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1. Activitat de l’entitat 

La Fundació es va constituir el 12 març 2010 tenint el seu domicili social a CL Josep María Llado, 3, 08035, 
BARCELONA, BARCELONA y NIF      G65299950 i inscrita en el Registre de fundacions de la Generalitat 
de Catalunya amb el nº 2627 

a) Descripció específica de les activitats desenvolupades durant l'exercici i la forma com es gestionen. 

 
b) Descripció específica dels ajuts atorgats, amb identificació concreta, en el cas de les persones 

jurídiques, dels receptors. Criteris i forma d'assegurar que satisfan l'interès general i que incorporen la 
perspectiva de gènere i de les dones en el seu atorgament. 

No hi ha 

c) Identificació dels convenis de col·laboració subscrits amb altres entitats, indicant l'impacte monetari i els 
drets i obligacions que se'n deriven per a la fundació o l'associació, i concretant de quina manera el 
compliment de cada conveni coadjuva al millor compliment de les finalitats fundacionals.  

No hi ha 

d) Informació sobre les persones usuàries o beneficiàries de les activitats descrites, tot indicant els criteris 
utilitzats per a la seva selecció, desglossant la informació per sexes i detallant l'impacte diferenciat 
d'aquestes activitats sobre homes i dones. En el cas d'ajuts, cal informar de la publicitat de la seva 
convocatòria i del seu resultat. 

No hi ha 

e) Els Patrons de la Fundació manifesten que les activitats desenvolupades per l'Entitat estan destinades, 
bàsicament, al foment de la igualtat i la solidaritat i que no discriminen en el seu ús entre homes i 
dones. 

2.  Bases de presentació dels comptes anuals 
 
2.1 Imatge fidel 

 
a) Els comptes anuals reflecteixen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de 

l’entitat, així com, en el cas de confeccionar l’estat de fluxos d’efectiu, la veracitat dels fluxos 
incorporats.  
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L’entitat ha optat per l’aplicació dels criteris aplicables a les entitats de dimensió reduïda continguts en 
el Decret que aprova aquest Pla. 

 
b) No hi a raons excepcionals per les quals, per a mostrar la imatge fidel, no s’han aplicat les disposicions 

legals en matèria comptable. 
 
c) Informacions complementàries: No hi ha. 

 
2.2 Principis comptables no obligatoris aplicats  

 
No s'han aplicat principis comptables no obligatoris. Addicionalment, el Patronat ha formulat aquests 
comptes anuals abreujats considerant la totalitat dels principis i normes comptables d'aplicació 
obligatòria que tenen en efecte significatiu en aquests comptes anuals abreujats. No hi ha cap principi 
comptable que, sent obligatori, hagin deixat d'aplicar. 
 

2.3 Comparació de la informació 
 
La informació continguda en aquesta memòria referida a l'exercici anual acabat 31/12/2011 es 
presenta, a efectes comparatius, amb la informació de l'exercici anual anterior.  
 
 

2.4 Agrupació de partides 
 

No hi ha 
 
2.5 Elements recollits en diverses partides 
 

No hi ha 
 
2.6 Canvis en criteris comptables 
 

No hi ha ajustaments per canvis en criteris comptables realitzats durant l’exercici.  
 

2.7 Correcció d’errors 
 
No hi ha ajustaments per correcció d’errors realitzats en l’exercici.  

 
3. Aplicació de resultats 
 
Tal com estableix la Llei 4/2008 per a Associacions i Fundacions Catalanes, la Fundació ha de destinar a la 
realització de la finalitat fundacional almenys el 70% de les rendes que obtingui i dels altres ingressos nets 
anuals. La resta es d'aplicar al compliment diferit d'aquestes finalitats oa l'increment dels fons propis de la 
Fundació. 
 
 
BASE DE REPARTO  2011  2010  

 
Pérdidas y ganancias        70.352,45          -843,69  

 
Total        70.352,45    

 
DISTRIBUCIÓN  2011  2010  

 
A remanente        70.352,45    

 
Total distribuido        70.352,45    
 
 
 
 



FUNDACIO DE RECERCA DE L’INSTITUT DE MICROCIRUGÍA O CULAR         
G65299950 /  31/12/2011 
  

            Página 3 

4. Normes de registre i valoració 
 
Criteris comptables aplicats: 
 
1. Immobilitzat intangible ;  

 
No hi ha 
 

2. Béns integrants del patrimoni cultural : 

No hi ha 

3. Immobilitzat material; . 
 
No hi ha 

 
4. Inversions immobiliàries 

 
No hi ha. 

