TEATRE LLlURE, TEATRE PÚBLlC
DE BARCELONA, FUNDACIÓ PRIVADA
Comptes Anuals de I'exercici tancat a 31 de desembre de 2017

TEATRE LLUIRE TEATRE PÚBLlC DE BARCELONA FUNDACIÓ PRNADA
Salaneas de situacj6 a 31 de desembre de 2017 i 2016

I

ACfIU

I

I

2017

I

2016

PASSIU

5.974.l96,65

l.
IV.
VI.

Fans Propis
Fons dOla"ionals o Fons socials
Excedents d'e:<ercieis IInteriors
E:<eedent de l'e:<ereiei (posiliu o netlll;u)

1.346.610,92
975.631.68
(15.386.48)
3!6.365.n

960.245,20
915.631,68
(18.874,58)

A.S

Subvcntions, donllcions i llelllll$ rtbul$

4.627.585,73

4.876.223,96

PASSJU NO CORRENT

SJO.346,79

880.168.81

Denles" lb'l': termini
Deutes amb enulals de criklil
A1tres passius financers

SJCl.J.46,79
814.226.79
16.120.00

850.168.81
860.561,81
19.600,00

1.545.075,18

1.733.933.88

4""5,35
45.120,00
4.075,35

53,075,35
43.000,00
10.075.35

1.495.879,83
832.920,93
51.990,95
264.381,34
346.5&6,61

l.G80.858,53
723.885.16
101.728,95
442.282.99
412.961,43

0.00

0,00

8.349.618.62

8.4SO.571J15

5.649.791,31

s.a18.635.13

l.
S.

Immobitirzat ;nl:m!:ible
Aplicacions informiltiquc!

408.491,05

615.-420,.49

A.l

7.816,34

14.408,41

6.

Drets sobre bens cedits en Us gr:l!uit:lmenl

400.674,71

601.012,08

1.733.990,68
675.117,28
216.258.$1

1.684.345,41

11.

tmmohilitzlltions m~tt,;nl

I.
2.
3.

TcTTeIIYS i béns natur:lls
Construccions

..
S.
6.

7.

10.
IV.

I.
VI.
3.

S.

lnstaLhu;ioll$ tokniques
Maquinaria
A1tres inst:ll.bcion.<: i ulil\;uge
Mobili:lri
Equips per a processaments d'infomutció
Tnmobiliz:¡cions l'I'I3teri:l1s en curso o :u:omplel
Binl del pntnmoni cultufal
B6Js invnohles
lnversions en enlilalS del crup i n_ciades 11 llar; termin;
Valol'5 n:presentafius de deuto
AlITes aaius fin:lncers

ACTIU CORRENT

Bl

6.

Exislencie.\:
Acomples

111,

Usulllis, plItrocinadon i :lllres del1lol"1 de le" lIctivitllts

11.

\0.261,32

0.00
784.113,67

85,12

41.728,78
6.420.00

3A18.744,37
3.418.744.37

676.5S9,71
222.212,33
0.00
I.lU,JS
730.991,48
1.083.25
52.383,29
0.00

67.332,62
37.618.32
29.714,30

2.699.317.31

2.571.936.67

10.468,50
10.468,50

',887,94
9.137,94

1.112.701,89

965.689,32

1.

Usuaris i deulors per vendos i prestsció de servois

3.

PIltro<:ÍfUldors

S.
7.

"'="'"
A1tres aCdits 1mb les Administracions Públiques

164.'sOO.M
3.900.00
858.35UI

32.087,78
440.691,40
2.215,00
490.618,14

,

lnvenions l'inutc:rcs JI eun termini
Crtdits :1. lerccrs

0,00
0.00

0,00

VI.

Periodifj"acions" eUI'T t"rmini

VII. EFectiu i ..ltres ""Iius ¡¡quids equiv:tlenls
Tresoreria
1.
A1tres edius ljquids eql1iwJetlts
2.
TOTALACTIU

IL

1.
3.

3.488,10

3.5\ 1.536.66

14's.943,'s8

V.

B)

5.836.469,16

3.511.536",66

37.621.36
50.943.8.S

88.565,21

2016

PATIUMONI NET

Al

ACTIU NO COR.R.E/"l"T

Al

2017

PASSIU CORRENT
111.
1.
3.

Dcules 11 eun lennini
Deutes:mJb enlilats de credil
Allros passius (!TImeers

V.

Cn:dilon per lIclivilMS; :tltrtS comples 11 pne:tr

1.

..

proverdon

6.
7.

Personal (remunern.ciollf pendents de pa¡;ltlI'leIIl)
Altres deutcs amb les AdminiSlmions PúbUques
Acomptcs d'usu.ms

VI.

Pcriodjfica~ions a ~U"

0,00

10.907,40

6.447,5.3

1.505.74',52
1.505.749,52

1.589.!HI,8S
1.5&9.911,&8

8.349.618,62

8.450.571,85

lennini

TOTALPATRlMONI NETI PASSIU

TEATRE LLIURE, TEATRE PúBUC DE BARCELONA, FUNDACIÓ PRIVADA
Comotes
-

de resu1tats a 31 de desembre de 2017 i 2016
2017

B)
1.
e)
d)
e)
5.
b)
e)
6,
a)
e)
7.
a)
b)
8.
a)
b)
e)
d)
9.
10.
12.
13.

ICOMPTEDE RESULTATS
IIngresos Dcr les activitats
Ingressos rebuts amb caracter periodic

l.
14.
d)
15.
b)
18.

8.543.273,35
1.691.078,72
195.589,59
6.656.605,04
(497,656,73)
(374.904,23)
(122.752,50)
27.652,48

2016

27.652,48
(4.553.917,91)
(3.484.129,08)
(1.069.788,83)
(3.494.640,77)
(3.478.126,67)
(8.475,91)

9.128.932,44
2.005.582,04
191.553,62
6.931. 796,78
(1.072.308,70)
(682.688,00)
(389.620,70)
42.453,92
0,00
42.453,92
(4.474.608,41)
(3.470.903,31)
(1.003.705,10)
(3.575.524,66)
(3.562.303,67)
(13.220,99)

(8.038,19)
(453.485,13)
443.173,23
398.300,91
12.344,71

(473.039,73)
461.036,73
0,00
(886,48)

IRESTULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)
Ingressos financers
De valors negociables i altes intruments altres instruments financers
Despeses financeres
Per deutes amb tcrcers
Deterioració i resultat per alienació d'instruments financers

425.044,14
345,09
345,09
(39.023,51)
(39.023,51)
0,00

36.055,11
6.714,22
6.714,22
(39.281,23)
(39.281,23)
0,00

II.

IRESULTAT FINANCER (14+15+16+17)

(38.678,42)

(32.567,01)

ID.

IRESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)

386.365,72

3.488,10

IV.

IRESULTAT DE L'EXERCIC1 (A.4+19)

386.365,72

3.488,10

Ingressos de promocions, patrocinadors i col'Jaboradors
Subvencions oficials a les activitnts
Aprovisionaments
Consums de primeres materies ¡ altres materies consumibles
TrebaIls realitzats per altres entitats
Altrcs ingressos de les activitats

Ingressos per arrendaments
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent
Despeses de personal

Saus. salaris i assimilats
Carregues socials
Altros des peses d'explotació
Serveis exteriors
Tributs
Perdues, deteriorament i variaci6 de provisions per operacions de les activitats
Altres despeses de gestió corrent
Amortització de l'immobilitzat
Subvencions, donacions i IIcgats traspassats al rcsultat
Deteriorament i resultat per alienacions d ·irnmobilitzat
Altres resultats

TEATRE LLIURE, TEATRE PÚBLlC DE BARCELONA, FUNDACIÓ PRIVADA
ESTAT TOTAL DE CANVJS EN EL PATRIMONJ NET
A)

1.
1.
2.
Il.
Ill.

IV.
V.
VI.
11)

31112/2017
386.365,72

3111212016
3.488,10

Actius financers disponibles per a la venda
Altres ingressos/despeses
Pe.. cobcrtures de fuxos d'efectiu
Subvencions, donacions i Ilegals rebuts
Per guanys i perducs actuarials i altres ajuslaments
Efecte impositiu
Actius no corresnts i pasius vincula!s, mantingus pel' a la venda

194.535,00

292.708,40

lTotal ineressos i despescs imputats dil"ectamcnt en el patriOloni uet

194.535,00

292.708,40

0,00

0,00

-443.173,23

-461.046,73

-443.173,23

-461.046,73

137.727,49

-164.850,23

IResultat del cOlllote de resuitats
Ingresos i despeses implltats directamenl en el patrimoni net
Per valoració d'instruments financcrs

Transferencia al comple de resultats
VII.
1.
2.
VlIl.
IX.

X.
Xl.
C)

Per valoraci6 d'instruments financers

Actius financers disponibles per a la venda
Altres ingressosldespeses
Per cobertures de fuxos d'efecliu
8ubvencions) donacions i lIegats rebuls
Efecte impositiu
Actius no corresnts i casius vinculats, mantin2.us oer a la venda
ITotal transferimeies al COIIIDte de resultats (Vll+Vll1+IX+X+Xn
ITOTAL D'INGRESOS 1 DESPESES RECONEGUTS ( A + B + C)

TEATRE LLTURE TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA. FUNDACTÓ PRrvADA

ESTATTOTAL DE CANVIS EN EL PATRlMONINET

975.631,68

0,00

0,00

5.712,20

Exccdents
pendents de
destinar a les
finalitat
estatutilries
0,00

975.631.68

0,00

0,00

5.712,20

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

975.631,68

0.00

0,00

975.631.68

0,00

0,00

975.631,68

Fons

Excedents
exercicis anteriofS

Reserves
Pendents de
desemborsar

Tolal
A. SALDO. FINAL DE L'ANY 31112/15
I. Ajustaments per caovis de criteri 31112115 i anteriofS
JI. A'ustaments per errors 31/1211 5 i llntenors
B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 3)/12/16
l. ~sos i desneses reconegurs
11: Operaeions de patrimoni nel
l. Augments de fons dotacionalslfoIl$ socinlslfons especials
2. H Reduccions de fons dotacionslslfons socialslfons csnecils
3. Conversió de passius financers en patrimeni net (coneonllei6 de dcutes)
4. Altres apartacions
1Il, AltreS vaiacions del patrimoni Del
C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2016
1. Ajustaments per canvis de Griten 31/12116 i anteriors
11. Aiustaments per e~ 31/12116 i anteriors
D. SALDOAJUSTAT, INICI DE L'ANY20J7
1. lnlD'CSSOS i despeses reconeguts
11: Operacions de patrimoni nel
l. Auaments de fons dotacionalslfons social5/fons especil\is
2. (_) Reduccions dc fons dotacionslslfons socialslfons especils
3. Conversi6 de passius financcrs cn patrimoni net (conconllci6 de deutes)
4. Altres anartacions
JII. Altres vniacions del patrirnoni net
E. SALDO, FINAL DE L'ANY 2017

EJc:cedent de
I'exereiei

Aport3cions per a
Subvencions.
Ajustaments per
eompensnr
donciens i Ilegats
canvis de valor
perdues
rebuts

·24.586,78

0,00

0,00

5.044.562,29

0.00

0.00

0.00

-24.586,78
3.488.10
0,00

0,00

0.00

5.044.562,29
- 168.338.33
0.00

·24.586,78
_18.874,58

0,00

24.586.78
3.488,10

0,00

0,00

4.876.223,96

0,00

-18.874,58

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

3.488.10
-15.386,48

0,00

0,00

0,00

3.488.10
386.365.72
0.00

0.00

0.00

4.876.223,96
·248.638,23
0.00

0,00

-3.488.10
386.365,72

0,00

0,00

4.627.585,73

TOTAL

6.001.319,39
0,00
0,00
6.001,319.39
-164.850.23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.836.469.16
0,00
0,00
5.836.469,16
137.727,49
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.974.196.65

TEATRE LLIURE TEATRE PúBLIC DE BARCELONA FUNDACIÓ PIUVADA

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTlU

31/1212016

JII12nOI7
A) FLUXOS D'EFECTIU DE LE5ACTIVITATS D'EXPLOTACIO
1. Rflllltal tic I'utrdd nh:'ln$ d'jmplulOI

386.365,72

3.488,10

-154.879,54

337.268,41

'45].]81,18

473.039,73

0,00

0,00

d) SubveRtions traspaS5ede3(-)

-248.638,23

-168.]38,33

e) Resultat! per baixes i Illicnacions dc I'immobililzal (+/.)

