deutes es reconeixen inicialment al seu valor raonable ajustat pels costos 
de transacció directament imputables, registrant-se posteriorment pel seu cost 
amortitzat segons el mètode del tipus d’interès efectiu. 
 
No obstant, els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un 
any i que no tinguin un tipus d’interès contractual es valoren, tant en el moment 
inicial com posteriorment, pel seu valor nominal. 
 

Els creditors no reporten explícitament interessos i es registren pel seu valor 
nominal.  

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 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 si 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. 

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.  

4.4. Ingressos i despeses  
 
Els ingressos i despeses s'imputen en funció del principi de meritament, és a dir, 
quan es produeix el corrent real de béns i serveis que els mateixos representen, 
amb independència del moment que es produeixi el corrent monetari o financer 
derivat d'ells. Concretament, els ingressos es calculen al valor raonable de la 
contra prestació a rebre i representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els 
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serveis prestats en el marc ordinari de l'activitat, deduïts els descomptes i 
impostos.  
 
Els ingressos per interessos es reporten seguint un criteri financer temporal, en 
funció del principal pendent de pagament i el tipus d'interès efectiu aplicable. 
  
4.5. Subvencions, 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 la fundació fins que adquireixen la condició de no 
reintegrables. 
 
4.6. Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades 
 
A efectes de la presentació dels comptes anuals d’una entitat s’entén que una 
altra entitat forma part del grup quan ambdues estiguin vinculades per una relació 
de control, directa o indirecta, anàloga a la prevista en l’article 42 del Codi de 
Comerç per als grups de societats o quan les entitats estiguin controlades per 
qualsevol mitjà per una o vàries persones físiques o jurídiques, que actuïn 
conjuntament o es trobin sota direcció única per acords o clàusules estatutàries. 
 
La Fundació no forma part de cap grup que es donin les característiques 
prescrites a l’article 42. 
 
4.7. Béns integrants del patrimoni cultural 

En concret, s’hi ha d’incloure tots els béns que compleixin les condicions que 
requereixen les lleis 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric, o 9/1993, de 
30 de setembre, del patrimoni cultural català. 

La Fundació no te cap bé amb condicions per estar a dins d’aquest apartat. 
 
4.8. Inversions immobiliàries 

Els terrenys o construccions que la fundació destina a l'obtenció d'ingressos per 
arrendaments o els quals posseeix amb la intenció d'obtenir plusvàlues a través 
de la seva alienació s'han d’incloure en l'epígraf “inversions immobiliàries”. 

La Fundació no té cap bé d’immobilitzat que reuneixi aquestes condicions. 

4.9. Arrendaments  

Quan de les condicions econòmiques d’un acord d’arrendament  es dedueixi que 
es transfereixen substancialment tots els riscos i beneficis inherents a la propietat 
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del actiu objecte del contracte, aquest acord s’ha de qualificar com arrendament 
financer i comptabilitzar-se  com a tal. 

La Fundació no té registrada a la seva comptabilitat cap operació d‘arrendament 
financer (leasing).Els actius materials adquirits en règim d'arrendament financer es 
registren en la categoria d'actiu a que correspon el bé arrendat, amortitzant-se en 
la seva vida útil prevista seguint el mateix mètode que per als actius en propietat. 

4.10. Permutes 

      Durant l’exercici no s’ha produït cap permuta.  

4.11. Existències 

La Fundació no té cap element amb condicions per estar dins d’aquest epígraf. 
 
4.12. Impost sobre beneficis 
 
La Fundació  està acollida a la llei 49/2002 de 23 de desembre, de règim fiscal de 
les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge. En 
conseqüència la Fundació està exempta de tributar per l’Impost de Societats pels 
seus rendiments procedents de la seva activitat fundacional. 

