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FUNDACIÓ BENEFICAMARIA RAVENTÓS

Memoria abreujada

l. NATURALESA I ACTIVITATSPRINCIPALS

La FUNDACIÓ BENEFICA MARIA RAVENTÓS (d'ara en endavant la
Fundació) esta inscrita amb el número 123 com a Fundació subjecte a la
legislació deCatalunya.

D'acord amballo quedisposal'article 2 deisEstatuts, la Fundacióté per finalitat
l'ajuda i la protecció de les joves en general i més particularment la
rehabilitació moral i personal.

Igualment, ho serala protecció a la infancia a través dels ajuts necessarisper la
integració dels fills d'aquestes joves en la seva propia família a través de la
Residencia d'aquesta fundació, i en els casosque voluntariament ho sol·licitin,
facilitar la integració familiar mitjanc;:antels mecanismes legals d'adopció,
proporcionant una llar adient que els proporcioni una formació digna i un
desenvolupament integral de l'infant. Podra, també, exercir la protecció de
menors que quedin en situació de desemparament,facilitant la integració en
una família adient que pugui proporcionar una digna formació.

Aquest concepteno té caracter limitatiu, estenent-sel'objecte fundacional a tot
allo que directa o indirectament estigui relacionat amb el que s'ha expressat
anteriorment, i entot cassensefinalitat delucre.

- Activitats desenvolupadesdurant l'any

Adjuntem comannexla Memoria d'activitats dela Fundaciódel'exercici 2020.

Ajuts atorgats

Els ajuts atorgats són destinats a l'ajuda i la protecció de les dones joves en
general (personesfisiques) queestroben ensituació derisc social omarginació.

2020 2019
Ajudes peradonesensituació de risc social 63.159,92 63.250,43

Convenisde coHaboració subscrits amb altres entitats

LaFundació hasignat els següentsconvenisdecol·laboració per la integració de
maresambfills menors.

2020 2019
Ajuntament deBarcelona 30.000,00 30.000,00
Generalitat - ObraSocial LaCaixa - 20.00000
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FUNDACIÓBENEFICAMARIA RAVENTÓS

Memoria abreujada

4. NORMESDE REGISTREIVALORACIÓ

Els principals principis comptables i normes de valoració utilitzats per a la
preparaciódels comptesanualsadjunts sónels següents:

a) Immobilitzat intangible
Les aplicacions informatiques esvaloren al seucost d'adquisició i s'amortitzen
linealment durant el períodede 5 anysen queespreveu la sevautilització. Les
despeses relacionades amb el manteniment de programes informatics es
reconeixen comadespesaquans'hi incorre enaquestes.

b) Immobilitzat material i inversionsimmobiliaries

L'immobilitzat material i les inversions immobiliaries escomptabilitzen al seu
cost d'adquisició, que inclou totes les despeses addicionals directament
relacionades amb els elements d'immobilitzat adquirits, incloses les despeses
financeresquefossin directamentatribuYblesal'adquisició del'actiu.

Els costosd'ampliació, modernització omillores querepresentin un augmentde
la productivitat, capacitat o allargament de la vida útil dels béns, es
capitalitzaran com amésvalor decost dels mateixos. Les despesesdereparació i
manteniment que no milloren la utilització ni prolonguen la vida útil dels
respectius béns escarreguen enel compte deperdues i guanys en el moment en
queesprodueixen.

Les immobilitzacions materials i les inversions immobiliaries espresentenpel
seu valor de cost d'adquisició, dedui'des les ammiitzacions acumulades
corresponents.

L'amortització dels elements de l'immobilitzat material i de les inversions
immobiliaries es realitza sobre els valors de cost dels elements corresponents
seguint el metode lineal, aplicant els coeficients anuals següents,segonsla vida
útil estimada:

Coeficients
Construccions 2,5%
Altres instal·lacions,utillatge i mobiliari 10%
Equipsinformatics 25%
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FUNDACIÓBENEFICAMARIA RAVENTÓS

Memoria abreujada

Quan el venciment d'aquests actius és inferior a un any es valoren pel seu
valor nominal. Les corresponents perdues per deteriorament es doten en
funció del risc que presentin les possibles insolvencies pel que fa al seu
cobrament.

