FUNDACIÓ PRIVADA PLANAS GIRALT, MUSEU DEL PERFUM
Contingut de la memòria simplificada
1. Activitat de l’entitat
Durant l’exercici la fundació ha desenvolupat les activitats encaminades a complir les finalitats
de la seva fundació.
Que consisteixen en el manteniment i millora del Museu del Perfum, així com donar suport a les
activitats realitzades por aquest Museu.
S’han realitzat accions encaminades a la promoció i difusió de la història del perfum.
S’ha incrementat el fons museístic i s’ha fet la conservació i exhibició del fons existents.
2. Bases de presentació dels comptes anuals
1. Imatge fidel:
a) No han existit durant l’exercici raons que hagin impedit l’aplicació de les disposicions legals
en matèria comptable per mostrar la imatge fidel.
b) No han existit durant l’exercici motius per la no aplicació de cap principi comptable
obligatori.

2. Principis comptables no obligatoris aplicats.
No s´ha aplicat cap criteri diferent els obligatoris.
3. Comparació de la informació.
No existeix cap causa que impedeix la comparació amb les dades del exercici anterior.
4. Agrupació de partides.
No existeixen elements patrimonials que estiguin en dues o més partides del balanç.
5. Elements recollits en diverses partides.
No existeixen elements patrimonials que estiguin en dues o més partides del balanç.
6. Canvis en criteris comptables.
No existeixen ajustaments per canvis de criteri comptables.
7. Correcció d’errors.
No s’han realitzat durant l’exercici ajustaments per correcció d’errors.

3. Aplicació de resultats

Bases de repartiment

Import
-1.001,16
-1.001,16
Import

Excedent de l’exercici
Total base de repartiment = Total aplicació
Aplicació a
Fons dotacional o fons social
Fons especials
Romanent
Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries
Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors
Total aplicació = Total base de repartiment

-1.001,16

-1.001,16

No s´ha destinat cap import a augmentar el saldo del fons especial.
4. Normes de registre i valoració
1.- L’immobilitzat material es valora pel seu preu de adquisició aplicant en el seu cas
l’amortització corresponent i les correccions valoratives per deteriorament.
2.- Els actius financers de que disposa la fundació s’han qualificat com actius financers a
cost amortitzat, valorant-se inicialment pel seu cost i posteriorment pel seu cost amortitzat.
3.- La fundació no té passius financers en el seu balanç.
4.- Els ingressos se han valorat per el valor raonable e la contrapartida rebuda.
5.- Per la resta de punts d’aquest apartat la fundació no ha realitzat cap operació.
5. Immobilitzat material i intangible
Immobilitzat
Saldo Inicial
Entrades

Actiu

Amort.

Provisions

496.816,17

3.702,55

1.277,67

223,85

498.093.84

3.926,40

Sortides
Saldo final

La partida d’immobilitzat està composta per objectes de perfumeria per un valor de
487.049,24,maquinaria per un valor de 300 i per aplicacions informàtiques per 3.626,40

6. Inversions immobiliàries
La fundació no té inversions immobiliàries.
7. Béns del patrimoni cultural
La fundació no disposa de béns del patrimoni cultural.
8. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar
La fundació no té subscrit cap contracte de arrendament.

9. Actius financers

Instruments financers a llarg termini

Classes
Instruments de
patrimoni

Categories

Ex n

Ex n1

Valors representatius de
deute
Ex n

Ex n-1

Crèdits, derivats
i altres
Ex n

Ex n1

Instruments financers a curt termini
Valors
represent
Crèdits, derivats i altres
atius de
deute
Ex n-1
Ex
Ex
Ex n
Ex n-1
n
n1

Total

Instruments de
patrimoni
Ex n

Actius financers a cost
amortitzat

Ex n

Ex n-1

34.056,28

36.106,05

34.056,28

36.106,05

34.056,28

36.106,05

34.056,28

36.106,05

Actius financers mantinguts per
a negociar
Actius financers a cost
Total

La fundació manté com actius financers depòsits en entitats de crèdit per 33.118,90, caixa
social per 937,38.

10. Passius financers
La fundació no ha tingut en el exercici ni al anterior passius financers.

11. Fons propis
L’únic moviment en els fons propis ha consistit en la aplicació a romanent dels resultats del
exercici anterior.
Saldo inicial
Rtas, Exercici anterior
Saldo final

85.396,75
4.322,92
89.719,67

No existeixen desemborsaments pendents, així com tampoc aportacions no dineràries durant l’
exercici.
12. Subvencions, donacions i llegats
Durant l’exercici la fundació no ha obtingut cap subvenció donació o llegat.

13. Situació fiscal
La fundació tan sols ha realitzat durant l’exercici operacions exemptes de tributació.

14. Ingressos i Despeses
Totes les despeses de l’exercici es corresponen amb serveis externs per un import de
10.854,31 Euros i amortitzacions per un import de 223,85
Tots el ingressos provenen de la realització de la activitat de la fundació per un import de
10.077 Euros.

15. Aplicació d'elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries
Saldo Inicial
433.490,00

Entrades

Sortides
0,00

Saldo Final
433.490,00

16. Operacions amb parts vinculades
La fundació no ha realitzat cap operació amb parts vinculades.
17. Altra informació
S’ha d’incloure informació sobre:
1. La fundació no té persones en nomina.
2. No s’ha produït cap canvi dels components de l’òrgan de govern.
3. No existeix cap operació pendent d’autorització.
4. La fundació no té concedida cap garantia sobre els seus actius.
5. No s’ha produït cap fet posterior al tancaments del comptes anuals que afectin l’aplicació
del principi d’entitat en funcionament.

18. Informació segmentada
La fundació no té categories de activitats diferenciades de la seva fundacional i tampoc
disposa de diferents centres de treball així com diferents àrees geogràfiques d’actuació.
19. Aplicació d’elements patrimonials i d’ingressos a les finalitats pròpies.
Ingressos bruts
Despeses necessàries

10.077,00
11.078,16

Ingressos nets

Destinació despeses finalitat

11.078,16