-398.300,91

2. Ajuslllmenls del rnullllt:

a) Amortizado de inmobilitut (+)
b) Correccions valoratiws por detniorament (+/.)
e) Variació dc proyisions{-l/- )

f) Resultal! per baixcs i alienacionl d'jnslnlmcnts financer! (+/- )

g) Ingres50s fillllllcers (-)

11) Despeses financeres (+)

-345,09

-6.714,22

39.023.51

]9.281,23

i) Diferencies dc canvi (+/-)
j) Variacioos de VlllOf raonablc en ¡nslmmenls Iinancers (+/-)

k) Allres ing,resSO! i dcspeses (-/+)
J. Cn"ios en el clIJlilal torrenl

~S91.566,70

a) Exislendes (+/-)
~ulors

b)

i a1treseomptes a C(lbcar (+/-)

--304.673,77

-580,56

4.054,94

-201.012,51

-38.603,08

4.459,87

2119,56

d) Creditors i ahres comples a pagar (+/-)

-184918,10

28.513,09

e) Allres passius eorrenls (+1-)

·194.535,00

-292.708,40

e) Ahes IClius eorrenls (+/-)

l) Altres aelius i passius no eorrenl$
4. A1Irts

n"~(lS dAerecllu lIe les netivilnls d'explotndó
a) Pagamellts d'inleressos (-)

_38.678,42

_32.567,01

-39.023,51

-39.281,23

345,09

6.114,22

--398.758,94

3.515,73

-224.537,31

-233.785,81

b) Cobramenls de dividends (+)
e) Cobramenlsd'inleressos (+)

d) Cobramenls (pagaments) per impas! sobre ber1efieis (+1.)

e) Allres pagaments (cobramcnls) (-/+)
S. FIUliOS d'ef«liu de lu Ictivilals d'nplotllcili

(+I~1+/-2+1·3+1-4)

U) FLUXOS D'EFECTru DE LAS ACTIVlDADES D'lNVERSI6
6. Pllzamenls pn illve..,iOlls
a) Emprescs del grup I asoclades

b) Irnmovilitlal inlangible

e) Irnmovilitzat material

0,00

0,00

-203.304,72

-233.727,41

~21.232,59

-58,40

398.300,91

0,00

d) Inversions irnmobilitiries
e) Dens del palrimoni cultural
l) Altres aelius finaneers
8) Acllus no torrenlS rnanlinguls per a la V1lnda
h) A1lres adius

7. Cobramenls pu desinversions
a) Empuses del grup i asociarles

b) Inunovilitzat intan,g,ible
398.300,91

e) Inunovilitut material
d) lnversions immobili6ries

e) Bcns del palrimoni cultural
Q AlIres actius finaneers
g)

0,00

0,00

173.763,60

-233.785,81

194.535,00

292.708,40

AClius no eorrents mantinguts per a la venda

h) Allres aellus

8. Fluloli d'efecliu de

l~s

nclivilats d'jnversl6 (7-6)

C) FLUXOS D'EFEcrJU DE LES AeTlVITATS DE FINANC;:AMENT
9. Cobramenls i pagnmenls per instruments de plIlrimoni

a) Vanacloos de fons (-t/-)
b) SubvenciOl\$, dooacions y lIegats rebllls (+)

10. CobramenlJ i p:lgamenls per iDsll'llmenls de pntrimoni
a) Emissió
1. Deulesamb entitatJ de erMil (+)

2. Deutcs amb enlitats del

0,00

0,00

194.535,00

292.108,40

-53.702,02

--38.215,52

_53.702,02

--38.115,52

-53.702,02

-38.215,52

tiJup i associea6eJ (+)

3. Allres dellles (+)

b) Devolueio i amol1ilzació de

Deules amb entilats de eredil (+)

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Deutes amb entitals del grup i llSSocieades (+)
. Altres dellles (+)
I,u:os d'efediu de les nclivitats de

IinAII~nmenl

(+/_9+/·10)

0,00

0,00

140.832,98

254.492,88

ECTEDE LES VARIACIONS DELSTrPUS DECANVI
GMENTSlDISI\1.INuaÓ NETA DE L'EFECTru O EQUlVALENTS (+/-5+/.8+/·II+I-D)

o equivalents al come~enl de I'exereici
mili o equivalenl! al final de rexerciei

-84.162,36

24.222,80

1589.911,88

1565.689,08

1.505.749,52

1.589.911,88
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MEMÓRIA DE LA GESTIÓ ECONÓMICA DE TEATRE LLIURE, TEATRE PÚBLIC DE
BARCELONA, FUNDACIÓ PRIVADA.

Exercici 2017

1-. Activitat de la Fundació.

El TEATRE LLIURE, TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA, FUNDACIÓ PRIVADA,
és una fundació de Dret Privat, sense afany de lncre, amb personalitat jurídica propia,
que es regeix per la legislació en materia de fundacions de la Generalitat de
Catalunya. El seu domicili social es traba ubicat a La Playa Margarida Xirgu s/n de
Barcelona.
L'Entitat es va constituir 1'1 de mary de 1988. Els objectius de l'Entitat són entre d'altres:
"La promoció, producció, gestió, programació i dijúsió d'espectacles teatrals adrer;ats a
un públic majoritari, aixi com la seva extensió a altres ambits de les arts de l'espectacle.
La consecució de les infi'aestructures i els mitjans tecnics necessaris per al
desenvolupament d'aquestes activitats.
El foment de tota mena d'accions destinades a un major coneixement i difilsió de les arts
de l'espectacle.
Realització d'activitats professionals.
La reco!lida i conservació del patrimoni historic i documental referent a aquestes
activitats.
Així mateix, el Patronat té plena !libertat per a seleccionar aquells objectius que consideri
més oportuns, urgents o adequats a les circumstancies, o realitzar-ne d'altres que
compleixin igualment les seves finalitats essencials i la voluntat deIs fundadors"

La FUNDACIÓ té subscrits convenis de col'laboració amb !'Institut del Teatre de la
Diputació de Barcelona, Corporació Catalana de Mitjans audiovisuals, S.A., Institut de
Cultura de Barcelona (Festival Grec de Barcelona), Universitat autonoma de Barcelona,
Universitat de Vic, Col'legi de Teatre de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra. Fundació
Damrn, Fundació Banc de Sabadell, British Council i La Vanguardia Ediciones, S.A.

Tal corn es descriu en l'objecte social, els beneficiaris de les activitats de l'Entitat són el
públic en general sense discriminació entre hornes i dones.
Tots els ingressos s'han destinat als fins fundacionals.
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2-. Bases de presentació deis Comptes.
La present memoria, que forma palt integrant deIs comptes anuals, així com el Balan9 de
Situació, el Compte de Resultats, l'Estat de Fluxos d'Efectiu i l'Estat de Canvis del
Patrimoni Net han estat elaborats d'acord al Decret 259/2008, de 23 de desembre
(modificat per el decret 125/2010 de 14 de setell1bre), pel qual s'aprova el Pla de
comptabilitat de les fundacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.
a) Imatge fídel:
S'han aplicat els princlpls de cOll1ptabilitat i les nonnes de valoració del Decret
259/2008, de 23 de desell1bre (modificat per el decret 125/2010 de 14 de setembre), per
a reflectir en tot moment la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i deIs
resultats de la nmdació, així com la veracitat deis fluxos incorporats en I'estat de fluxos
d'efectiu.
b) Príncipis comptables no obligatoris aplicats:
No hell1 aplicat cap principi comptable no obligatori establelts en el Decret 259/2008,
de 23 de desembre (modificat per el decret 125/2010 de 14 de setembre), pel qual
s'aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions.
c) Aspectes crUics de la valoraeió i estimació de la ineertesa
L'entitat ha elaborat els seus estats financers sota el principi d'empresa en
funeionatnent, sense que existeixi cap tipus de rise ill1pOltant que pugui suposar canvis
significatius en el valor deIs actius o passius en l' exercici següent.
En els comptes anuals adjunts S'hall utilitzat estimacions realitzades per la Direcció de
l' entitat per a quantificar alguns deIs actius, passius, ingressos, despeses i compromisos
que figuren registrats en els mateixos. Basicament , aquestes estimacions es refereixen a
la vida útil deis actius materials, intangibles i Béns del patrimoni cultural.
Es possible que, tot i que aquestes estimacions es van realitzar en funció de la millor
informació disponible a la data de fonnulació d'aquests comptes anuals sobre els fets
analitzats, es produeixin esdevenill1ents en el nltur que obliguin a modifical'-Ies (a l'al9a
o a la baixa) en proxill1s exercicis, el que es faria de forma prospectiva, reconeixent els
efectes del canvi d' estimació en els conesponents comptes de perdues i guariys futurs.

d) Comparació de la informaeió
Es presenten, a efectes comparatius, amb cadascuna de les pattides del balan9 de
situació, del cOll1pte de perdues i guanys, de 1'estat de canvis en el patrimoni net, de
I'estat de fluxos d'efectiu i de la memoria deis comptes anuals, a més de les xifres de
!'exercici 2017, les corresponents a j'exercici anterior.
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e) Agrupació de pm·tidcs
No s'han agrupat partides del baJal1 y ni del compte de resultats.
f)

Elements recollits en diverses pm·tides:
No hi ha elements patrünonials registrats en dues o més partides del balan y de situació.

g)

Canvis en criteris comptables
No hi ha hagut cap canvis en criteris comptables.

h) Correcció d'errors
Durant l'exercici no ha calgut portar a telme cap tipus de correcció d'errors originat tant
en ]'exercici present com en exercicis anteriors.
1)

Importancia relativa
En determinar la infonnació a desglossar en la present memoria sobre les diferents
paItides deIs estats financers o altres assumptes, 1'Entitat, d'acord aIllb el Marc
Conceptual del Pla General de Comptabilitat, ha tingut en compte la irripOlt1mcia
relativa en relació amb els comptes anuals de l'exercici 2017.

3-. Aplicació de l'excedent
La proposta que s'ha proposat al Patronat sobre la distribució de l'excedent és la següent:
Bases de repartiment

Exercici 2017
386.365,72
386.365,72
Exercici 2017

Excedent de )'exercici
Total base de rcpartiment = Total distribuci6
Dístribuci6 a

Dotació Fundacional
Fans especials
Romanent
Finan9amcnt afectat a despeses/inversions d'cxercicis posteriors
Compensaci6 d'excedents negatius d'cxercicis anteriors
Excedents negatius pendents de compensar
Totahlistribució = Total base de repartiment

*

Exercici 2016
3.488,10
3.488,10
Exercici 2016

398.300,91
3.488,10
-11.935,19
386.365,72

3.488,10
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4-. Nonnes de Registre i de Valoració.

Els criteris comptables aplicats en relació amb les diferents partides, són els següents:

1)

Immobilitzat intangible.
L'immobilitzat intangible que figura a l'actiu de la Fundació esta valorat pel seu preu
d'adquisició, d'acord amb la norma de valoració número 5 del Decret 259/2008, de 23
de desembre (modificat per el Decret 125/2010 de 14 de setembre). L'amortització
anual que s'aplica és lineal, d'acord a la vida útil estimada del elements, essent el
percentatge d'amOltització utilitzat el 25%.
No s'han aplicat correccions valoratives per deteriorament.
EIs béns cedits en ús graturtament que figuren a I'actiu de la Fundació estan valorats
pel valor determinat en elmoment de la cessió. Així, la seva vida útil esta en funció de
la durada de la cessió deIs béns. El percentatge utilitzat en I'amortització és el
corresponent a una vida útil de 15 anys.

2)

Bélls integmnts del patrimoni historie i cultural.
Els béns integrants del patrimoni historic i cultural que figura a l'actiu de la Fundació,
estan valorat pel seu preu d' adquisició, d' acord amb la norma de valoració número 7
del Decret 259/2008, de 23 de desembre (modificat pe! Decret 125/2010 de 14 de
setembre). L'amoltització anual que s'aplica és lineal, d'acord a la seva vida útil
estimada.
Els coeficients d'amortització utilitzats han estat els següents:
Construccions
Maquinaria
Mobiliari i equips d'oficina
Utillatge
Equips informatics

10%
10%
10%
10%
20% - 25%

No s'han aplicat con'eccions valoratives per deteriorament.
3)

Immobilitzat material.
L'immobilitzat material que figura a I'actiu de la Fundació esta valorat pel seu preu
d'adquisició, d'acord amb la norma de valoració número 2 del Decret 259/2008, de 23
de desembre (modificat per el Decret 125/2010 de 14 de setembre). L'amOltització
anual que s'aplica és lineal, d'acord a la seva vida útil estimada.
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Els coeficients d'amortització utilitzats han estat els següents:
Construccions
Instal'lacions tecniques
Maquinaria
Mobiliari i equips d'oficina
Utillatge
Equips infOlwatics
Altre immobilitzat

2%
15%
10%
10%
20%
20%-25%
10%

No s'han ap1icat coneccions valoratives per deteriorament.

4)

Deteriorament de valors de I'immobilitzat intangible i material.
Al tancament de cada exercici, o sempre que existeixin indicis de perdua de valor,
I'entitat procedeix a estimar, mitjanyant el denominat "test de deteriorament", la
possible existencia de perdues de valor, que facin que el valor recuperable d'aquests
actius sigui inferior al del seu valor en lIibres.
L'import recuperable es determina com el major import entre el valor raonable menys
els costos de venda i el seu valor en ús.
El procediment implantat per la Direcció de l'entitat per la realització d'aquest test és
el següent: el valor recuperable es calcula per a cada unitat generadora d'efectiu, si bé
en el cas d'irnmobilitzacions materials i sempre que sigui possible, els calculs de
deteriorament s'efectuen de forma individualitzada.

S)

Arrendaments.
La Fundació no disposa d'elements d'irnmobilitzat, I'ús deIs quals pugui ser
considerat anendament [mancer, segons el que estableix la Norma de Registre i
Valoració 9a del Decret 259/2008, de 23 de desembre (modificat pel Decret 125/2010
de 14 de setembre).
Tanmateix, la Fundació si que disposa d'elements d'irnmobilitzat que han estat
considerats i valorats com a anendaments operatius. Aixi, segons el que estableix la
norma indicada en el paragraf anterior, s'han registrat les quotes periOdiques pagades
per l'anendatari en el compte de perdues i guanys a mesura que s'han anat meritant.
Per tant, no hi ha cap repercussió sobre els comptes de balany.

6) Permutes.
Durant els exercicis 2017 i 2016 no s'ha realitzat cap tipus d'operació de permuta.
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7)

Instruments fillancers.

