Número 4
MEMÒRIA

1. Activitat de la fundació
- Descripció específica de les activitats desenvolupades durant l’any i la forma en què es
gestionen.
Durant aquest exercici 2003, s’ha continuat donant suport al manteniment de diversos
projectes educatius, al Senegal, Mèxic i Cuba; a l’hora s’ha continuat amb la tasca de
sensibilització a nivell escolar i social a Catalunya.
SENEGAL:
a) Escola de Primària a Sam-Sam : Escola situada a una barriada de la ciutat de Dakar. Els
ajuts van destinats a subvencionar les despeses dels alumnes, els sous i els transport
dels mestres, i el manteniment de l’edifici.
b) Escoles a Oussouye, M’lomp, i Cadjinole : Escoles de Primària, i Secundària per a nois i
noies que no poden accedir a l’ensenyament públic. Aquesta escola té organitzat un
sistema de beques per alumne que permet fe front a les despeses de professorat i
material escolar del alumnes.
c) Escola a Sokone: Escola situada en medi rural; també està organitzada mitjançant
beques als alumnes, que permeten cobrir la despesa que te un alumne durant el curs
escolar.
d) Residències escolars a Oussouye, Sokone, M’Lomp, Dakar i Toubacouta: Destinades a
alumnes de poblacions on no hi ha escoles d’ensenyament secundari, i per tant si volen
seguir estudiant s’han de desplaçar a aquestes poblacions.
e) Centre de Promoció Agrícola i escola agrícola a M’lomp: Escola de formació de nois i
noies en la professió agrícola.
f)

Guarderia a Dakar, Sokone i Karang: Guarderies infantils destinades a families amb pocs
recursos, que per diversos motius necessiten aquest servei.

g) Escoles de “brousse” al Senegal.
h) Centre Catalunya i formació d’aprenents a Sokone: centre destinat a l’ensenyament
pràctic de professions per a joves de la població, per la seva inserció laboral.
i)

Nous projectes educatius a la regió de Niombato:





Granja escola de Karang.
Escola de Primària a Karang.
Programa de formació pràctica a l’escola de Sokone.
Residència d’estudiants a Toubakouta.

CUBA:
j)

Escoles d’adults a Cuba: ajuts per adquirir material didàctic i altres despeses de
manteniment pels projectes educatius i de formació dels centres de la Habana, Guanajay
i Guanabacoa.

k) Creació d’una aula d’informàtica a la població de Guanajay.

MÈXIC:
l)

Escoles a Mèxic: Ajuts pel manteniment de projectes educatius de reforç escolar i
activitats d’esplai a les ciutats de, Mexicali, i Tijuana.

ALTRES:
m) Activitats de sensibilització a Catalunya.
- Descripció específica dels ajuts atorgats. Criteris i forma d’assegurar que satisfan
l’interès general.

SENEGAL:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Escola de Primària a Sam-Sam : 30.956’30.- €
Escoles a Oussouye, M’lomp, i Cadjinole : 84.718.- €
Escola a Sokone: 6.000.- €
Residències escolars a Oussouye, Sokone, M’Lomp, i Dakar: 9.040’61.- €
Centre de Promoció Agrícola i escola agrícola a M’lomp: 1.134.- €
Guarderia a Dakar i Sokone: 1.181’00.- €
Escoles de “brousse” al Senegal: 4.100.- €
Centre Catalunya i formació d’aprenents a Sokone: 25.383.- €
Nous projectes educatius a la regió de Niombato: 3.554’40.- €
Guarderia a Karang: 9.194’09.- €
Granja escola a Karang: 17.638’12.-€

CUBA:
l)

Escoles a Cuba: 14.597’73.- €

MÈXIC:
m) Escoles a Mèxic: 2.731’84.- €
- Informació sobre els usuaris o els beneficiaris de les activitats descrites.
Els usuaris d’aquests projectes d’ensenyament, són els nois i noies de països de l’anomenat
tercer món, i que a més viuen en zones especialment degradades d’aquests països.
- Indicadors del compliment de les finalitats fundacionals
La Fundació Educació Solidària – Escola Pia te com a finalitat bàsica, establerta en els seus
estatuts, la de donar suport i potenciar activitats educatives que es realitzin en àrees socials
deprimides.
Tots els projectes subvencionats des de la Fundació es dediquen a aquesta mateixa finalitat.
2. Bases de presentació dels comptes anuals
a) Imatge fidel:
-

Raons excepcionals per les quals, per presentar la imatge fidel, no s'han aplicat les
disposicions legals en matèria comptable, i influència d’aquesta manera de procedir
sobre el patrimoni, la situació financera i els resultats de la fundació.

