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Fundació Germá Colón Doménech,
Fundació de la Comunitat Valenciana

Inventan valorat de bens i drets

al 31 de desembre de 2010

formulat en euros

Descripció de l'element
Data

d'adqui.
Valor Adq.

Correcc.

Vaiorativ.

Valor Net

Comptable
Carácter

ACTIU NO CORRENT

IMMOBILITZAT MATERIAL 276,00 -276,00 0,00

Altre Immobilitzat Material 276,00 -276,00 0,00

Impressora jul-03 276,00 -276,00 0,00 (*)

ACTIU CORRENT 20.153,37 0,00 20.153,37

Existéncies 7.999,99 0,00 7.999,99

Bestretes a proveídors Des-10 7.999,99 0,00 7.999,99

Tresoreria 12.153,38 0,00 12.153,38

Bañes Des-10 12.153,38 0,00 12.153,38

TOTAL ACTIU 20.429,37 -276,00 20.153,37

(*)La impressora es va adquirir per la fundació en 2003 i no va formar part de la dotació fundacional.
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Fundació Germá Colón Doménech,
Fundació de la Comunitat Valenciana

Balanc de situació abreujat
al 31 de desembre de 2010
formulat en euros.

ACTIU Nota

2010

Euros

2009

Euros PATRIMONI NET I PASSIU Nota

2010

Euros

2009

Euros

ACTIU NO CORRENT

Immobilitzat intangible

Aplicacions informátiques

Immobilitzat material

Instal-lacions técniques i altre Immobilitzat
mat.

Inversions financeres a llarg termini

Altres actius financers

ACTIU CORRENT

Existéncies

Bestretesa proveídors
Deutors comerciáis i altres comptes a
cobr

Altres crédits amb les Administracions

Públiqu.

Inversions financeres a curt termini

Valors representatius de deute
Efectiu i altres actius líquids
equivalents

TOTAL ACTIU

5

7

PATRIMONI NET

FONS PROPIS-

Dotació fundacional

Excedents d'exercicis anteriors

Romanent

Excedentsnegatius d'exercicis anteriors

Excedent de I'exercici

PASSIU CORRENT

Deute a curt termini

Unaaltres passius financers
Creditors comerciáis i altres comptes a
pagar

Creditors comerciáis

Personal

Altres deutes amb les Administracions

Publiques

Periodificacions a curt termini

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

3

8-a

0,00 0,00 18.166,48 13.565,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.153,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.260,60

10.027,61

3.537,56

3.537,56

4.601,31

10.027,61

(1.839,20)

2.400,97

(4.240,17)

5.376,76

1.986,89 3.695,43

7.999,99

7.999,99

12.153,38 17.260,60

,00

1.986,89

1.780,67

206,22

,00

,00

3.695,43

2.893,27

387,91

414.25

,00

20.153,37 17.260,60 20.153,37 17.260,60

Les Notes de la 1 a la 15 descrites en la memoria abreujada adjunta formen part integrant d'aquest balanc de
situació abreujat.
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Fundació Germá Colón Doménech,
Fundació de la Comunitat Valenciana

Compte de perdues i guanys abreujat
de I'exercici anual acabat

el 31 de desembre de 2010

formulat en euros

2010 2009

Nota Euros Euros

OPERACIONS CONTINUADES

Ingressos de l'entitat per l'activitat propia 9-a 26.160,00 26.130,00

Quotes d'usuaris i afiliats 150,00 120,00

Ingressosde promocions, patrocinadors i coUaboracions 0,00 0,00

Subvencions i donacions d'explotació imputades al resultat de I'exercici destinats a l'activitat propia 6 26.010,00 26.010,00

Ajudes monetáries i altres ,00 ,00

Ajudes monetáries

Despeses de personal 9-c (3.642,03) (4.125,19)

Sous, salaris i assimilats (2.720,13) (3.107,47)

Cárregues socials (921,90) (1.017,72)

Altres despeses d'explotació 9-b (17.916,66) (16.628,05)

