MEMÒRIA

1. Activitat de la fundació
La Fundació té com objecte i finalitat el foment, desenvolupament, protecció i
promoció d’activitats esportives i, 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 l’esport base, així com ampliant la nostra col·laboració en
activitats culturals de gran interès social.
El suport a les causes nobles, 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 2018, l’activitat 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 Memòria, no s’inclouen ni s’emplenen aquells apartats en què la
informació que s’hi sol·licita no sigui significativa o aplicable.

2.1. Imatge 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
Fundació 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 l’aprovació
del Patronat i s’estima que seran aprovats sense cap modificació. Per altra banda,
els comptes anuals de l’exercici anual acabat el 31 de desembre de 2017 varen ser
aprovats per la Junta del Patronat de la Fundació en data 25 de juny de 2018.
El 31 de desembre de 2018, el marc normatiu d’informació financera aplicable a la
Fundació és el que estableixen:
• La Llei 4/2008 de 24 d’abril per a associacions i fundacions catalanes.
• El Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de
comptabilitat de les fundacions i associacions subjectes a la legislació de la
Generalitat de Catalunya.
• El Decret 125/2010 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 l’Institut 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 principi comptable 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 utilitzat estimacions realitzades
pels patrons de la Fundació per valorar alguns dels actius, passius, ingressos,
despeses i compromisos que hi figuren registrats. Bàsicament, aquestes
estimacions es refereixen a:
•
•

La vida útil dels 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 2018, és
possible que esdeveniments que puguin tenir lloc en el futur obliguin a modificarles (a l’alça o a la baixa) en els pròxims exercicis, la qual cosa es realitzaria, si
escaigués, de manera prospectiva.

2.4. Comparació de la informació
La informació continguda en aquesta Memòria, que es refereix a l’exercici anual
acabat el 31 de desembre de 2018, es presenta, a efectes comparatius, amb la
informació de l’exercici anual acabat el 31 de desembre de 2017.
2.5. Agrupació de partides
Determinades partides del balanç i del compte de pèrdues i guanys es presenten
de manera agrupada per facilitar-ne la comprensió, si bé, 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 67.123 euros.

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

Bases de repartiment
Excedent de l’exercici

Exercici 2018
-5.548,88

-5.548,88
Total base de repartiment = Total distribució
Distribució a
Exercici 2018
Fons dotacionals
Fons especials
Romanent
Excedents negatius pendents d'aplicació en activitats
-5.548,88
fundacionals
Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors

Total distribució = Total base de repartiment

-5.548,88

4. Normes de valoració

4.1. Immobilitzat material
L’immobilitzat material es valora inicialment pel preu d’adquisició o cost de
producció, 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’immobilitzat 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 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 l’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
Vida útil
Anual
Construccions

3%

33 anys

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 l’import de la venda i l’import en llibres de l’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 bé i que hagin estat girats pel proveïdor o corresponguin a

préstecs o altres tipus de finançament aliè, específic o genèric, directament
atribuïble a l’adquisició o fabricació del mateix.

4.2.

Instruments financers

4.2.1. Actius financers
Classificació
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 l’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.

4.2.2. Passius financers
Són passius financers aquells dèbits 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 l’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 dóna de baixa els passius financers quan s’extingeixen les
obligacions que els han generat.

4.3. Impostos sobre beneficis
La Fundació, atès que no té finalitat de lucre, està exempta de l’Impost de
societats, en aplicació de la normativa establerta per la Llei 49/2002, 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.

4.4. Provisions i contingències
Els patrons de la Fundació, en la formulació dels comptes anuals, diferencien
entre:
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, però que resulten indeterminats quant a l’import o el
moment de cancel·lació.
a)

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

Els comptes anuals recullen totes les provisions respecte a les quals s’estima que
la probabilitat d’haver d’atendre l’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 Memòria, sempre que no siguin considerats
remots.
Les provisions es valoren pel valor actual de la millor estimació possible de
l’import necessari per cancel·lar o transferir l’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 l’exercici en
què s’adopta la decisió de l’acomiadament i es crea una expectativa vàlida envers
terceres persones.
Durant l’exercici 2018 la despesa registrada per aquest concepte es de 526,66
euros.

4.6. Subvencions, donacions i llegats
Per a la comptabilització 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 criteri de 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 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 del cicle normal d’explotació, aquells altres el
venciment, 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, i els 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 i associades

S.A. Damm

La Fundació realitza totes les seves operacions amb entitats del grup, multigrup i
associades 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. Immobilitzat material
El moviment d’aquest capítol del balanç de situació a l’exercici 2018 ha estat el
següent:

TERRENYS I CONSTRUCCIONS
Saldos a 31 de desembre de 2017
Entrades
Reversions
Traspassos i altres
Saldos a 31 de desembre de 2018

Euros
1.385.882,25
1.385.882,25

Amortització acumulada
Saldos a 31 de desembre de 2017
Entrades
Reversions
Traspassos
Saldos a 31 de desembre de 2018

Euros
-

TERRENYS I CONSTRUCCIONS TOTAL NET
Saldos a 31 de desembre de 2018

Euros
1.385.882,25

IMMOBILITZATS MATERIALS EN CURS I
ACOMPTES
Saldos a 31 de desembre de 2017
Entrades
Reversions
Traspassos y altres
Saldos a 31 de desembre de 2018