No n’hi ha.

- Informacions complementàries que calgui incloure quan l'aplicació de les disposicions
legals no sigui suficient per presentar la imatge fidel.
Els comptes anuals, presenten la imatge fidel, de la Fundació Privada Educació Solidària –
Escola Pia, havent aplicat les disposicions legals vigents en matèria comptable.
b) Principis comptables:
-

Raons excepcionals que justifiquen la no-aplicació d'un principi comptable
obligatori, i indicació de la incidència d’aquest fet en el patrimoni, la situació
financera i els resultats de la fundació.

No n’hi ha.
- Altres principis comptables no obligatoris que s’han aplicat.
Per la formació dels comptes anuals s’han aplicat els principis comptables obligatoris i en
especial el Principi de Prudència.
No s’han aplicat altres principis comptables no obligatoris.
c) Comparació de la informació:
-

Raons excepcionals que justifiquen la modificació de l'estructura del balanç i del
compte de resultats de l'exercici anterior.

No s’ha modificat l’estructura del balanç i del compte de resultats de l’exercici anterior.
-

Explicació de les causes que impedeixen la comparació dels comptes anuals de
l'exercici amb els del precedent.

No n’hi ha.
-

Explicació de l'adaptació dels imports de l'exercici precedent per facilitar-ne la
comparació i, en cas contrari, de la impossibilitat d’efectuar aquesta adaptació.

Per tal de poder comparar les dades econòmiques de l’exercici, amb el precedent (2002), no
s’ha procedit a cap modificació, ni adaptació de l’estructura i dels imports dels comptes anuals
de l’exercici de l’any 2003.
d) Elements aplegats en diverses partides:
- Identificació dels elements patrimonials, amb el seu import, que estiguin registrats en
dues o més partides del balanç, amb indicació d'aquestes partides i de l'import inclòs
en cadascuna.
No n’hi ha cap.
3. Excedent de l'exercici
3.1. Anàlisi de les partides que formen l’excedent i informació dels aspectes més
significatius.
L’excedent de l’exercici bé donat, bàsicament, pels donatius rebuts els mesos de novembre i
desembre, però no enviats fins el 2004.

3.2. Informació sobre la proposta d’aplicació de l’excedent, en especial sobre la xifra que
el patronat ha acordat destinar a augmentar el
saldo del compte de fons
dotacionals i sobre la que ha acordat afectar al compliment de les disposicions
legals aplicables d’acord amb l’esquema següent :
Bases de repartiment
Excedent de l'exercici
Total base de repartiment = Total distribució
Distribució a
Fons dotacionals
Romanent
Excedents pendents d'aplicació en activitats fundacionals
Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors
Total distribució = Total base de repartiment

Exercici 2003
43.515’25

Comentario [C1]: Exercici a què es
refereixen els comptes anuals.

Exercici 2003

Comentario [C2]: Exercici a què es
refereixen els comptes anuals.

0
0
43.515’25
0
43.515’25

4. Normes de valoració
S'hi han d’indicar els criteris comptables aplicats en relació amb les partides següents:
a)Despeses d'establiment. Cal indicar-hi els criteris de capitalització, d’amortització i,
quan pertoqui, de sanejament que s’han utilitzat.
No tenim despeses d’establiment.
b) Immobilitzat immaterial. Cal indicar-hi els criteris de capitalització, d’amortització, de
provisions i, si pertoca, de sanejament que s’han utilitzat.
Si ha de justificar, si pertoca, l’amortització dels fons de comerç en un període
superior a cinc anys.
A més cal precisar-hi els criteris de comptabilització de contractes d'arrendament
financer i dels drets sobre béns cedits en ús.
No tenim immobilitzat immaterial
c) Béns integrants del patrimoni històric i cultural. Cal indicar-hi els criteris sobre:
- Valoració.
- Dotació de provisions.
- Comptabilització de costos que impliquin un major valor d’aquests béns.
- Determinació del cost dels treballs efectuats per la fundació per als béns integrants
del patrimoni històric i cultural.
-

Actualitzacions de valor fetes a l'empara d'una determinada llei.