La norma de regish'e i valoració número 10 del Decret 259/2008, de 23 de desembre
(modificat per el Decret 125/2010 de 14 de setembre), estableix que la valoració, a
data de tancall1ent, deIs actius financers mantinguts fins al vencill1ent, s'ha de fer pel
seu cost amortitzat. No obstant, la Fundació ha deixat els diposits al valor d'imposició
inicial ja que aquest no difereix significativament del seu cost amortitzat.
Són considerats deutes/credits a curt termini els que tenen venciment inferior als dotze
mesos, i deutes/credits a llarg termini els de venciment superior.
EIs interessos es cOll1ptabilitzen segons el principi de la meritació.
7.1 Actius financers
Les diferents categories d'actius financers són les següents:
a) Préstecs i partides a cobrar
En aquesta categoria s'ha inelos els actius que s'han originat en la venda de
béns i prestació de serveis per operacions de trafic de l'Entitat. També s'han
inelos aquells actius financers que no s'han originat en les operacions de
trafic de l'empresa i que no sent instruments de pah'imoni ni derivats,
presenten uns cobraments de quantia determinada o determinable.
Aquests actius fll1ancers s'han valorat pel seu valor raonable que no és altra
cosa que el preu de la h'ansacció, és a dir, el valor raonable de la
contraprestació més tots els costos que li han estat directament atribuYbles.
PosteriOlment, aquests actius s'han valorat pel seu cost amortitzat, imputant
en el compte de perdues i guanys els interessos reportats, aplicant el metode
del interes efectiu.
EIs diposits i fiances es reconeixen per l'import desemborsat per fer front als
compromisos contractuals.
Es reconeixen en el resultat del període les dotacions i retrocessions de
provisions per deteriorament del valor dels actius financers per diferencia
entre el valor en !libres i el valor actual deIs fluxos d'efectiu recuperables.
b) Inversions mantingudes fins el seu venciment
L'Entitat no té actius que es puguin considerar com a lllverSlOns
mantingudes fins el seu venciment.
c) Actius fmancers mantinguts per a negociar.
L'Entitat no té cap actiu financer mantingut per a negociar.
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d) Actius financers registrats a valor raonable amb canvis en resultats
L'Entitat no té actius que es puguin considerar com a actius financers
registrats a valor raonable amb canvis en resultats.

e) Inversions en el patrimoni d'empreses del grup, multigrup i associades.
L'Entitat no té inversions en el patrimoni d'empreses del grup, multigrup i
associades.

f) Actius financers disponibles per a la venda
L'Entitat no té actius que es pugu.in considerar com a actius financers
disponi bies per a la venda.

g) Derivats de cobertW'a
L'Entitat no té actius que es puguin considerar com a actius derivats de
cobertura.
Coneccions valoratives per deteriorament:
Al tancament de l'exercici, s'han efectuat les correccions valoratives
necessaries per l'existencia d'evidencia objectiva que el valor en llibres d'una
inversi6 no és recuperable.
Les cOITeccions valoratives per deteriorament, i si escau, la seva reversi6
s'han registrat com una despesa o un ingrés respectivament en el compte de
perdues i guanys. La reversi6 té el límit del valor en !libres de l'actiu
financer.
7.2 Passius fmancers
a) Debits i partides a pagar
En aquesta categoria s'han incios els passius financers que s'han originat en
la compra de béns i serveis per operacions de trafic de l'empresa i aque!ls
que no sent instruments derivats, no tenen un origen comercial.
Inicialment, aquests passius financers s'han registrat pel seu valor raonable
que és el preu de la transacci6 més tots aquells costos que han estat
directament atribulbles.
Posterionnent, s'han valorat pel seu cost amortitza!. Els interessos repOltats
s'han comptabilitzat en el compte de perdues i guanys, aplicant el metode
d'interes efectiu.
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EIs debits per operacions comercials amb vencil11ent no superior a un any i
que no tenen un tipus d'interes contractual, així com els desemborsal11ents
exigits per tercers sobre participacions, el pagament de les quals s'espera
que sigui en el curt tennini, s'han valorat pel seu valor nominal.
EJs préstecs i descoberts bancaris que repOlten interessos es registren per
l'impOlt rebut, net de costos directes d'emissió. Les despeses financeres,
ineloses les prinles pagadores en la liquidació o el reemborsament i els
costos directes d'el11issió, es comptabilitzen segons el criteri del meritament
en el compte de resultats utilitzant el metode de I'interes efectiu i
s'afegeixen a l'import en llibres de J'instrument en la mesura que no es
liquiden en el període que es reporten.
EIs préstecs es classifiquen com corrents tret que 1'Entitat tingui el dret
incondicional per a ajornar la cancel·lació del passiu dmant, almenys, els
dotze mesos següents a la data del balam,;.
Els creditors comercials no reporten explícitament interessos i es registren
pel seu valor nominal.

b) Passius financers mantinguts per a negociar
L'Entitat no té passius que es puguin considerar com passius financers
mantinguts per a negociar.

c) Passius a valor raonable amb canvis en el compte de resultats
L'Entitat no té passius que es puguin considerar com passlUS a valor
raonable amb carivis en el compte de resultats.

Baixes d;actius i passius financers:
Els criteris emprats per a donar de baixa un actiu financer són, que hagi
expirat o s'hagi cedít els drets contractuals sobre els fluxos d'efectiu de
l'actiu fmancer, essent necessari que s'hagin transfeJit de manera substancial
els liscos i beneficis inherents a la seva propietat.
Una vegada s'ha donat de baixa I'actiu, el guany o perdua sorgida d'aquesta
operació formara palt del resultat de l'exercici en el qual s'hagi produ'it.
En el cas deis passius financers l'empresa els dóna de baixa quan I'obligació
s'ha extingit. També es dóna de baixa un passiu fmancer quan es produeix
un intercanvi d'instruments fmancers amb condicions substancialment
diferents.
La diferencia entre el valor enllibres del passiu financer i la contraprestació
pagada inclosos els costos de transacció atribui'bles, es recull en el compte
de perdues i guanys de l'exercici en que tingui lloc.
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7.3 Instnllnents de patrimoni net
a) Instruments financers híbrids
L'Entitat no té instruments financers híbrids.
b) Instnunents financers compostos
L'Entitat no té instruments financers compostos.
c) Derivats que tenen com subjacent inversions en instruments de
patrimoni no cotitzats, el valor raonable del qualno pugui ser determinat
amb fiabilitat.
L'Entitat no té instruments financers d'aqllest tipus.

d) Contractes que mantenen el proposit de rebre o entregar un actiu no
financer.
L'Entitat no té instruments financers d'aquest tipus.

e) Contractes de garanties financeres
L'Entitat no té instruments financers d'aquest tipus.

f) Fiances entregades i rebudes.
En aquesta pattida s'inc!ou les fiances lliurades o rebudes per atTendaments
operatius o per prestació de serveis. No s'ha procedit a calcular el valor
raonable de les fiances entregades i rebudes, ja que el seu import no és
significatiu.
g) Inversions en empreses del grup, multigrup i associades
No existeixen pattides sota aquest concepte.

h) Criteris per a la determinació deis ingressos i despeses procedents de les
diferents categories d'instruments fmancers.
No existeixen partides sota aquest concepte.

i) Instruments de patrimoni propi en poder de I'empresa
L'Entitat no té instmments financers d'aquest tipus.
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j) Derivats de cobertura
No existeixen pattides sota aquest concepte.
8)

Cobertures comptables.
Durant els exercicis 2017 i 2016 no s'ha realitzat cap tipus de cobeltures comptables.

9)

Existencies.
Dins I'epígraf d'acomptes indos al capítol d'existencies es comptabilitzen els imports
corresponents a "Acomptes".

1O) Transaccions en moneda estrangera.
Al balan y de la Fundació no hi ha saldos deutors ni creditors en moneda estrangera i,
per tant, a data de tancament no s'ha aplicat cap ajustament motivat pel tipus de canvi.

11) Impostos sobre beneficis.
No s'ha comptabilitzat cap partida sota aquest concepte ja que els resu1tats que ha
obtingllt la Fundació estatl exempts del impost sobre beneficis d'acord amb la llei
49/2002, de 23 de desembre, de regim fiscal de les entitats sense fmalitat lucrativa i
deis incentills fiscal s al mecenatge, acreditant davant l'Agencia Tributaria la seva
condició d'entitat exempta.
12) Ingressos i despeses.
La implltació deis ingressos i les despeses es realitza en el període en que es meriten,
mnb independencia del moment del seu cobrmnent o pagmnent.
13) Provisions i contingencies.
EIs comptes anuals de I'entitat recullen totes les provisions significatives en les quals
és major la probabilitat que s'hagi d'atendre I'obligació.
Les provisions es reconeixen únicament sobre la base de fets presents o passats que
generin obligacions futures. Es quantifiquen tenint en consideració la millor
informació disponible sobre les conseqüencies del succés que les motiven i són
estimades en ocasió de cada tancmnent comptable. S'utilitzen per a afrontar les
obligacions especifiques per a les quals van anar originalment reconegudes. Es
procedeix a la seva reversió total o parcial, quan aquestes obligacions deixen d'existir
o disminueixen.
EIs passius contingents són possibles obligacions sorgides com a conseqüencia de
successos passats, sobre els que la seva materialització esta condicionada a que passi o
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no, un o més esdeveniments futurs independents de la voluntat de l'Entitat. Els passius
contingents no es reconeixen en els comptes anuals, sinó que s'informa sobre eIs
mateixos en les notes de la memoria, en la mesura en que siguin considerats remots.
14) Elements patrimonials de naturalesa mediambientals
L'activitat mediambiental és aquella I'objectiu de la qual és prevenir, reduir o reparar
el dany que es produeixi sobre elmedi ambient.
L'activitat de l'entitat, per la seva naturalesa, no té un impacte mediambiental
significatiu.
En aquest exercici 2017 s'han realitzat inversions en maquinaria per tal de millorar
l'eficiencia energetica de l'edifici per valor de 11.220,02 euros que pennetra estalviar
energia i recuperar la inversió en els propers anys.
15) Despeses de personal
Les despeses de personal inclouen tots els havers i obligacions d'ordre social
obligatories o voluntaries reportades a cada moment, reconeixent les obligacions per
pagues extres, vacances o havers variables i les seves despeses associades.

16) Subvencions, donacions i lIegats.
Les subvencions, donacions i Ilegats estan valorats per I'impor! concedit.
Les subvencions són imputades al resultat en l' exercici en que es concedeixen amb
independencia delmoment del seu cobrament.
Les subvencions, donacions i Ilegats que van Iligades a algun element de
l'immobilitzat es valoren per l'impOli concedit i s'imputen a resultats d'acord a la vida
útil del bé afectat.
17) Negocis conjunts
La Fundació no patiicipa en cap tipus de negoci conjunt.
18) Criteris emprats en transaccions entI'e parts vinculades
Les transaccions amb patts vinculades, amb independencia del grau de vinculació, es
realitzen a valors de mercat i es registren d'acord amb les nonnes generals. Els
elements objecte de la transacció que es realitzi, es comptabilitzaran en el moment
inicial pel seu valor raonable. La valoració posterior es realitza d'acord amb allo
previst a les nOlmes particulars per als comptes que cOl'l'espongui.
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19) Actius no COITents mantinguts pelo a la venda
No hi ha partides en aquest epígraf del balan y.

5.- Immobilitzat material

La composició i el movimellt deis diferellts comptes de l'immobilitzat material durant
I'exercici 2017, ha estat el següent:

3J1l212016

Alles

Baixcsl Trasp

3J1l2/2017

Casi

Terrenys (1)
Construccions (1)
Inslal'lacions tecniques
Maquinaria
Mobiliari
Altres lnstal·lacions i Utillatge
Equips infonnMics
Altre lnunobi1itzat
Immobilitzat material en curs

676.559,71
285.068,39
158.572,07
106.096,63
39.813,89
1.313.006,84
238.629,05
140,06
0,00

0,00
0,00
11.220,02
0,00
0,00
181.313,11
12.574,63
0,00
0,00

·1.442,43
·360,61
0,00
0,00
0,00
·6.420,00
0,00
0,00
6.420,00

675.117,28
284.707,78
169.792,09
106.096,63
39.813,89
1.487.899,95
251.203,68
140,06
6.420,00

Total Cost

2.817.886,64

205.107,76

-1.803,04

3.021.191,36

62.856,06
158.572,07
104.981,28
38.730,64
582.015,36
186.245,76
140,06

5.697,16
952,70
1.115,35
998,13
121.770,92
23.229,14
0,00

-103,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

68.449,27
159.524,77
106.096,63
39.728,77
703.786,28
209.474,90
140,06

Total amortitzacions

1.133.541,23

153.763,40

·103,95

1.287.200,68

IV.Net

1.684.345,41

Amortitzacions

Construccions
Inslal'!acions tecniques
Maquinaria
Mobiliari
Altres Instal'lacions i Utillatge
Equips informatics
Altre Irnmobilitzat

1.733.990,681

(1) La Baixa d'aquest immobilitzat es correspon la venda de la finca situada a Bascara,
anomenada "Can Trué" inscrita en el Registre de la Propietat de Figueres (voll/1Il 2835,
llibre 39, foli 137, finca 472, inscripció 13). En data 8 de maig de 1995 el TEATRE
LLIURE, TEATRE PúBLIC DE BARCELONA, FUNDACIÓ PRIVADA, en escriptura
pública davant del Senyor Amador Lopez i Baliña, Notari de Barcelona, va acceptar ~ura i
simplement l'herencia testada del Senyor Fabia Puigserver i Plana, i es va adjudicar tots els
béns inventariats en l'apartat V de la citada escriptura. Entre eIs béns inventariats,
s'adjudica aquesta finca per un valor de 300.000 pessetes.
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En data 25 de maig de 2017 el TEATRE LLIURE, TEATRE PÚBLlC DE BARCELONA,
FUNDACIÓ PRlVADA, en escriptura pública davant del Sellyor Jesús Julián Fuentes
Martinez, Notari de Barcelona, va procedir a l'adequació a la realitat de la descripció de
finca i venda per Ull import de 400.000,00 euros.
Aquesta operació ha tingut uu impacte positiu de 398.300,91€ al compte global
d'explotació de I'elltitat dins I'epígraf "12. DeteriorGlI1ent i resultat per alienacions
d'ill1l11obilitzat". Veure nota 16.

