
MEMORIA

í. Activitat de la fundació

La Fundació té com a objecte ifinalitat elfoment, desenvolupament, protecció i promoció d'activitats
esportives, en especial el futbol base, així com culturals i socials, i en general el mecenatge
d'activitats amb fonament dels principis d'utilitat comú i desenvolupament integral de la persona.

La Fundació Damm té un compromís amb la societat i molt especialment amb la joventut, donant
suport a I'esport base, així com ampliant la nostra col'laboració en activitats culturals de gran interès
social.

El suport a les causes nobles i als projectes altruistes, la col laboració amb institucions culturals
centenàries i el foment d'esdeveniments socials de primer ordre constitueixen els pilars de la nostra
contribució col'lectiva com a part d'un grup empresarial de primer nivell amb un lideratge
indiscutible en el nostre sector a Catalunya.

En aquest exercici 2021,|'aclivitat principal ha estat el suport al futbol base, amb les diferents
categories d'equips del C.F. Damm, totalment finançat per la Fundació. Tanmateix, la Fundació
Damm també col'labora atorgant ajuts a altres entitats de promoció esportiva.

D'altra banda, la Fundació està compromesa amb la cultura, contribuint amb institucions de gran
interès social d'activitats teatrals, musicals, artístiques o educatives, perquè pugui arribar a tots els
ciutadans.

Per últim, la Fundació també coopera amb altres entitats amb finalitats socials i d'ajut a les persones
més desprotegides.

2. Bases de presentació dels comptes anuals

D'acord amb el que preveuen les normes d'elaboració dels comptes anuals, en relació amb la
Memoria, no s'inclouen ni s'emplenen aquells apartats en què la informació que s'hi sol.licita no
sigui significativa o aplicable.

2.í. lmatge fidel i marc normatiu d'informació financera aplicable a la Fundació

Els comptes anuals adjunts s'han preparat a partir dels registres comptables de la Fundacio i

es presenten d'acord amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a l'entitat, de
manera que mostren la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats de la
Fundació i dels fluxos d'efectiu produïts durant l'exercici corresponent. Aquests comptes
anuals se sotmetran a I'aprovació del Patronat i s'estima que seran aprovats sense cap
modificació. Per altra banda, els comptes anuals de I'exercici anual acabat el 31 de desembre
de 2020 varen ser aprovats per la Junta del Patronat de la Fundació en dala 22 de juny de
2021.

El 3í de desembre de 2021, el marc normatiu d'informació financera aplicable a la Fundació
és el que estableixen:



La Llei 412008 de 24 d'abril per a associacions i fundacions catalanes.

El Decret 25912008, de 23 de desembre, pelquals'aprova el Pla de comptabilitat de les
fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

El Decret 12512010 de 14 de setembre que modifica parcialment i en alguns aspectes el
Pla de comptabilitat de fundacions i associacions (Decret 259/2008).

La resta de normes de compliment obligatori emeses per I'lnstitut de Comptabilitat i

Auditoria de Comptes (ICAC).

2.2. Principis comptables no obligatoris aplicats

No s'han aplicat principis comptables no obligatoris. Addicionalment, els patrons han formulat
aquests comptes anuals tot considerant la totalitat dels principis i de les normes comptables
d'aplicació obligatòria que tenen un efecte significatiu en aquests comptes anuals. No hi ha
cap principicomptable obligatori que s'hagi deixat d'aplicar.

2.3. Aspectes crítics de la valoració i l'estimació de la incertesa

En l'elaboració dels comptes anuals adjunts, s'han utili2at estimacions realitzades pels
patrons de la Fundació per valorar alguns dels actius, passius, ingressos, despeses i

compromisos que hifiguren registrats. Bàsicament, aquestes estimacions es refereixen a:

La vida útildels actius materials (nota 4.1)

El valor de mercat de determinats instruments financers (nota 4.2)

Malgrat que aquestes estimacions s'han realitzat basant-se en la millor informació disponible
al tancament de l'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2021, és possible que
esdeveniments que puguin tenir lloc en el futur obliguin a modificar-les (a I'alça o a la baixa)
en els pròxims exercicis, la qual cosa es realitzaria, si escaigués, de manera prospectiva.