Servéis exteriors (17.916,66) (16.628,05)

Amortització de l'immobilitzat ,00 ,00

Altres resultats 0,00 0,00

Ingressosextraordinaris 0,00 0,00

Despesa extraordinaria 0,00 0,00

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 4.601,31 5.376,76

Ingressos financers ,00 .00

Devalorsnegociables i altres instruments financers ,00 ,00

Despeses financers ,00 ,00

Per deutes amb tercers ,00 ,00

RESULTAT FINANCER ,00 ,00

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 4.601,31 5.376,76

Impostos sobre beneficis
-

EXCEDENT NEGATIU DE L'EXERCICI 4.601,31 5.376,76

Les notes 1 fins a la 15 descrites en la memoria abreujada adjunta formen part integrant d'aquest
compte de perdues i guanys abreujat.
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Fundació Germá Colón Doménech,
Fundació de la Comunitat Valenciana

Memoria abreujada
de I'exercici anual acabat

el 31 de desembre de 2010

L Activitat de la Fundació

La Fundació Germá Colón Doménech, Fundació de la Comunitat Valenciana (d'ara endavant, la Fundació), es
constitueix el 4 de novembre de 2002 com a fundació privada, de duració indefinida, sense finalitat lucrativa i
d'interés general, l'entitat fundadora de la qual és la Universitat Jaume I i el professor Sr. Germá Colón
Doménech, de Castelló. El domicili social de la Fundació está establit a Castelló de la Plana.

El seu objecte fundacional consisteix en la promoció de totes les activitats relacionades amb la Filología
Románica (cátala, espanyol, francés, italiá i gallecportugués) dirigides a:

incentivar el seu coneixement i investigació
afavorir el contacte amb altres universitats dedicades al mateix camp d'estudi
promoure activitats académiques diverses: congressos, jornades, cursos, publicacions, conferencies,
etc.

Facilitar la publicado deis treballs que faga la Fundació

Es regeix pels seus corresponents Estatuts i per la legislado autonómica i estatal que s'aplique i la seua
actuació se subjectara ais mateixos requisits, condicions i formalitats. En cap cas podrá la Fundació adoptar
acords o executar actes que vulneren, contradiguen, perjudiquen o afecten negativament l'entitat fundadora, a
l'esperit de les seues obres socials o a la normativa de carácter general per la qual es regeixen aqüestes obres.

La Fundació té personalitat jurídica independent i patrimoni propi, amb plena capacitat jurídica i d'actuació per a
realitzar els fins que li siguen encomanats.

Totes les persones físiques i jurídiques podran beneficíar-se de les actuacions de la Fundació. El Patronat,
utilitzant criteris d'imparcialítat i no discriminado, frueixde plena llibertat per a elegir els beneficiaris i destinataris
de les seues ajudes.

La representado, govern i administrado de la Fundació s'atribueix, per l'entitat fundadora, al Patronat que
exercirá les seues funcions per si mateix.

2. Bases de presentació deis comptes anuals abreujats

a) Imatge fidel

Els comptes anuals abreujats adjunts han sigut obtinguts deis registres comptables de la Fundació i es
presenten d'acord amb la dísposició transitoria cinquena del RD1514/2007 peí qual s'aprova el Pía General
de Comptabilitat, segons la qual, les entitats que realitzen activitats no mercantils que estiguen obligades per
les seues disposicions especifiques a aplicar alguna adaptació del Pía General de Comptabilitat, continuaran
aplicant les seues respectives normes d'adaptació i hauran d'aplicar els continguts del Pía General de
Comptabilitat en tots aquells aspectes que han sigut modifícats, i hauran de respectar-se en tot cas les
particularitats que en relació amb la comptabilitat de les entitats suara esmentades establisquen, si s'escau,
les seues disposicions especifiques.

L'aplicació de les esmentades normes condueix a mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació
financera i deis resultats de la Fundació haguts durant I'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2010.