La composició i el moviment deis diferents comptes de l'itmnobilitzat material durant
l' exercici 2016, va ser el següent:
31/12/2015

Alles

Daixcsl Trasp

31/1212016

Cost
Terrenys
Construccions
Instal·lacions tecniques
Maquimiria
Mobiliari
Allres Instal'lacions i UtilLatge
Equips informatics
Altre Irnrnobililzat
lrnmobilitzat material en ClIrs

676.559,71
285.068,39
158.572,07
106.096,63
39.813,89
t.I06.783,14
211.125,34
140,06
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
206.223,70
27.503,71
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

676.559,7 I
285.068,39
158.572,07
106.096,63
39.813,89
1.313.006,84
238.629,05
140,ü6
0,00

Total Cost

2.584.159,23

233.727,41

0,00

2.817.886,64

5.701,37

Altres Inslal'!acions i Utillatge
Equips inforrnatics
Altre ImmobiJitzat

57.154,69
158.572,07
103.431,50
36.725,66
467.282,69
169.209,31
140,06

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

62.856,06
158.572,07
104.981,28
38.730,64
582.015,36
186.245,76
140,06

Total amortilzacions

992,515,98

0,00

1.133.541,23

Amortitzacions
Construccions
Instal·lacions tecniques
Maquinaria

Mobiliari

IV,NO!

1.591.643,25

1.549,78
2.004,98
114.732,67
17.036,45

141.025,25

1.684.345,41 1
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No s'han activat despeses financeres. No existeixen béns aelquirits en arrenelaments
financers.
EIs percentatges d'amortitzaciol1s aplicats en els exercicis 2017
següel1ts:
COl1struccions
111stal'lacions tecniques
Maquinaria
Mobiliari i equips el'oficina
Utillatge
Equips infonnatics
Altre immobilitzat

2016 han sigut els

2%
15%
10%
10%
20%
20% - 25%
10%

6-. Invcrsions immobiliaries
No existeixen partides en aquest epígraf.

7-. Béns dcl patrimoni cultural
Dins d'aquest apar1at s'ha comptabilitzat les inversions fetes per rehabilitar el Palau de
l'Agricultura, seu ele la Flmdació, l'ús del qual ha estat ceelit a la Funelació per l'Excm.
Ajuntarnent de Barcelona fins 2026.

.. 2 O17 e següent:
E mOVlment d' aquesta pal11'd a ha estat durant l 'exerclcl
3111212016

I

Altes

Baixes/ Tl'nsp

3111212017

Cos!

Instal-Iacions tecniques Palau
Maquim\ria Palau
Mobiliari Palau
Utillatge Palau
Equips informatics Palau

36.957.192,03

36.957.192,03

31.500,00

31.500,00

Total Cast

37.174.215,45

0,00

33.445.655,37

92.792,73

19.914,11

19.914,1l

159.984,31

159.984,31

5.625,00

5.625,00
0,00

37.174.215,45

Amortitzacions

Instal-lacions tecniques i bens
immobles Palau
Maquinaria Palau

Mobiliari palau
Utillatge Palau
Equips infonnAtics Palau
Total amortitzacions

IV.Ne!

33.538.447,66

31.500,00

31.500,00

19.914,11

19.914,11

159.984,31

159.984,31

5.625,00
33.662.678,79
3.511.536,66

5.625,00
92.792,73

0,00

33.755.471,08
3.418.744,371
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El moviment d' aquesta partida va ser durant l' exercici 2016 el següent:
3l112/2015

C.s!
Instal'lacions tecniques Palau
Maquim\ria Patau
Mobiliari Palau
Utiltatge Palau
Equips informalics Palau
Total Cost

I

Baixesl Trnsp

Altos

31112/2016

36.957.192,03

36.957.192,03

31.500,00

31.500,00

19.914,11

19.914,11

159.984,31

159.984,31

5.625,00

5.625,00

37.174.215,45

0,00

33.321.434,69

124.220,24

0,00

37.174.215,45

Amortitzacions
Instal'lacions tecniques i bens
irnmobles Patau
Maquinaria Palau

33.445.654,93

31.500,00

31.500,00

Mobiliari palau

19.914,55

19.914,55

Ulillalge Palau

159.984,31

159.984,31

5.625,00

5.625,00

Equips informatics Palau
Total amortitzacions

IV.Not

33.538.458,55

124.220,24

3.635.756,90

0,00

33.662.678,79
3.511.536,661

No s'han produrt correccions per cap tipus de perdua (o reversió) per deteriorament.
Tampoc s'han produi:t traspassos entre les diferents partides. Cap de les entrades (quadre
de cost) prové d'apOltacions no dinen\ries del fans de dotació fundacional ni d'ampliacions
o millares deis elements de l' immobilitzat.

Els coeficients d'amOltització utilitzats han estat els següents:
Instal·lacions tecniques
Construccions
Maquinaria
Mobiliari i equips d'oficina
Utillatge
Equips infonnittics

10-15%
10%
10%
10%
10%
25%

No s'han aplicat correccions valoratives per deteriorament.
totalment arnortitzat és el
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I~C.;;;ol;;,;lc~e~PI;.;;e_~....,..

Inslal'lacions tecniques
Maquinaria
Utillatge
Mobiliari
Equips informatics
Allre Immobililzat

.....J,-__..:;2~0~17~=::-::::I

.::20~1~6~=~I

32.556.608,89

32.445.339,99
90.377,62

106.096,63
299.425,54

250.361,93
46.814,13
146.483,83

59.302,40

146.483,83
140,06

140,06

33.168.057,35

32.979.517,57

8-. Immobilitzat intangible
La composició i el moviment deIs diferents comptes de l'immobilitzat inunaterial al
tancament de l' exercici 2017, és el següent:
3111212016

I

Bnixesl Trasp

Alles

3111212017

Cost
Aplicacions Informatiqlles
Drets sobre bens cedits en ús

313.325,68

313.325,68

3.005.060,52

3.005.060,52

Total Cost

3.318.386,20

0,00

298.917,27

6.592,07

305.509,34

2.604.385,81

0,00

3.318.386,20

Amortitzacions

Aplicacions Informatiques
Drcts sobre bens cedits en ús

2.404.048,44

200.337,37

Total amortitzacions

2.702.965,71

206.929,44

Iv.Net

0,00

2.909.895,15
408.491,051

615.420,49

La composició i el moviment deIs diferents comptes de l'irnmobi1itzat irnmaterial al
tancament de l' exercici 2016, va ser el següent:
3111212015

I

Altes

Baixesl Trasp

31112/2016

Cost
Aplicacions lnformatiqlles
Drets sobre bens cedits en ús

313.325,68

313.325,68

3.005.060,52

3.005.060,52

Total Cosl

3.318.386,20

0,00

291.460,40

7.456,87

0,00

3.318.386,20

Amortitzacions

Aplicacions Inforrmitiques
Deets sobre bens cedits en ús

2.203.711,07

200.337,37

Total amortitzacions

2.495.171,47

207.794,24

IV.Net

823.214,73

298.917,27
2.404.048,44

0,00

2.702.965,71

615.420,49 1

EIs drets deIs béns cedits en ús estan confOlmats per la Cessió del Palau de l' Agricultura.
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L'impOli de I'immobilitzat intangible totalment amortitzat al 31112/l7
següent:
Concc te

A licacions infOlmali ues

2017
291.824,75

31/l2/16 és el

2016
282.978,77

9-. Arrendaments i aUI'es operacions de naturalesa simila¡'
Al1'endaments financers
La Fundació no disposa d'elements I'ús deIs quals pugui ser considerat com a arrendament
financer.
Arrendaments operatius
Les despeses per 31Tendaments operatius que té vigents la Fundació conesponen a:
El lloguer del magatzem d'Olesa de Montserrat per un impOli de 20.716,00 € en
l'exercici 2017 i un import de 20.400,00 € el 2016.
(2)
El lloguer de material i equipament per a desenvolupanlent de les activitats per 1m
imPOli de 195.755,56€ en l'exercici 2017 i 289.658,36€ en I'exercici 2016.

(1)

10-. Instruments finanee¡'s
10.1. Consideracions generals
La F1Uldació té registrats en el capitol d' instruments financers, aquelIs contractes que
donen lloc a un actiu financer en una empresa i, simultimiament, a un passiu financer
o a un instrument de patrimoni en una aUra empresa.
10.2. Informació sobre la rellevimcia deIs instruments financers en la situació
financera i en els resultats de I'entitat
No es consideren instruments financers els credits i debits amb la Hisenda Pública
(Resolució ¡CAe de desembre 2011) ni les peIiodificacions, aquestes es troben
detallades a la nota 15.
10.2.1 Informació relacionada amb el balan!;
a) Categories d' actius financers i passius financers
El valor en llibres de cadascuna de les categories d'actius fmancers i passius
financers assenyalats en la nOlma de registre i valoració desena, és el que es
detalla a continuació:
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a.1) Actius financers.

La informació deIs instruments financers de l' actiu del balan<; de la Fundació,
sense considerar l'efectiu i altres actius líquids equivalents, classificats per
categories i expressats en euros, és la que es mostra a continuació:
Llarg tem1Íni
Cmt termini
Cn':dils, Derivats, Cn':dits, Derivals,
Al tres
A1lres

2017

TOTAL
0,00

lnversions manlingudes fins al venciment
Fons social inicial

37.621,36

Fianyes i "a valoir" aulors

50.943,85

Préstecs i partides a cobrar
88.565,21

TOTAL

37.621,36
50.943,85
324.812,08

324.812,08

324.812,08

413.377,29

Llarg telll]ini
Curt telmini
Credits, Derivats, Credits, Derivals,
Altres
Altres

2016

TOTAL
0,00

1nversions mantingudes fins al venciment
Fons social inicial

37.618,32

Fianyes i "a valoir" autors

29.714,30

Préstecs i partides a cobrar
67.332,62

TOTAL

37.618,32
29.714,30
484.959,12

484.959,12

484.959,12

552.291,74

a.2) Passius financers

La informació deIs instruments financers del passiu del balan<; de la
Fundació, classificats per categories i expressats en euros, són:

L1arg termini

2017

Debits i partidas a pagar

Deutes amb
entitats de
credit
814.226,79

814.226,79

TOTAL
814.226,79

16.120,00

Fianc¡:es rebudes

rOTAL

Derivats i
altres

eurt tenl1ini

16.120,00

Deutes amb
entitats de
credit
45.120,00

16.120,00
830.346,79

45.120,00

Derivats i altres

1.231.498,49

TOTAL
1.276.618,49

4.075,35

4.075,35

1.235.573,84

1.280.693,84
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L1arg lennini

20]6

Débits i partidas a pagar

Deutes amb
entitats de
credit

allres

860.568,81

Fian9es I'ebudes

TOTAL

Derivals i

860.568,81

Curt termini
Dcutes 8mb
enlitals de Derivats i altres

TOTAL

TOTAL

credil
860.568,81

19.600,00

19.600,00

19.600,00

880.168,81

43.000,00

43.000,00

1.238.575,54

1.281.575,54

10.075,35

10.075,35

1.248.650,89

1.291.650,89

b) Actius finance,os i passius finance,os mantinguts per a negociar: no existeixen.
c) Reclassificacions: no hi ha rec1assificacions d'actius fmancers.
d) Classificació per venciments:
d.1) Actius financcrs

Les c1assificacions per venciment deis actius fll1ancers de l' Entitat, deis
impOlts que vencin als anys següents al tancament de I'exercici 2017 i fins al
seu últim venciment, es detallen en el quadre següent:
I
I

1

Venciment en anys
I Mesde5 I TOTAL

lnvcrsions financiers
Valors representatius de deutes

Fian'res
Bestrctcs a proveidors
Deutors per oJlCl"ciolts comcrcials
Usuaris
Patrocinadors i altres deutors del'activitat
Deutors diversos

TOTAL

37.621,36
50.943,85
10.468,50

37.621,36
50.943,85
10.468,50

145.943,58
94.500,00
3.900,00
254.812,08

145.943,58
94.500,00
3.900,00
343.377,29

d.2) Passius financers

El detall deIs Deutes amb entitats de credit són:
(a) Préstecs
(b) Pólisses de credit

88.565,21
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(a) El detall deIs préstecs vigents és el segÜent:
Capilallnirinl

Enfitaf

CAIXA D'ARQUJTECTES (1)

Dala ¡nici

Capital pendenl

1.200.000,00 Dcscmbrcl2008

»:1.111 Vrncimenl

Tipus d'intcrrs

fe1>-32 EURmOR +
4.000/0

859.346.79
859.346,79

(1) Préstec amb garantia hipotecaria amb un límit maxim de 1.200.000 euros, per l'adequaci6 del local de

Gracia.