 
5. Arrendaments financer i altres operacions de nat uralesa similar. 

 
No hi ha 

 
6. Permutes ;  

 
No hi ha 

 
7. Actius financers i passius financers;  

 
Actius financers 
 
Els actius financers que posseeix la Fundació es classifiquen en la següent categoria: 
 
Préstecs i partides a cobrar: actius financers originats en la venda de béns o/a la prestació de serveis 
per operacions de trànsit de la Fundació, o els que no tenint un origen comercial, no són instruments de 
patrimoni ni derivats i els cobraments dels quals són de quantia fixa o determinable i no es negocien en 
un mercat actiu. 
 
Els préstecs i partides a cobrar es registren inicialment al valor raonable de la contraprestació lliurada 
més els costos de la transacció que siguin directament atribuïbles. Amb posterioritat, aquests actius es 
valoren al seu cost amortitzat. 
 
Com a mínim al tancament de l'exercici, la Fundació realitza un test de deteriorament per als actius 
financers. Es considera que existeix una evidència objectiva de deteriorament si el valor recuperable de 
l'actiu financer és inferior al seu valor en llibres. Quan es produeix, el registre d'aquest deteriorament es 
registra en el compte de pèrdues i guanys. 
 
Passius financers 
 
Són passius financers aquells dèbits i partides a pagar que té la Fundació i que s'han originat en la 
compra de béns i serveis per operacions de tràfic de la Fundació, o també aquells que, sense tenir un 
origen comercial, no poden ser considerats com a instruments financers derivats. 
 
Els dèbits i partides a pagar es valoren inicialment al valor raonable de la contraprestació rebuda, 
ajustada pels costos de la transacció directament atribuïbles. Amb posterioritat, aquests passius es 
valoren d'acord amb el seu cost amortitzat. 
 
La Fundació dóna de baixa els passius financers quan s'extingeixen les obligacions que els han 
generat. 
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8. Impostos sobre beneficis:  
 
La Fundació s'ha acollit, mitjançant el compliment dels requisits que estableix el Reial Decret 
1270/2003, de 10 de octubre, als beneficis fiscals establerts en el Títol II de la Llei 49/2002, de 23 de 
desembre, que fixa un tipus impositiu del 10 per cent a aplicar a la base imposable positiva 
corresponent a les rendes derivades de les explotacions econòmiques 
no exemptes. 
 
En cada tancament comptable es reconeix com a despesa l'Impost sobre Societats calculat d'acord 
amb les disposicions de l'esmentada Llei 30/1994, en base a l'excedent abans d'impostos corregit per 
les diferències de naturalesa permanent amb els criteris fiscals i tenint en compte les bonificacions i 
deduccions aplicables. 

 
9. Ingressos i despeses: 

 
Els ingressos i despeses s'imputen en funció del criteri de meritació, és a dir, quan es produeix el 
corrent real de béns i serveis que els mateixos representen, amb independència del moment en què es 
produeixi el corrent monetari o financer deriva. Aquests ingressos es valoren pel valor raonable de la 
contraprestació rebuda, deduïts els descomptes i impostos. 
 
Les donacions rebudes per la Fundació són registrades en els comptes anuals abreujats en el moment 
en què són efectives i no reintegrables. 
 
Els interessos rebuts d'actius financers es reconeixen utilitzant el mètode del tipus d'interès efectiu. En 
qualsevol cas, els interessos d'actius financers meritats després del moment de l'adquisició es 
reconeixen com a ingressos al compte de pèrdues i guanys abreujat. 
 

10. Subvencions, donacions i llegats : 
 
Per a la comptabilització de les subvencions, donacions i llegats rebuts, la Fundació segueix els criteris 
següents: 
 
1. Subvencions, donacions i llegats de capital no reintegrables: es valoren pel valor raonable de l'import 
o el bé concedit, en funció de si són de caràcter monetari o no, i s'imputen a resultats en proporció a la 
dotació a l'amortització efectuada en el període per als elements subvencionats o, si s'escau, quan es 
produeixi la seva alienació o correcció valorativa per deteriorament, a excepció de les rebudes de socis 
o propietaris que es registren directament en els fons propis i no constitueixen cap ingrés. 
2. Subvencions de caràcter reintegrables: mentre tinguin el caràcter de reintegrables es comptabilitzen 
com a passius. 
3. Donacions i subvencions d'explotació: s'abonen a resultats en el moment en què es concedeixen, 
excepte si es destinen a finançar dèficit d'explotació d'exercicis futurs, en aquest cas s'imputaran en 
aquests exercicis. Si es concedeixen per finançar despeses específiques, la imputació es realitzarà a 
mesura que es meritin les despeses finançades. 
 