Aquests comptes anuals abreujats han sigut formuláis peí tresorer de la Fundació, se sotmetran al Patronat, i
s'esperará la seua aprovació, sense modificacions. Els comptes anuals abreujats corresponents a I'exercici
acabat el 31 de desembre de 2009 van ser aprovats peí Patronat en la seua reunió de 27 d'abril de 2010.

b) Principis comptables

Els comptes anuals abreujats adjunts s'han preparat seguint alió que s'ha establert peí Reial Decret
776/1998, el Reial Decret 1270/2003 i el Reial Decret 1337/2005, en tot alió que no contradiga els continguts
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del nou Pía General de Comptabilitat. En el Reial Decret 776/1998, s'aproven les normes d'adaptació del Pía
General de Comptabilitat a les entitats sense finalitat lucrativa i les normes d'informació pressupostária
d'aquestes entitats. Concretament el balang i el compte de perdues i guanys es formulen segons queda
establert en la consulta 4 del Boicac ns76/2008. Així mateix, en el Reial Decret 1270/2003 s'aprova el
Reglament per a aplicar el régím fiscal de les entitats sense finalitat lucrativa i els incentius fiscals al
mecenatge. Finalment, en el Reial Decret 1337/2005 s'aprova el Reglament de Fundacions de competencia
estatal. No hi ha cap principi comptable d'aplicació obligatoria que tenint un efecte significatiu en els comptes
anuals, haja deixat d'aplicar-se.

c) Aspectes crítics de la valoració i estimado de la incertesa

En l'elaboradó deis presents comptes anuals s'han utilitzat estimacions realitzades peí tresorer de la
Fundació per a valorar alguns deis actius, passius, ingressos, despeses i compromisos que hi figuren
registrats. Básicament, aqüestes estimacions es refereixen a:

L'avaluació de possibles perdues per deteriorament de determinats actius (vegeu Nota 4-c).

La vida útil deis actius materials i intangibles (vegeu Notes 4-a i 4-b).

El valor de mercat de determinats instruments financers (vegeu Nota 4-d).

A pesar que aqüestes estimacions s'han realitzat sobre la base de la millor informado disponible al
tancament de I'exercici 2010, és possible que esdeveniments que puguen tindre lloc en el futur obliguen a
modificar-les (a Taiga o a la baixa) en els próxims exercicis, la qual cosa es realitzaria, si s'escau, de forma
prospectiva.

La Fundació compta amb el suport financer de la Universitat Jaume I de Castelló per a I'exercici de les seues
activitats estatutáries. Tal com s'esmentava en la memoria de I'exercici 2008 la Fundació es va comprometre
a destinar la part corresponent de la subvenció que rebera en I'exercici 2009 de la UJI a compensar
l'excedent negatiu net corresponent ais exercicis anteriors. La Fundació va obtindre en I'exercici 2009 un
excedent positiu de 5.376,76 euros que, es va destinar a compensar l'excedent negatiu de I'exercici 2008 de
4.240,17 euros i a augmentar el remanent en 1.136,59 euros. La Fundació ha obtingut un excedent positiu de
4.601,31 euros en I'exercici 2010 que destinará a augmentar el remanent.

d) Comparanca de ¡'informado

A l'efecte de l'obligació establida en Part 35.6 del Codi de Comerg i ais efectes derivats de Paplicació del
principi d'uniformitat i del requisit de comparabilitat, els comptes anuals abreujats corresponents a I'exercici
anual acabat el 31 de desembre de 2010 es presenten, a efectes comparatius, amb cadascuna de les
partides del balang de situació, del compte de perdues i guanys, ¡ de la memoria deis comptes anuals, a mes
de les xifres de I'exercici 2010, les corresponents a I'exercici anterior, que han estat obtingudes mítjangant
Paplicació del Pía General de Comptabilitat aprovat peí reial decret 1514/2007.

e) Agrupado de partides

Determinades partides del balang de situació abreujat i del compte de perdues i guanys abreujats es
presenten de forma agrupada per a facilitar la seua comprensió, si bé, en la mesura que siga significativa,
s'ha indos la informado desagregada en les corresponents notes de la memoria abreujada.

