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INFORME D’AUDITORIA INDEPENDENT DE COMPTES ANUALS
Al Patronat de la FUNDACIÓ INSTITUT CATALÀ DEL SURO
Opinió
Hem auditat els comptes anuals adjunts de la FUNDACIÓ INSTITUT CATALÀ DEL SURO, que
comprenen el balanç de situació al 31 de desembre de 2021, el compte de pèrdues i guanys, l’estat
de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria dels comptes anuals,
corresponents a l'exercici anual tancat en aquesta data.
Segons la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la
imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la FUNDACIÓ INSTITUT CATALÀ DEL SURO a
31 de desembre de 2021, així com dels seus resultats i fluxos d’efectiu corresponents a l'exercici
anual acabat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que li
és d'aplicació i que s’identifica a la nota 2 de la memòria, i, en particular, amb els principis i criteris
comptables continguts en el mateix.

Fonament de l'opinió
Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat
d'auditoria de comptes vigent a Espanya. Les nostres responsabilitats, d'acord amb aquestes
normes, es descriuen més endavant en la secció Responsabilitats de l'auditor en relació amb
l'auditoria dels comptes anuals del nostre informe.
Som independents de la FUNDACIÓ INSTITUT CATALÀ DEL SURO de conformitat amb els
requeriments d'ètica, inclosos els de independència, que són aplicables a la nostra auditoria dels
comptes anuals a Espanya segons l'exigit per la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de
comptes. En aquest sentit, no hem prestat serveis diferents als de l'auditoria de comptes ni han
esdevingut situacions o circumstàncies que, d'acord amb l'establert en la citada normativa
reguladora, hagin afectat a la necessària independència de manera que s'hagi vist compromesa.
Considerem que l'evidència d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i
adequada per a la nostra opinió.
Aspectes més rellevants de l'auditoria
Els aspectes més rellevants de l'auditoria són aquells que, segons el nostre judici professional, han
estat considerats com els riscos d'incorrecció material més significatius en la nostra auditoria dels
comptes anuals del període actual. Aquests riscos han estat tractats en el context de la nostra
auditoria dels comptes anuals en el seu conjunt, i en la formació de la nostra opinió sobre aquests,
i no expressem una opinió per separat sobre els mateixos
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Responsabilitat del Patronat de la Fundació en relació amb els comptes anuals
El Patronat de la Fundació és el responsable de formular els comptes anuals adjunts, de manera
que expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’entitat, de
conformitat amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a l'entitat a Espanya, i del
control intern que considerin necessari per permetre la preparació de comptes anuals lliures
d'incorrecció material, deguda a frau o error.
En la preparació dels comptes anuals, el Patronat de la Fundació és responsable de la valoració de
la capacitat de la Fundació per continuar com a entitat en funcionament, revelant, segons
correspongui, les qüestions relacionades amb l'entitat en funcionament i utilitzant el principi
comptable d'entitat en funcionament excepte si la Fundació per la seva dissolució.

Responsabilitats de l'auditor en relació amb l'auditoria dels comptes anuals
Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals en el seu conjunt
estan lliures d'incorrecció material, deguda a frau o error, i emetre un informe d'auditoria que conté
la nostra opinió.
Seguretat raonable és un alt grau de seguretat, però no garanteix que una auditoria realitzada de
conformitat amb la normativa reguladora d'auditoria vigent a Espanya sempre detecti una
incorrecció material quan existeixi. Les incorreccions poden deure's a frau o error i es consideren
materials si, individualment o de forma agregada, pot preveure's raonablement que influeixin en
les decisions econòmiques que els usuaris prenen basant-se en els comptes anuals.
A l’Annex 1 s’inclou una informació més detallada de les responsabilitats de l’auditor en relació a
aquest informe d’auditoria i que es part integrant del mateix.

Barcelona 12 d’abril 2022.
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ANNEX l DEL NOSTRE INFORME D'AUDITORIA
Addicionalment al que ha estat inclòs en el nostre informe d’auditoria, en aquest Annex incloem
les nostres responsabilitats respecte a l’auditoria dels comptes anuals.
Responsabilitats de l'auditor en relació amb l'auditoria dels comptes anuals
Com a part d'una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora d'auditoria de comptes a
Espanya, apliquem el nostre judici professional i mantenim una actitud d'escepticisme professional
durant tota l'auditoria, i, a l’hora, Identifiquem i valorem els riscos d’incorrecció material en els
comptes anuals, a causa de frau o error, dissenyem i apliquem procediments d’auditoria per
respondre a aquests riscos i obtenim evidència d’auditoria suficient i adequada per proporcionar
una base per a la nostra opinió.
El risc de no detectar una incorrecció material a causa de frau és més elevat que en el cas d’una
incorrecció material a causa d’error, ja que el frau pot implicar col·lusió, falsificació, omissions
deliberades, manifestacions intencionadament errònies, o l’elusió del control intern.
Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l’auditoria amb la finalitat de dissenyar
procediments d’auditoria que siguin adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la finalitat
d’expressar una opinió sobre l’eficàcia del control intern de l’entitat.
Avaluem si les polítiques comptables que s’apliquen són adequades i la raonabilitat de les
estimacions comptables i la corresponent informació revelada i a l’hora, concloem sobre si és
adequada la utilització, pel Patronat de la Fundació, del principi comptable d'entitat en
funcionament i, basant-nos en l'evidència d'auditoria obtinguda, concloem sobre si existeix o no
una incertesa material relacionada amb fets o amb condicions que poden generar dubtes
significatius sobre la capacitat de la Fundació per continuar com a entitat en funcionament. Si
concloem que existeix una incertesa material, se’ns requereix que ho ressaltem en el nostre informe
d'auditoria en relació amb la corresponent informació revelada en els comptes anuals o, si aquestes
revelacions no són adequades, que expressem una opinió modificada. Les nostres conclusions es
basen en l'evidència d'auditoria obtinguda fins avui del nostre informe d'auditoria. No obstant això,
els fets o condicions futurs podrien ser la causa que la Fundació deixi de ser una entitat en
funcionament.
També avaluem la presentació global, l'estructura i el contingut dels comptes anuals, inclosa la
informació revelada, i si els comptes anuals representen les transaccions i fets subjacents d'una
manera que aconsegueixen expressar la imatge fidel.
Ens comuniquem amb el Patronat de la Fundació en relació amb, entre altres qüestions, l'abast i el
moment de realització de l'auditoria planificats i fets rellevants fruit del nostre treball d'auditoria,
així com qualsevol deficiència significativa del control intern que identifiquem en el transcurs de
l'auditoria. En aquest sentit hem de manifestar que no s’han detectat riscos significatius.
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FUNDACIÓ INSTITUT CATALÀ DEL SURO
COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2021
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FUNDACIÓ INSTITUT CATALÀ DEL SURO