No tenim béns del patrimoni històric

d) Immobilitzat material. Cal indicar-hi els criteris sobre:
- Amortització i dotació de provisions.
- Capitalització d'interessos i diferències de canvi.
- Comptabilització de costos d'ampliació, modernització i millores.
- Determinació del cost dels treballs efectuats per la fundació per a l’immobilitzat.
- Les partides de l'immobilitzat material que figuren en l’actiu per una quantitat fixa
-

Actualitzacions de valor fetes a l'empara d'una determinada llei.

No tenim immobilitzat material
e) Valors negociables i altres inversions financeres anàlogues, amb distinció entre curt i
llarg termini. Cal indicar-hi els criteris de valoració i, en particular, especificar-hi els
criteris que s’han seguit sobre correccions valoratives.
No n’hi ha.
f) Crèdits no derivats de les activitats, amb distinció entre curt i llarg termini. Cal indicarhi els criteris de valoració i, en particular, especificar-hi els criteris que s’han seguit
sobre les correccions valoratives i, quan pertoqui, els interessos meritats.
No n’hi han.
g) Existències. Cal indicar-hi els criteris de valoració i, en particular, especificar-hi els
criteris seguits sobre correccions valoratives.
A més, s’hi han d’especificar els criteris de valoració de les partides que figuren a
l’actiu per una quantitat fixa.
No n’hi han.
h) Subvencions, donacions i llegats. Cal indicar-hi el criteri d'imputació a resultats.
Les donacions, i les subvencions rebudes, han estat valorades com a ingrés per la Fundació,
en el moment de l’ingrés en el banc o a caixa efectiu dels diners origen de la donació.
Provisions per a pensions i obligacions similars. Cal indicar-hi el criteri de
comptabilització i fer-hi una descripció general del mètode d'estimació i càlcul de cada
un dels riscos coberts.
No s’ha provisionat
j) Altres provisions del grup 1. Cal indicar-hi el criteri de comptabilització i fer-hi una
descripció general del mètode d'estimació i càlcul dels riscos o despeses incloses en
aquestes provisions. En particular s'hi ha d’indicar el criteri d'estimació de la provisió
per a reparacions i conservació de béns que integren el patrimoni històric i cultural.

No s’ha provisionat
k) Deutes, amb distinció entre curt i llarg termini. Cal indicar-hi els criteris de valoració,
com també els d'imputació a resultats de les despeses per interessos o primes
diferides.
No tenim deutes ni a llarg ni a curt termini.
l) Impost sobre beneficis. Cal indicar-hi els criteris utilitzats per comptabilitzar-lo.
D’acord amb la nota informativa emesa per L’Agència tributària sobre el règim transitòri
aplicable a les fundacions que encara no s’han adherit, mitjançant l’imprès 036 als beneficis
fiscals establerts en la Llei 49/2002 de Règim Fiscal de les Entitats sense afany de Lucre i dels
Incentius Fiscals al Mecenatge, aquesta fundació gaudeix dels esmentats beneficis fiscals. Per
la qual cosa no s’ha comptabilitzat l’Impost de Societats ja que la totalitat de les activitats
realitzades per la Fundació resten exemptes de dit Impost.
m) Transaccions en moneda estrangera. Cal indicar-hi el següent:
- Criteris de valoració de saldos en moneda estrangera.
- Procediment emprat per calcular el tipus de canvi en moneda nacional d'elements
patrimonials que actualment o originàriament hagin estat expressats en moneda
estrangera.
-

Criteris de comptabilització de les diferències de canvi.

No tenim moneda estrangera.
n) Ingressos i despeses. Cal indicar-hi els criteris utilitzats per al reconeixement dels
ingressos i les despeses.
S’ha utilitzat el criteri contingut en el principi comptable de meritació.
5. Actiu immobilitzat, exclosos els béns del patrimoni històric i cultural
Anàlisi del moviment durant l'exercici de les partides de l'actiu immobilitzat del balanç,
exclosos els béns del patrimoni històric i cultural, i de les seves corresponents
amortitzacions acumulades i provisions, amb indicació del saldo inicial, les entrades,
les sortides i el saldo final
No hi ha immobilitzat
6. Béns del patrimoni històric i cultural
6.1. Anàlisi del moviment durant l'exercici de cada partida del balanç inclosa en aquest
epígraf i de les seves provisions corresponents, amb indicació del saldo inicial, les
entrades, les sortides i el saldo final.
6.2. Anàlisi també del moviment de la provisió per a reparacions i conservació de béns
del patrimoni històric i cultural, amb indicació de les despeses cobertes.
6.3. Informació sobre qualsevol altra circumstància de caràcter substantiu que afecti
béns del patrimoni històric i cultural. En particular cal indicar, si és el cas, les
valoracions, efectuades amb criteris racionals, d’aquests béns.
No tenim patrimoni històric i cultural.