11. Transaccions entre parts vinculades: 
 

Es considera part vinculada el “INSTITUT DE MICROCIRUGÍA OCULAR DOS, S.L.P  
 
5. Immobilitzat material i intangible 
 
No hi ha 
 
6. Inversions immobiliàries 
 
No hi ha 
 
7. Béns del patrimoni cultural 

 
No hi ha 
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8. Arrendaments i altres operacions de naturalesa s imilar 
 
No hi ha 
 
9. Actius financers 
 
 
1. Valor en llibres de cadascuna de les categories d'a ctius financers  assenyalades en la norma de 
registre i valoració novena, sense incloure les inversions en patrimoni d'empresa de grup, multigrup i 
associades: 
 

a) Actius financers a llarg termini: 
 
 
Total activos financieros lp  Importe 2011  Importe 2010  
Activos a valor razonable con cambios en pyg      
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento      
Préstamos y partidas a cobrar      
Activos disponibles para la venta      
Derivados de cobertura      
TOTAL      
 

b)  Actius financers a cort termini : 
 
 
Total activos financieros cp  Importe 2011  Importe 2010  
Activos a valor razonable con cambios en pyg      
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento      
Préstamos y partidas a cobrar             19,00    
Activos disponibles para la venta      
Derivados de cobertura      
TOTAL             19,00    
 
 

c) Traspassos o reclassificacions d'actius financer s:  
 
No hi ha traspassos o reclassificacions dels actius financers. 
 

2. Correccions  per deteriorament del valor originades pel risc de crèdit: 
 
No hi ha correccions per deteriorament del valor originades pel risc de crèdit. 
 
3. Valor raonable i variacions en el valor d'actius  financers  valorats a valor raonable: 
 
No hi ha 
 
4. Empreses del grup, multigrup i associades: 
 
L'entitat no té vinculació amb entitats que puguin ser considerades com a empreses del grup, multigrup o 
empreses associades. 
 
10. Passius financers 
 
 
1. Informació sobre els passius financers de l'enti tat: 
 

a) Passius financers a llarg termini: 
 
 
 
Total pasivos financieros cp  Importe 2011  Importe 2010  



FUNDACIO DE RECERCA DE L’INSTITUT DE MICROCIRUGÍA O CULAR         
G65299950 /  31/12/2011 
  

            Página 6 

Total pasivos financieros cp  Importe 2011  Importe 2010  
Débitos y partidas a pagar         14.440,20          1.000,00  
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg      
Otros      
TOTAL         14.440,20          1.000,00  
 
 
A continuació es detallen els passius financers a ll/ t atenent a les categories establertes en la norma de 
registre i valoració novena 
 
No hi ha 
 

b) Passius financers a curt termini: 
 

Deudas con entidades de crédito cp  Impor te 2011  Importe 2010  
Débitos y partidas a pagar      
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg      
Otros      
TOTAL      
 
 
 
Obligaciones y otros valores negociables cp  Importe 2011  Importe 2010  
Débitos y partidas a pagar      
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg      
Otros      
TOTAL      
 
 
Derivados y otros cp  Importe 2011  Importe 2010  
Débitos y partidas a pagar         14.440,20          1.000,00  
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg      
Otros      
TOTAL         14.440,20          1.000,00  
 
 
2. Informació sobre: 
 

a) Venciment dels deutes al tancament de l'exercici  2011: Son a curt termini 
 

b) No existeixen deutes amb garantia real. 
 

c) No hi ha línies de descompte ni pòlisses de crèdit al tancament de l'exercici. 
 

3. Préstecs pendents de pagament al tancament de l' exercici 
 
 No hi ha impagaments sobre els préstecs pendents de pagament 
 
 
11. Fons propis 
 
La dotació inicial es de SEIXANTA MIL EUROS (60.000 €)  que es va aporta pel soci constituent “INSTITUT 
DE MICROCIRUGÍA OCULAR DOS, S.L.” 
 