Comptes Anuals de l’exercici 2021

Balanç de Situació a 31 de desembre de 2021
ACTIU

Nota

A) ACTIU NO CORRENT
l. Immobilitzat intangible

5

Exercici 2021 Exercici 2020
453.349,81

497.787,17

297.510,87

306.284,86

4. Fons de comerç

0

5. Aplicacions informàtiques

5.136,77

3.082,86

292.374,10

303.202,00

155.838,94

191.502,31

155.838,94

191.502,31

577.006,95

756.711,86

455.155,38

584.409,81

444.169,38

545.531,68

10.986,00

38.878,13

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents

121.851,57

172.302,05

1. Tresoreria

121.851,57

172.302,05

6. Drets sobre bens cedits gratuïtament
III. Immobilitzat material
2. Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat
material

5

B) ACTIU CORRENT
III. Deutors comercials i altres comptes a
cobrar
1. Clients

6

6. Altres crèdits amb Administracions Públiques

TOTAL ACTIU (A + B)

1.030.356,76 1.254.499,03

PATRIMONI NET I PASSIU
A) PATRIMONI NET

Exercici 2021 Exercici 2020
Nota

486.681,41

497.462,46

166.341,86

166.294,24

I. Fons dotacional

28.375,00

28.375,00

1. Fons dotacional

30.000,00

30.000,00

-1.625,00

-1.625,00

43.091,73

43.090,93

94.827,51

112.631,86

47,62
320.339,55
320.339,55

331.168,22

170.732,78

208.167,60

A-1) Fons propis

2. Fons dotacional pendent de desemborsar
III. Reserves
IV. Excedents d'exercicis anteriors
VI. Excedent de l'exercici

3

A-3) Subvencions, donacions llegats rebuts
3. Altres subvencions
B) PASSIU NO CORRENT
II Deutes a llarg termini

10

2. Deutes amb entitats de crèdit
C) PASSIU CORRENT
III. Deutes a curt termini

10

2. Deutes amb entitats de crèdit
3. Altres deutes a curt termini
V. Creditors comercials i altres comptes a
pagar
1. Proveïdors
3. Creditors diversos
4. Personal (remuneracions pendents de
pagament)
6. Altres deutes amb Administracions Públiques
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)

-17.803,55
331.168,22

170.732,78

208.167,60

170.732,78

208.167,60

372.942,57

548.868,97

36.176,17

33.351,51

36.176,17

33.351,51
0
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336.766,40

515.517,46

19.655,34

50.528,43

293.750,94

447.326,36

410,36

628,43

22.949,76

17.034,24

1.030.356,76 1.254.499,03
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Compte de Pèrdues i Guanys a 31 de desembre de 2021

Nota
A)

OPERACIONS CONTINUADES

1

Import net de la xifra de negocis

12.1

Exercici 2021 Exercici 2020
461.112,46

391.504,76

355.420,36

254.264,08

e) Subvencions oficials a les activitats

92.692,10

124.250,56

g) Altres subvencions

13.000,00

12.990,12

-86.523,35

-80.815,33

-86.523,35

-80.815,33

-233.348,75

-222.629,37

-176.905,13

-169.054,32

-56.443,62

-53.575,05

-108.072,42

-90.161,97

b) Prestació de serveis

4. Aprovisionaments

12.2

a) Consum de mercaderies
6. Despeses de personal

12.2

a) Sous, salaris i assimilats
b) Càrregues socials
7

Altres despeses d’explotació

12.2

a)

Serveis exteriors

-104.470,41

-80.780,97

b)

Tributs

-2.232,69

-7.601,10

c)

Pèrdues operacions comercials

-1.369,32

-1.779,90

8 Amortització de l’immobilitzat

12.2

-45.002,65

-25.329,32

9 Imputació subvencions

12.1

10.828,67

11.479,22

4.845,94

-810,12

3.839,90

-16.762,13

14. Despeses financeres

-3.940,24

-1.041,42

b) Deutes amb tercers

147,96

-1.041,42

A.2) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17)

-3.792,28

-17.803,55

Resultats financers

-3.940,24

12 Altres resultats
A.1) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

A.3) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS

47,62

-17.803,55

A.4) RESULT. DE L’EXERC. PROCEDENT
D’OPERACIONS CONTINUADES (A.3 + 18)

47,62

-17.803,55

A.5) RESULTAT DE L’EXERCICI (A.4 + 19)

47,62

-17.803,55

18. Impost sobre beneficis

11

2

Estat de canvis del patrimoni net exercici 2021

Fons
Dotacional

Resultat de
l'exercici

Subvencions

Total

A)

SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2018

II.

Aplicació del resultat

B)

SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2018

23.461,50

-383,9

23.077,60

C)

SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2019

23.461,50

-383,9

23.077,60

Operacions amb fundadors

23.461,50

Reserves
-372,07

-11,83

23.077,60

-11,83

11,83

0

2.088,50

Altres variacions del patrimoni net

2.088,50
-235,45

Total ingressos i despeses reconegudes
D)

SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2019

109.997,09
25.550,00

Aplicació del resultat
E)

Saldo inicial de l'exercici 2020
Operacions amb fundadors

25.550,00

Total ingressos i despeses reconegudes

F)

SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2020
Saldo inicial de l'exercici 2021

109.997,09

342.647,44

109.997,09

109.377,74

134.927,74
2.825,00
-11.479,22
-17.803,55

28.375,00
28.375,00

155.722,79

-17.803,55

331.168,22

I)

SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2021

497.462,46

-17.803,55

-17.803,55

112.631,06

141.006,06
0,00

Altres variacions del patrimoni net
Total ingressos i despeses reconegudes

34.865,83
-17.803,55

Operacions amb fundadors

H

477.575,18

109.997,09

46.345,05

Aplicació del resultat
G

-619,35

342.411,99
109.997,09

2.825,00

Altres variacions del patrimoni net
I.