7. Fundadors, usuaris i altres deutors de les activitats
Desglossament de les partides E.I i E.III de l'actiu del balanç "Fundadors per
desemborsaments exigits" i "Usuaris, patrocinadors i altres deutors de les activitats",
amb indicació del moviment que hi ha hagut durant l'exercici i amb especificació del
saldo inicial, els augments, les disminucions i el saldo final per a fundadors, usuaris,
patrocinadors i altres deutors de les activitats de la fundació.
No tenim deutors de les activitats de la Fundació.
8. Subvencions, donacions i llegats
-

Informació sobre l'import i les característiques de les subvencions, donacions i
llegats rebuts que figuren en les partides corresponents del balanç i del compte de
resultats, amb distinció dels vinculats directament amb les activitats de la fundació i
dels rebuts amb caràcter de capital.

Tots els donatius rebuts a la Fundació estan directament vinculats amb les activitats de la
Fundació.
Detall de la destinació dels donatius rebuts:
- Donatius rebuts per a qualsevol projecte educatiu de la Fundació: 98.450’75 €

- Senegal:
. Qualsevol projecte educatiu del Senegal: 12.181’41 €
. Escola de Sam-Sam : 40.246’06 €
. Beques escoles Casamance : 65.864’63 €
. Escola Sokone : 4.027’00 €
. Centre de Promoció Agrícola de M’Lomp: 9.480’43 €
. Beques internat Sokone: 2.030’71 €
. Escoles de “brousse” : 3.280’71 €
. Escoles agrícoles de Sokone i Karang: 4.397’49 €
. Centre formació dones M’Lomp: 2.398’50 €
. Centre formació dones Sokone: 8.593’00 €
- Projectes educatius a Cuba : 13.755’13 €
- Projectes educatius a Mèxic: 5.250’00 €
- Anàlisi del moviment de les partides del balanç corresponent, amb indicació del
saldo inicial i final, com també dels augments i les disminucions.
-

Informació sobre l'origen de les subvencions, donacions i els llegats, amb
especificació de si es reben del sector públic o del privat, i indicació pel que fa a les
primeres, de quin ens les concedeix i de si l’atorgant és la Generalitat de Catalunya
o es tracta d’altres administracions públiques.

Detall de les subvencions rebudes:
- Informació sobre el compliment i l’incompliment de les condicions associades a les
subvencions, donacions i llegats.
Per les donacions i subvencions rebudes s’han acomplert les condicions associades, en
aquells casos en que hi estaven establertes.

9. Deutes més significatius
Informació sobre l'import global dels deutes de la fundació la durada residual dels
quals sigui superior a cinc anys, com també sobre l’import de tots els deutes que
tinguin garantia real, amb indicació de la seva forma i naturalesa.
No hi ha deutes.
10.Informació de les entitats vinculades
En tot cas, de cada una cal detallar-ne la denominació, el domicili, l'activitat que
realitza, la forma jurídica i el títol que li permet participar -o tenir a disposició
directament o indirectament- amb més de la meitat dels drets de vot en qualsevol
dels òrgans d'una o diverses entitats vinculades.
També cal especificar, si la seva forma jurídica ho permet, el següent:
- Fracció de capital que es posseeix directament i indirectament.
- Import del capital, reserves i resultat de l'últim exercici, amb desglossament dels
extraordinaris.
- Valor segons els llibres de la participació en capital.
- Dividends rebuts en l'exercici.
- Indicació de si les accions estan admeses a cotització o no en un mercat secundari
oficial i, si és el cas, cotització mitjana de l'últim trimestre de l'exercici i cotització al
tancament de l'exercici.
- Condicions establertes en la norma d'elaboració 11 del Pla general de comptabilitat.
No n’hi ha.
11. Situació fiscal
Informació sobre la part d'ingressos i resultats que s’ha d'incorporar com a base
imposable a l’efecte de l'impost sobre societats. Cal explicar, quan pertoqui, les
possibles diferències entre el resultat comptable i la base imposable de l'impost. Si és
el cas, s'ha d’informar sobre l'exempció de les explotacions econòmiques
desenvolupades.
L’Impost de Societats per l’exercici 2003 no s’ha confeccionat, ja que el termini per la
presentació davant l’Agència Tributària finalitza el 25 de juliol del 2003.
12. Ingressos i despeses
12.1. Import de les despeses d'administració del patrimoni de la fundació, amb
indicació de l'import de cada partida del compte de resultats que afecta l'esmentat
concepte.
No hi ha despeses.
12.2. Desglossament de la partida 1.a del deure del compte de resultats, «Ajuts
concedits», amb indicació dels reintegraments produïts i amb distinció de les
activitats.
Relació facilitada en el punt número 1 d’aquesta memòria.
Desglossament de la Partida 3.b del deure del compte de resultats, “Càrregues
socials”, amb distinció entre aportacions i dotacions per a pensions i altres
càrregues socials.
L’import que apareix en aquest apartat, correspon a les despeses per cotitzacions a la
Seguretat Social realitzades durant l’exercici 2003.