5. Immobilitzat material i intangible 
 

5.1 El detall i moviment de les partides incloses en “ l’immoblitzat material” és el 
següent: 
 
Concepte Saldo inicial Altes Baixes/trasp Saldo final
Instal.lacions 0,00               -                    -     0,00
Equips per processos informàtics 1.366,26               -                    -     1.366,26
Total 1.366,26               -                    -     1.366,26
Concepte Saldo inicial Saldo final
Amort. Acum instal·lacions, 0,00               -                    -     0,00
Amort. Acum Equips per
processos informàtics

-150,72  -344,33                 -     -495,05

Total -150,72 -344,33                 -     -495,05
Valor Net Comptable 1.215,54 871,21  

 
5.2. Informació sobre l’immobilitzat material: 
 

a) No s’ha inclòs com major valor de l’actiu els costos de desmantellament, 
retirada o rehabilitació. 

b) No han existit al present exercici adquisicions d’immobilitzat a entitats 
vinculades. 

c) No existeixen inversions en immobilitzat material fora de Catalunya. 
d) No s’ha procedit a capitalitzar despeses financeres en el present exercici. 
e) No s’han produït a l’exercici correccions valoratives per deteriorament de 

quantia significativa, ni la reversió de les mateixes. 
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f) No han existit pèrdues ni reversions per deteriorament agregades durant 
l’exercici. 

g) D’acord amb els apartats anteriors no s’ha produït compensació alguna de 
tercers que s’inclogui en el resultat de l’exercici com conseqüència del 
deteriorament d’immobilitzats materials. 

h) No existeixen immobilitzats no afectes directament a l’explotació. 
i)  No hi ha béns totalment amortitzats a l’actiu del balanç. 
j) No existeixen béns afectes a garantia i reversió, ni restriccions a la titularitat. 
k) A 31 de desembre del present exercici no existeixen compromisos ferms 

per la compra venda d’actius. 
l) La Fundació té contractades assegurances necessàries per cobrir els riscs. 
m) No s’ha produït cap resultat procedent de l’alineació d’elements de 

l’immobilitzat material. 
n) La Fundació no ha rebut  concessió de subvencions per finançar 

l’immobilitzat 
 

    5.3. El detall de l’immobilitzat intangible és el següent: 
 

La Fundació  no disposa de béns que es trobin ubicats a aquest epígraf. 
 

6. Inversions immobiliàries 
 
La Fundació  no disposa de béns que es trobin ubicats a aquest epígraf. 
 
7. Béns del patrimoni cultural 
 
La Fundació no disposa de béns que es trobin ubicats a aquest epígraf. 

   
8. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar 
 
La Fundació  no té béns en règim d’arrendament financer a la seva comptabilitat.  
 
La Fundació ha pagat en concepte d’arrendaments operatius l’import de 5.926,06 
euros, per l’exercici passat va ser de 4.671,48 euros. 
 
9.  Actius financers 
 
9.1. Els actius financers desglossats segons s’indica a la norma de registre i 
valoració són els següents: 

Curt termini   
                     Classes 
 
Categories 

Crèdits, 
derivats, altres 

2018 

Crèdits, 
derivats, altres 

2017 
Actius financers a cost amortitzat 173.250,23 236.952,76 
Deutors diversos 106.536,05 210.434,81 
Efectiu i altres actius líquids equivalents 66.714,18 26.517,95 
Tresoreria 66.714,18 26.517,95 



15 
 

Inscrita en el Registre de Fundacions del Departament de Justícia amb el num. 2.196 

 
9.2. Durant el present exercici la Fundació ha comptabilitzat una correcció en 
concepte de deteriorament en relació a crèdits pendents per import de 1.386,26 
euros, en el passat exercici no es va comptabilitzar cap. 
 
9.3. Els actius financers que posseeix la Fundació han estat valorats inicialment al 
seu valor raonable, que equival al valor de la contraprestació més els costos de la 
transacció.  
 
9.4. Altre tipus d’informació 
 
Cap actiu financer està sotmès a embargament de qualsevol tipus o litigi. 

   
10. Passius financers 

 
Curt termini    

            Classes 
 
Categories 

Deutes amb 
entitats de 

crèdit        
2018 

Deutes amb 
entitats de 

crèdit        
2017 

Altres deutes, 
derivats i altres        

2018 

Altres deutes, 
derivats i altres        

2017 

Passius financers a cost 
amortitzat 

 
3.490,49 

 
13.678,06 

 
194.067,00 

 
309.952,58 

Préstec entitat financera 3.490,49 13.678,06 - - 
Altres deutes - - 64.443,57 44.476,58 
Creditors - - 32.741,22 34.032,58 
Personal - - 2.602,60 18.064,42 
Periodificacions - - 94.279,61 213.379,00 

 
Dins de la partida “Altres deutes”: 
 
1- Préstec de 20.000,00 euros amb el Servei Civil Internacional de Catalunya 

formalitzat el 30 de gener de 2015. 
2- Préstec amb el president de la Fundació per 23.700,00 euros, (veure nota 16 

de la memòria). 
3- Deute amb la Diputació de Barcelona per 20.256,99 euros, (es regularitzarà al 

2019). 
4- Altres: 486,58 euros. 
 
