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FUNDACIÓ CATALUNYA - LA PEDRERA 

Balanços 

31 de desembre de 2019 

(Expressats en euros) 
 

 
 Actiu  2019   2018   
        
 Immobilitzat intangible    923.504   1.141.667   
 Concessions administratives    110.260   118.660   
 Drets de traspàs     713.629   895.833   
 Aplicacions informàtiques     20.953   45.160   
 Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament    78.662   82.014   
 Immobilitzat material    104.537.696   96.070.505   
 Terrenys i construccions    87.055.990   80.048.283   
 Instal·lacions tècniques, i altres immobilitzats materials   15.641.874   15.956.174   
 Immobilitzat en curs i acomptes    1.839.832   66.048   
 Béns del patrimoni cultural    120.125.698   120.125.698   
 Terrenys, construccions i altres béns    120.125.698   120.125.698   
 Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini    1.053.114   4.952.623   
 Instruments de patrimoni    704.434   4.524.650   
 Crèdits a empreses    348.680   427.973   
 Inversions financeres a llarg termini    3.992.630   1.446.861   
 Crèdits a tercers    1.106.406   1.001.968   
 Valors representatius de deute    725.000   300.000   
 Altres actius financers    2.161.224   144.893   

      
 Total actius no corrents   230.632.642   223.737.354   

      
 Existències    118.127   107.311   
 Comercials    118.127   107.311   

 
Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres 

comptes a cobrar    1.620.516   1.186.673   
 Usuaris i deutors, empreses del grup i associades curt termini    36.464   36.920   
 Usuaris i deutors per vendes i prestacions de serveis    1.578.165   1.141.188   
 Personal    2.573   6.130   
 Altres crèdits amb les Administracions Públiques    3.314   2.435   
 Inversions en empreses del grup i associades a curt termini    79.293   77.035   
 Crèdits a empreses    79.293   77.035   
 Inversions financeres a curt termini  8.976.895   16.362.088   
 Instruments de patrimoni    5.364.725   16.082.923   
 Crèdits a empreses     286.180   278.175   
 Valors representatius de deute     425.000   -   
 Altres actius financers     2.900.990   990   
 Efectiu i altres actius líquids equivalents     4.690.020   1.690.798   
 Tresoreria     4.690.020   1.690.798   

      
 Total actius corrents   15.484.851   19.423.905   

      
 Total actiu   246.117.493   243.161.259   

 



FUNDACIÓ CATALUNYA - LA PEDRERA 

Balanços 

31 de desembre de 2019 

(Expressats en euros) 
 

 
 Patrimoni net i passiu   2019   2018   
      
 Fons propis     175.491.942   168.341.082   
 Fons dotacionals      
 Fons dotacionals    123.140.588   123.140.588   
 Excedents d’exercicis anteriors      
 Romanent    23.558.938   21.895.215   
 Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries    21.641.556   21.641.556   
 Excedent de l’exercici    7.150.860   1.663.723   
 Ajustaments per canvis de valor    6.961   (633.258)   
 Actius financers disponibles per a la venda    6.961   (633.258)   
 Subvencions, donacions i llegats rebuts   64.533.859   67.816.955   

      
 Total patrimoni net     240.032.762   235.524.779   

      
 Provisions a llarg termini    401.128   472.454   
 Obligacions per prestacions a llarg termini al personal   401.128   472.454   
 Deutes a llarg termini     1.481.272   2.973.938   
 Deutes amb entitats de crèdit    1.311.430   2.813.229   
 Altres passius financers    169.842   160.709   

      
 Total passius no corrents     1.882.400   3.446.392   

      
 Deutes a curt termini     1.505.791   1.516.431   
 Deutes amb entitats de crèdit    1.505.791   1.513.258   
 Altres passius financers    -   3.173   
 Creditors per activitats i altres comptes per pagar     2.665.007   2.641.757   
 Creditors diversos    2.316.808   2.394.013   
 Personal (remuneracions pendents de pagament)    53.953   9.138   
 Altres deutes amb les Administracions Públiques     281.754   225.081   
 Acomptes d'usuaris     12.492   13.525   
 Periodificacions a curt termini     31.533   31.900   

      
 Total passius corrents   4.202.331   4.190.088   

      
 Total patrimoni net i passiu   246.117.493   243.161.259   

 



FUNDACIÓ CATALUNYA - LA PEDRERA 

Comptes de Pèrdues i Guanys 
pels exercicis anuals acabats en data 

31 de desembre de 2019 i 2018 

(Expressats en euros) 
 

 
   2019   2018   

     

 Ingressos per les activitats     30.990.456   27.404.386   

 Vendes  329.063   293.927   

 Prestacions de serveis  28.458.273   24.911.559   

 Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al resultat de 
l'exercici  2.203.120   2.198.900  

 

 Ajuts concedits i altres despeses   (2.193.119)   (1.677.459)   

 Aprovisionaments   (376.797)   (370.170)   

 Consum de mercaderies  (329.004)   (310.463)   

 Treballs realitzats per altres empreses  (47.793)   (59.707)   

 Altres ingressos de les activitats  3.164.303   2.964.225   

 Ingressos accessoris i altres de gestió corrent  3.164.303   2.964.225   

 Despeses de personal   (6.749.273)   (6.830.391)   

 Sous, salaris i assimilats  (5.317.740)   (5.062.563)   

 Càrregues socials   (1.406.656)   (1.381.069)   

 Provisions   (24.877)   (386.759)   

 Altres despeses d’explotació   (20.906.032)   (19.118.836)   

 Serveis exteriors   (20.464.746)   (18.885.119)   

 Tributs   (274.898)   (151.606)   

 Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de 
les activitats 

 
 (41.687)   (13.221)  

 

 Altres despeses de gestió corrent   (124.701)   (68.890)   

 Amortització de l’immobilitzat   (4.302.840)   (5.056.922)   

 Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat   3.283.096   4.222.705   

 Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat  -   5.626   

 Resultats per alienacions i altres   -   5.626   

 Altres resultats   (128.703)   (11.150)   

      

 Resultat d’explotació   2.781.091   1.532.014   

      

 Ingressos financers  61.803   82.216   

 De valors negociables i altres instruments financers    

 D’empreses del grup i associades  13.921   28.340   

 De tercers  47.882   53.876   

 Despeses financeres  (47)   (1.319)   

 Per deutes amb tercers  (47)   (1.319)   

 Variació de valor raonable en instruments financers  133.516   26.061   

 Cartera de negociació i altres  16.357   -   

 Imputació al resultat de l’exercici per actius financers disponibles 
per a la venda 

 
 117.159   26.061  

 

 Diferències de canvi  (5.248)   (1.342)   

 Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers   4.179.745   26.093   

 Deterioraments i pèrdues  4.179.745   26.093   

      

 Resultat financer   4.369.769   131.709   

      

 Resultat abans d’impostos   7.150.860   1.663.723   

      

 Resultat de l'exercici   7.150.860   1.663.723   
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