2.4. Gomparació de la informació

La informació continguda en aquesta Memòria, que es refereix a I'exercici anual acabat el 31
de desembre de 2021, es presenta, a efectes comparatius, amb la informació de l'exercici
anual acabat el 31 de desembre de2020.

2.5. Agrupació de partides

Determinades partides del balanç idel compte de pèrdues i guanys es presenten de manera
agrupada per facilitar-ne la comprensió, si be, en la mesura que és significativa, s'ha inclòs la
informació desagregada a les notes corresponents de la Memòria.

2.6. Fons de maniobra

El balanç de situació de la Fundació Privada Damm presenta, un fons de maniobra negatiu
per import de 601.898,87 euros.

a

a

a

a

O

2



3. Excedent de I'exercici

El patronat aprova la distribució de l'Excedent de l'exercici que s'indica a continuació:

4. Normes de valoració

4.í. lmmobilitzat material

L'immobilitzat material es valora inicialment pel preu d'adquisició o cost de produccio, i

posteriorment es minora per la corresponent amortització acumulada i les pèrdues per
deteriorament, si s'escau.

Les despeses de conservació i manteniment dels diferents elements que componen
l'immobili2at material s'imputen al compte de pèrdues i guanys de l'exercici en què s'incorren.
Pel contrari, els imports invertits en millores que contribueixen a augmentar la capacitat o
eficiència o a allargar la vida útil dels béns es registren com a major cost dels mateixos.

Les substitucions o renovacions dels elements complets que augmenten la vida útil del bé
objecte, o la seva capacitat econòmica, es comptabilitzen com a major import de I'immobilitzat
material, amb el consegüent retir comptable dels elements substituïts o renovats.

Les dotacions anuals en concepte d'amortització del actius materials es realitzen en
contrapartida al compte de pèrdues i guanys i, bàsicament, equivalen als percentatges
d'amortització següents, determinats en funció dels anys de la vida útil estimada, com a
mitjana, dels diferents elements:

Percentatge

Anual
Vida útil

Construccions 3o/o 33 anys

3

Bases de repartiment Exercici2O2l

Excedent de l'exercici 135,16

Total base de repartirpnt = Total distribució 135,16

Distribucio a Exercici2021

Fons dotacionals

Fons especials

Romanent

Excedents negatius pendents d'aplicació en activitats fundacionals

Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors

I 35,1 6

Total distribució = Total base de repartirnent 135,í6



L'amortització s'efectua seguint el mètode lineal, o degressiu per a determinats elements,
distribuint el cost dels actius entre els anys de vida útil estimada, i d'acord amb els coeficients
d'amortització màxims autoritzats per la legislació fiscal vigent per a cada secció d'activitat. Els
elements utilitzats són amortitzats aplicant coeficients dobles, d'acord amb la legislació vigent.
Els patrons de la Fundació consideren que el valor comptable dels actius no supera el valor
recuperable dels mateixos.

El benefici o pèrdua resultant de la alienació o el retir d'un actiu es calcula com la diferència entre
I'import de la venda i I'import en llibres de I'actiu, i es reconeix en el compte de resultats.

Per aquells immobilitzats que necessiten un període de temps superior a un any per estar en
condicions d'ús, els costos capitalitzats inclouen les despeses financeres que s'hagin meritat
abans de la posada en condicions de funcionament del be i que hagin estat girats pel proveïdor
o corresponguin a préstecs o altres tipus de finançament aliè, específic o genèric, directament
atribuïble a I'adquisició o fabricació del mateix.