342.647,44

43.091,73

-10.828,67
47,62

28.375,00

137.919,24

47,62

32.263,06
47,62

320.339,55

486.681,41
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Memòria abreujada de l’exercici 2021

1.- Activitat de l’entitat
La Fundació, té com finalitat promoure el desenvolupament de tota la cadena de valor de sector surer
català, des del bosc fins el producte final, mitjançant la investigació, la innovació i la promoció del sector
surer.
Promoure la conservació i aprofitament responsable de les suredes integrant el principi de sostenibilitat al
llarg de tota la cadena bosc indústria i potenciant els valors econòmic, social, ambiental i paisatgístic
d’aquests espais.
Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera
necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d'acord amb el
que estableix la normativa sobre fundacions. En concret a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la
Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s'enumeren a continuació:
Estimular el desenvolupament del sector mitjançant la prestació de servei de laboratori d'anàlisis químics,
físics, microbiològics i altres anàlisis que tinguin vinculació amb el sector surer.
Contribuir a la investigació i el coneixement del sector surer mitjançant el lideratge i participació en
projectes de recerca vinculats al sector surer.
Definir i presentar propostes d'actuació en favor del sector surer als organismes competents.
Promoure el consum responsable del suro així com difondre les propietats positives del material suro i de
tot el sector surer des de la perspectiva tècnica, social, ambiental i econòmica tan a públic en general com a
prescriptors.
Promoure la recuperació, conservació i millora de les suredes així com els principis i instruments vinculats a
la gestió forestal sostenible d'aquests espais.
Contribuir a la millora de Ja capacitació i formació dels professionals del sector.
Altres accions per desenvolupar, afavorir i promocionar el sector surer català.
Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s'han de dur a terme segons les normes que les
regulen específicament, mitjançant l'obtenció, si escau, dels permisos o llicències pertinents.
La Fundació podrà gestionar directament altres explotacions econòmiques si l'exercici de l’activitat
constitueix per ell mateix el compliment de la finalitat fundacional o d'una part d'aquesta finalitat.
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Inici de l’activitat de la Fundació
La Fundació va ser constituïda en data 10 de maig de 2018, iniciant-se les seves activitats.
En sessió de 24 de juliol de 2018, la Junta General del Consorci Institut Català del Suro va aprovar l'inici del
procediment i posterior venda d'actius i passius del Consorci Institut Català del Suro i per Acord de Govern
GOV/109/2018, de 16 d'octubre, es ratifica l'acord de la seva dissolució, publicant-se el 5 de novembre de
2018, DOGC núm. 7740, l’anunci de licitació de venda d’actius i passius.
En data 8 de gener de 2020, i d’acord amb la clàusula vuitena del Plec de condicions particulars del
procediment, el Director de Serveis del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
(liquidador del Consorci Institut Català del Suro), va resoldre adjudicar a la Fundació per a la Promoció del
Sector Surer la venda d’actius i passius del Consorci Institut Català del Suro, per un preu total de VINT-ITRES MIL QUATRE-CENTS VINT-I-TRES EUROS (23.423,00 )
Seu social
Pel que fa la seu social de la Fundació va ser objecte de concessió per part de l’Ajuntament de Palafrugell
amb les següents condicions:
Objecte
L 'objecte de la concessió demanial, conforme a allò que disposen els articles 57 i següents del
Reglament de Patrimoni dels ens locals de Catalunya és un immoble situat al carrer de Miquel Vincke i
Meyer 13. d'acord amb la descripció següent:
Immoble situa t al carrer Miquel Vincke i Meyer , 13 de Palafrugell amb una superfície total de 890 m2,
sobre el qual es troba un edifici en forma de U qualificat com a sistema d'equipaments comunitaris que
té una superfície de 533 m2 de planta. L' immoble inclou una zona lliure d’edificació utilitza-la com a patí i
amb la mateixa qualificació urbanística. i que té una superfície de 357 m2.
La finalitat de la concessió és la promoció de l 'activitat d 'i investigació i difusió del sector surer.
especialment la implantació d'un centre tecnològic de referència en les aplicacions del suro.

Règim econòmic de la concessió i altres aspectes econòmics que la regulen
La concessió inicialment està subjecte a taxa de quota zero sempre que del compte d'explotació anual
de l'activitat no es deriví que l’activitat obté un benefici industrial superior al 4% del total dels seus
ingressos anuals o que en cas que s'obtingui un benefici superior al 4% del total dels seus ingressos
anuals es justifiqui que aquest excés s'ha destinat durant l' exercici immediatament següent a l '
execució d ' inversions de millora en l'activitat desenvolupada a l' edifici.
En cas que no es compleixin les anteriors condicions s'aplicarà un cànon variable que serà el resultat de la
següent fórmula :
Taxa variable : Es calcularà de conformitat amb la següent fórmula :
Taxa variable = 0,50 * (Benefici Industrial - (0.04*Ingressos anuals))
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A l’exercici 2020 la Fundació ha realitzat l’activitat fundacional amb un resultat negatiu de 17.803,55, l’any
2021 va obtenir un superàvit de 49,56€, havent-se efectuat les següents adquisicions d’actius:

Actius immobilitzats adquirits al 2021
ROUTER TENDA AC1200
PORTATL ACER EX215-52( 29/10/21)

Import
78,51
486,78

Suma

565,29

Per donar compliment a allò que regula el contracte de concessió al seu apartat Règim econòmic de la
concessió, tot i tenir pèrdues l’any 2020, s’han fet inversions de millora en l'activitat desenvolupada a l'
edifici durant l’exercici 2021.
Amb tot, cal considerar que les actuacions i inversions de la Fundació, amb l’objectiu de complir amb els
seus fins fundacionals, no sempre poden realitzar-se en un termini d’un any i per tant, a l’hora d’aplicar el
previst al contracte de concessió al seu apartat Règim econòmic de la concessió, hauran de tenir-se en
compte, no només les inversions a realitzar sinó el termini en que aquestes poden materialitzar-se, doncs
aquestes inversions van majoritàriament lligades a actuacions subvencionades de promoció, investigació i
desenvolupament, que traspassen, en la seva execució, el límit temporal de l’any.
De no interpretar-se així l’esmentada clàusula del contracte de concessió ens trobaríem en una situació en
la que es penalitzaria un superàvit puntual i no es considerarien els dèficits posteriors a partir del segon any
d’execució dels projectes.
Per tal de facilitar la fiscalització de les operacions i donar claredat a tot l’exposa’t anteriorment, la
Fundació detallarà anualment els seus objectius d’inversió i el terminis d’execució de les actuacions
previstes, permetent conèixer l’estat d’execució dels projectes plurianuals.
Durada de la concessió i possibilitat de pròrroga

La concessió s' atorga per un període de 30 anys prorrogable tàcitament per períodes de 10 anys fins
un màxim de 60 anys en total comptant durada inicial i pròrrogues, moment en el qual revertirà a
l'Ajuntament lliure de càrregues í en bon estat de conservació l'immoble amb tots els dements que s'hi
hagin consumit d'acord amb les condicions de la concessió.
En cas de denuncia de les pròrrogues s' haurà de fer amb tres mesos d'antelació al seu venciment.