El detall del deute enh'e elllarg i el cur! telmini és el segÜent:
Enfilat
Caixa d'Arquitectes

Venciment
2017
43.000.00

VCllcimcllt
2018
43.000,00

Vencirncnt
2019
43.000,00

Vcnciment
2020
43.000,00

43.000,00

43.000,00

43.000,00

43.000,00

10tals

Vcncimcnt

TOTALS

següeuts
687.346,79

859.346,79

687.346,79

859.346,79

(b) La informació sobre saldos i límits corresponents a les polisses de credit
es resumeix en el quadre segÜent:
Enfitat
Caixa d'Arquitectes
Bane Sabadell
BBVA

Saldo
800.239,96
131.560,79
0,00
800.239,96

Totals

Lfmit
450.000,00
400.000,00
0,00
450.000,00

Altres passius financers
2017

2016

Dipósits rebuts Llarg tennini

16.120,00

19.600,00

Diposits rehuts Curt tenninj

4.075,35

10.075,35

e) Transferencies d'actius financers
La Fundació no ha realitzat cessions d'actius financers.
f) Actius cedits i acceptats en garantia

La Fundació no ha lliurat ni rebut actius financers en garantia.
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g) Correecions per detel"ioJ'ament del valor originades pel rise de eredit:
La Fundació aplica una política de control i seguiment del risc de credit consistent
en la valoració i control del nivel! de risc actual i futur.
Durant els exercicis 2017 i 2016 la Fundació no ha comptabilitzat un
deteriorament originat pel risc de credit en els Deutors comercials i altres comptes
a cobrar.
h) Impagament i ineompliment de eondicions eonh'aetuals
No s'han prodult incidencies en el compliment de les obligacions amb tercers.
10.2.2. Informació J'elacionada amb el eompte de perdues i guanys.
S'han comptabilitzat illgressos financers en el compte de perdues i guanys per import
de 345,09 euros a I'exercici 2017 i de 6.714,22 euros en I'exercici 2016.
En relació a les diferents categories de passi us fmancers defmides en la nOlma de
registre i valoració novena, s'ba registrat al compte d'explotació de I'exercici 2017
despeses fmanceres per impOlt de 39.023,51 euros i per un imPOlt de 39.281,23 euros
a l'exercici 2016.

10.3. Entitats del gl'Up, multigrup i associades
La Fundació no té cap patticipació en entitats del grup, multigrup ni associades.

10.4. Usuaris i altres deutors
El desglossament de la pattida B.III.3 de I'actiu del balany "Usuaris, patrocinadors i altres
deutors de les activitats", és el següent per ]'exercici 2017:
2017
3111212016
0,00

AL

Entrades

1.963.610,46

3111212017

Sortides

-1.963.610,46

0,00

228.233,40

0,00

-228.233.40

0.00

0,00

3.351.499,58

-3.351.499,58

0,00

0,00

152.000,00

0,00

152.000,00

0,00

646.870,00

-646.870,00

0,00

0,00

30.000,00

-30.000,00

0,00

200.000,00

692.000,00

-892.000,00

0,00

12.465,00

12.500,00

-12.465,00

12.500,00

0,00

2.625,00

-2.625,00

0,00

440.698,40

6.851.105,04

-7.127.303,44

164.500,00
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El desglossament de la partida B.III.3 de I'actiu del balany "Usuaris, patrocinadors 1
deutors de les activitats i altres comptes a cobrar", és el següent per I'exercici 2016:
2016
Sortidcs

3111212015 Ent...des

3111212016

GENERALITAT (activitats 20\5)

463.527,59

0,00

-463.527,59

0,00

GENERALITAT (activitats 20\6)

0,00

1.904.110,47

-1.904.110,47

0,00

INAEM (activitats 2016)

0,00

646.870,00

-646.870,00

0,00

INAME (inversi6 20\6)

0,00

30.000,00

-30.000,00

0,00

AJUNTAMENT (activitats)

0,00

3.626.076,31

-3.626.076,3\

0,00

AJUNTAMENT (comunicaci6)

0,00

60.000,00

0,00

60.000,00

AJUNTAMENT (inversi6 2016)

0,00

250.233,40

-82.000,00

\68.233,40

DIPUTA CIÓ (activitat)

0,00

692.000,00

-492.000,00

200.000,00

DIPUTACIÓ (inve..si6)

0,00

\2.465,00

0,00

12.465,00

Altres entitats (Seguretat Social)

0,00

2.740,00

-2.740,00

0,00

463.527,59

7.224.495,18

-7.247.324,37

440.698,40

TOTAL

10.5. Altre tipus d'informació
Al 31 de desembre de 2017 i 2016 no existeixen compromiSOS en fe1m per a la
compra/venda d' actius financers.
11-. Existencies
Dins I'epígraf d'acomptes inc10s al capitol d'existéncies es comptabilitzen els impOlis
pagats a proveidors.

12-. Moneda estrangera
Durant els exercicis 2017 i 2016 la Fundació no ha efectuat transaccions en moneda
estrangera que es refiecteixin en el balany.

13-. Fons propis
La composició i el moviment deIs diferents comptes durant I'exercici 2017 ha estat el
següent:
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31112/2016

Entrades

3111212017

Sortides

Fans Dotacional

975.631,68

Excedents d'exercicis anteriors

-18.874,58

3.488,10

3.488,10

386.365,72

-3.488,10

386.365,72

960.245,20

389.853,82

-3.488,10

1.346.610,92

Excedent de J'exercici

Total

La composició
següent:

975.631,68
-15.386,48

el moviment deIs diferents comptes durant I'exercici 2016 ha estat el

3111212015

Fans DotacionaJ

Entrades

31112/2016

Sortides

975.631,68

Excedents d'excrcicis anleriors

975.631,68

5.712,20

-24.586,78

-18.874,58

Excedent de I'excrcici

-24.586,78

3.488,10

24.586,78

3.488,10

Total

956.757,10

3.488,10

0,00

960.245,20

14-. Subvencions, donacions i llegats

Subvencions a l' explotació
Les subvencions d'explotació concedides durant e1s exercicis 2017 i 2016 que figuren en el
Compte de resultats, són les següents:

I

2017

I

2016

Subvenció Generalitat

1.963.610,46

1.854.110,47

Subvenci6 Ajuntament

3.279.117,00

3.583.617,00

Subvenció Diputació

692.000,00

692.000,00

Subvenció loaem

646.870,00

646.870,00

75.007,58

155.199,31

Subvenció Altres Entitats:
- Generalitat (expo)
- Ajuntament (ICUB - Gree)

- Seguretat social (boniffonnaci6)
SlIbvencions oficials de les activitats

50.000,00
72.382,58

102.459,31

2.625,00

2.740,00

6.656.605,04

6.931.796,78

PAG.24

Subvencions de capital i Donacions
Els saldos deIs exercicis 2017 i 2016 de la partida del Passiu del Balany cOlTesponent a
Subvencions de capital i donacions han estat els següents:

- Subvencions (a)
- Donació (b)
Total

31112/2016

31112/2017

4.270.841,27
605.382,69

4.224.258,53
403.327,20

4.876.223,96

4.627.585,73

(a) Subvencions de capital
Aquest compte recull les subvencions atorgades cobrades o pendents de cobrar per la
fundació, per finanyar les inversions realitzades al Palau de l'Agricultura i de la seu del
Teatre a Gracia. El seu saldo disminueix anualment en la mateixa proporció que les
am0l1itzacions que es practiquen a l'immobilitzat que han finanyat.
Les subvencions de Capital aplicades com a ingressos al' exercici 2017 pugen a
241.117,74 euros i per l'exercici 2016 pugen a 260.668,11 euros, imp0l1 igual a
l'am0l1ització aplicada a l'immobilitzat que han finanyat.
El detall deIs moviments deIs exercicis 2017 i 2016 cOlTesponent a Subvencions de capital
han estat els següents:

31112/2016

Altesl Traspassos

Traspassat a
resultats

31112/2017

Subvencions a Capital Palau

12.537,69

0,00

-11.106,40

1.431,29

Subvencions Extraordinaries Palau

70.225,60

-15.181,77

0,00

55.043,83

Fina y ¡nver. Palau
Subv. A capital Obres Gracia
Altres Subv de Capital
Subv. Capital prorrata IVA 2002/2004
- Subvencions (a)

799.981,77

268.687,76

-154.658,31

914.011,22

3.218.569,25

0,00

-75.353,03

3.143.216,22

58.970,99

-58.970,99

0,00

0,00

110.555,97
4.270.841,27

0,00
194.535,00

0,00
-241.117,74

110.555,97
4.224.258,53
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3111212015
Subvencio~s

a Capital Palau

Subvencions Extraordinaries Palau
Final( ¡overo Palau

Subv. A capital Obres Gracia
Altres Subv de Capital
Subv. Capital prorrata IVA 200212004
- 8ubvencions (a)

Altosl Tr.spassos

55.072,01

0,00

Hasp'SS'l •
resultnts
-42.534,32

3111212016
12.537,69

70.225,60

0,00

0,00

70.225,60

709.035,11

233.737,41

-142.790,75

799.981,77

3.293.922,29

0,00

-75.353,04

3.218.569,25

0,00

58.970,99

0,00

58.970,99

110.555,97

0,00

0,00

110.555,97

4.238.810,98

292.708,40

-260.678,11

4.270.841,27

(h) Donacions

Aquest compte recullles donacions, rebudes per la Fundació mitjanyant aportació de béns
immobles.
El seu saldo disminueix anualment en la mateixa quantitat que les amortitzacions que es
practiquen als béns objecte de donació.
Les donacions aplicades com a ingressos en ]'exercici 2017 pugen a 202.055,49 euros i en
I'exercici 2016 pugen a 200.368,62 euros equivalent a les amortitzacions de 1'immobilitzat
que ha estat donat.
El detall deIs moviments deIs exercicis 2017 i 2016 con'esponent a donacions han estat els
següents:
31112/2016

Altes! Traspassos

Traspnss3t a
resultats

3111212017

Donaci6 "Can Trué" (1)

1.694,08

0,00

-1.694,08

0,00

Donaci6 Aparcament c!Bruc, 74

2.676,53

0,00

-24,04

2.652,49

601.012,08

0,00

-200.337,37

400.674,71

Ing.diferits cessi6 Palau
- Donació (b)

605.382,69

0,00

-202.055,49

403.327,20

31/12/2015

Altes! Traspassos

TraspaSsat a
resultats

31/1212016

(1) Veure nota 5 i 16.6.

Donació "Can Trué"
Donaci6 Aparcament c!Bruc, 74
lng.diferits cessi6 Palau
- Donació (b)

1.701,29

0,00

-7,21

1.694,08

2.700,57

0,00

-24,04

2.676,53

801.349,45
805.751,31

0,00
0,00

-200.337,37
-200.368,62

601.012,08
605.382,69
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15.- Sitllació fiscal

El detall deis saldos amb admil1istracions públiques és el següent:
2017
Saldos
creditol's

Saldos
dcutol'S

Cuenta

No COl'I'cnt

No con'cnt

Corrcnt

H. P. deudora IVA

Cuncnl

499.717,75

H. P. deudora per devolució impostas

65,56

H.P.Credilora per retencions

179.979,78

H.P.Creditora per rct.llogucrs

992,58

H.P. e/Corren!

358.575,00

Org.Seg.Social ereditor
Total

-

858.358,31

83.408,98
264.381,34

0,00

2016
Cuenta

Saldos
creditol's

Saldos
dcutors

No corrcn!
H. P. deudora IVA

COITCnt

No COl'l'cnt

Corrent

490.618,14

H. P. deudora perdevolució impostas

0,00

H.P.Credilora per relencions

201.858,39

H.P.Creditora per rel.llogllcrs

969,00
137.862,90

H.P. e/Corren!

Org.Seg.Social ereditor
Total

-

490.618,14

0,00

101.592,70
442.282,99

L'Entitat e5ta acollida al regim especial recollit en la Llei 49/2002 essent la 5eva base
imposable zero euros per l'impost de societats.
Tal com s'indica a la nota 19 en data 27 d'abril de 2017 es va iniciar per part de l'Agencia
Tributaria un procediment de comprovació limitada sobre les declaracions trimestrals de
l'exercici 2016 de I'impost sobre el valor afegit (IVA).
Es van rebre acords de liquidació provisionals durant l'exercici 2017 contra els qllals es va
presentar reclamacions i aHegacions.
A conseqüencia de les diferents possibles interpretacions de la legislació fiscal vigent,
podrien sorgir passius addicionals com a resultat d'una inspecció. En tot cas, la junta de
Govem valora que en cas de produir-se, no afectarien significativament els comptes anuals,
a excepció deis mencionats en la nota 19.
En relació als altres tributs no s'ha prodult cap fet rellevant durant els exercicis 2017
2016.
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16-. Ingressos i despeses

- La Fundació no ha tingut cap tipus de despesa per administració del patrimoni de la
Fundació.
- Durant el 2017 hi ha hagut una funció benetica a favor de la "Asociación Payasos sin
Fronteras" que va suposar una sOltida de tresoreria de 3.062,98 euros.
16.1-. Aprovisionaments
La composició de la xifra d'aprovisionaments, és la següent:
2017

2016

Compres i aprovisionaments

374.904,23

682.688,00

Coproduccions

122.752,50

389.620,70

Aprovisionaments

497.656,73

1.072.308,70

16.2-. CalTegues socials
2016

Seguretat Social a carree de la Fundaci6
Altres despeses socials

1.002.239,19

965.496,49

67.549,64

38.208,61

1.069.788,83

1.003.705,10

16.3-. Variació de les provisions de les activitats
Durat el exercici 2017 i 2016, no s'ha imputat com a despesa cap import corresponent a
deutes incobrable.
- No hi ha vendes de béns i prestacions de serveis produrts per permuta de béns no
monetaris i serveis registrats al compte de perdues i guanys de l'exercici.
16.4-. E1s resultats originats fora de l'activitat nOlmal de I'entitat inclosos en la partida
"Altres resultats", per import de 12.344,71 euros en 1'exercici 2017 que cOlTesponen a
recuperació drets d'autor y devolucions per excés de pagament. En l'exercici 2016,886,14
euros que cOlTesponen a indemnitzacions d'assegurances.
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16.6-. Deteriorament i resultats per alienació d'immobilitzat.
La fundació, per la venda de la fmca de "Can Trué" (nota 5 i 14.b), ha obtingut un resultat
exlraordinari de 398.300,91 €.
Aquest resultat de la venda de "Can Trué":.
•
•

No es pot emmarcar com un resultat de la propia l'estructura de l'Entitat al no estar
integrat dins aquesta.
No es pot emmarcar com a resultat de les áctivitats propies o projectes que
desenvolupa l'Entitat.

