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1. ACTIVITAT DE L’ENTITAT 

 

La fundació té per objecte la promoció, desenvolupament i difusió de la llengua xinesa 

arreu de Catalunya, que consisteix en crear a través d’actes de caràcter institucional (amb 

el mateix govern català i a través de la intervenció del Consulat xinès aquí a Catalunya), 

d’actes acadèmics amb col·laboració amb diferents escoles radicades a Catalunya amb 

col·lectius xinesos importants dins del seu alumnat, així com escoles de negoci amb 

llaços de relació amb aquests mateixos col·lectius xinesos, i d’actes amb diferents entitats 

culturals, per tal de promoure i apropar aquesta cultura xinesa  a Catalunya i fer possible 

una millor integració d’aquest col·lectiu dins la societat catalana facilitant els vincles 

d’unió entre totes dues cultures. 

 

La Fundació exerceix les seves funcions principalment a Catalunya. 

 

2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

 

a) Imatge fidel: 

 

Els comptes anuals s’han preparat a partir dels  registres contables, aplicant les 

disposicions legals vigents en matèria contable amb l’objecte de mostrar la imatge fidel 

del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Fundació. 

Es dona una situació de inexistència de raons excepcionals 

 

b) Principis comptables: 

 

S’han aplicat tots els principis contables obligatoris, amb inexistència de raons 

excepcionals. 

 

c) Comparació de la informació: 



Es produeix una inexistència de raons excepcionals. 

 

d) Elements aplegats en diverses partides: 

 

S’han mantingut el format inicial dels models de presentació de comptes previstos en el 

Pla General de Comptabilitat. 

 

3. EXCEDENT DE L’EXERCICI 

3.1. Analitzar les principals partides que formen part de l’excedent de l’exercici, 

informant dels seus aspectes significatius.  

3.2. Informació sobre la proposta d’aplicació de l’excedent, d’acord amb l’esquema 

següent: 

 

Base de repartiment Import 

Excedent de l’exercici 29533,72 

Romanent  

Reserves voluntàries  

Reserves  

TOTAL 
29533,72 

 

 

Distribució Import 

A dotació fundacional / fons social  

A reserves especials  

A reserves voluntàries  

A Romanent i altres 29533.72 

A compensació d’excedents negatius 

d’exercicis anteriors 
 

TOTAL 29533.72 

 

Informació sobre les limitacions per a l’aplicació de l’excedent d’acord amb les 

disposicions legals. 



 

 

4. NORMES DE VALORACIÓ 

 

S’han aplicat els criteris comptables establerts en el Nou Plà Comptable relatius a la 

comptabilització de  les despeses corresponents a les despeses per col.laboracions  

amb l’Escola Kongzhi (Desde  Gener a Juny de 2018) , amb Les Escoles Pies Nostre 

Senyora de Barcelona (tot l’any )  i de l’Escola Oficial d’Idiomes de Badalona     (tot 

l’any) així com també L’Institut Eugeni D’Ors  i la incorporació desde el passat any 

2018 de l’Escola Verge de Neus. També s’han comptabilitzat les despeses per el 

manteniment i desplaçaments  dels voluntaris que ens ajuden , aíxi com honoraris 

dels professionals que ens assisteixen, a les despeses provinents del pagament de  

varies primes d’assegurançes per cobertures de Responsabilitat Civil i Accidents, 

pagades a la correduria d’assegurançes MEDICORASSE, aixì com als ingressos 

obtinguts tant per la prestació de serveis per les activitats de la Fundació.  

 

5. ACTIU IMMOBILITZAT 

 

No s’han produït noves adquisicions d’Immobilitzat durant l’exercici en l’apartat 

d’equips informàtics. 

 

 

6. USUARIS I ALTRES DEUTORS DE L’ACTIVITAT PRÒPIA 

Apareixen unes quantitats mínimes com a saldo per unes provisions  de fons pels 

serveis rebuts per tercers i que apareixen ja cancel.lades durant el següent exercici. 

 

7. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 

S’han obtingut  subvencions del Consulat Xinés durant el present exercici. 

 

8. DEUTES 

      Inexistència de deutes de duració superior a cinc anys i/ o deutes amb garantia real. 

9. ENTITATS DEL GRUP I ASSOCIADES 

      Inexistència de participacions en entitats del grup. 