2. Bases de presentació dels comptes anuals
Els presents Comptes Anuals han estat preparats a partir del Registres Comptables de la Fundació a 31 de
desembre de 2021. La comptabilitat és mantinguda de forma mecanitzada i d'acord als principis i normes
de valoració establertes pel Pla General de Comptabilitat de les Fundacions.

Imatge fidel
Els Comptes Anuals adjunts han estat preparats a partir dels registres comptables de l’entitat i s’hi han
aplicat les disposicions legals vigents en matèria comptable a fi de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de
la situació financera i dels resultats de la Fundació.
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Principis comptables aplicats
En la preparació del Balanç de Situació i Compte de Pèrdues i Guanys adjunts, han estat aplicats els
principis comptables obligatoris establerts al Pla General de Comptabilitat de les Fundacions, estant inclòs
el principi d'entitat en funcionament.
Comparació de la informació
Es presenta el Balanç de Situació, el Compte de Pèrdues i Guanys, l’Estat de Canvis en el Patrimoni Net.
Elements recollits a diverses partides
No existeixen elements patrimonials recollits en dues o més partides del Balanç de Situació ni del Compte
de Pèrdues i Guanys.

3.- Aplicació de resultats
La proposta de resultat és la següent:

BASE DE REPARTIMENT

Exercici
2021

Exercici
2020

Euros

Euros

Saldo compte de pèrdues i guanys

47,62

-17.803,55

Total

47,62

-17.803,55

APLICACIÓ

Euros

Euros

Excedents d’exercicis anteriors

47,62

-17.803,55

Total

47,62

-17.803,55
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3.1.- Aplicació d’ingressos nets a finalitat fundacionals

Desglos compta de resultats (Ingresso amb Euros)
import
705000001 FACTURACIO SERVEIS CORK CEN
705000010 FACTURACIO PROJECTES
723000001 INGRESSOS PATROCINADORS
740000009 SUBVENCIONS AJUNTAMENTS
740000012 APORTACIO DEP. AGRICULTURA
740000021 SUBVENCIO ALCORKE
740000022 SUBVENCIO EPECS
747000004 SUBVENCIO DIPUTACIO DE GIRO
746000003 CESSIO DUS AJ. PALAFRUGELL TRA
778000001 INGRESSOS EXERCICIS ANTERIOR
769000003 Diferencies euro
769000004 Ingressos Exercicis Ante

acti .
Excempta

190.429,41
164.990,95
13.000,00
6.010,12
65.000,00
4.965,06
4.216,92
12.500,00
10.828,67
6.641,47
2,46
145,50

164.990,95
13.000,00
6.010,12
65.000,00
4.965,06
4.216,92
12.500,00
10.828,67
6.641,47
2,46
145,50

478.730,56

288.301,15

act. No
excempta
190.429,41

190.429,41

Els ingressos detallats no inclouen els donatius i altres recursos destinats a incrementar la dotació patrimonial.

Per les despeses mixtes relacionades amb la Fundació apliquem el següent
percentatge:

Xifra de negoci activitat no exempta

Euros
190.429,41

%
39,78

Xifra de negoci activitat excempta

288.301,15

60,22

TOTAL XIFRA DE NEGOCI

478.730,56

100,00

Per les despeses relacionades amb el CORK CENTER apliquem un nou percentatge:

Facturació serveis CORK CENTER

Euros
190.429,41

%
53,58

Facturacio projectes

164.990,95

46,42

TOTAL FACTURACIÓ SERVEIS

355.420,36

100,00
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Desglos compte de resultats (Despeses amb Euros)
Part NO
Import Total exempta
602001001 PRODUCTES LABORATORI I MATE
-65.902,92
-35.309,89
602001003 MANTENIMENT EQUIPS
-20.620,43
-11.048,15
640000002 SALARIS DIRECTOR GERENT
-42.140,00
-16.856,00
640001001 SALARIS CORK CENTER
-58.765,13
-58.766,93
640001001 SALARIS COMUNICACIO
-22.500,00
-11.250,00
640001001 SALARIS INVESTIGADOR
-53.500,00
-10.700,00
642. Carrec Fundació
-25.162,01
0
642.Carrèc Cork Centre
-31.281,61
-31.281,61
620000200 NORMALITZACIÓ
-5.578,42
-2.988,84
620000201 NORMALITZACIÓ UNE
-1.742,61
-933,67
620001001 ESTUDIS VARIS
-3.000,00
0,00
620006000 PROJECTE CIEN CORK2WINE
-3.380,96
0,00
620007000 PETJADA CARBONI TAPS
-6.000,00
0,00
620008000 PROJECTE RECICLATGE TAPS
-3.073,80
0,00
622001001 REPARACIONS I CONSERVACIÓ
-4.937,44
-1.964,11
623000001 SERVEIS AUDITORIA COMPTABLE
-2.202,00
-875,96
623001001 ASSESSORS AUDITORIA
-3.735,00
-1.485,78
623001002 ASSESSORS TRADUCCIONS
-465,38
-185,13
623001004 ASSESSORAMENT CURSOS
-3.359,86
-1.336,55
623001005 ASSESSORAMENTS DIVERSOS
-720,21
-286,50
623001006 ASSESSORAMENT PREVENCIÓ
-1.269,51
-505,01
623001007 ASSORAMEMNT SUBCONTRACTACIO
-2.612,29
-1.039,17
625000000 PRIMAS ASSEGURANÇES
-3.623,22
-1.441,32
626000001 DESPESES BANCARIES
-1.014,53
-403,58
627000002 PROMOCIÓ
-10.414,27
-4.142,80
627000003 PUBLICITAT
-540,58
-215,04
627000009 PLANA WWW
-865,00
-344,10
628001001 AIGUA
-120,87
-48,08
628001002 ELECTRICITAT
-15.589,62
-6.201,55
628001003 TELEFON
-2.083,26
-828,72
629000001 DESPESES VARIES
-1.396,92
-555,69
629000003 MATERIAL D'OFICINA
-75,00
-29,84
629000006 ATENCIONS
-451,72
-179,69
629000009 Quotes Afiliació
-1.640,50
-652,59
629001001 DESPESES VARIES
-1.848,79
-735,45
629001002 DESPLAÇAMENTS
-5.668,80
-2.255,05
629001003 MATERIAL D'OFICINA
-1.952,26
-776,61
629001004 SEGELLS
-10,25
-4,08
629001005 TRANSPORTS
-3.445,91
-1.370,78
629001006 SERVEIS DE NETEJA
-4.919,94
-1.957,15
629001008 MANTENIMENT EQUIPS INFORMAT
-1.714,87
-682,18
629001009 LLOGUERS
-5.016,62
-1.995,61
631000001 IVA S0PORTAT
-2.232,69
-888,16
650000001 PERDUES CREDITS
-1.369,32
-544,72
8. Amortización del inmovilizado
-45.002,65
-24.111,81
678000001 DESPESES ANYS ANTERIORS
-1.795,53
-714,26
662000001 INTERESSOS DEUTES LLARG
-3.926,37
-1.561,91
669000000 Gastos por redondeo del Eur
-13,87
-5,52
TOTALS
-478.682,94
-239.459,58