El resultat obtingut per l'Entitat no s'ha de considerar excedent de finanyament de
l' exercici 2017 degut a que:
•
•
•
•

És un fet extraordinari i per tant no afecta a la liquidació e1el pressupost ordinari ele
la Fundació.
L'origen delllegat no prové d'aportacions d'entitats públiques.
Aquest lIegat, ara conveliit en efectiu, es troba pendent e1'aplicar a la voluntat del
donant en exercicis futurs.
No s'ha generat per l'activitat o projectes propis de I'Entitat.

L'Entitat considera que aquest excedent no es troba afectat per la "Ley General de
Subvenciones 3812003" i s'ha de considerar com un excedent, pendent d'aplicació a
projectes relacionats amb la voluntat del donant.
16.7. -TraÍJ.saccions efectuades amb empreses del grup:
No hi ha transaccions efectuades amb empreses del grupo

17-. Informació segmentada
La informació segmentada de l'import net de la xifra de negoci, es presenta en funció de
les activitats de I'Entitat, diferenciades per mercats geogrilfics, considerant categories i
mercats que difereixen entre si de manera considerable:
Mercat geogritfics
Mercats geografics

Nacional
UE

Internacional
Tota!

2017
1.691.078,72
0,00
0,00
1.691.078,72

2016
2.005.582,04
0,00
0,00
2.005.582,04
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18-. Medi ambient
L'Entitat no ha tingut cap despesa mediambiental en el present exercici ni a I'anterior.

19-. Provisions i contingencics
La Flmdació no té dotades provisions.
Contingencies
En data 27 d'abril de 2017 es va iniciar per part de l' Agencia Tributaria un procediment de
comprovació limitada sobre les declaracions trimestrals de I'exercici 2016 de I'impost
sobre el valor afegit (IVA).
En data 14 de novembre de 2017 l'Agencia Tributaria notifica I'inici del tramit
d'al'legacions i proposta de liquidació provisional on conclou que detenninades
subvencions que rep ]'Entitat de l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, el
Departament de Cultura de la Generalitat i del Ministerio de Educación, Cultura y
DepOltes, són subvencions vinculades al preu i, per tant, les mateixes tenen que fOlmar part
de la base imposable deis serveis prestats per I'Entitat, quedant les mateixes subjectes a
l'Impost sobre el Valor Afegit.
L'Entitat va manifestar la seva disconformitat amb els criteris de l'Agencia Tributaria i en
data 29 de novembre de 2017 es van presentar dins els terminis legals les corresponents
reclamacions i al·legacions.
Amb posterioritat al tancament de I'exercici 2017, en data 25 d'abril de 2018 es va rebre la
notificació de resolució amb liquidació provisional en concepte de I'impost sobre el valor
afegit de les declaracions trimestrals de l'exercici 2016. L'import total d'aquestes
liquidacions són de 637.315,20€ de quotes de IVA i 24.41 0,08€ d'interessos de demora.
L'Entitat no esta d'acord amb aquestes liquidacions i procedira a intelposar les respectives
reclamacions economic-administratives davant del Tribunal Economic Administratiu
(TEAC). Es considera el risc de contingencia per IVA, una vegada avaluades les possibles
fases futures, com a possible i, per tant, no dóna lloc a un passiu per provisió.
Per altra banda, en relació a les quotes d'IVA , generades a I'exercici 2017 i pendent de
devolució per part de l'Agencia Tributaria, I'Entitat les considera fiscalment deduibles, de
confOlmitat amb la interpretació de la nOlmativa vigent i amb consistencia amb les
reclamacions administratives que es presentaran.
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20-. Aplicació d'e1ements patl'irnonials i d'ing"essos a finalitats estatutal'ies
Béns i drets que formen palt de la dotació fundacional (variacions de dotacions pl'oduldes
durant l' exercici).

El Capital Fundacional puja a la quantitat de 975.631,68 Euros que esta materialitzat en
tresoreria en 18.811,68 Euros i en béns inunobles en 956.820,00 Euros (Carrer Montseny
47).
La Fundació no ha fet cap tipus d'operació d'alienació de béns o drets, excepte el que fa
referencia a la nota 5, 14.b i 16.6.
Calcul pel qual es determina si s'ha destinat a les finalitats fundacional s el percentatge
legalment establelt.
La totalitat deIs ingressos de la Fundació s'han destinat a les finalitats fundacionals.

21-. Retl'ibucions a lIal'g termini al pel'sonal
No hi ha retribucions a llarg termini al personal.

22-. Negocis conjunts
La Fundació no participa en cap tipus de negoci conjunt.

23-. Actius no cOl'rents mantinguts pe.' a la venda
No hi ha partides en aquest epigraf del balany.

24-. Fets posteriol's al tancament
No ha sobrevingut després del tancament cap esdeveniment significatiu que pugui afectar
I'aplicació del principi d'entitat en funcionament excepte al que fa referencia a possibles
contingencies fiscals de la nota 19 de la present memoria.
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25-. Operacions amb parts vinculades
A I'efecte d'aquesta infonnació, es consideren parts vinculades a la Fundació:
Participacions en altres entitats: les vinculades a la FlU1daci6 pel fet d'estar controlades per
les mateixes persones físiques que actuen conjuntament per trobar-se sota direcci6 única.
Membres de I'organ de govern (patronat).
Personal d'alta direcció (altres parts vinculades).
Participacions en altres entitats
L'Entitat no pmticipa en altres entitats.

Membres de l' organ de govern (Patronal)
No s'han realitzat cap de les següents operacions:
- Vendes i compres d'actius corrents i no corrents.
- Contractes d' arrendaments financers.
- Transferimcies de recerca i desenvolupament.
- Acords de finanymnent.
- Interessos abonats i carregats, ni meritats pero no pagats o cobrats.
- Dividends, ni altres beneficis rebuts.
- Garanties i avals.
- Aportacions a plans de pensions i assegurances de vida.
- Compromisos en fem1 per opcions de compra o de venda o altres instlUments que puguin
implicm' una transmissi6 de recursos o d'obligacions entre la Fundació y les parts
vinculades.
- Acords de gesti6 de tresoreria.
- Acords de condonaci6 de deutes o prescripci6 d'aquestes mateixes.
No s'ha meritat cap import a favor deis membres de I'organ de govem en concepte
d'assessormnent per a reunions del PIe del Patronat dins I'exercici 2017 i 2016.

§I~'I'S

D"

En complinlent a l'article 332-9 del Codi Civil de Catalunya en referencia a la declaració
responsable d' operacions mnb els membres del Patronat de la Fundaci6, durant el periode
econornic 2017 alguns membres del Patronat vigent al tancament de l' exercici han meritat
per tasques professionals iJo artístiques 53.204,02 euros. A l'exercici 2016 alguns membres
del Patronat vigent al tancament de I'exercici van meritat per tasques professionals iJo
e
ístiques 117.774,27 euros.
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Alta direcció
La infonnació sobre el personal d'Alta Direcció de la Fundació (altres parts vinculades), és
la següent:
S'han merÜat durant 1'exercici pel personal d' Alta Direcció de la Fundació un import de
160.550,31 euros per tasques executives, un impOli de 45.000,00 euros per tasques
professionals o artístiques corresponents a la temporada 2017-2018.
Durant I'exercici 2016, es van meritar 156.462,77 euros per tasques executives, un impOli
de 98.000,00 euros per tasques professionals o artístiques corresponents a la temporada
2016-2017.
- No hi ha bestretes, concedides al personal d' Alta Direcció l'exercici 2017 ni el 2016.

26-. Altm informació

a) VEntitat esta complint amb: .
- L'article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,
modificat per disposició [mal cinquena de la Llei 14/2011, d' 1 dejuny
- de I'miicle 7.u.1 de la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació de la
nOlmativa tributaria i pressupostaria i d'adequació de la normativa financera per a
la intensificació de les actuacions en la prevenció i Huila contra el frau
- i, de I'article 92 bis del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre pe! qual
s'aprova el Text Refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya.
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b) Nombl'e mitja de persones oeupades en el eurs de I'exercici, distribui"t pel'
categories i per sexc:
El nombre mig de treballadors dmant l'exercici 2017
professionals i sexes, és el següent:

2017
CATEGORlA
1 - Adminislraci6
2 - Atenei6 Públie
3 - Comunicaci6
4 - Direcció Artística
5 - Producció
6 - Sala
7 - Manteniment
8 - Dep.Téenie
8.1- Den.Tenie Maquinaria
8.2 - Dep.Tenie Regidoria
8.3 - Deo.Tenic Sastreria
8.4 - Den.Ténie ll'luminaei6
8.5 - Deo.Terne So i Audio
8.5 - Den.Térne Eventuals
9 - Aetors
Total
2016
CATEGOJUA
1 - Administració
2 - Ateució Públic
3 - Comunicaci6

4 - Direcci6 Artística
5 - Producció

6 - Sala
7 - Manteniment
8 - Dep.Teenie
8.1 - Deo.Ténie Maquinaria
8.2 - Den.Ténie Regidoria
8.3 - Dep.Ténie Sastreria
8.4 - Deo.Tenic Il'\uminaci6

8.5 - Dep.Tenie So i Andio
8.5 - Den.Tenie Eventuals
9 - Actors

Total

2016, distribuYt per categories

N° mig de treballadors (fixes + cventuals)

Home
2
2
4
l
5
4
4
6
3
4
3
3
12
53

Dona
5
4
6
4
4
5
I

1
3
I
I
1
8

44

Total
7
4
8
8
5

JO
4
5
6
4
3
5
4
4
20
97

N° rnig de treballadors (fixcs + eventuals)
Hornc
Dona
Total
2
5
7
4
4
2
8
6
4
4
8
I
4
5
5
7
12
4
4
4
1
5
6
6
3
I
4
3
3
4
I
5
3
I
4
4
2
5
12
7
18
54
46
100
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e) Components del Patronat i organ de govcrn, sens pcrjudici de la t.-amitació
prevista
La composició del PIe del Patronat d'aquesta Fundació a 31 de desembre de 2017
inscrit en el Protectorat de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb
l'autorització del Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya, és la següent:
President: Ramón Gomis de Barbara.
Vicepresidcnts (Patrons institucionals)

Excm. Ajuntament de Barcelona (Vitalici), representat pel Sr. Valentí Oviedo
Comejo (Comissionat de Cultura).
Generalitat de Catalunya (Vitalici), representada per la Sra. M" Dolors Portús
(Secretaria General del Departament de Cultura).
Ministerio de Edncación, Cultura y DepOlte, a través del Instituto Nacional de
Altes Escénicas (INAEM), representat per la Sra. Montserrat Iglesias
(Vicepresident).
Excma. Diputació de Barcelona (Vitalici), representada per 1'Il.Jm. Sr. Juanjo
Puigcorbé i Benaiges, Diputat Delegat de Cultura .
Secretad no patró:
Bergós Civit, Raimon.
Vocals:
Amat Noguera, Frederic
A1'quillué Cortadella, Pere
Associació d'Actors i Directors de Catalunya (Vitalici), representada pel Sr.
Alex Cassanovas i Hemández.
Associació d'Espectadors Teatre Lliure (Vitalici), representada per la Sra.
Bárbara Bautista i Molina.
Bosch i Palacios, Jordi
Caminal i Badia, Josep
Colomer i Marcet, Imma.
Dalmau Ribalta, Antoni
Font i Pujol, Joan
Graells Andreu, Guillem-Jordi (Vitalici)
La Lleialtat, SCCL (Vitalici), representada pel Sra. Angelina Blasi.
León Aguilera, Esteve
Maluquer Bonet, Jordi
Mareé i Mata, Roser (Vitalici)
Martínez Vendrell, María
Molins i Nubiola, Miquel
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Reixach i García, Fermí
Rigola Montés, Alexandre (Vitalici)
Sarda i Tamaro, Rosa M"
Sevilla i Gibelt, Antoni
Veiga Lluch, AJUla
Relacíó de les opel'acions de I'exel'cící pe!' a les quals s'ha tramitat una
autoritzacíó del Pl'otectol'at i estat de compliment de les J'esolucions
COJTesponents. Hi ha hagut tres operacions per les quals s'hagi hagut de
tramitar una autoritzaci6 al protectora!: Dues declaracions responsables per
contractar patrons (Pere Arquillué Corladellas i Álex Casanovas Hernandez) i
una autoritzaci6 per vendre la finca de "Can Trué" propietat de la Fundaci6.
Totes elles tramitades i amb resoluci6 favorable.