No hi ha desemborsaments pendents, aportacions no dineràries, ni aportacions rebudes per compensar 
pèrdues d’exercicis anteriors. 
 
12. Subvencions, donacions i llegats 
 
La informació sobre les subvencions rebudes i donacions pendents d’aplicar per la Fundació, les quals 
formen part del patrimoni net, com també dels resultats imputats al compte de pèrdues i guanys abreujat 
procedents d’aquestes, és la següent: 
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Donació particular 1.000 €. 
 
13. Situació fiscal 
 
Els comptes de pèrdues i guanys abreujats dels exercicis finalitzats el 31/12/2011  y 31/12/2010, no 
reflecteixen cap despesa per impost sobre societats, ja que la totalitat dels ingressos obtinguts han estat 
considerats com a rendes exemptes. 
 
Segons s’estableix en la Llei 49/2002 de beneficis fiscals de les entitats sense ànim de lucre, la base 
imposable està composta només pels ingressos i despeses corresponents a les explotacions econòmiques 
no exemptes. Es declaren exemptes, entre d’altres, les derivades dels ingressos obtinguts sense 
contraprestació. 
 
Exercicis pendents de comprovació i actuacions inspectores 
 
Segons estableix la legislació vigent, els impostos no poden considerar-se definitivament liquidats fins que 
les declaracions presentades hagin estat inspeccionades per les autoritats fiscals o hagi transcorregut el 
termini de prescripció de quatre anys. Al tancament de l’exercici 2011, la Fundació té oberts a inspecció els 
quatre últims exercicis de l’impost sobre societats i per a la resta d’impostos que li siguin d’aplicació. Els 
patrons de la Fundació consideren que s’han practicat adequadament les liquidacions dels esmentats 
impostos, per la qual cosa, encara que sorgeixin discrepàncies en la interpretació normativa vigent pel 
tractament fiscal atorgat a les operacions, els eventuals passius resultants, en cas de materialitzar-se, no 
afectarien de manera significativa els comptes anuals abreujats adjunts. 
 
14. Ingressos i despeses 
 
 
a) Ingressos d’explotació  
 
La composició dels ingressos per les activitats de la Fundació corresponent als exercicis acabats el 
31/12/2011 és la següent: 
 
 
Activitats  31/12/2011 31/12/2010 

Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors:  196.613,52   

Donacions i altres ingressos per a les activitats         1.000,00   

Subvencions oficials i donacions assignables a un 
projecte      

 
b) import de la venda de béns i prestació de servei s produïts per permuta de béns no monetaris i 
serveis . 
 
No hi ha. 
 
c) Despeses derivades del funcionament  de l’òrgan de govern de l’entitat. 
 
No hi ha. 
 
d)  Ajuts concedits i altres despeses (Pda 2) 
 
No hi ha. 
 
e) Aprovisionaments. Compres efectuades, devolucion s de compres i ràpels. (Pda 5) 
 
No hi ha. 
 
e) Despeses de personal (pda 7) 
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No hi ha. 
 
g) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats 
 
No hi ha. 
 
h) Resultats originats fora de l’activitat normal d e l’entitat inclosos en la partida Altres resultats . 
 
No hi ha. 
 
i) Serveis. 
 

 

31/12/2011 31/12/2010 

Serveis professionals independents  35.623,16 823,2 

Serveis bancaris 713,13 20,49 

Publicitat, propaganda i relacions públiques  51.972,27 0 

Reparacions i conservació  0 0 

Altres serveis 35.952,51 0 

Total  124.261,07 843,69 

 
j) Ingressos i despeses financeres 
 
L’import dels ingressos i despeses financeres calculats per aplicació del mètode del tipus d’interès efectiu 
ha estat el següent 
 
No hi ha. 
 
K) Transaccions efectuades en moneda estrangera , amb indicació separada de compres, vendes i 
serveis rebuts i prestats. 
 
No hi ha. 
 
15. Aplicació d'elements patrimonials i d’ingressos  a finalitats estatutàries 
 
1. Els bens que estan incorporats dintre del fons social en data 31 de desembre de 2011 son els del 
moment de la constitució de la fundació, es di els 60.000, mes el romanent, que es troben a les entitats 
financeres. 
 