DESPESES
MIXTES
C.CENTER
C.CENTER
40%
TOT
50%
20%
EXEMPT
TOT
CORK CENTER
CORK CENTER
EXEMPT
EXEMPT
EXEMPT
EXEMPT

CORK
CENTER

CORK CENTER

-239.223,36
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3.2.- Informació del compliment de l'article 3 .2 de la Llei 49 /2002 de 23 de desembre

ANY 2021
478.730,56
-239.459,58
239.270,98
167.489,69
-239.222,19
70.858,61
70.858,61

ANY 2020
374.534,41
-203.922,67
170.611,74
119.428,22
-217.770,60
77.793,66
-20.482,06
57.311,60

Ingressos Bruts
Despeses necessària
Ingressos nets
70% dels ingressos nets
Despeses fundacionals
Compliment (+) Incompliment (-)
Penden aplicacio ejercici 2019
Compliment(+) / Incompliment (-)

S'han destinat recursos a l'activitat fundacional per un import de 239.459,58 euro,
xifra superior als menys 167.489,69 euros corresponents al 70% de les rendes
obtingudes. Per tant es compleixen les condicions establertes per l'article 3.2
de la Llei 47/2002 de 23 de desembre.
3.3.- Informació del compliment de l'article 3 .3 de la Llei 49 /2002 de 23 de desembre

Xifra de negoci activitat no exempta
Xifra de negoci activitat excempta

Euros
190.429,41
288.301,15

%
39,78
60,22

TOTAL XIFRA DE NEGOCI

478.730,56

100

L'import net de la xifra de negoci de l'activitat no exempta no excedeix del 40% en
compliment de l’indicat per l’article 3.3 de la Llei 42/2002 de 23 de desembre.
Tots els ingressos detallats són ingressos d’explotació i per tant no inclouen aquells destinats a incrementar
la dotació patrimonial.
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4.- Normes de registre i valoració
Per a elaborar els comptes anuals per a l'exercici 2021, s’han utilitzat principalment les normes de valoració
següents:
Immobilitzacions intangibles
Les immobilitzacions intangibles es reconeixen inicialment a preu d’adquisició. Els impostos indirectes no
recuperables formen part del preu d'adquisició, al igual que les despeses financeres meritades per aquells
elements que necessitin per la seva posada en marxa un període de temps superior a un any.
Posteriorment es valoren al seu valor de cost menys la corresponent amortització acumulada i les pèrdues
per deteriorament reconegudes que, en el seu cas, hagin experimentat.
En data. 28 de maig de 2020 l’Ajuntament de Palafrugell acordà la cessió gratuïta de l’edifici i les seves
instal·lacions on desenvolupa la Fundació les seves activitats per un termini d 30 anys prorrogable per
períodes de 10 anys fins un màxim de 60. La durada de la concessió està condicionada al compliment de
l’establert a les seves clàusules.
Immobilitzacions materials
Els béns compresos en l’immobilitzat material es valoren inicialment d’acord amb el preu d’adquisició. En el
preu d’adquisició s’inclouen totes les despeses addicionals produïdes fins a l’entrada en funcionament del
bé, els impostos indirectes no recuperables, les despeses estimades de desmantellament i retirada.
Posteriorment es valoren al seu valor de cost menys la corresponent amortització acumulada i les pèrdues
per deteriorament reconegudes.
Els actius immobilitzats provinents de la compra del Consorci Institut Català del Suro s’amortitzen en funció
de la seva vida útil estimada a la data de compra. L’edifici i instal·lacions rebuts de l’Ajuntament de
Palafrugell en el marc de la concessió realitzada, s’amortitzen de forma uniforme i lineal en un termini de
30 anys. Per les noves adquisicions s’apliquen els següents percentatges:
Concepte
Edificis i altres construccions
Altre immobilitzat material
Equips processos informàtics