4.2. lnstruments financers

4.2.1. Actius financers

Els actius financers que posseeix la Fundació es classifiquen en les categories següents:

a) Partides per cobrar: actius financers originats en la venda de béns o en la prestació de
serveis per operacions de tràfic de I'empresa o els que, pel fet de no tenir un origen
comercial, no siguin instruments de patrimoni ni derivats, cobraments dels quals siguin
de quantia fixa o determinable i no es negociïn en un mercat actiu.

b) Actius financers disponibles per a la venda: s'hi inclouen els valors representatius de
deute i instruments de patrimoni d'altres empreses que no hagin estat classificats en la
categoria anterior.

4.2.2. Passi us fi nancers

Són passius financers aquells debits i aquelles partides que té la Fundació per pagar i que
s'han originat en la compra de béns i serveis per operacions de tràfic de I'empresa, o també
aquells que, com que no tenen un origen comercial, no poden ser considerats instruments
financers derivats.

Els dèbits i les partides per pagar es valoren inicialment al valor raonable de la contraprestació
rebuda, ajustada pels costos de la transacció directament atribuïbles. Amb posterioritat,
aquests passius es valoren d'acord amb el seu cost amortitzat.

La Fundació dona de baixa els passius financers quan s'extingeixen les obligacions que els
han generat.

4.3. lmpostos sobre beneficis

La Fundació, atès que no té finalitat de lucre, està exempta de l'lmpost de societats, en aplicació
de la normativa establerta per la Llei 4912002, de règim fiscal de les entitats sense finalitats
lucratives, pel que fa als resultats i als increments de patrimoni relacionats amb el seu objecte
social i les seves finalitats específiques. En canvi, no estan exempts d'aquests impostos els
rendiments de capital obtinguts, els rendiments que es puguin derivar d'explotacions
econòmiques no declarades exemptes per les autoritats fiscals i de la cessió d'ús del seu
patrimoni, ni els increments de patrimoni que s'obtinguin dels béns no afectes al seu objecte
social o a la seva finalitat específica.
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4.4. Provisions i contingències

Els patrons de la Fundació, en la formulació dels comptes anuals, diferencien entre:

a) Provisions: saldos creditors que cobreixen obligacions actuals derivades de successos
passats, la cancel.lació de les quals és probable que origini una sortida de recursos, pero
que resulten indeterminats quant a l'import o el moment de cancel'lació.

b) Passius contingents: possibles obligacions, sorgides com a conseqüència de successos
passats, la materiali2ació futura de les quals està condicionada al fet que succeeixi, o no,
un o més esdeveniments futurs, independents de la voluntat de la Fundació.

Els comptes anuals recullen totes les provisions respecte a les quals s'estima que la probabilitat
d'haver d'atendre I'obligació és mes gran que la probabilitat contrària. Els passius contingents no
es reconeixen en els comptes anuals, sinó que se n'informa a les notes de la Memoria, sempre
que no siguin considerats remots.

Les provisions es valoren pel valor actual de la millor estimació possible de l'import necessari per
cancel'laro transferir I'obligació, tenint en compte la informació disponible sobre el succés i les
seves conseqüències. Els ajustaments que sorgeixin per haver actualitzat aquestes provisions es
registren com una despesa financera a mesura que es merita.

4.5. Indemnitzacions per acomiadament

D'acord amb la legislació vigent, la Fundació està obligada a pagar indemnitzacions a aquells
empleats als quals, en determinades condicions, els rescindeixi la relació laboral. Per tant, les
indemnitzacions per acomiadament susceptibles de quantificació raonable es registren com a
despesa en I'exercici en què s'adopta la decisió de l'acomiadament i es crea una expectativa
vàlida envers terceres persones.

Durant l'exercici 2021 no s'ha registrat cap despesa per aquest concepte.