3; Excedent de I'exercici

La proposta d'aplicació de l'excedent de I'exercici formulada peí Tresorer de la Fundació i que se sotmetrá a
Paprovació del Patronat, consisteix a augmentar el remanent en 4.601,31 euros.

4. Normes de registre i valoració

Les principáis normes de registre i valoració utilitzades per la Fundació en l'elaboradó deis comptes anuals
abreujats de I'exercici 2010, d'acord amb els principis comptables detalláis en la Nota 2-b, son els següents:
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a) Immobilitzat material

L'immobilitzat material es valora inicialment peí seu preu d'adquisició o cosí de producció, i posteriorment es
minora per la corresponent amortització acumulada i les perdues per deteriorament, sí n'hi haguera, segons
el criteri mencionat en la Nota 4-c.

Les despeses de conservació i manteniment deis díferents elements que formen l'immobilitzat material
s'imputen al compte de perdues i guanys de I'exercici en qué s'incorren. Al contrari, els imports invertits en
millores que contribueixen a augmentar la capacitat o eficiencia o a allargar la vida útil d'aquests béns es
registren com a major cost d'aquests.

Els béns de les immobilitzacions materials s'amortitzen de forma lineal i constant, d'acord amb la vida útil
estimada d'aquests, segons el detall següent:

Anys de
vida útil

estimada

Equips per a processos d'informació 3.63

b) Deteriorament del valor d'actius intangibles i materials

Al tancament de cada exercici o sempre que existisquen ¡ndicis de pérdua de valor deis actius no corrents, la
Fundació procedeix a estimar per mitjádel denominat test de deteriorament la possible existencia de perdues
de valor que redu'isquen el valor recuperable d'aquests actius a un import inferior al del seu valor en llibres.
En data tancament no existien indicis de deteriorament, per la qual cosa no s'han registrat perdues per
deteriorament deis actius intangibles i materials.

c) Instruments financers

Actius financers

Els actius financers es reconeixen en el balang de situació abreujat quan es duu a terme la seua adquisició i
es registren inicialment al seu valor raonable, incloent en general els costos de la transacció que siguen
directament atribu'ibles.

Els actius financers que posseeix la Fundació es classifiquen en les categories següents:

Présteos i partides que cal cobrar: actius financers originats en la venda de béns o en la prestació de
servéis per operacions de tránsit de la Fundació, o els que no tenint un origen comercial, no son
instruments de patrimoni ni derivats i els cobraments del qual son de quantitat fixa o determinable i no
es negocien en un mercat actiu. Posteriorment es valoren peí seu valor nominal que, en opinió del
Tresorer, no difereix significativament del seu cost amortitzat, reconeixent en el compte de resultats els
ínteressos reportats en funció del seu tipus d'interés nominal.

Fiances i depósits constituíts: figuren registrats pels imports entregáis per a la seua constitució, que no
difereixen significativament deis seus valors raonables.

Inversions mantingudes fins al venciment: valors representatius de deute, amb data venciment fixada i
cobraments de quantitat determinable, que es negocien en un mercat actiu i sobre els quals la Societat
manifesta la seua intenció i capacitat per a conservar-los en el seu poder fins a la data del seu
venciment.

Almenys al tancament de I'exercici la Fundació realitza un test de deteriorament per ais actius financers que
no están registrats a valor raonable. Es considera que hi ha evidencia objectiva de deteriorament si el valor
recuperable de Pactiu financer és inferior al seu valor en llibres. Quan es produeix aquest deteriorament, es
registra en el compte de perdues i guanys abreujats.

En particular, i respecte a les correccions valoratives relatives ais deutors i altres comptes que s'han de
cobrar, el criteri utilitzat per la Fundació per a calcular les corresponents correccions valoratives, si n'hi
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haguera, és proveir aquelles partides, en funció d'un detall d'antiguitat de deutes i una estratificado previa del
tipus de deute.