Coeficient 2021
3%
15%
25%

La Fundació no disposa al tancament de l’exercici d’arrendaments qualificats com a financers ni com a
operatius.
Instruments financers
La Fundació, atesa la seva naturalesa i activitat disposa dels següents instruments financers, classificats
d'acord amb les categories establertes pel Pla General de Comptabilitat:
a) Actius Financers
Actius financers a cost amortitzat
Figuren classificats en aquesta categoria, tots aquells actius recollits en el balanç de situació originats tant
pels crèdits per operacions comercials, derivats de la prestació de serveis realitzada per la Fundació com els
crèdits per operacions no comercials derivades d’altres operacions no vinculades directament a l’activitat
de la Fundació.
Aquest actius financers es registren inicialment pel seu valor raonable. Posteriorment són reconeguts a cost
amortitzat. El reconeixent dels interessos meritats, cas de produir-se, s’efectua en funció del seu tipus
d’interès efectiu, i si és el cas, la provisió per deteriorament, es registra directament en el compte de
pèrdues i guanys.
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L’interès efectiu es correspon amb el tipus d’actualització que iguala el desemborsament inicial de
l’instrument financer amb la seva totalitat de fluxos d’efectiu estimats fins al seu venciment.
Instruments de patrimoni
Figuren classificats en aquesta categoria, tots aquells actius recollits en el balanç de situació originats per la
tinença de drets sobre el patrimoni net d'entitats que no tenen la consideració de parts vinculades.
La Fundació ha optat per registrar i valorar aquests actius financers -accions- segons els principis
comptables obligatoris establerts al Nou Pla General de Comptabilitat de les Fundacions (per a Fundacions
de Gran dimensió) com a "Actius financers mantinguts per a negociar", atenent a la finalitat i destí dels
mateixos.
Baixa d’actius financers
Els actius financers es donen de baixa del balanç quan es transfereixen substancialment els riscos i les
avantatges inherents a la propietat de l’ actiu financer.
b) Passius Financers
Passius financers a cost amortitzat
Figuren classificats en aquesta categoria els dèbits per operacions comercials que s’originen en la compra
de bens i serveis per operacions comercials derivades de l’activitat de la Fundació, així com els dèbits per
operacions no comercials, derivades d’altres operacions no vinculades directament a l’activitat de la
Fundació.
Aquest passius financers es reconeixen inicialment pel seu valor raonable de la contraprestació rebuda
ajustat pels costos de transacció que els siguin directament atribuïbles, registrant-se posteriorment pel seu
cost amortitzat.
Baixa de passius financers
Els passius financers es donen de baixa del balanç quan l’obligació s’ha extingit.
Les despeses financeres acreditades pels deutes amb entitats de crèdit i altres organismes, són imputades a
resultats.
Impostos sobre beneficis
D’acord amb el que preveu l’article 9.3 a) de la Llei de l’Impost sobre Societats, la Fundació es troba
acollida a la llei 49/2002 del regim fiscal de les entitats sense finalitat lucrativa, i per tant té la consideració
d’entitat parcialment exempta de l’Impost sobre Societats, pel que no està subjecte a tributació les rendes
derivades de les activitats que constitueixin l’objecte de la Fundació.
Ingressos i despeses
Els ingressos i les depeses es calculen al valor raonable de la contraprestació a rebre o pagar i representen
els imports a cobrar o pagar pels béns lliurats o rebuts i els serveis prestats o rebuts en el marc ordinari de
l'activitat, menys descomptes, devolucions, impost sobre el valor afegit i altres impostos relacionats amb
les operacions. A aquests efectes, l' ingrés i la despesa es produeix en el moment que s'entenguin o es rebin
cedits els riscos i beneficis amb independència del moment en què es produeixi el corrent monetari
financer que se’n deriva.
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Treballs en curs
Figuren a l’actiu corrent i al passiu corrent, pel mateix import, els treballs en curs corresponents al projecte
CORK2WINE per un import de 163.750,94 €. , una subvencions de l’Agencia Catalana de Residus, per import
de 53.638,62 €, pels programes ALCORKE i Estudi del potencial de l’economia circular del sector surer i la
subvenció plurianual concedida pels Departament d’Agricultura Pesca i Alimentació per la part pendent
d’executar i rebre per un import de 130.000,00 €.
Breu detall dels treballs en curs:
a) COK2WINE
Aquest programa, pretén generar el coneixement necessari que permeti l’avanç i la superació dels actuals
reptes tecnològics que afecten tota la cadena de producció del suro nacional, garantint la seva
competitivitat, sostenibilitat, posicionament internacional i viabilitat futura. Des de les etapes de la
producció primària en l’àmbit forestal fins al processat per a la posterior fabricació de taps de vi, aquest
projecte estudiarà també l’aprofitament òptim i rendible dels subproductes i residus que es generen en el
procés de producció per al seu ús en la indústria cosmètica, gràcies a les seves propietats antioxidants.
b) ALCORKE
La seva voluntat és la de donar una segona vida als taps utilitzats per mitjà de la seva recollida, trituració i
mescla amb coles per utilitzar-los als escocells dels arbres i paviments dels parcs infantils. L’objectiu
d’aquest projecte, que s’impulsa gràcies a una subvenció de l’Agència Catalana de Residus per a l’impuls de
projectes d’economia circular, és reduir l’impacte ambiental i les prestacions dels escocells comercialitzats
en l’actualitat mitjançant la substitució de matèries primeres no renovables com graves o metalls per un
material 100% sostenible com el suro.
c) Estudi del potencial de l’economia circular del sector surer
Té per objectiu incrementar la competitivitat del sector del suro per mitjà de l’aplicació de l’economia
circular en el seu procés productiu. Aquest projecte busca posicionar la indústria surera com a paradigma
de la sostenibilitat, no només per la seva petjada de carboni negativa, sinó perquè l’increment del valor
afegit de tota la cadena de valor del suro i l’aprofitament de residus i subproductes de la indústria surera
permetrà posar en producció noves masses forestals, la qual cosa ajuda a disminuir el risc d’incendis,
combatre el canvi climàtic, fixar carboni i consolidar llocs de treball a les zones rurals. L’estudi tindrà una
durada de dos anys i s’impulsa gràcies als “Ajuts per a projectes de foment de l’economia circular 2020” de
l’Agència Catalana de Residus.
Subvencions, donacions i llegats
Les subvencions es reconeixen inicialment pel seu valor raonable quan hi ha una seguretat raonable que la
subvenció es cobrarà i que es complirà amb totes les condicions establertes, incrementant directament el
patrimoni net.
Es reconeixen com a ingressos en el compte de pèrdues i guanys sobre una base sistemàtica i racional de
forma relacionada amb les despeses derivades de la subvenció.
El reconeixement comptable d'aquests actius implica el reconeixement simultani d'una contrapartida que,
en aquest cas, en valoració inicial es considerada com a un ingrés directament imputat en el patrimoni net.
Reserves
El compte de reserves ha recollit el resultat final de l’adquisició de l’ Institut Català del Suro d’acord amb el
que s’esmenta a la nota 1 anterior. Per tant incorpora tant el valor pagat conseqüència de l’adjudicació
realitzada, com els actius i passius corresponents aquells drets i obligacions assumides que han estat
incorporats al patrimoni de la Fundació al llarg de l’exercici 2019 , 2020 i 2021.
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5.- Immobilitzat Immaterial, Material i Inversions Immobiliàries
Immobilitzat Intangible

Concepte
Cessió Ajuntament de Palafrugell
Aplicacions informàtiques

Saldo
31.12.20

Altes

Baixes

Traspassos

Saldo
31.12.21

324.860,11

324.860,11

5.136,77

5.136,77

Immobilitzat Intangible Brut

329.996,88

0

Amortització cessió

-21.657,34 10.828,67

0

0

329.996,88
0

Amortització AC. Aplicacions
Informàtiques

-32.486,01

-2.054,70

Amortitzacions Immobilitzat Intangible

-1.027,35
-23.712,04 11.856,02

-3.082,05
0

0

-35.568,06

Immobilitzat Intangible Net

306.284,84 11.856,02

0,00

0,00

294.428,82

El valor atorgat a l’edifici i instal·lacions objecte de concessió per part de l’Ajuntament de Palafrugell
correspon al valor en llibres d’aquests actius a l’extingit Consorci Institut Català del Suro. S’amortitza
d’acord amb la norma 18 ª de registre i valoració del P.G.C.