2. Càlcul pel qual es determina si s'ha destinat a les finalitats estatutàries el percentatge legalment establert.  
els recursos pendents de destinar a les finalitats. 
 
 
Ingressos obtinguts durant l’exercici 2011 
 
 

Ingressos

Prestacions de serveis -196.613,52

Altres subvencions, donac.y leg.transfer.a Rtdo.eje -1.000,00

-197.613,52  
 
 
L’activitat fundacional ha estat, enguany, agrupada en dues grans àrees: programes de la Fundació 
(programes propis) i programes desenvolupats al voltant de la col·laboració amb tercers. En el present 
exercici s'ha realitzat un curs de retina 
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Despesses finalitats estatutarias

Arrendaments i cànons 3.000,00

Serveis de professionals independents 35.623,16

Serveis bancaris i similars 713,13

Publicitat, propaganda i relacions públiques 51.972,27

Altres serveis 35.952,51

127.261,07  
 
 
el que suposa un 64% dels ingressos se han destinant a la activitat fundacional. El excedent per tant es de  
-70.352,45 € que se han aplicat a romanament. 
 
 
16. Operacions amb parts vinculades 
 
l’efecte de la informació a incloure en aquesta nota es considera part vinculada el IMO.  
 
El detall de saldos i operacions realitzades amb societats vinculades durant els exercicis acabats el 
31/12/2011 i el 30 de juny de 2010 és el següent: 
 
 
Operacion 31/12/2011 31/12/2010 

Deudas C/P IMO DOS SLP 
Traspaso para saldo en bancos (cta 5135) 

1.000 € 0 € 

IMO DOS S.L.P 
Por curso de retina, facturación (410.6) 

9.508,78 € 0 € 

 
 
Els serveis refacturats pel INMO a la Fundació corresponen a serveis generals d’administració . 
 
No hi ha  operacions vinculades, ni retribucions,i bestretes i crèdits als membres del Patronat de la 
Fundació i direcció, ni al personal d’alta direcció i ni als membres de l’òrgan de govern,  
 
 
17. Altra informació 
 
 
1. Nombre mitjà de persones  ocupades en el curs de l’exercici, distribuït per categories i desglossat per 
sexes. 
 
No hi ha 
 
2. Canvis dels components de l’òrgan de govern . 
 
No hi ha 
 
3.Operacions en què hi hagi algun tipus de garantia , i actius afectes a aquestes operacions,  
 
No hi ha 
 
18. Informació sobre els ajornaments de pagament ef ectuats a proveïdors. tercera. «deure 
d'informació» de la llei 15/2010, de 5 de juliol 
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A continuació es detalla l'import total de pagaments realitzats als proveïdors en l'exercici tancat a 
31/12/2011 y el exercici anterior (distingint els pagaments que han excedit els límits legals d'ajornament) 
així com el saldo pendent d'aquests pagaments que, a data de tancament de l'exercici, acumulen un 
ajornament superior al termini legal de pagament: 
 
A 31 de desembre de 2010 y 31/12/2011 no hi havia saldos pendents de pagament a proveïdors que 
ultrapassen el termini legal de pagament y el 100% del pagaments se han fet dins dels límits legals 
d'ajornament 
 
19.  Fets posteriors al tancament 
 
No s'han produït cap acció posterior al tancament de l'exercici que hagi de ser recollit en aquests comptes 
anuals. 
 
20. Informació segmentada 
 
Distribució de l’import d’ingressos i despeses corresponent a les seves activitats ordinàries, per categories 
d’activitats, centres de treball i, si escau, àrees geogràfiques d’actuació.  
 
 

 

Despeses Investigació formació 

altres fins 

socials 

62100 Arrendamientos y cánones    3.000,00   

62300 Servicios de profesionales independientes    35.623,16   

62600 Servicios bancarios y similares     713,13  

62700 Publicidad, propaganda y relaciones públicas    51.972,27   

62900 Otros servicios    35.952,51   

 

Total Despeses    126.547,94 713,13  

     

 

Ingressos Investigació formació 

altres fins 

socials 

70500 Prestaciones de servicios    196.613,52   

74700 Otras subvenciones,donac.y leg.transfer.a Rtdo.eje     1.000,00  

 

Total Ingessos    196.613,52 1.000,00  

 
 
 
 
 
 
 
 