La Fundació no té cap deute amb garantia real. Disposa de pòlissa de crèdit per 
import disposat de 3.490,49 euros i no disposa de línia de factoring o descompte. 
Les periodificacions s’han explicat a la nota 12 de la memòria. 
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11. Fons propis 
 
 11.1. Els saldos són els següents: 
 

Descripció Saldo inicial Deure Haver Saldo final 
Fons dotacional 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 
Excedents neg.exer.anteriors -90.698,32 -28.340,76 0,00 -119.039,08 
Excedent exercici -28.340,76 28.340,76 15.149,85 15.149,85 
Total -89.039,08 0,00 15.149,85 -73.889,23 

 
11.2. No hi ha cap desemborsament pendent de fons dotacional. 
11.3. No hi ha aportacions no dineràries. 
11.4. La Fundació ha obtingut un excedent en el present exercici per import de              
15.149,85 euros, pel 2017 va ser un dèficit de -28.340,76 euros, import que 
afegit als excedents negatius d’exercicis anteriors dona uns fons propis negatius  
per import de -73.889,23 euros, quantitat que està per sota del seu fons 
fundacional. La Fundació està prenent les mesures necessàries aquest exercici 
2019 per revertir aquesta situació, com són la racionalització de les despeses 
necessàries eliminant les no necessàries i imprescindibles, i per altre banda està 
buscant noves fonts d’ingressos per tal donar un excedent que permeti eixugar els 
excedents negatius d’exercicis anteriors i deixar una situació financera que doni 
viabilitat econòmica a la Fundació, tot això ha estat ratificat aquest exercici 2018 
amb l’obtenció d’un excedent i l’augment als ingressos en concepte de subvenció 
envers a l’exercici 2017. 
 
 
12.  Subvencions, donacions i llegats 
 
La Fundació ha rebut en concepte de subvencions d’explotació els següent 
imports: 
 

Descripció Import 2018 Import 2017 
Ajuntament de Barcelona 44.200,00 euros 7.535,60 euros 
Generalitat 0,00 euros 17.796,76 euros 
AMB Barcelona 5.454,91 euros 0,00 euros 
Fons català cooperació al des. 45.735,37 euros 18.761,91 euros 
Associació catalana per la pau 0,00 euros 15.000,00 euros 
Fundació La Caixa 10.000,00 euros 6.000,00 euros 
European comision 106.407,00 euros 0,00 euros 
Consorci Zona Franca 10.000,00 euros 0,00 euros 
Total 221.797,28 euros 65.094,27 euros 

 
 

Per altre banda no ha rebut a l’exercici 2018 donatius, pel 2017 van ser de  
2.151,01 euros. 

 



17 
 

Inscrita en el Registre de Fundacions del Departament de Justícia amb el num. 2.196 

El detall de les quantitats pendents de cobrament són les següents: 
 

Descripció Import 2018 Import 2017 
Diputació de Barcelona 54.143,25 euros 32.726,25 euros 
Deteriorament Dip.Barcelona -33.886,26 euros -32.500,00 euros 
AMB Barcelona 3.636,61 euros 5.445,00 euros 
Fundació La Caixa 2.030,00 euros 3.000,00 euros 
Fons Català de Coop.desem. 0,01 euros 3.090,91 euros 
European Comission 78.820,00 euros 197.050,00 euros 
Altres 1.544,41 euros 1.622,65 euros 
Seguretat Social deutora 248,03 euros 0,00 euros 
Total 106.536,05 euros 210.434,81 euros 

 
La Fundació compleix tots els requisits per rebre les subvencions abans 
esmentades, estan documentades als respectius convenis de col·laboració, i 
aquestes són destinades als seus objectius fundacionals. 
 