4.6. Subvencions, donacions i llegats

Per a la comptabili2ació de les subvencions, donacions i llegats rebuts, la Fundació segueix els
criteris següents:

a) Subvencions, donacions i llegats de capital no reintegrables: es valoren pel valor raonable de
l'import o el bé concedit, en funció de si són de caràcter monetari o no, i s'imputen a resultats
en proporció de la dotació a l'amortització efectuada en el període per als elements
subvencionats o, si s'escau, quan se'n produeixi l'alienació o la correcció valorativa per
deteriorament, a excepció de les rebudes de patrons, les quals, si no tenen finalitat específica,
es registren directament en els fons propis i no constitueixen cap ingrés.

b) Subvencions d'explotació: s'abonen a resultats en el moment en què es concedeixen, excepte
si es destinen a finançar dèficit d'explotació d'exercicis futurs; en aquest cas, s'imputaran en
aquests exercicis. Si es concedeixen per finançar despeses específiques, la imputació es
realitzarà a mesura que es meritin les despeses finançades.

4.7. Ingressos i despeses

Els ingressos i les despeses s'imputen en funció del criteride meritació, és a dir, quan es produeix
el corrent real de béns i serveis que representen, independentment del moment en què es
produeixi el corrent monetari o financer que se'n deriva. Com a conseqüència d'aquest criteri, els
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ingressos obtinguts amb cursos que es porten a terme totalment o parcialment durant l'exercici
següent es periodifiquen en funció de la seva meritació.

Els ingressos per prestació de serveis es reconeixen considerant el grau de realització de la
prestació en la data del balanç, sempre que el resultat de la prestació sigui estimat amb fiabilitat.

4.8. Classificació entre actiu i passiu corrent i no corrent

Els actius i els passius es classifiquen en corrents i no corrents. En aquest sentit, un actiu o un
passiu corrent agrupa aquells elements que la Fundació espera vendre, consumir o realitzar al
llarg delcicle normal d'explotació, aquells altres elvenciment, l'alienació o la realització dels quals
s'espera que es produeixi en un any, i els classificats com a mantinguts per negociar, excepte els
derivats a llarg termini, iels d'efectiu i equivalents.

La resta es classifiquen com a no corrents.

4.9. Transaccions amb entitats del grup, multigrup i associades

A l'efecte de la presentació dels comptes anuals, es consideren entitats del grup, multigrup i

associades les següents:

Entitats del grup, multigrup iassociades

S.A. Damm

Club Deportivo Básico de Pádel Damm

La Fundació realitza totes les seves operacions amb entitats del grup, multigrup iassociades a
valors de mercat. Addicionalment, els preus de transferència estan suportats adequadament, per
la qual cosa els patrons de la Fundació consideren que no hi ha riscos significatius en aquest
aspecte dels quals puguin derivar-se passius de consideració en el futur.

5. lmmobilitzat material

El moviment d'aquest capítol del balanç de situació a l'exercici 2021 ha estat el següent:
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cosT Gost
31t1?J2ú9 Altes Baixes Traspassos

Cost
31t1U2020

Tenenys i construccions 3.172.000,00 3.172.000,00

lmmob. Materials en curs i Acomptes 167.377,12 't 33.375, í I 300.752,30

TOTALS 167.377,12 3.305.375,18 3.472.752,30

COST
Cost

31n2/2020 Altas Baias Traspasos
Cost

31t12i2021

Terrenys i construccions 3.172.000,00 3.1 72.000,00

lmmob. Materials en curs i Acomptes 300.752,30 294.275,75 s95.028,05

TOTALS 3.472.752,30 294.275,75 3.767.028,05

AMORTITZACIO
AmortiEacio

31t'.t2t2019
Altes Baixes Traspassos

Amortitsació
3',U',tU2020

Tenenys i construccions (331,46) (331,46)

lmmob. Materials en curs iAcomptes

TOTALS (331,46) (331,46)

AMORTITZACIO
AmortiUació

31t'.t2t2020
Altes Baixes Traçassos

Amortització
311',1212021

Terrenys i construccions (331,46) (3.s77,56) (4.309,02)

lmmob. Materials en curs i Acomptes

TOTALS (331,46) (3.e77,s6) (4.309,02)

TOTAL IMMOBILITZAT MATERIAL NET
vNc

31t'.t2t2020

VNC
31n42021

Terenys i construccions 3. 17't .668,54 3.167.690.98

lmmob. Materials en curs iAcomptes 300.752,30 595.028,05

TOTALS 3.472.420,U 3.762.719,03

Les altes de I'any 2020 sota l'epígraf "Terrenys i Construccions" corresponen a I'adquisició d'uns
terrenys per a la construcció del que serà la ciutat esportiva del Club de Futbol Damm. El complex
esportiu estarà ubicat a l'antic Golf Montjuïc, i la seva inauguració es preveu durant l'any 2023.
Les noves instal'lacions tindran una superfície de 30.000 m2, distribuïts en 2 camps de futbol i2
edificis.