La Fundació dona de baixa els actius financers quan expiren o s'han cedit els drets sobre els fluxos d'efectiu
del corresponent actiu financer i s'han transferit substancialment els riscos i beneficis inherents a la seua
propietat. Al contrari, la Fundació no dona de baixa els actius financers, i reconeix un passiu financer per un
import igual a la contraprestació rebuda, en les cessions d'actius financers en les quals es retinguen
substancialment els riscos i beneficis inherents a la seua propietat.

Passius financers

Son passius financers aquells débits i partides que s'han de pagar que té la Fundació i que s'han originat en
la compra de béns i servéis per operacions de tránsit de l'empresa, o també aquells que sense tindre un
origen comercial, no poden ser considerats com a instruments financers deriváis.

Els débits i partides que s'han de pagar es valoren inicialment al valor raonable de la contraprestació rebuda,
ajustada pels costos de la transacció directament atribu'ibles. Amb posterioritat, aquests passius es valoren
d'acord amb el seu valor nominal, que en opinió del Tresorer, no difereix significativament del seu cost
amortitzat.

La Fundació dona de baixa els passius financers quan s'extingeixen les obligacions que els han generat.

d) Existéncies:

Les existéncies están valorades al preu d'adquisició o al cost de producció. Si necessiten un període de
temps superior a Pany per a estar en condicions de ser venudes, s'inclou en aquest valor, les despeses
financeres oportunes.

Quan el valor net realitzable siga inferior al seu preu d'adquisició o al seu cost de producció, s'efectuaran les
corresponents correccions valoratives.

El valor net realizable representa Pestimació del preu de venda menys tots els costos de terminació i els
costos que serán necessaris en els processos de comercialització, venda i distribució.

La Societat realitza una avaluació del valor net realitzable de les existéncies al final de I'exercici, dotant
Poportuna pérdua quan les mateixes es troben sobrevaluades.

Quan les circumstáncies que préviament van causar la disminució hagen deixat d'existir o quan existisca
clara evidencia d'incremení en el valor net realitzable a causa d'un canvi en les circumstáncies económiques,
es procedeix a revertir l'import d'aquesta disminució.

Les bestretes a provei'dors a compte de subministraments futurs d'existéncies es valoraran peí seu cost.

e) Subvencions, donacions i llegats

Per a la comptabilització de les subvencions, donacions i llegats rebuts la Fundació segueix els següents
criteris:

1. Subvencions, donacions i llegats de capital no reintegrables: Es valoren peí valor raonable de l'import o
del bé concedit, en funció de si son de carácter monetari o no, i s'imputen a resultats en proporció a la
dotació a Pamortització efectuada en el període per ais elements subvencionáis o, si s'escau, quan es
produísca la seua alienado o correcció valorativa per deteriorament, exceptuant les rebudes de socis o
propietaris que es registren directament en els fons propis i no constitueixen cap ingrés, i de les rebudes
per a realitzar cursos o activitats de formació que s'imputen a resultats en proporció al grau d'avang del
curs o l'activitat de formació programada.

2. Subvencions de carácter reintegrable: mentre teñen el carácter de reintegrables es comptabilitzen com a
passius, i es registren peí seu cost amortitzat.

3. Subvencions d'explotació: s'abonen a resultats en el moment en qué es concedeixen excepte si es
destinen a finangar déficit d'explotació d'exercicis futurs, i en aquest cas s'imputaran en aquests exercicis.
Si es concedeixen per a finangar despeses especifiques, la imputació es realitzará a mesura que es
meriten les despeses finangades.
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f) Ingressos i despeses

Els ingressos i despeses s'imputen en funció del criteri de la meritació, és a dir, quan es produeix el corrent
real de béns i servéis que aquests representen amb independencia del moment en qué es produi'sca el
corrent monetari o financer derivada d'ells i sense perjudici que les despeses per les ajudes atorgades per la
Fundació es registren en el moment que s'aprova la seua concessió, per l'import acordat.