Els actius financers es donen de baixa del balanc; quan s'han traspassat
substancialment tots els riscos i beneficis inherents a la propietat. En el cas
concret deis comptes a cobrar s'entén que aquest fet es produeix si han estat
traspassatsels riscos d'insolvencia i mora.

f) Passiusfinancers

Els passiusfinancers esreconeixen inicialment al seuvalor raonable menysels
costos de la transacció atribuYbles.Posteriorment al seu reconeixement inicial,
els passiusfinancers escomptabilitzen al seuvalor amortitzat sent la diferencia
entre el cost i el valor de rescat registrada en el compte de resultats sobre el
períodededuradadel préstecenfunció del tipus d'interes efectiu del passiu.

Els passiusamb venciment inferior a 12mesoscomptats a partir de la data del
balans:esclassifiquen comcorrents, mentre queaquells amb venciment superior
esclassifiquen com passiusno corrents.

No obstant aixo l'assenyalat en el paragraf anterior, els debits per operacions
comercials amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus
d'interes contractual, inclosos els debits amb lesAdministracions Públiques, es
valoren pel seuvalor nominal.

g) Efectiu i altres mitjans líquids equivalents

L'efectiu i altres mitjans líquids equivalents comprenen l'efectiu en caixa i
bancsi els diposits i altres actius financers ambun venciment no superior a tres
mesos des de la data d'adquisició o constitució, sempre que no estiguin
subjectes a variacions significatives de valor per les seves característiques
intrínseques.

h) Impostos sobre beneficis

La Fundació esta parcialment exempta de l'Impost sobre Societats. Aquesta
exempció no inclou els rendiments obtinguts a pa1tir de l'exercici d'una
activitat classificada com a económica i dels rendiments obtinguts per a la
cessió o increment del patrimoni. El tipus de gravamen aplicable a les
operacions no exemptes ésdel 25%.
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Memoria abreujada

La despesaper Impost de societats de l'exercici es calcularia en relació al
resultat economic de les citades activitats abans d'impostos i aquest
s'augmentaria o es disminuiria, segons correspongui, amb les diferencies
"permanents" o "temporals" a l'efecte de determinar l'impost reportat en
l'exercici.

i) Impost sobreel valor afegit (IVA) i altres impostos

L'IVA suportatno deduYbleformapart del preu d'adquisició deis actius corrents i
no corrents, així com deis serveis, quesiguin objecte de les operacions gravades
per l'impost. Les posteriors rectificacions en l'import de l'IVA suportat no
deduYble,conseqüenciade la regularització derivada de la prorrata definitiva, no
modifiquen les valoracions inicials delsactius, inclosos els bénsd'inversió.

L'IVA repercutit no forma part de l'ingrés derivat de les operacionsgravadesper
aquestimpost o del'import net obtingut en la vendao disposició per unaaltra via
enel casdebaixa de l'actiu no corrent.

Les regles sobre l'IVA suportat no deduYblesón aplicables a qualsevol altre
impost indirecte suportat en l'adquisició de béns o serveis, que no siguin
recuperablesdirectament de laHisendaPública.

Les reglessobrel'IVA repercutit sónaplicablesaqualsevolaltre impost indirecte
que greu les operacionsrealitzades per l'Entitat i quesiguin recuperablesa través
de la HisendaPública.

j) Ingressos i despeses

Els ingressos i despeseses registren comptablement en funció del període de
meritament amb independencia de la data de cobrament o pagament.

Els ingressos es calculen al valor raonable de la contraprestació cobrada o a
cobrar i representenels imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats
en el marc ordinari de l'activitat, menys descomptes,IVA i altres impostos
relacionats amb les vendes.

Els ingressos per interessos es meriten seguint un criteri financer temporal, en
funció del principal pendent de cobrament i el tipus d'interes efectiu aplicable,
que ésel tipus queiguala exactamentels futurs rebuts enefectiu estimats al llarg
de la vida previstade l'actiu financer ambl'import ambllibres net de l'esmentat
actiu.

- 7 -
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Subvencions,donacions i llegats reintegrables

Es registren com a passiusde la Fundació fins queadquireixi la condició de no
reintegrable. A aquestsefectes, esconsiderenno reintegrables quanexisteixi un
acord individualitzat de concessió a favor de la Fundació, es compleixin les
condicions establertes per a la sevaconcessió i no existeixin dubtes raonables
sobrela recepció desubvenció, donaciói llegat.