El disseny del nou complex esportiu es va plantejar amb I'objectiu d'integrar les instal'lacions en
el paisatge de la muntanya de Montjuïc, aconseguint una ciutat esportiva adequada a les
necessitats actuals i lliure d'emissions de CO2, dissenyada seguint criteris de sostenibilitat i

eficiència energètica, amb l'objectiu d'aconseguir unes instal'lacions Nearly Zero Energy Building
(NZEB) i energèticament autosuficients. Per fer-ho possible, es van preveure instal'lacions i

equips de producció d'última generació que, per la seva eficiència i alt rendiment, minimitzaran el
consum energètic del centre. Un consum que serà 100% electric i que es nodrirà d'una instal'lació
de plaques fotovoltaiques. A més, per optimitzar el consum d'aigua, es va preveure la instal'lació
d'un dipòsit per emmagatzemar I'aigua de la pluja, la qual s'utilitzarà pel reg i el manteniment dels
camps de futbol, així com dels espais de l'entorn dels edificis. Tot plegat, amb l'objectiu
d'aconseguir unes instal'lacions sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.
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6. Patrimoni net ifons propis

Altancament de l'exercici2021, elfons dotacional ascendeix a 3.159.698,99 Euros havent estat
les següents variacions:

7. Fundadors. usuaris i altres deutors de les activitats

El moviment delcompte "Fundadors, usuaris i altres deutors de les activitats", ha estat el següent:

2021 2020

Entrades o dotacions 4.472.540,23 4.996.063,69

Sortides o reduccions -4.442.258,71 -4.991.964.89

Saldo final (Excedent Exercici) 30.281,52 4.098,80

Resultat Financer -30.146,36 -3.112,79

Excedent positiu/negatiu pendent d'aplicació 135,16 986,01

8. Situació Fiscal

La Fundació no ha tingut cap activitat lucrativa que s'aparti de I'objecte social, motiu pel qual està
totalment exempta de tributació a l'lmpost de Societats.

9. lngressos i despeses

L'import dels ajuts concedits és el que consta a I'apartat 2a) del compte de resultats abreujat, amb
un import global de 2.788.519,94 euros (2.862.369,19 euros a 31.12.2020) i que han estat
destinats a les activitats propies de Fundació Damm, segons consta a l'apartat 1 d'aquesta
Memoria.

A I'apartat d'altres despeses, per import de 919.52í,41 euros (1.461.928,30 euros a 31.12.2020)
s'inclouen diverses partides:
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Saldo

31t12t2020

Distribució

excedent 2020
lncrements Disminucions

Saldo

31112t2021

Fons dotacionals 3.159.698,99 986,01 3.160.685,00

Romanent 986,01 -986,01

Excedent exercici 986,01 -986,01 135,16 1 35,1 6
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SUBMINISTRAMENTS

ASSEG U RANCES I SERVEIS BAI{CARIS

SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS

TRIBUTS

ALTRES SERVEIS
Quota com a socid'entitats
Publicacions
Publicitat
Atencions iajudes a activitats diverses
Altres despeses de representació institucional

Exercici

2021

Exercici

2020

818,84 1 .199,s9

-'t.046,47 3.172,80

59.790,72 30.864,68

400.962,95 1.054.205,92

458.995,37

14.02s,00

152.357,00

47.812,00

213.365,58

31.435,79

372.485,31

14.025,O0

't22.847,00

45.216,83

176.253,90

14.142,58

TOTAL 9t9.52t,4L L.46L.928,3O

Els ingressos per import de4.297.000 euros (4.837.000 euros a 31.12.2020) corresponen, en
la seva totalitat, a les aportacions del patrocinador, S.A. Damm, les quals es destinen
íntegrament al desenvolupament de les activitats mencionades en l'objecte social d'aquesta
Fundació.