Els ingressos per prestado de servéis, es reconeixen considerant el grau de realització de la prestació a la
data de balang, sempre que el resultat de la transacció puga ser estimada amb fiabilitat.

Els interessos rebuts d'actius financers es reconeixen utilitzant el tipus d'interés nominal, i estima el Tresorer
de la Fundació, que no difereix significativament de l'import que s'haguera obtingut d'aplicar el métode del
tipus d'interés efectiu. En tot cas, els interessos d'actius financers meritats amb posterioritat al moment de
Padquisició es reconeixen com a ingressos en el compte de perdues i guanys abreujats.

g) Impost sobre beneficis

La despesa o ingrés per impost sobre beneficis compren la part relativa a la despesa o ingrés per Pimpost
corrent i la part corresponent a la despesa o ingrés per impost diferit.

L'impost corrent és la quantitat que la Fundació satisfá com a conseqüéncia de les liquidacions fiscals de
Pimpost sobre el benefici relatives a un exercici. Les deduccions i altres avantatges fiscals en la quota de
l'impost, excloses les retencions i pagaments a compte, així com les perdues fiscals compensables
d'exercicis anteriors i aplicades efectivament en aquest, donen lloc a un menor import de Pimpost corrent.

La despesa o Pingrés per impost diferit es correspon amb el reconeixement i la cancel-lacló deis actius i
passius per impost diferit. Aquests inclouen les diferencies temporánies que s'identifiquen com aquells
imports que es preveuen pagadors o recuperables derivats de les diferencies entre els imports en llibres
deis actius i passius i el seu valor fiscal, així com les bases imposables negatives pendents de compensado
i els crédits per deduccions fiscals no aplicades fiscalment. Aquests imports es registren aplicant a la
diferencia temporánia o crédit que corresponga el tipus de gravamen a qué s'espera recuperar-los o
llquidar-los.

h) Indemnitzacions per acomiadament

D'acord amb la legislado vigent, la Fundació está obligada al pagament d'indemnitzacions a aquells
treballadors amb qué, sota determínades condicions, rescindisca les seues relacions laboráis. Per tant, les
indemnitzacions per acomiadament susceptibles de quantificació raonable es registren com a despesa en
I'exercici en qué s'adopta la decisió de l'acomiadament. En els comptes anuals abreujats adjunts no s'ha
registrat cap provisió per aquest concepte, ja que no están previstes situacions d'aquesta naturalesa.

i) Classificació entre saldos corrents i no corrents

En el balang de situació abreujat adjunt, els saldos es classifiquen en corrents i no corrents. Els corrents
comprenen aquells saldos que la Fundació espera vendré, consumir, desembossar o realitzar en el
transcurs del cicle normal d'explotació. Aquells altres que no corresponguen amb aquesta classificació es
consideren no corrents.

j) Provisions i contingéncies

El Tresorer de la Fundació en la formulació deis comptes anuals abreujats diferencia entre:

Provisions: saldos creditors que cobreixen obligacions actuáis derivades de successos passats, la
cancel-lació del qual és probable que origine una eixida de recursos, pero que resulten indeterminats
quant al seu import o moment de cancel-lació.

Passius contingents: obligacions possibles sorgides com a conseqüéncia de successos passats, la
materialització futura del qual está condicionada que ocórrega, o no, un o mes esdeveniments futurs
independents de la voluntat de la Fundació.

Els comptes anuals abreujats recullen totes les provisions respecte a les quals s'estima que la probabilitat
que s'haja d'atendre l'obligació és major que en cas contrari. Els passius contingents no es reconeixen en
els comptes anuals abreujats, sino que s'informa sobre aquests en les notes de la memoria abreujada, en la
mesura que no siguen considerats com remots.

Fundació Germá Colón Doménech
Memoria abreujada de I'exercici anual acabat el 31/12/2010



Les provisions es valoren peí valor actual de la millor estimado possible de l'import necessari per a
cancel-lar o transferir l'obligació, tenint en compte la informado disponible sobre el succés i les seues
conseqüéncies, i registrant-se els ajustos que sorgisquen per Pactualització de les esmentades provisions
com una despesa financera segons es va meritant.