Immobilitzat material

Concepte

Saldo
31.12.20

Altes

Baixes

Traspassos

Saldo
31.12.21

Instal·lacions tècniques i altre
immobilitzat material

220.623,39

565,29

0

0

221.188,68

Immobilitzat Material Brut

220.623,39

565,29

0

0

221.188,68

Amortització Ac. Instal·lacions tècniques i
altre immob. Material

-29.121,02 -33.146,66

-62.267,68

Amortitzacions Immobilitzat Material

-29.121,02 -33.146,66

-62.267,68

0
Immobilitzat Material Net

191.502,37 -32.581,37

0
158.921,00

6.- Actius financers curt termini
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Préstecs l partides a cobrar
1. Clients

Exercici 2021 Exercici 2020
434.978,40

546.400,81

293.750,94

448.031,17

141.227,46

98.369,64

3. Deutors diversos

64.633,62

38.009,00

Subvencions pendents de cobrament

64.633,62

38.009,00

499.612,02

584.409,81

Treballs en curs i altres
Clients per prestacions de serveis

Deutors comercials i altres comptes a cobrar

7.- Efectiu i altres actius líquids equivalents
Saldo dels comptes de caixa i comptes corrents a 31 de desembre de 2021
No existeixen restriccions a la tresoreria de la Fundació.

8.- Fons Propis
Correspon a les aportacions segons escriptura de constitució, 30 mil euros dels que resten pendents de
desemborsament 1.625.- euros

9.- Subvencions, donacions i llegats rebuts
Subvenció en capital atorgada pel Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació de la
Generalitat de Catalunya per un import de 65.000 euros els que s’han aplicat al 2021.
Es reconeixen com a ingressos en el compte de pèrdues i guanys sobre una base sistemàtica i racional de
forma relacionada amb les despeses derivades de la subvenció.

10.- Passius financers a llarg i curt termini
Préstecs a pagar

A llarg

A curt

1) Institut Català de Finances
2) CaixaBank

103.014,08
67.718,70

14.199,33
21.784,83

Suma

170.732,78

35.984,16

1) Préstec subrogat en el moment de l’adquisició de l’ Institut Català del Suro per part de la Fundació.
Va ser concedit per l’ Institut Català de Finances el 23 de febrer de 2005 per un import de 600.000.-€ El
tipus d’interès aplicat al deute amortitzat a l’exercici 2020 ha estat el corresponents a l’Euribor a tres
mesos, més el 0,75% . Venciment 23 de febrer de 2030.
2) El deute amb CaixaBank està formalitzat com un contracte de rènting què per les seves
característiques correspon a un préstec per l’adquisició d’una màquina Pal 3 Intuvo GC/MS/ 7000D
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Agilent, per un import de 112.048,73. El tipus d’interès aplicat és del 2,99%, el venciment gener de
2026 amb quotes mensuals de 2.010,75€
Es detallen a continuació els deutes a curt termini:

C) PASSIU CORRENT
Deute amb l'ICF
Deutes amb Caixabank Equipment
Deutes amb entitats de credit
Creditors
Treballs en curs
Hisenda creditora per IRPF, IVA, IS
Seguretat Social
Remuneracions pendents de pagament
Total Passiu corrent

Exercici 2021 Exercici 2020

14.199,33
21.784,83
192,01

33.351,51

19.655,34
293.750,94
16.649,20

50.528,43
447.326,36
11.677,63
5.356,61

6.300,56
410,36
372.942,57

628,43
548.868,97
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11.- Situació Fiscal
La Fundació, per la seva naturalesa, es troba exempta de tributació per l'impost de Societats, d'acord al
contingut de la Llei 49/2002, de Règim Fiscal de les entitats sense afany de lucre, a excepció de l’explotació
econòmica del laboratori d’anàlisi, activitat que també es troba subjecte a l'Impost sobre el Valor Afegit.
D'acord al que disposa la normativa fiscal vigent, les declaracions tributàries no poden considerar-se
definitivament liquidades, fins que hagi transcorregut un període de quatre anys o hagin estat objecte
d'inspecció per part de l’Administració d'Hisenda. Si bé els criteris que han estat utilitzats en la preparació
de les liquidacions fiscals poden no ser coincidents amb els de la Inspecció de Tributs, estimem que els
possibles recàrrecs o sancions que podrien produir-se, no serien significatius.
11.1. Conciliació de la base imposable

EFECTE IMPOSITIU
CONCILIACIÓ DEL RESULTAT COMPTABLE ABANS D’IMPOSTOS
AMB LA BASE IMPOSABLE DE L’ IMPOST SOBRE SOCIETATS
RESULTAT COMPTABLE PREVI ……………………………………………………………….

47,62

Remuneració administradors (signe negatiu) .……………………………………………………
RESULTAT COMPTABLE ………………………………………………………………………….

47,62

EXEMPCIÓ PER DOBLE IMPOSICIÓ (Article 21 LIS) (signe negatiu) ..............................
DIFERÈNCIES PERMANENTS

AUGMENTS

DISMINUCIONS

* Multes, sancions ……………………………………….
* Despeses no fiscals (liberalitats i donatius) ………....
* Imput. bases societats (UTE, AIE) .........................
* Despeses deduïbles imputades a patrimoni net ........
* Deterioraments no deduïbles ………………………….
* ENTITAT PARCIALMENT EXEMPTA

-49.030,17
TOTALS

RESULTAT COMPTABLE AJUSTAT …………………………………………………………….

-49.030,17
-48.982,55
-48.982,55

Reserva de capitalització (article 25 LIS) .......................................................................
Reserva d'anivellació de bases imposables (article 105 LIS) ............................................
BASE IMPOSABLE PRÈVIA A LA COMPENSACIÓ DE BINS ..........………………………

-48.982,55

Compensació de Bases imposables negatives …………………………………………………
BASE
IMPOSABLE…………………………………………………………………………………

-48.982,55

LIQUIDACIÓ DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS
BASE IMPOSABLE
…………………………………………………..…………………………….