La resta d'ingressos per import de 175.540,23 Euros (159.063,69 Euros a 31.12.2020)
corresponen a ingressos per patrocinis, subvencions rebudes i drets formatius.

10. Aplicació d'elements patrimonials a finalitats pròpies

L'aportació dotacional s'ha aplicat íntegrament en saldo de compte bancari, donat que les
ajudes de la Fundació són exclusivament aportacions dineràries.

Detall de I'import destinat a les activitats fundacionals:

2021 2020 2019 2018 2017 20't6

DESPESES NECESSARIES 1 .683.885,1 3 2.129.595,74 't .408.139,92 2.045.O82,15 1.327.919.69 1 .1 39.399,03

DESPESES FUNDACIONALS 2.788.519,94 2.862.369,19 3.561.72'l,04 2.720.133.88 2.7't0-113,O'l 2.733.995,06

INGRESSOS PATROCINADORS 4.297.000,00 4.837.000,00 4.427.450,04 4.492.000,00 4.01 1.000,00 3.700.000,00

ALTRES INGRESSOS 175.540,23 1 59.063,69 545.930,26 277.289,51 24.124,O3 176.477,18

-DESPESES NECESSARIES -1 .683.885,13 -2.129.555,74 -1 .408.1 39,92 -2.c/.5.082.15 -1.327.919,69 -1.139.399,03

INGRESSOS NETS 2.788.655,1 0 2.866.467,99 3.565.240,34 2.724.207.36 2.707.204,34 2.737.078,15

DESPESES FUNDACIONALS -2.788.519,94 -2.862.369,19 -3.561.721,04 -2.720.133,88 -2.710.113,0'.1 -2.733.995,06

% RESULTANT t00% 100% r00% L00% t00% 10ïo/o
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íí. Operacions isaldos amb parts vinculades

El detall d'operacions realitzades amb parts vinculades durant l'exercici 2021 i 2020 es el
següent:

Operacions amb parts vinculades 2021 2020

Aportacions S.A Damm 4.297.000,00 4.837.000,00

PatrociniS.A. Damm 122.446,09 116.062,64

Total Operacions S.A Damm 4.419.4/,6,O9 4.953.062,64

Aportacions a CDB Pàdel Damm (254.000) (188.000)

L'import dels saldos en balanç amb parts vinculades al 31 de desembre del2021 i2020 és el
següent:

Saldos amb parts vinculades 2021 2020

Comptes financers amb S.A
Damm

(1.538.454,91) 334.917,33

Deutor S.A Damm 148.159,77 140.435,79

12. Altra informació

El número mig de personal durant els exercicis 2021 i 2020, detallat per categories és el
següent:

Gategories 2021 2020

Direccio, personal tècnic y càrrecs intermedis 5 5

PersonalSoporte 14 12

Personal administratiu i comercial 1

Personal amb discapacitat igual o superior al 33o/o

Total 19 í8

La distribució per sexe altermini dels exercicis2021i2020, detallat per categories és el següent:

l0



2021 2020

Categories Hones Dones Hornes Dones

Direcció, personal tecnic i càrrecs intermedis 5 2 b 1

PersonalSoporte 63 5 60 5

Personal Adm inistratiu i comercial 1

Total 68 7 66 7

La Fundació Damm està integrada al grup de societats del Grup Damm, la societat dominant
del qual és S.A. Damm, que diposita els seus comptes anuals al Registre Mercantil de
Barcelona.

Durant l'exercici de 2021, els membres del Patronat no han cobrat cap import en concepte de
sous, salaris, dietes, ni atencions estatutàries.

í3. Fets posteriors altancament

No existeixen a tancament fets posteriors significatius

a

il