La compensació que s'ha de rebre d'un tercer en el moment de liquidar l'obligació, sempre que no
existisquen dubtes que aquest reembossament será percebut, es registra com a actiu, excepte en el cas
que existisca un vincle legal peí qual s'haja exterioritzat part del risc, i en virtutdel qual la Fundació no estiga
obligada a respondre; en aquesta situació, la compensació es tindrá en compte per a estimar l'import peí
qual, si s'escau, figurará la corresponent provisió.

k) Elements patrimonials de naturalesa mediambiental

Es consideren actius de naturalesa mediambiental els béns que son utilitzats de forma duradera en l'activitat
de la Fundació, la finalitat principal deis quals és la minimització de Pimpacte mediambiental i la protecció i
millora del medi ambient, incloent la reducció o eliminació de la contaminado futura.

L'activitat de la Fundació, per la seua naturalesa, no té un impacte mediambiental signifícatiu.

I) Transaccions amb parts vinculades

La Fundació realitza totes les seues operacions amb parts vinculades a valors de mercat. Addicionalment,
els preus de transferencia es troben adequadament suportats per la qual cosa el Tresorer de la Fundació
considera que no hi ha riscos significatius per aquest aspecte de qué puguen derivar-se passius de
considerado en el futur.

5. Immobilitzat material

Al tancament de I'exercici Púnic element de l'immobilitzat és una impressora adquirida Pany 2003 per 276,00
euros que es troba totalment amortitzada.

6; Existéncies

L'import registrat en aquesta partida correspon a la bestreta efectuada a Peditorial L'Abadía de Montserrat per a
Pedido d'un llibre que a 31 de desembre encara no estava acabada.

7. Subvencions

L'única subvenció que la Fundació ha obtingut en I'exercici 2010 ha sigut la concedida per la Universitat Jaumel
que ascendeix a 26.010,00 euros. En I'exercici 2009 la Fundació va obtindre la mateixa quantitat subvencionada
per la esmentada Institució.

Al tancament de I'exercici 2010 la Fundació havia compiít amb tots els requisits necessaris per a la percepció de
la subvenció detallada anteriorment.

8\ Efectiu i altres actius líquids equivalents

El saldo registrat en l'epígraf "Efectiu i altres actius líquids equivalents" de l'actiu del balang de situació abreujat a
31 de desembre de 2010 adjunt representa l'efectiu mantingut en comptes corrents bancáries.

Informado sobre naturalesa i nivell de risc deis instruments financers

La gestió deis riscos financers de la Fundació está centralitzada en el Tresorer, el qual té establerts els
mecanismes necessaris per a controlar Pexposició a les variacions en els tipus d'interés, així com ais riscos de
crédit i liquiditat. Acontinuació s'indiquen els principáis riscos financers que impacten la Fundació:

a) Risc de crédit:

La Fundació manté la seua tresoreria i actius líquids equivalents en entitats financeres d'elevat nivell
creditíci, sense que la Fundació presente un risc de crédit signifícatiu

Fundació Germá Colón Doménech
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9.

b) Risc de liquiditat i de fluxos d'efectiu:

A fi d'assegurar la liquiditat i poder atendré tots els compromisos de pagament que es deriven de la seua
activitat, la Fundació disposa de la tresoreria que mostra el seu balang.

c) Risc de mercat (inclou tipus d'interés, tipus de canvi i altres riscos de preu):

Donada l'activitat de la Fundació, aquesta no es troba exposada al risc de tipus de canvi o d'interés.