La Fundacíó ha I'ealitzat dm'ant l'cxeJ'cíci les següents opel'acíons que
J'equcrlen una autol'ització expJ'essa del Protcctorat:, la contractació de Pere
Arquillué Cortadellas id'Álex Casanovas Hernández i per la venda de Can Trué
(per aquesta última, veure nota 5, l4.b i 16.6).
Impol't de les compensacíons de les despeses meritades pels membl'es deIs
Ol'gans de govel'D. No s'ha meritat cap despesa deIs membres deIs organs de
govern.
Impol't deIs acomptes concedits al conjunt del membl'es de I'Ol'gan de
govern. No s'ha fet efectiu cap impOlt a compte al conjunt de membres de
l'Organ de govem.
Garanties compl'omeses amb tel'cers i altres passius contingents. No
existeix cap tipus de garantía compromesa amb tercers ni passius contingents.
Moviment deIs fons especials. No hi ha fons especials.
Altl'e infol'macíó. No s'ha produit cap fet significatiu després del tancament de
I'exercici, excepte el comentat en el punt 19 de la memoria: Provisions i
contingencies referent a I'IVA del 20 I6.
Honol'al'is de I'empresa auditol'a. L'impOlt deIs honoraris meritats pels
auditors corresponents a I'auditoria de I'exercici 2017 és de 5.555,88 euros i
5.490,00 euros a I'exercici 2016.
Medi Ambient. L'Entitat no ha tingut cap despesa mediambiental en el present
exercici.
Unitats de decisió. La Fundació no fonna par! de cap conjunts d'empreses
sotmeses a una mateixa unitat de decisió.
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Liquidació del Pressupost. La liquidació del Pressupost de l'Exercici 2017 de la
FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA presenta
les següents diferencies respecte al pressupost previst:

Pel que fa referencia a les despeses d'estructura, presenta per tilla banda una
desviació positiva 211.737,27 euros en les' despeses derivades de serveis
exteriors i una desviació negativa de 102.085,02 en pmtida de Personal Fix,
essent per tant la despeses d'estructura de 109.652,25 euros inferiors a l'import
pressupostat.
Pel que fa referencia a les despeses de Producció i explotació presenten lUla
desviació negativa de 226.010,60 euros degut a l'increment de l'activitat. Les
pmtides de despeses inc10ses en aquest grup són les següents:
Despeses d'activitat: Ha tingut una desviació positiva de 210.794,41 euros.
Despeses de Publicitat i altres: Les despeses de publicitat i altres es van
pressupostar en 612.270,00 euros i finalment han estat de 1.049.075,01
euros, es a dir s'ha produi:! una desviació negativa de 436.805,01 euros.
Extraordinariament s'han produi:! unes despeses que s'han denominat Ingressos i
despeses de fora de pressupost que pugen a una quantitat de 441.482,15 euros i que
responen als següents conceptes:
Despeses Pa1au-AmOltitzacions i impostos Amortització de béns finanyats
amb subvencions i béns rebuts en donació o llegats. Subvencions
traspassades a resultat de l'exercici: 443.173,23 euros (que corresponen a
l'amOltització) menys 1.691,08 euros que corresponen a l'alienació de "Can
TIué".

Pel que fa referencia als mgressos, les desviacions s'han produi:! en les següents
pmtides:
a) Ingressos Propis: s'havien previst uns ingressos de 1.766.505,70 euros que
finalment han estat de 2.070.928,39 euros, el que suposa un increment de
304.422,69 euros.
b) Subvencions: Es va pressupostar 6.717.227,47 euros d'ingressos en concepte
de subvencions i s'han obtingut 6.516.597,46 euros, es a dir ha hagut una
desviació a la baixa de 199.999,54.
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El detall de la liquidació del pressupost entre las diferent activitat de l'entitat es la següent.
LIOUIDACIO DEL PRESSUPOST
2017

FUNDA CIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE
BARCELONA

DESPEJSES
ESTRUCTURA
SERVEIS EXTERlORS
PERSONAL FIX
TOTAL ESTRUCTURA
PRODUCCIÓ J EXPLOTACIÓ
PRODUCCIONS PRÓPIES
COPRODUCCIONS
COMPANYIES INVITADES
ALTRES ACTIVITATS (40 anivcrsari)
SGAE 1 COMISSIONS VENDA
SERVEIS ACOMODADORS
KOMPANYIA K2
TOTAL DESI'ESES ACTlVITAT
LLOGUER ESPAlS
SERVEIS GENERALS
SERVEIS FESTIVAL GREC
GIRES 1 BOLOS
COMUNlCAC1Ó 1PUBLlCITAT
TOTALPUBLICITAT IALTRES
TOTAL PRODUCCIÓ 1 EXPLOTACIÓ
TOTAL DESPESES

lNGRESSOS
INGRESSOS PROPIS
RECAPTACIÓ TAQUILLA FABlÁ
RECAPTACIÓ TAQUILLA GRACIA
LLOGUER D'ESPAlS 1 SERVE1S
PRESTACIÓ SERVEIS FESTIVAL GREC
COPRODUCCIONS
PATROCINIS 1 ALTRES APORTACIONS
GIRES
ALTRES INGRESSOS
TOTAL INGRESSOS PROPIS
SUBVENCIONS
GENERALITATDE CATALUNYA
AJUNTAMENT DE BARCELONA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
MINISTERIO DE CULTURA
TOTAL SUBVENCIONS
TOTAL lNGRESSOS
INGRESSOS FORA PRESSUPOST
DESPESES FORA PRESSUPOST
SULTA:r oRDINARl

TOTAL
EXECUCIÓ
2017
1.445.667,80
3.003.274,46
4.448.94226

P.RESSUI?0Sl'
201'1
16,8%
34,9%
51,7%

1.638.760,33
19,1%
287.774,18
3,3%
506.204,10
5,9%
1,6%
136.554,10
111.121,04
1,3%
86.223,63
1,0%
3,9%
334.806,40
3.101.44378
361%
342,76
0,0%
41.479,91
0,5%
74.355,17
0,9%
465.841,32
5,4%
467.055,85
5,4%
1.049.075,01
12,2%
4.150.518,79
48,3%
8.599.461,05 100,0%
TOTAL
EXECUCIÓ
2017
649.518,86
478.896,79
27.652,48
72.382,58
82.644,63
260.589,59
457.489,72
41.753,74
2.070.92839
1.963.610,46
3.214.117,00
692.000,00
646.870,00
6.516.597,46
8.587.525,85
441.482,15
441.482,15

1.657.405,07
2.901.189,44
4.558.594,51

DESVIACIÓ

19,5%
34,2%
53,7%

211.737,27
-102.085,02
109.652,25

2.056.921,98
24,2%
104.702,80
1.2%
517.983,92
6,1%
50.000,00
0,6%
126.335,90
1,5%
1,0%
86.837,99
369.455,60
4,4%
3.312.23819
390%
0,00
0,0%
25.900,00
0,3%
1,1%
90.000,00
75.000,00
0,9%
421.370,00
5,0%
612.270,00
7,2%
46,3%
3.924.508,19
8.483.102,70 100,0%

418.161,65
-183.071,38
11.779,82
-86.554,10
15.214,86
614,36
34.649,20
210.79441
-342,76
-15.579,91
15.644,83
-390.841,32
-45.685,85
-436.805,01
-226.010,60
-116.358,34

DESVIACIO

PRESSUPOST
201~

13,0%
4,4%
0,4%
1,1%

3,4%
2,3%

0,7%
0,9%
26,3%

20,2%
38,4%
7,5%
7,0%

737%

804.600,00
318.759,00
21.600,00
90.000,00
141.115,70
280.000,00
95.000,00
15.431,00
1.766.505,70
1.963.610,00
3.414.117,00
692.000,00
646.870,00
6.716.597,00
8.483.102,70
0,00
0,00
0,00
0,00

11,0%
3,1%
0,3%
0,9%
5,2%

3,6%
0,8%
0,2%
25,1%.
20,7%

39,3%
7,7%

7,2%
74,9%

155.081,14
-160.137,79
-6.052,48
17.617,42
58.471,07
19.410,41
-362.489,72
-26.322,74
-304.422,69
0,00
-0,46
200.000,00
0,00
000
199.999,54
-l04.423;'15
-441.482,15
-441.482,15
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RESl'lL'FATS NEGATIUS EXCIDRCTOrS
AN'IlERl(i)R

Il'O'FAL UIQlIIDA01Ó PRESSlIPOSIf
Financ;ament Rfectaf ~ des peses en cxccució
exclTici osterior "')

-15.386,48
-27.321,67

398.300,91

0,00

(*) Resultat de la venda de "Can Trué" (veure nota 5, 14.b i 16.6)

27-. Infol'mació sobl'e el període mitja de pagament a pl'ovei"dors. Disposició
addicional tercera. " Deure d'infol'mació" de la LIei 1512010 , de 5 de julio\.

La informació en relació amb el període mitja de pagament a provei"dors en operacions
comercials és la següent

31.12.17

31.12.16

Dies

Dies

Període milja de pagament a proveIdors

42

38

Ratio d'operacions pagades

47

41

9

9

Ratio d'operacions pendents de pagament
tmport (euros)

Import (euros)

Total pagaments realitzats

4.565.781,92

5.461.113,53

Total pagaments pendenls

786.414,23

616.898,91

28. AMPLIACIÓ DE LA MEMÓRIA ECONÓMICA D'ACORD AMB EL QUE
ESTABLEIX L'ARTICLE 3.10 DE LA "LEY 49/2002, de 23 de diciembre, de
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo. (B.O.E. 24-12-2002) i I'article 3 del "REGLAMENTO PARA LA
APLICACIÓN DEL RÉGIMEN FISCAL DE LAS ENTIDADES SIN FINES
LUCRATIVOS Y DE LOS INCENTIVOS FISCALES AL MECENAZGO".
A)ldentificació de les rendes exemptes i no exemptes de 1'Impost sobre Societats senyalant
el cOlTesponent número i lletra deIs artieles 6 i 7 de la LLEI 49/2002 que empari
l'exempció amb indicació deIs ingressos i despeses de cada una. També s'hauran d'indicar
els calculs i criteris utilitzats per determinar la distribució de les despeses entre les
diferents rendes obtingudes per l'entitat.
La totalitat de les Rendes obtingudes per la FUNDACIÓ estan exemptes d'acord amb el
contingut deIs articles de la Llei 47/2002 que es detallen a continuació.

PAG.39

INGRESSOS

TOTAL
FUNDACIO

ESPECTACLES

COPRODUCCIONS

GIRES

ACTIVITATS

TEATRALS

INVITADAlMUSICA

Gires

ACCESORIES

PROPIS

7050 Taquilla
7050 Catxet Gires

1.155.743,21

720.230,68

435.512,53

375.360,64

0,00

0,00

0,00 Art.7.5
375.360,64

0,00 Ar1.7.5

75.203,87

0,00 Art.7.5

Cessi6 explotació
7051 produccions propies

75.203,87

7053 Vendes Botiga

176,37

0,00

0,00

7052 Coproduccions

84.594,63

0,00

84.594,63

7055 Visites Guiades

0,00

0,00

0,00

7231

Palrocinis Publicitaris

0,00

176,37 Ar1.7.12
0,00 Art.7.5

0,00

0,00 Ar1.7.12

31.589,59

19.349,79

10.825,96

825,05

588,79 Art.6.l.a)

164.000,00

93.778,46

55.298,02

12.324,19

2.599,34 Art.6.l.a)

7590 Ingressos prestació de serveis

17.683,60

10.111,83

5.962,61

1.328,88

280,28 Ar1.7.11

7590 Ingressos preslació de serveis

9.468,88

5.414,49

3.192,75

711,56

150,08 Art.7.11

500,00

285,91

168,59

37,57

7,92 Art.6.11

7230 Convenis Col'laboració

7520 Lloguers
7240 Subvencions Explotació

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 Art.6.c)

7240 Subvencions Explotació

6.656.605,04

3.806.378,93

2.244.494,28

500.227,23

105.504,59 Art.6.c)

7600 Interessos Banes

345,09

197,33

116,36

25,93

7250 Subv. Capital

241.117,74

137.875,91

81.300,81

18.119,40

3.821,62 Art.6.l.c)

5,47 Art.6.2

7260 lngresso per donacions

202.052,73

115.537,76

68.128,75

15.183,76

3.202,46 Art.6.l.a)

7900 Excés provisió 2002

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 Art.7.5

7780 Ingrés extraordinari

14.566,61

8.329,48

4.911,61

l.094,64

230,88 Art.6.2

TOl'AL lNGRESSOS ('l.

9.029.008,00

4.917.490,57

2.994.50691

1.000. d 42 73

Beneficis procedents
7710 irnmobilitzat

398.300,91

227.756,37

134.300,31

29.931,32

'16.567 80
6.312,91 Art.6.2

(*) No s'inclou el resultat de la venda de "Can Trué"

La totalitat de les despeses són imputables a les rendes exemptes dones no ha obtingut la
Fundaeió cap renda no exempta. El volum total de despeses puja a la quantitat de
9.040.943,20 € Tenint un resultat negatius de 11.935,19 € que no inclou el resultat de la
venda de "Can Trué".
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DESPESES

TOTAL
FUNDAClO

L10guer magatzern Martorell

Col·laboració cooperativa La
L1eialtat
Material manteniment
Equipament
Material d'oficina
Biblioteca
Serveis professionals
Servcis de neteja
Serveis de vigilancia
Lloguer de material i equipament
Obres manteniment
Reparacions
Serveis i quotes manteniment
Serveis d'assessoramenl fiscal
Serveis d'infonnatica
Serveis professionals tecnics
Subministraments
Teleron
Subscripcions
Correus i trameses
Transports material
Desplalfaments i allotjament

personal
Atencions al públic i prolocal
Despeses de representació
Contribucions
Assegurances Palau
Interessos bancaris
Dcspeses financeres
Despeses comunitat (pi\rquing) ¡
registre marca
Altres despeses I amortitzacions

TOTAL SERVElS EXTERIORS

ESPECTACLES COPRODUCClONS
TEATRALS
INVITADAlMUSICA
PROPIS

GIRES

ACTIVITATS
ACCESORJES

20.716,00

8.822,95

6.371,40

5.519,49

2,16

18.816,49
42.096,08
24.684,97

8.013,95
17.928,73

5.787,19
12.947,04

10.513,33
10.328,54

7.592,09
7.458,65

5.013,39
11.215,92
6.576,97
6.461,37

1,96
4,39
2,57
2,53

172,70
21.646,58

124,72
15.631,85

108,04
13.541,75

0,04
5,30

87.482,69
86.673,46

63.174,72
62.590,34
2.466,77

54.727,74
54.221,50

21,43
21,23

2.136,94
1.514,75
22.997,16

0,84
0,59
9,00

69.681,47
12.771,92

27,28
5,00

19.277,98
4.862,82
49.937,93

7,55
1,90
19,55

24.251,09
405,50
50.825,48
205.406,58
203.506,52
8.020,47
5.685,23
86.313,95
261.531,59
47.936,13
72.354,98
18.251,37
187.429,26
26.238,14
10.294,61
6.018,42
2.341,45
2.061,52
3.438,34
23.442,09
5.349,25
27.148,80
38.988,26
3.519,26
1.211,93