Al tancament del present exercici la Fundació té al seu passiu corrent  
corresponen a subvencions per l’exercici següent: 
 
                                                          31/12/2018                            31/12/2017 
 Fons Català de Cooperació=          0,00 euros.                      16.329,00 euros. 
 European Comission=           90.643,00 euros.                    197.050,00 euros.  
 AMB Barcelona=                     3.636,61 euros.                              0,00 euros. 

               Total                       94.279,61 euros.                   213.379,00 euros.  
       
      Aquests imports seran traspassats al compte d’explotació a l’exercici següent. 

S’ha registrat així per tal de complir amb el principi de correlació d’ingressos i           
despeses. 

 
13. Situació fiscal 
 
13.1. Impostos sobre beneficis 
 
La Fundació ha fet el càlcul de l’Impost de Societats de l’exercici present com 
entitat parcialment exempta i ha estimat que la totalitat dels seus ingressos i 
despeses procedeixen de la seva activitat fundacional. En conseqüència La 
fundació està exempta de tributar per l’Impost de Societats pels seus rendiments 
procedents de la seva activitat fundacional. 
 

 2018 2017 
Resultat Comptable 15.149,85 -28.340,76 
Augments 216.414,04 97.636,04 
Disminucions 231.563,89 69.295,28 
Base Imposable 0,00 0,00 
Retencions a compte 0,00 0,00 
Líquid a pagar o retornar 0,00 0,00 
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La Fundació no té cap diferència temporània i imposable registrada en el balanç 
corresponent al tancament de l’exercici. 
 
La Fundació no té cap crèdit fiscal  i base imposable negativa pendent de 
recuperar. 
 
La Fundació no té cap inspecció fiscal en marxa i tampoc cap contingència fiscal. 
 
La Fundació té oberts a una possible inspecció per a les autoritats fiscals els 
impostos que li són d’aplicació. 
 
Com a conseqüència , entre altres, de diferents possibles interpretacions de la 
legislació fiscal vigent, podrien sorgir passius addicionals com a conseqüència 
d’una inspecció. En tot cas, el Patronat considera que esmentats passius, en el cas 
de produir-se, no afectarien significativament als comptes anuals. 
 
13.2 Altres impostos 
 
La Fundació a data del tancament de l’exercici té al seu balanç els següents dèbits 
amb l’Hisenda Pública i Organismes Seguretat Social : 
 
PASSIU: 
 
Descripció 2018 2017 
Hisenda Pública creditora IRPF   2.322,81 euros   1.906,48 euros 
Seguretat Social Creditora 0,00 euros 1.670,26 euros 
Total 2.322,81 euros 3.576,74 euros 

 
14. Ingressos i Despeses 
 
14.1. Els ingressos de l’exercici provenen de les seves activitats fundacionals que 
la Fundació  obté. El desglossament és el següent: 
 

Ingressos Quantitat 2018 Quantitat 2017 
Prestació de serveis 30.023,60 euros 2.050,00 euros 
Subvencions explotació oficials 221.797,28 euros 65.094,27 euros 
Donatius       0,00 euros       2.151,01 euros 
Reintegrament subvenció -20.256,99 euros 0,00 euros 
Total 231.563,89 euros 69.295,28 euros 

 
14.2. L’ Entitat no ha incorregut en cap despesa derivada del funcionament del 
Patronat. El compte “Ajuts concedits i altres despeses” no té moviments, estan 
comptabilitzat segons la seva naturalesa als comptes de serveis exteriors 
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14.3. Durant l’exercici la Fundació no ha obtingut cap ingrés procedent de 
permuta de béns no monetaris i serveis. 
 
14.4  Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions: 
 
La Fundació no ha rebut cap ingrés en concepte de donatius, a excepció dels que 
s’informen a la nota 14.1 de la present memòria. 
 
14.5. La Fundació no ha realitzat cap operació amb entitats vinculades. 
 
14.6. La Fundació ha incorregut en una despesa enquadrada a l’epígraf del 
compte de pèrdues i guanys del model abreujat “Pèrdues, deteriorament i 
variació de les provisions per operacions de les activitats, variació de provisions 
d’existències, de provisions per insolvències i pèrdues de crèdits incobrables i 
variacions de provisions per a altres operacions de les activitats”, per import de 
1.386,26 euros. 
 