5. IMMOBILITZAT MATERIAL I INTANGIBLE

a) Immobilitzat material

La composició i el moviment d'aquest capítol dels balarn;osadjunts per als
exercicis anuals acabatsa31dedesembrede2020 i 2019ésel següent:

Euros
Saldoa Saldoa Altes

Saldoa
Altes

31.12.18 31.12.19 31.12.20

Cost:
Terrenys i bénsnaturals 43.152,67 504.359,06 547.511,73 . 547.511,73
Construccions 388.374,02 259.156,60 647.530,62 104.899,03 752.429,65
Altres instal·lacions, utillatge imobiliari 656.921,09 14.380,02 671.301,11 8.123,00 679.424,11
Equipsinfonnatics 15.217,89 - 15.217,89 2.198,82 17.416,71
Altre immobilitzat 3.398,27 . 3.398,27 . 3.398,27

1.107.063,94 777.895,68 1.884.959,62 115.220,85 2.000.180,47

Amo11ització acumulada:
Construccions -240.938,64 -11.283,06 -252.221,70 -16.143,68 -268.365,38
Altres instal·lacions, utiUatgeimobiliari -474.277,51 -40.735,49 -515.013,00 -40.315,18 -555.328,18
Equipsinfomuitics -15.217,89 . -15.217,89 -549,71 -15.767,60
Altre inunobilitzat -3.398,27 . -3.398,27 . -3.398,27

-733.832,31 -52.0.18,55 -785.850,86 -57.008,57 -842.859,43

Saldo nct 373.231,63 1.099.108,76 1.157.321,04

Un detall deis terrenys i construccions queestroben registrats a 31 dedesembre
del 2020 ambel seuvalor cadastral actualitzat ésel següent:

- 9 -
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Valor net comptable

Valor Cadastral

31.12.20
e/Martorell i penya14 171.058,02 2.009.905,49
e/Mita Fontanals 26 124.744,58 62.437,68
Av. SantaRosa45 131.568,94 51.134,85
e/MasMari 122 109.546,15 48.953,55
e/Dalt delBanus14 115.089,86 68.533,64
elTerrassa 22 97.018,02 56.960,43
e/ SantJordi 37 62.434,11 31.373,29
e/ SantAndreu 59 82.549,27 51.144,83
e/ San!Andreu 36 53.320,91 39.215,03
e/Montevideo 29 84.246,13 49.830 27

Les subvencions relacionades amb l'immobilitzat material a 31 de desembrede
2020ésla següent:

Saldodela Saldode la
Descripció de l'actiu subvencionat Import de l'actiu subvencióde subvenciódecapital

capital a 31/12/20 a31/12/19
Altres Instal·lacions i mobiliari 100.000,00 - -
Altres Instal·lacions - Obrespis 30.000,00 - -
Mobiliari 4.000,00 - -
Altres Instal·lacions - Obresbanys 34.000,00 - -
Reformesdiverses 174.540,00 25.975,07 43.429,07
Mobiliari 1.381,51 255,87 394,02
Reformajardí 21.000,00 4.200,00 6.300,00
Obresbressol (Fund.Roviralta) 15.000,00 4.125,00 5.625,00
Obresbressol (Fund. Mar) 30.000,00 8.250,00 11.250,00
Altres Instal·lacions - Obrescuina 133.000,00 63.317,97 76.617,97

542.921.51 106.123,91 143.61606

A 31dedesembrede2020 i 2019, un detall devalor decost dels actius totalment
amortitzats ésel següent:

Euros
2020 2019

Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari 282.593,66 274.094,44
Equips informatics 15.217,89 15.217,89
Altre immobilitzat 3.398,27 3.398,27

301.209,82 292.710,60
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Euros
Saldo a Saldoa SaldoaAltes Altes
31.12.18 31.12.19 31.12.20

Cost:
Terrenys i bénsnaturals 774.112,32 - 774.112,32 - 774.112,32
Construccions 606.613,61 58.828,37 665.441,98 - 665.441,98

1.380.725,93 58.828,37 1.439.554,30 - 1.439.554,30

Amo11itzacióacumulada:
Construccions -231.918,57 -16.245,96 -248.164,53 -16.730,72 -264.895,25

-231.918,57 -16.245,96 -248.164,53 -16.730,72 -264.895,25

Saldo net 1.148.807,36 1.191.389,77 1.174.659,05

Bénscompletamentamortitzats

A 31 de desembre de 2020 i 2019, no es traben inversions immobiliaries
totalment amortitzades.