3.415,92
2.421,34
36.761,12
111.386,34

1.748,55
26.546,67
80.436,50

20.416,00
30.816,00

14.743,21
22.253,45

7.773,26
79.826,15

5.613,38
57.645,63

11.174,83
4.384,48
2.563,25

8.069,79
3.166,20
1.851,02
720,13

6.990,79
2.742,86

2,74
1,07

1.603,52
623,85

0,63
0,24

634,04
1.057,49

549,26
916,10

7.209,83
1.645,21
8.349,87
11.991,21

6.245,82
1.425,23
7.233,42

997,22
878,00
1.464,39
9.983,99
2.278,25
11.562,68
16.605,11
1.498,85

0,22
0,36
2,45
0,56

1.082,38

10.387,88
937,66

2,83
4,07
0,37

17.384,04

516,16
7.403,87

372,74
5.346,62

322,90
4.631,74

0,13
1,81

1.445.667,80

615.710,12

444.628,71

385.178,18

150,79
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Saus personal
direccióladministraciólproducció

820.401,45

471.937,30

295.401,02

29.107,88

23.955,25

1.075.501,29

618.683,91

387.254,53

38.158,83

31.404,02

434.742,49

250.086,34

156.537,23

15.424,68

12.694,23

4.409,24

2.536,42

1.587,63

156,44

128,75

J3,395,09
654.824,90

7.705,55
376.689,12

4.823,15
235.782,06

475,26
23.233,21

391,13
19.120,51

TOTAL PERSONAL PIX

3.003.274,46

1.727.638,64

1.081.385,62

106.556,30

87.693,90

TOTAL ESTRUCTURA
TÉCNICA I
ADMINISTRATIVA

4.448.942,26

2.343.348,75

1.526.014,33

491.734,48

87.844,69

133.494,37
17.807,85
45.132,41
6.575,91
23.787,90
9.303,24
12.259,26
0,00
138,73
463.563,80
30.749,88
63.516,03
72.622,13

133.494,37
17.807,85
45.132,41
6.575,91
23.787,90
9.303,24
12.259,26
0,00
138,73
463.563,80
30.749,88
63.516,03
72.622,13

16.846,84
302.697,77
76.442,19

16.846,84
302.697,77
76.442,19

23.869,38
6.627,39
9.159,26
2.916,24

23.869,38
6.627,39
9.159,26
2.916,24

218.521,82
55.774,21
11.180,30
13.140,15
3.753,26

218.521,82
55.774,21
11.180,30
13.140,15
3.753,26

16.965,19
1.914,82

16.965,19
1.914,82

0,00

0,00

1.638.760,33

L638.760,33

0,00

0,00

-0,00

personal teenic
Sons personal comunicaci6
Dietes
Formació de personal, serveis
SOllS

vig., salut, autoprotecció

Seguretat social

PRODUCClO
Construcció d'escenografies
Mobiliari i utillatge
Rcalitzaci6 vestuari i sabateria
Perruqueria i maquillatge
Material de Hum i so
Transpol1s material producci6
Lloguers material producció
Drets d'autor i edició
Material d'assaig
Serveis Equip artístic
Saus Equip artístico
Satis personal.tecnic muntatge
Serveis professionals tecnics
Saus complements activitat
personal tcenic
Satis assaigs actors
Seguretat social assaigs actors
Scguretat social personal tccnic
eventual
Desplayaments
Allotjaments
Dietes

EXPLOTACIO
Sous funció Actors
Seguretat social funció actors
Sous personal funció tecnics
Serveis professionals tecnics
Seguretat social funció tecnics
Despeses de manteniment
Desplayaments
ents
RODUCOIONS
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COPRODUCC[ONS
Sons personal eventual
Seguretat social pers. eventual
Serveis professionals tecnics
Sous complements activitat

5.482,17
2.307,63
8.372,70
0,00

5.482,17
2.307,63
8.372,70
0,00

269.868,97
0,00
0,00
286,00

269.868,97
0,00
0,00
286,00

1.456,71

1.456,71
287.774,[8

Aportacions a la coproducció i
serveis equip artistic

Dictes
Alloljaments
Transports
Despeses manteniment. muntatge i
desmuntall!.e
TOTAL COPRODUCC[ONS

287.774,18

COMPANYIES INVITADES
Sous personal tecnic

15.094,24
6.075,41
28.529,57

Seguretat social pers. Tecnic
Scrveis professionals tecnics

Material de Hum ¡so
Transports material tecnie act.
Despeses de manteniment
Alloljamcnls
Desplayamcnts
Dietes
Catxets i serveis professionais
arlístics
% Liquidaci6 Companyies
TOTALCOMPANYIES
[NVITADES

I Komoanyia K2
I TOTAL KOM1'ANY[A 1(2

0,00

0,00

0,00

0,00

15.094,24
6.075,41
28.529,57
0,00
42,73
911,79
16.890,49
1.442,14
0,00

42,73
911,79
16.890,49
1.442,14
0,00
437.217,73

506.204,10

0,00

437.217,73
0,00
0,00

506.204,10

I

334.806,40

192.597,94

120.553,36

11.878,94

9.776,161

1

334.806,40

192.597,94

\20.553,36

11.878,94

9.776,161

Satis acomodadors
TOTAL ALTRES
ACTIY11'ATS

86.223,63

49.600,29

31.046,44

3.059,22

2.517,68

86.223,63

49.600,29

31.046,44

3.059,22

2.517,68

Altres Activitats
TOTALALTRES
ACTNITATS

136.554,10

ALTRES DESPESES
Liquidacions SOAE
Liquidacions SGAE
Comissions venda localitats
TOTAL ALTRES DES PESES

TOTAL IlESFESES
ACIIlJVlrrA'l'

136.554,10

136.554,10

0,00

136.554,10

0,00

000

88.783,80
20.919,67
1.417,57

76.292,47
8.909,69
603,74

12.491,33
6.434,04
435,99

0,00
5.573,76
377,69

0,00
2,18
0,15

111.12104

85.805,90

19.361,36

5.951,45

2,33

3.101.443,78

1.966.764,46

1.101.493,54

20.889,61

12.296,11
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1TOTA L LLOGUER ESPAIS

Servcis professionals tccnics
Servo orofessionals tcenic (Oree)

_ _ _....:3:..;.42::.c,7c.::..61

0"",0=0 ,-1

41.479,91
74.355,17

23.861,39

...::O-"',O;:..jO1'-

0""'0=0 1_ _...::3-.:.:42:¡..:.,7;:..j61

42.772,94

14.935,62
26.772,98

1.471,71
2.638,12

1.211,19
2.171,13

115.835,08

66.634,32

41.708,6J

4.109,83

3.382,32

Publicitat Propies
Publicitat Coproduccions/Invilades
Publicitat Gires

128.937,11
74.810,06
1.361,60

128.937,11
0,00

0,00
74.810,06

0,00
0,00
1.361,60

0,00
0,00

Publicitat General de Temporada

261.947,08

164.667,26

95.540,90

1.738,92

0,00

TOTAL I'UBLICITAT

467.055,85

293.604,37

170.350,96

3.100,52

0,00

GffiESIBOLOS

465.841,32

465.841,32

1'0TAL GrRES J BOLOS

465.841,32

465.841,32

TOTAL PROFESSIONALS 1
SERVElS GENERALS
PUBLICITAT

TOl1AL DllSPESES
PUBLlCI'fAl11 ALTRES

1.049.075,01

360.238,69

212.059,57

473.051,67

3.725,08

TOTAL D.JlSFESIlS
EXI'LOl1ACIO

4.150.518,79

2.327.003,15

1.313.553,11

493.941,28

16.021,24

TOTAL J) ESPESES
EXPLO'fA
1
ESTRUCII'URA

8.599.461,05

4.670.351,9J

2.839.567,44

985.675,77

103.865,94

cr@

IAMORTll'ZACIONS
11'0TAL DESPESES

IRESULTAT

EXCEDllNTSPENDENTS
DJAI'LICACIO

¡'fOFAL

253.963,341

158.963,981

15.663,811

12.89J,031

I

4.924.3J5,251

2.998.531,411

1.001.339,571

1116.756,961

-11.935,191

-6.824,681

-4.024,501

-896,851

-189,171

-15.386,48

-8.798,29

-5.188,06

-1.156,26

.27.321,671

-15.622,971

-9.212,561

·2.053,10

441.482,151
9.040.943,20

·243,87

I

-433,041
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Identificació deIs ingl'essos, despeses i inversions corresponents a cada pl'Ojecte o
activitat realitzada per I'entitat per al compliment deIs seus fins estatutaris o del seu
objecte. Les despeses de cada projecte es c1assificaran per categol'ies, com ara
dcspescs de personal, despeses per sel'Veis exteriors o compra de material.

B)

EIs projectes de la Fundació es divideixen en quatre grups, produccions própies, gires,
coproduccions i prestació de serveis accessoris a I'activitat. El volum d'ingressos, despeses
i resultats de cada projecte són els següents:
RESULTATS
INGRESSOS

DESPESES

ESPECTACLES PROPIS

4.917.490,58

4.924.315,36

-6.824,78

COPORDUCCIONS/INVITADAlMUSICA

2.994.506,91

2.998.531,25

-4.024,34

GIRES

1.000.442,73

1.001.339,53

-896,90

116.567,80

116.756,96

-189,17

9.029.008,01

9.040.943,20

-11.935,19

(negatiu) J positiu

ACTIVITATS ACCESORIES
TOTAL

Les inversions han estat finanyades quasi integrament per subvencions, essent traspassat
com a despesa l'amortització conesponent a I'exercici, de la mateixa manera ha estat
traspassat com a ingrés un import equivalent.
El resultat de I'exercici és negatiu i puja a la quantitat de 11.935,19€.

C)Especificació i forma de calcul de les rendes i ingressos a que es refel'eix I'article
3.2" de la L1ei 49/2002, així com la descripció del destí o de I'aplicació donada a les
mateixes.
La Fundació Teatre Lliure Teatre Públic de Barcelona destina la totalitat de les rendes
obtingudes a la realització de fins d'interes general. La totalitat deIs ingressos, d'acord amb
el que s'ha especificat en el punt b) estan destinats a finanyar les activitats própies de la
Fundació es a dir a la realització d'espectacIes teatrals (activitat cultural) essent el resultat
d'explotació obtingut de 11.935,19 euros que es compensaran en exercicis posteriors.
Pel que fa referencia a les inversions realitzades per la Fundació, la practica totalitat d'eIles
han estat finanyades mitjanyant subvencions de capital que s'apliquen com ingrés en la
mateixa proporció en que s'amortitzen els béns que han finanyat.
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D)Perccntatge de participació que tingui l'entitat en societats mercantils, inclocnt la
identificació de les quantitats que hagin estat objecte de reintegrament.
La FUNDACIÓ TEATRE LLIURE TEATRE PúBLlC DE BARCELONA no té cap
participació en cap societat mercantil.

E) Retribncions percebudes pels administradol's que representen a l'entitat en les
societats mucantils en que participi, amb indicació de les quantitats que hagin estat
objecte de reintegrament.
La FUNDACIÓ TEATRE LLlURE TEATRE PÚBLlC DE BARCELONA no ha rebut cap
retribució en concepte d'administrador de cap societat mercantil.

F) Indicació de les activitats prioritaries de mecenatge que, en el seu cas, faci l'entitat.
La FlUldació Teatre Lliure Teatre Públic de Barcelona no ha fet cap activitat prioritaria de
mecenatge

G) Indicació de la previsió estatutaria relativa a la destinació del patrimoni de
l'entitat en cas de dissolució i, en el cas que la dissolució s'hagi produi't durant
l'exercici, de la destinació donada al patrimoni esmentat.
Article 33e. - La Fundació es dissoldra per la impossibilitat sobrevinguda de continuar la
realització de les seves finalitats, ja sigui per la perdua del patrimoni o per altres causes, o per
qualsevol de les altres causes previstes a l'article 335-4 de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del Llibre
Tercer del Codi Civi/ de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
La dissolució de la Fundació ha d'ésser acordada motivadament pel Patronat, amb el vot
favorable de la meitat més un deis membres del Patronat, i aprovada pel Protectorat, i comporta
la liquidació de l'entitat per mitja de la cessió global d'actius' i passius, que dura a terme el
Pa/ronat, els liquidadors que designi o, subsidiariament, el Protectorat.

o

L 'esmentada cessió, s 'ha de realitzar afmlor d'una enti/at pública de naturalesa no fimdacional;
d'una entitat privada sense anim de lucre i amb finalitats d'interes general simi/m's a les de la
Fundació, i ha de ser beneficiaria delregimfiscal especial establert pe/' la L/ei 49/2002, del 23 de
desembre, de regim fiscal de les entitats sense fins lucratius i deis incentius fiscals al mecenatge.
Co/'respon al Patronat determinar l'entitat que ha de ser beneficiaria de la cessió, la qual ha de
ser autoritzada pel Protectorat abans de dur-la a terme.
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En cas que no es pugui dm a tenne la cessió, s'ha d'efectuar la liquidació deIs actius i els
passius, i destinar el romanent a l'entitat que determini el Patronal. L'entitat a la qual es
destini el romanent ha de ser una entitat pública de naturalesa no fundacional; o bé una
entitat privada sense imilll de lucre i alllb finalitats d'interes general silllilars a les de la
FIUldació, i ha de ser beneficiaria del regim fiscal especial establelt per la L1ei 49/2002, del
23 de desembre, de regim fiscal de les entitats sense fms lucratius i deis incentius fiscals al
lllecenatge.

A BARCELONA, el 31 de lllary de 2018.