Desglossament de la partida 6 del deure del comte de resultats, “Variació de les
provisions de les activitats”, amb distinció entre variació de provisions
d’existències, variació de provisions per a insolvències i pèrdues de crèdits
incobrables i variació de provisions per a altres operacions de les activitats.
No n’hi cap.
12.3. Informació sobre els ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions,
com també sobre els ingressos derivats de subvencions, donacions i llegats, amb
indicació de les activitats a què es destinen i, si s’escau, les condicions a què estan
subjectes.
Els donatius rebuts queden subjectes a la destinació (Projecte) que el donant ha
manifestat a l’hora de fer l’aportació. En el cas que el donant no especifiqui la destinació
concreta, el patronat decideix a quin projecte es destina en funció de les necessitats del
moment precís.
13. Aplicació d'elements patrimonials a finalitats pròpies
-

Informació sobre els béns i drets que formen part de la dotació fundacional, i sobre
aquells que estan vinculats directament al compliment de les finalitats pròpies, amb
detall dels elements més significatius.
La dotació fundacional és de 62.865’87 Euros, que a 31 de desembre del 2003 està
dipositada en un compte corrent del Ban Santander Central Hispano
Informació sobre el beneficis o les prèdues generades de l’alineació de béns i drets
de la fundació i de la reinversió del producte obtingut.
No s’han alienat béns i drets de la Fundació.

Càlcul pel qual es determina si s’ha destinat a les finalitats fundacionals el percentatge
legalment establert. Explicació detallada de les partides significatives a través de les
quals es pot comprovar el compliment de les finalitats. Quan escaigui, justificació de
l’incompliment i presentació d’un pla aprovat pel patronat per aplicar els recursos
pendents. Quan escaigui, estat de compliment del pla aprovat pel patronat en exercicis
anteriors per aplicar els recursos pendents del compliment de les obligacions
establertes en la legislació vigent.
Total ingressos = 274.016’80.-€ finalitats de la Fundació 84’12 %

total despeses 230.501’55.- € percentatge destinat a les

14. Altra informació
Informació sobre:
-

Canvis dels components del patronat, sens perjudici de la tramitació prevista
legalment per a la seva inscripció en el Registre de Fundacions.

El Sr. Jaume Pallarolas i Caurel ha substituit, com a membre del Patronat i President del
mateix, al Sr. Andreu Trilla i Llobera.
El Sr. Manuel Bagunyà i Valls, ha substituit com a membre del Patronat, al Sr. Antoni Piña i
Batllevell.
El Sr. Antoni Ballús i Gimeno, ha substituit, com a membre del Patronat, al Sr. Adolf GarcíaDurán de Lara.
-

Relació de les operacions de l’exercici (o d’anteriors que encara tenen
incidència econòmica) per a les quals s’ha tramitat una autorització del Protectorat i
estat de compliment de les resolucions corresponents.

No n’hi ha
-

Desglossament, de l’import dels acomptes concedits al conjunt dels membres de
l’òrgan de govern, quan s’hagin atorgat.

No n’hi ha

-

Garanties compromeses amb tercers i altres passius contingents.

No n’hi ha
-

Moviments dels fons especials (constitució, ampliacions, disminucions, extinció i
destinació dels béns).

No n’hi ha
- Qualsevol altra qüestió que faci conèixer i justifiqui el compliment de les
finalitats fundacionals i dels preceptes legals.

J-DE20108A

No n’hi ha