Un detall deis terrenys i construccions que estraben registrats a 31 de desembre
ambel seuvalor cadastral actualitzat ésel següent:

Valor netcomptable Valor Cadastral
31.12.20

PisLepant 2-3 270.805,32 81.546,86
ParkingLepant 15.249,80 11.279,68
Pis Lepant 3-1 278.379,77 84.028,60
Pis San!Pauli 233.357,59 69.256,51
Pis Bassegoda39, PB 2 167.981,98 24.869,23
Pis JuandeGaray51, PB 1 209.044,28 47.503,77

La Fundació té arrendats varis pisos corresponents a cessió d'us d'habitatge
amb finalitat assistencial. Els contractes de lloguer d'aquests pisos són per un
període d'un any ambpossibilitat deprorrogar-se en3 anysmés.

En l'exercici 2020 haobtingut uns ingressosper import de88.072,36eurosi de
59.208,15 eurosenel 2019 (veure nota 13.e).
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a) Actius financers a cost

Un detall del moviment dels exercicis 2020 i 2019 ésel següent:

Euros
Saldoa Altes Baixes Saldo a
31.12.19 31.12.20

Cost d'adquisició 2.417.279,00 408.358,19 -1.650.894,1O 1.174.743,09
Correcions perdeteriorament -22.023,59 -6.110,23 22.023,59 -6.110,23

2.395.25541 402.247.96 -1.628.870.51 1.168.63286

Euros
Saldo a Altes Baixes Saldo a
31.12.18 31.12.19

Cost d'adquisició 2.504.430,97 237.105,43 -324.257,40 2.417.279,00
Correcions per deteriorament -35.604,24 -22.023,59 35.604,24 -22.023,59

2.468.826 73 215.08184 -288.653 16 2.395.255 41

Al tancamentde l'exercici 2020, el valor raonablede les accionsi paiiicipacions
el següent:

Valor net
comptable Valor raonable
31.12.20

Actius financers acost 1.168.632 96 1.280.032 40

b) Actius financers a costamortitzat

Dins d'aquesta categoría d'actius financers es registren els següents epígrafs
dels balan90sadjunts:

- 14-
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Euros
Instruments financers a Instruments financers a

llarg termini curt termini
2020 2019 2020 2019

Inversions financeres
Fiancesconstitu'ides 140,00 11.284,51 - -

Usuaris, patrocinadors i altres deutors de les
activitats, i altres comptesa cobrar

Patrocinadors i altres deutors deles activitats - - 227.169,69 265.618,32

140,00 11.284,51 227.169,69 265.618,32

Dins del epígraf "Inversions financeres" es registra a data del 2019,
basicament, la fian9a pagadaengarantia dels convenis ambla Direcció General
d'Atenció a la Infancia i Adolescencia.

Un detall de l'evolució deissaldosdesocis i altres deutorsde l'activitat durant
els exercicis 2020 i 2019 haestatel següent:

Euros
Saldoa Altes Baixes

Saldo a
31.12.19 31.12.20

Socis -

Usuarispatrocinadors i altres 265.618,82 940.534,28 -978.983,41 227.169,69
deutorsde lesactivitats

265.618,82 940.534,28 -978.983,41 227.169,69

Euros
Saldoa Saldoa

Altes Baixes
31.12.18 31.12.19

Usuarispatrocinadors i altres 174.391,44
deutors de lesactivitats

1.108.357,79 -1.017.130,41 265.618,82

174.391,44 1.108.357,79 -1.017.130,41 265.618,82

- 15- •l..
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9. PASSIUSFINANCERS

Un detall de les categories i classesdels passius financers del balanc;adjunt, a 31
de desembre de 2020 i 2019, segons les normes de registre i valoració, és el
següent:

Instruments financersa Ilarg termini
Deutesambentitats de Derivats Altrescredit Total

%e g 2020 1 2019 2020 2019 2020 2019
Passiusfinancers a cost amortitzat 697.957,03I 11s.118,83 1.500,00 2.200,00 699.457,03 717.918,83

&

Instruments financersa Ilarg termini
Deutes ambentitats de Derivats Altrescredit Total
2019 2018 2019 1 2018 2019 2018e g

Passiusfinancers a cost amortitzat 715.718,83 42.703,22 2.200,ool 2.200,00 717.918,83 44.903,22

a) Classificació per venciments

Un detall delsvenciments dels passiusfinancers per els exercicis acabatsal 31
dedesembrede2020 i 2019 és:

2020
Euros

Passiusfinancers 2021 2022 2023 2024 2025 enendevant Total
Deutes ambentitats decredit 36.077,07 35.760,72 30.867,96 30.867,96 30.867,96 569.592,43 734.034,10
Proveldors i creditors 28.646,83 - - - - - 28.646,83
Altres 59.171 44 - - - - 1.500 00 60.671 44
Total 123.895 34 35.760 72 30,867 96 30.867 96 30.867 96 571.092 43 823.352 37

2019
Euros

Passius financers 2020 2021 2022 2023 2024 en endevant Total
Deutes amb entitats decredit 26.792,85 35.511,84 34.793,97 29.87 l,48 29.871,48 585.670,06 742.511,68
Proveldors i creditors 12.849,06 - - - - 12.849,06
Altres 64.96930 - - - - 2.20000 67.169,30
Total 104.611.21 35.511,84 34.793 97 29.871 48 29.87148 587.870 06 822.530 04

b) Import deisdeutesamb garantía real

La Fundació té els següentsdeutes amb garantía real, essent la seva forma i
naturalesa la que esdetalla tot seguit:
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12. ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

El detall dels saldosamb les Administracions Públiquesenels exercicis finalitzats
a31 dedesembrede2020 i 2019, ésel següent:

Euros
PassiuCorrent

2020 2019

lmpost sobre la Rendade lesPersonesFisi ques 21.327,57 24.038,43
OrganismesCreditors de la SeguretatSocial 19.647,45 19.647,64

40.975,02 43.686 07

a) Situació fiscal

Segonsestableix la legislació vigent, els impostes no es poden considerar
definitivament liquidats fins que les declaracions presentadeshagin estat
inspeccionades per les autoritats fiscals o hagi transcorregut el termini de
prescripció de quatre anys.

A 31 dedesembrede2020 i 2019, la Fundació té pendentsd'inspecció tots els
impostes no prescrits.

b) Impost de societats

La Fundació esta inclosa entre les Entitats reguladesen el Títol II de la Llei
49/2002 de 24 de desembre de "Régimen fiscal de las Entidades sin fines
lucratives y delos Incentivos fiscales al mecenazgo".

La Fundació ha comunicat a l'Administració Tributaria l'opció, tal i com
preveuel Reial Decret 1270/2003de 10 d'octubre, per l'aplicació del regim
fiscal especial regulat enel Títol II de la Llei 49/2002atesquecompleix tots
els requisits establertsenl'article 3er de 'l'esmentada Llei.

D'acord amb el que estableix l'aiiicle 10 de la Llei 49/2002 de 23 de
desembre,el tipus impositiu aplicable als rendiments subjectesi no exempts,
obtinguts per les entitats incloses al Capítol II de l'esmentada Llei, és del
10%.
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13. INGRESSOS I DESPESES

a) Aprovisionaments

Un detall d'aquest epígraf dels comptesderesultats adjunts ésel següent:

Euros
2020 2019

Consumdebénsdestinats a lesactivitats 98.823,97 71.640,80
Treballs realitzats per altres entitats - 2.193,70

98.823,97 73.834,50

b) Ajuts concedits

Un detall d'aquest epígraf dels comptesderesultats adjunts ésel següent:

1 2020 1 2019
Ajudes per adonesensituació derisc social 1 63.159,921 63.250,43

e) Despesesde personal

Un detall d'aquest epígraf dels comptesde resultats adjunts ésel següent:

Euros
2020 2019

Sousi salaris 647.536,85 660.912,94
Indemnitzacions 54.105,85 -
Carreguessocials 187.089,57 203.613,43
Altres despesessocials 1.088,04 2.633,98

889.820,31 867.160,35

d) Vendes i prestacions deserveis

Un detall d'aquest epígraf deis comptesderesultats adjunts ésel següent:
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d) Remuneracions als membresdel Patronat

Els membresdel Patronat no rebencap remuneració enfunció del seucarrec.
Les remuneracionsque han percebut el personal directiu de l'entitat durant el
2020 sónde:

Directora de la Fundació: 46.754,58 euros.
Directora de la Maternal: 37.721,95euros.

Fent un total de84.476,53 eurosenel 2020 i de84.178,36 eurosenel 2019.

e) Aspectes mediambientals i informació sobre drets d'emissió de gasos
d'efecteshivernacles

Durant l'exercici finalitzat el 31 de desembrede2020 i 2019 la Fundació no
haadquirit immobilitzat material, ni ha incorregut endespesesamblafinalitat
de la protecció i millora del medí ambient. Així com que no posseeixdrets
d'emissió degasosd'efectes hivernacles.