 

10.INGRESSOS I DESPESES 



     Inexistència de càrregues socials. 

     Inexistència d’activitats ordinàries de caràcter mercantil. 

Els ingressos que hi han hagut provenen de les quotes entregades per usuaris per 

serveis  prestats per la Fundació en matèria d’aprenentatge de l’idioma xinès, en 

l’apartat de Ingressos de la Fundació per les activitats. Tots aquests ingressos s’han 

començat a a produir desde el mes de Gener de 2018. Les despeses en quan a ajuts 

entregats, , despeses per col.laboracions i altres despeses tenen origen desde l’inici 

de l’exercici .  

En el transcurs d’aquest exercici s’han seguit efectuant  diverses activitats 

promocionals que han suposat un desemborsament important per a la fundació 

envers la organització d’els campeonats de fútbol  a través de l’Associació Drags 

Units i amb col.laboració amb la Fundació del FCB.  

A la vegada s’han seguit  organitzant durant la primera quinzena de Juny diverses 

activitats envers la cultura xinesa a Barcelona que han suposat igualment un 

desemborsament important per tal de donar servei a la Delegació xinesa desplaçada 

fins la nostre ciutat per tal de poder cobrir l’esmentat event.  

En el capítol de despeses per altres serveis es detallen diversos comptes referents a 

despeses per serveis de netja, copisteries material de oficina, viatjes i desplaçaments 

i dietas dels professionals que imparteixen les tasques de professorat. 

 

12.  APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS A FINALITATS PRÒPIES 

         S’han destinat els ingressos obtinguts per les quotes d’usuaris de serveis a la 

realització de despeses de manteniment, subministraments i col.laboracions.   

     

 

13. ALTRA INFORMACIÓ 

Inexistència de tot tipus de retribucions al patronat. 

Inexistència d’obligacions en matèria de pensions i assegurances de vida a favor dels 

membres del patronat. 

No hi ha societats participades a la Fundació. 

No s’han produït moviments d’ampliació  ni disminució o bé extinció ni de fons 

especials. 

14. PRESUPOST ANY 2019 

PREVISIONS D’ INGRESSOS 



PRESUPOST 2019 INGRESSOS (EUROS) 

 

1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA 

A) Quotas d’ usuaris i afiliats     700.000,00 euros 

B) Ingressos de promocions, patrocinadors  i col·laboracions    12.000,00 euros 

     

TOTAL INGRESSOS:                                                                  712.000,00€ 

   

 

PREVISIONES DE DESPESES  

PRESUPOST 2019 DESPESES  (EUROS) 

 

1. AJUDES MONETARIES  I ALTRES     4.000,00 euros 

A) AJUDES MONETARIES  I ALTRES                4.000,00 euros  

a) Associaciò de la  Penya Blaugrana Dracs Units                       2.500,00 euros 

b) Activitats  benefiques      1.500,00 euros 

2. DESPESES  D’ EXPLOTACIO:     566.000,00 euros 

a) Lloguer d’instalacions de diferents centres para exercir les activitats de promoció  

i ensenyament  de la cultura  i llengua xinesa.  

i. Centre Eoi Badalona     27.000,00 euros 

ii. Centre Escola Pia nostre Senyora                           56.000,00 euros 

iii. Institut Eugeni d´Ors de Badalona                           22.000,00 euros 

iv. Escola Verge de Neu                  31.000,00 euros 

b) Despeses d’ obres de millora    50.000,00 euros 

c) Despeses de materials docents   15.000,00 euros 

d) Colaboradors profesionals para la realització de les activitats: 365.000,00 

3. ALTRES DESPESES D’EXPLOTACIÒ                 100.000,00 euros 

a Lloguer de material  i  maquinaria fotocopiadora 1.500,00 euros 

b Primes d’assegurançes R.Civil y Accidentes  15.000,00 euros 



c Publicitat i promocions    1.500,00 euros 

d Serveis de neteja                   9.000,00 euros 

e Materials d’ oficina              3.000,00 euros 

f Viatges i  desplaçaments    20.000,00 euros 

g Organitzacions d’ events    30.000,00 euros 

h Altres despeses (menjars, transport de grups de delegacions)         5.000,00 euros 

i Despeses  de millora de manteniment i conservació de la seu social   15.000,00 

Euros.                        

 

  

TOTAL DESPESES :   670.000,00€ 

 

  