Euros
1.269.403,36
574.846,67
1.844.250,03

IMMOBILITZATS MATERIALS EN CURS I
ACOMPTES
TOTAL NET
Saldos a 31 de desembre de 2018

Euros
1.884.250,03

TOTAL IMMOBILITZAT MATERIAL
Saldos a 31 de desembre de 2017
Entrades
Reversions
Traspassos y altres
Saldos a 31 de desembre de 2018

Euros
2.655.285,61
574.846,67
3.230.132,28

Amortització acumulada
Saldos a 31 de desembre de 2017
Entrades
Reversions
Traspassos y altres
Saldos a 31 de desembre de 2018

Euros
-

TOTAL IMMOBILITZAT MATERIAL NET
Saldos al 31 de desembre de 2018

Euros
3.230.132,28

Existeix amb data 10/02/2014 un contracte de compra-venda subjecte al compliment
de les condicions suspensives indicades al mateix. El preu de venta estipulat al
contracte és superior al valor comptable de l’immobilitzat. Amb data 17/07/2018 es
procedeix a renovar per un termini d’un any el compromís indicat.

6. Patrimoni net i fons propis
Al tancament de l’exercici 2018, el fons dotacional ascendeix a 2.396.049,58 Euros
havent estat les següents variacions:

Saldo 31-12-2017

Fons
dotacionals
Romanent
Excedent
exercici

Distribució
excedent
2017

Increments

Disminucions

Saldo 31-12-2018

2.396.049,58

-

-

-

2.396.049,58

775.417,29

-2.908,54

-

-

772.508,75

-2.908,54

2.908,54

-5.548,88

-5.548,88

7. Fundadors, usuaris i altres deutors de les activitats
El moviment del compte “Fundadors, usuaris i altres deutors de les activitats”, ha
estat el següent :
Entrades o dotacions
Sortides o reduccions
Saldo final (Excedent Exercici)
Despeses Financeres
Excedent negatiu pendent d’aplicació

4.769.289,51
-4.765.216,03
4.073,48
-9.622,36
-5.548,88

8. Situació Fiscal
La Fundació no ha tingut cap activitat lucrativa que s’aparti de l’objecte social, motiu
pel qual està totalment exempta de tributació a l’Impost de Societats.
9. Ingressos i despeses
L’import dels ajuts concedits és el que consta a l’apartat 2a) del compte de resultats
abreujat, amb un import global de 2.720.133,88 Euros (2.710.113,01 Euros a
31.12.2017) i que han estat destinats a les activitats pròpies de Fundació Damm,
segons consta a l’apartat 1 d’aquesta Memòria.
A l’apartat d’altres despeses, per import de 1.314.664,59 Euros, s’inclouen diverses
partides:
SUBMINISTRAMENTS

2.738,19

ASSEGURANCES I SERVEIS BANCARIS

2.727,94

SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS
TRIBUTS
ALTRES SERVEIS
Quota com a soci d' entitats
Publicacions
Publicitat
Atencions i ajudes a activitats diverses
Altres despeses de representació institucional
TOTAL

53.067,20
131.044,71
1.125.086,55
10.000
209.256,09
42.574,55
820.028,56
43.227,35
1.314.664,59

Els ingressos per import de 4.492.000 Euros, 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 277.289,51 Euros corresponen a Altres Ingressos.

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 l’import destinat a les activitats fundacionals:
DESPESES NECESSÀRIES
DESPESES FUNDACIONALS
INGRESSOS PATROCINADORS
ALTRES INGRESSOS
-DESPESES NECESSÀRIES
INGRESSOS NETS
DESPESES FUNDACIONALS
% RESULTANT

2.045.082,15 Euros
2.720.133,88 Euros
4.492.000,00
277.289,51
-2.045.082,15
2.724.207,36
-2.720.133,88
100

Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
%

11. Operacions i saldos amb parts vinculades
El detall d’operacions realitzades amb parts vinculades durant l’exercici 2018 i 2017
és el següent:

Operacions amb parts vinculades
Aportacions S.A. Damm
Patrocini S.A. Damm
Total

2018

2017

4.492.000,00 4.011.000,00
221.548,04

--

4.713.548,04 4.011.000,00

L’import dels saldos en balanç amb parts vinculades al 31 de desembre del 2018 i
2017 és el següent:
Saldos amb parts vinculades

2018

2017

Comptes financers amb S.A. Damm

868.412,55

Deutor S.A. Damm

135.034,41

Total

154.996,77
--

1.003.446,96

154.996,77

12. Altra informació
El número mig de personal durant els exercicis 2018 i 2017, detallat per categories
és el següent:
Categories

2018

2017

Direcció, personal tècnic y càrrecs intermedis

7

6

Personal administratiu i comercial

11

10

Personal amb discapacitat igual o superior al
33%

1

--

Total

19

16

La distribució per sexe al termini dels exercicis 2018 i 2017, detallat per categories és
el següent:
2018
Categories

Homes

2017

Dones Homes Dones

Direcció, personal tècnic i càrrecs intermedis

68

5

65

4

Personal Administratiu i comercial

1

-

1

-

Total

69

5

66

4

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 2018, els membres del Patronat no han cobrat cap import en
concepte de sous, salaris, dietes, ni atencions estatutàries.

13. Fets posteriors al tancament
No existeixen a tancament fets posteriors significatius.