En opinió de la direcció de la Fundació, no existeixen contingencies
relacionades amb la protecció i millora del medí ambient que puguin tenir
qualsevol efectesignificatiu sobreel patrimoni i els resultatsdela Fundació.

f) Codi deconducta d'inversions financeres temporals

El Patronat de la Fundació ha pres consciencia del Codi de conducta de les
entitats sense afany de lucre per la realització d'inversions financeres,
acordat el 20 de novembre de 2003, pel Consell de la Comissió Nacional
del Mercat de Valors, comprometent-se a seguir les regles específiques a
les que s'han d'ajustar les inversions financeres temporals en base a
l'esmentadanormativa.

En data 8 de juny del 2018, el Patronat de la Fundació va elaborar una
directiva de polítiques d'inversió, la "Investment Policy Statement", per
definir les necessitats i objectius, així com el risc que la Fundació esta
disposada a assumir. En base a aquests parametres es dissenya una cartera
financera i un asset allocation personalitzat, alienant interessos en tot
moment.

Objectiusd'inversió

La cartera financera s'invertira ambl'objectiu de creixement del patrimoni a
llarg termini i preservaciódel capital.
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L'asset allocation estrategic de la cartera ha de ser el resultat d'un balany
adequat entre els objectius d'inversió, l'aversió al risc i les necessitatsde
liquiditat.

En baseal perfil derisc (equilibrat), esdefineix la següentdistribució:

10%Liquiditat
- 25%RendaFixa
- 25%RendaVariable
- 20%Alternatius
- 20%PrívateEquity

La Fundació no participara en carteres d'inversions relacionades amb
materies primeres o inversions en hedgefunds.

L'Entitat a l'hora de seguir aguestcodi de conductaha tingut en .compte:
1- Les inversions en valors mobiliaris i instruments financeres s'han
realitzat envalorsen l'ambit desupervisióde la CNMV.
2- A efectes del que disposa aquest codi, es consideren valors mobiliaris
i instruments financeres aquells compresos en l'article 2 de la Llei del
Mercat de Valors, així com les pruticipacions en institucions d'inversió
col·lectiva.

.Selecciód'inversions

Es valora i es vigila sempreque es produeixi l'equilibri necessarientre la
seguretat, liquidesa i rendibilitat que ofereixen les diferents posicions
d'inversió, atenent les condicions del mercat en el moment de la
contractació.
D'altra banda, també es diversifica el risc corresponent a les inversions.
A més, i amb l'objecte de preservar la liquidesa de les inversions,
l'Entitat po1ta a terme les seves inversions en valors o instruments
financers negociatsenmercatssecundarisoficials.

L'Entitat no ha p01iat a terme inversions especulatives (Vendes a cmi,
futms i opcions, excepte que aquestsfossin amb la finalitat decobe1tura,o
qualsevol altra inversió denaturalesaanaloga).

g) Retribució auditors

En base al que s'estipula a la Llei 44/2004, de 22 de novembre, els
honoraris meritats per !'auditoria de l'exercici 2020 han estat de 2.660
euros (2.630 eurosel 2019).
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15. APLICACIÓ D'ELEMENTS PATRIMONIALS I D'INGRESSOS A
FINALITATS ESTATUÁRIES

La informació sobre els actius co1Tents i no c01Tents que estan directament
vinculats al compliment deles finalitats estatutariessónels següents:

Valor net
Valor comptable Activitat que s'hi

Detall comptable Vida útil Amo11.Acum. Deteriorament 31.12.20 desenvolupa
Bénslmmobles 1.241.912 58 34anvs 506.419 65 - 735.49293 Acolliment

Valor net
Valor comptable Activitat ques'hi

Detall comptable Vida útil Amo11.Acum. Deteriorament 31.12.19 desenvolupa
Béns lmmobles 1.241.912 58 34anvs 500.386 23 - 741.526 35 Acolliment

Altres actius queformenpart dela dotació fundacional:

Valor
comptable

Detall 31.12.20 Descripció
Inversions financieras a llarg termini 1.795.359 61 Accions, obligacions diposits

Valor
comptable

Detall 31.12.I9 Descrioció
Inversions financieras a llarg termini 1.795.359 61 Accions obligacions dioosits

Finalitats fundacionals

El calcul pel qual esdeterminen les partides significatives a través deles qual es
pot comprovarel complimentdelesfinalitats.
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