-48.982,55
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CÀLCUL DE LA DESPESA MERITADA PER L’IMPOST SOBRE SOCIETATS

RESULTAT COMPTABLE AJUSTAT………………………………………………………………

-48.982,55

Reserva de capitalització (article 25 LIS) ..........................................................................
RESULTAT COMPTABLE AJUSTAT DESPRES DE LA RESERVA DE CAPITALITZACIÓ ….

-48.982,55

RESULTAT COMPTABLE DE L’EXERCICI
RESULTAT COMPTABLE DE L’EXERCICI ABANS D’ IMPOSTOS ………………………….

47,62

IMPOST SOBRE BENEFICIS (+/- 630 - 633 + 638) …………………………………………..

RESULTAT COMPTABLE DE L’EXERCICI DESPRÉS D’IMPOSTOS ………………………

47,62

12.- Ingressos i Despeses
12.1 Ingressos:

Ingressos de l'exercici
Ingressos per prestacions de serveis
Subvencions i aportacions
Subvencions i patrocinadors

2021
355.420,36
92.692,10
13.000,00

2020
254.264,08
124.250,56
12.990,12

Total ingressos
Altres ingressos
Sanejament subvencions i cessions
Ingressos exercicis anteriors

461.112,46
147,96
10.828,67
6641,47

391.504,76

Suma

478.730,56

402.983,98

11.479,22
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12.2 Despeses:
Despeses Generals

Exercici 2021 Exercici 2020
Despeses Generals

200.331,55

169.197,40

Compra de materials i manteniment equips

86.523,35

80.815,33

Serveis comptables, financers i varis

14.364,25

19.540,11

Normalització i projectes

22.775,79

Assegurances

3.623,22

3.527,79

Publicitat

11.819,85

11.842,75

Subministraments

17.793,75

11.747,90

Lloguers

5.016,62

6.288,10

Desplaçaments

5.668,80

5.064,74

Manteniments i reparacions

6.652,31

8.257,41

Quotes afiliació

1.640,50

4.210,61

Serveis de neteja

4.919,94

4.508,22

Transports

3.445,91

2.236,98

Material oficina

2.027,26

1.355,43

Diversos

4.736,09

2.200,93

104.484,29

80.780,97

Serveis exteriors
Interessos deutes a llarc

3.926,37

Despeses exercicis anteriors

1.795,53

Perdues credits comercials

1.369,32

IVA no deduïble

2.232,69

7.601,10

0

0

Impost sobre beneficis

Despeses de personal

Exercici 2021 Exercici 2020
Despeses de personal

233.348,75

222.629,37

Sous i salaris

176.905,13

169.054,32

56.443,62

53.575,05

Seguretat social

Distribució del nombre de personal
Nombre mig de personal

Exercici 2021 Exercici 2020

Dones

5

5,8

Homes

2

2

Total

7

7,8
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Dotació a l’amortització
Exercici 2021 Exercici 2020
Dotacions a l'amortització

45.002,64

25.329,32

Amortització cessió d'us

10.828,67

10.828,67

1.027,35

1.027,35

33.146,62

13.473,30

Amortització immobilitzat immaterial
Amortització immobilitzat material

13.- Fets posteriors al tancament
Amb posterioritat al 31 de desembre de 2021, no es preveuen fets que, per la seva importància, requereixi
la modificació dels presents Comptes Anuals.

14.- Altra Informació
Òrgans de Govern de la Fundació
Els Òrgans de Govern de la Fundació esta format pel Patronat.
El Patronat, òrgan superior de la Fundació, està format per 5 patrons.
El detall dels membres del Patronat a 31 de desembre de 2021 és el següent:
President:
Associació d’Empresaris Surers de Catalunya (AECORK)
Joan Josep Puig i Castro
Secretari
Consorci Forestal de Catalunya
Rosendo Castelló i Pujol
Vocals:
Guillermo Genover Ribas
Ajuntament de Palafrugell
Josep Piferrer Puig
Ajuntament de Cassà de la Selva
Robert Mundet Anglada

Honoraris auditoria de comptes
Els honoraris per la realització de l’auditoria dels Comptes Anuals de l’exercici 2021 ha estat de 3.600.euros
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15.- Aplicació d’elements patrimonials a finalitats pròpies
Totes les rendes obtingudes estan destinades a la consecució de les activitats fundacionals.

16.- Compliment Codi de Conducta sobre Inversions Financeres Temporals
En data 20 de novembre de 2003 el Consell de la Comissió Nacional del mercat de Valors va aprovar el Codi
de Conducta de les Entitats sense ànim de lucre per a la realització d’Inversions Financeres temporals. La
Fundació és coneixedora dels principis i recomanacions que es contenen a l’esmenta’t codi i és per això que
l’adoptarà amb les especificacions següents:
 El Codi de Conducta s’aplica a les inversions temporals en valors mobiliaris i instruments financers que
estiguin sota l’àmbit de supervisió de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
 Per a la selecció d’inversions financeres es tenen en compte els criteris de seguretat, liquiditat, rendibilitat,
diversificació, no especulació i els valors ètics.
 Correspon al patronat de la Fundació la competència per seleccionar gestionar les inversions temporals
realitzades durant l’exercici econòmic de la Fundació.
 No obstant, el Patronat podrà delegar les funcions de selecció i gestió de les inversions temporals en
qualsevol professional o assessor extern de la Fundació sempre i quan tinguin els suficients coneixements
tècnics i ofereixin suficients garanties de competència professional i independència.
La Fundació no ha realitzat cap activitat financera en el mercat de valors.

17.- Honoraris de la Junta de Govern i del personal d’alta direcció
Durant l'exercici 2021 no s'han liquidat cap import en concepte de despeses d'administració del patrimoni
de la Fundació, derivades directament del funcionament del Patronat i d'altres òrgans de la Fundació.
D'altre banda, no existeix tampoc a 31 de desembre de 2021, cap import en concepte de bestreta o
lliurament a compte a favor dels administradors.
No hi han acords de negoci que no figurin en el balanç ni en altres punts de la memòria i que ajudin a
determinar la posició financera de l’entitat.
Comptes Anuals formulats a Palafrugell, 8 de març de 2022
President
Associació d’Empresaris Surers de Catalunya (AECORK)
Joan Josep Puig i Castro
Secretari
Consorci Forestal de Catalunya (CFC)
Rosendo Castelló i Pujol
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