14.7. Dins l’epígraf de despeses de personal, no s’ha inclòs per aquest exercici i 
tampoc per l’exercici anterior cap import en concepte d’indemnitzacions. 

 
 
15. Aplicació d’elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries 
 
Béns i Drets que formen part del Fons Fundacional 

 
                                        Altres deutors                                                             30.000,00 
                                         
     TOTAL                                     30.000,00            
  

Destinació a la finalitat fundacional 
 
El càlcul pel qual es determina si s’ha destinat al compliment de les 
finalitats el percentatge legalment establert de les rendes i altres ingressos 
nets és: 
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Total Ingressos   231.563,89 
Despeses necessàries   -138.500,27 

Arrendaments -5.926,06  
Serveis professionals -39.100,87  

Primes d’assegurances -309,39  
Serveis bancaris -689,51  

Altres serveis -100.156,65  
Amortització immobilitzat -344,33  

Altres resultats 9.674,90  
Deterioraments crèdits -1.386,26  

Tributs -262,10  
   
Ingressos nets   93.063,62 
70% ingressos nets   65.144,53 
Despeses finalitat   -77.913,77 
Despeses de personal -74.266,90  
Aprovisionaments -3.646,87  
Import pendent de reinvertir   0,00 

 
Tal i com s’estableix a l’article 333-2 apartat 2 de la Llei 4/2008 la Fundació ha 
d’aplicar almenys el 70% de les rendes i dels altres ingressos nets anuals que 
obtenen al compliment de les finalitats fundacionals.  
 
L’aplicació almenys el 70% dels ingressos al compliment de les finalitats de la 
Fundació s’ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l’inici 
del següent al de l’acreditació comptable.  
 
En aquest sentit, la Fundació, en el present exercici, ha destinat més del 70% dels 
ingressos nets com a despeses amb finalitats de la Fundació. 
 
D’acord amb allò que estableix l’article 333-2 del Llibre Tercer del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques s’inclou en la memòria el càlcul dels 
4 últims exercicis juntament amb el càlcul de l’aplicació a les finalitats 
fundacionals de l’exercici actual. 
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  2017 2016 2015 2014 
Total ingressos          69.295,28 €        157.553,68 €        123.050,43 €        122.425,98 €  
Total despeses necessàries          42.484,79 €           51.521,41 €           88.425,28 €           68.777,14 €  
Arrendaments            4.671,48 €             8.952,40 €           11.712,98 €             1.941,78 €  
Manteniment                         -   €             2.142,74 €             2.154,72 €             2.363,14 €  
Serveis professionals          25.369,47 €           20.656,87 €           21.702,03 €           44.267,18 €  
Primes d'assegurances                305,33 €                 852,85 €                 772,70 €                 363,46 €  
Serveis bancaris                923,99 €             1.578,40 €             1.657,07 €                 197,43 €  
Publicitat/promoció                531,30 €                 748,00 €           11.185,69 €           11.810,75 €  
Subministraments                223,39 €             1.196,43 €             2.123,10 €             1.590,43 €  
Altres serveis            9.792,18 €             2.288,17 €             3.318,47 €             4.833,26 €  
Amortització                150,72 €                 732,39 €                 313,47 €             1.073,81 €  
Deterioraments                         -   €           12.294,41 €           32.500,00 €                          -   €  
Despeses financieres                385,88 €                          -   €                 696,02 €                   73,12 €  
Tributs                131,05 €                   78,75 €                 289,03 €                 262,78 €  
Ingressos nets          26.810,49 €        106.032,27 €           34.625,15 €           53.648,84 €  
70%/ingressos nets          18.767,34 €           74.222,59 €           24.237,61 €           37.554,19 €  
Total despeses finalitat          55.151,25 €        109.080,05 €           78.628,24 €           87.207,28 €  
Aprovisionaments                300,06 €             1.392,19 €             2.345,16 €             1.920,31 €  
Personal           54.851,19 €        107.687,86 €           76.283,08 €           85.286,97 €  
Recurs pendents aplicar                         -   €                          -   €                          -   €                          -   €  
Dèficit exercici -28.340,76 € -3.047,78 € -44.003,09 € -33.558,44 € 

 
16. Operacions amb parts vinculades 

 
16.1 No s'han produït correccions valoratives per deutes de dubtós cobrament 
relacionades amb saldos pendents anteriors. 
 
16.2 No s'han reconegut despeses en l'exercici com a conseqüència de deutes 
incobrables o de dubtós cobrament de parts vinculades.  
 
16.3 No hi ha cap quantitat pagada pel Patronat en concepte de dietes 
d'assistència a les reunions dels òrgans d'Administració de la Fundació i tampoc 
hi ha cap altre remuneració percebuda pels membres del Patronat.   
 
La Fundació no ha fet cap aportació a fons de pensions, ni a cap altra prestació a 
llarg termini, i tampoc s'han registrat indemnitzacions per acomiadament de 
membres del Patronat.   
 
Els membres del Patronat de la Fundació no han portat a terme durant l'exercici 
operacions alienes al tràfic ordinari o que no s'hagin realitzat en condicions 
normals de mercat. La fundació no ha efectuat durant l'exercici cap bestreta ni ha 
concedit cap crèdit als membres del Patronat.  
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Al tancament de l’exercici però existien aquests saldos pendents al passiu corrent 
amb membres del Patronat: 
 
- Carles Campuzano= 23.700,00 euros (d’aquest import, 2.500 euros es van 

generar al 2015, i la resta al 2016). 
 
17. Altra informació 
 
17.1. La composició del Patronat a data de formulació de les presents comptes 
anuals és el següent: 
 
Nom i cognoms Càrrec Data alta 
Carles Campuzano Canadés President 26/04/2013 
Miquel Àngel Vallès i Blistin Secretari 26/04/2013 
Nicolás Cortés Rojano Vocal 26/04/2013 
Jordi López Camps Vocal 26/04/2013 
Arcadi Oliveres i Boadella Vocal 26/04/2013 
Consol Prados i Martínez Vocal 26/04/2013 
Josep Maria Sala i Grisó Vocal 26/04/2013 
Eulàlia Vintró Castells Vocal 26/04/2013 
Comissions Obreres de Catalunya Vocal 26/04/2013 
Unió General de Treballadors de Catalunya Vocal 26/04/2013 
Ghassan Saliba Zeghondi Vocal 29/01/2018 
 
17.2. No hi ha hagut cap operació per a la qual s’ha tramitat una autorització. 
 
17.3. No s’ha fet cap operació per a la qual s’hagi demanat cap tipus de garantia 
o s’hagi afectat qualsevol bé. 
 
17.4.  En relació al que preveu la Llei 50/2010 de 5 de juliol de mesures de lluita 
contra la morositat en operacions comercials, i pel que fa a les obligacions dels 
contractes formalitzats a partir de la data d’entrada en vigor de la mateixa, 7 de 
juliol de 2010, la Fundació compleix aquest requisit. 
 
17.5. El personal a 31/12/2018 que està donat d’alta amb relació laboral a la 
Fundació és el següent: 
 

Categories Homes Dones 
Directora 0 1 
Advocats 1 0 
Tècnic projectes 1 0 
Administrativa/Comptabilitat 0 1 
TOTAL 2 2 
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El personal a 31/12/2017 que estava donat d’alta amb relació laboral a la 
Fundació és el següent: 
 

Categories Homes Dones 
Directora 0 1 
Advocats 1 0 
Tècnic projectes 1 0 
Administrativa/Comptabilitat 0 1 
TOTAL 2 2 

 
 

 
18. Informació segmentada 

 
La Fundació exerceix les seves funcions a Catalunya, tot i que actualment està 
treballant a un projecte a Grècia amb el tema dels refugiats. 
 
 
 

***************************** 
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Reunits el Patronat de la Fundació Privada Acsar a data 14 de juny de 2019, 
procedeixen a formular els comptes anuals de l’exercici comprès entre l’1 de 
gener de 2018 i 31 de desembre de 2018, els quals venen constituïts pels 
documents que precedeixen a aquest escrit, i que els fulls es presenten ordenats 
amb els números 1 a 24 (tots dos  inclosos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIGNANTS: 
 

      Carles Campuzano Canadés 
      President                             

 
 
Miquel Àngel Vallès i Blistin 
Secretari   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