Administracions Publiques

a) Saldos corrents amb les Administracions Publiques

La composició deis saldos deutors i creditors corrents amb les Administracions Publiques a 31 de desembre
de 2010, és la següent:

2010 2009

Deutor Creditor Deutor Creditor

Hísenda Pública, creditora per retencions practicades - 206.22 - 302,01
Seguretat Social 0,00 112,24

0,00 206,22 0,00 414,25

b) Compliments legáis

La Llei 49/2002, de 23 de desembre, de régim fiscal de les Fundacions sense finalitat lucrativa i d'incentius
fiscals al mecenatge, que modifica la Llei 30/1994, de 24 de novembre, de Fundacions i d'lncentius Fiscals a
la Participado Privada en Activitats d'interés General, estableíx un régim tributan especial per a les
fundacions que inclou l'exempció parcial en l'impost sobre Societats, sempre que es complisquen
determinats requisíts, fonamentalment relacionats amb Pobtenció de resultats per mitjá de I'exercici de les
activitats que constitueixen el seu objecte fundacional. El Patronat de la Fundació estima que es compleixen
tots els requisits exigits per aquesta normativa.

Es consideraran rendes exemptes en l'impost sobre Societats els resultats obtinguts en I'exercici de les
activitats que constitueixen el seu objecte social o finalitat específica, així com pels increments patrímonials
derivats tant d'adquisicions com de transmissions a títol lucratiu, sempre que unes i altres s'obtinguen o
realitzen en compliment del seu objecte o finalitat específica.

El Tresorer de la Fundació estima que aquesta no compta amb rendiments no exempts segons estableix
Partióle 6 de la Llei 49/2002, per la qual cosa la base imposable de Pimpost és zero.

Així mateix, d'acord amb el Reial Decret 1270/2003, del 10 d'octubre, i el Reial Decret 1337/2005 del 22 de
novembre, es descriu a continuació tota la informació requerida de la qual es desprén que es reuneixen tots
els requisits previstos en Pesmentada Llei, que permeten disfrutar deis beneficis fiscals establits en aquesta.

Reial Decret 1270/2003 de 10 d'octubre

En relació a la normativa establerta en PArticle 3, "Memoria económica", del Reial Decret 1270/2003 de 10
d'octubre, es detalla la informació següent:

Article 3.1.a). Els ingressos obtinguts per la Fundació per a realitzar les activitats destinades sempre a
obtindre els seus fins estatutaris están exempts ja que es tracta de:

Una subvenció concedida per la UniversítatJaume I de 26.010,00 euros, segons Particle 6. 1r c) de la
Llei 49/2002,

Quotes cobrades ais assistents ais cursos i seminaris per 150,00 euros, segons Particle 7.7m de la Llei
49/2002.

Article 3.1.b). La Fundació realitza una única activitat destinada a obtindre els seus fins estatutaris que
és l'activitat académica que consisteix en:

La formació: realització de ponéncíes, cursos i conferencies

Col-laboracions editorials i edició de publicacions relacionades amb la Filología Románica.

Fundació Germá Colón Doménech
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Tots els ingressos i despeses en qué ha incorregut la Fundació s'han imputat a aquesta única activitat.

Article 3.1.d). La Fundació ha satisfet 1.302,00 euros a tres membres del seu Patronat. Aquesta
retribució corresponen a la seua participado com a ponents en cursos o seminaris realitzats per la
Fundació, donada la seua condició de professors de la Universitat Jaume I.

Article 3.1 .e). La Fundació no posseeix participacions ni accions en societats mercantils.

Article 3.1 .g). Durant I'exercici 2010, la Fundació no ha subscrit convenís de col-laboració empresarials
en activitats d'interés general.

Article 3.1 .h). Durant I'exercici 2010, la Fundació no ha exercit activitats prioritáries de mecenatge.

Article 3.1 .i). En cas de díssolució el destinatari del patrimoni de la Fundació seria tal com s'estableix en
els seus Estatuts alió que el Patronat determine d'acord amb el que ordena la legislado vigent.

Reial Decret 1337/2005 de 22 de novembre

En relació a la normativa establerta en PArticle 30, "Descripció de les activitats fundacionals en la memoria",
del Reial Decret 1337/2005 de 22 de novembre, es detalla la informació següent:

Article 30.1. El total d'activitats realitzades en I'exercici 2010 per la Fundació son activitats própies i no
exísteixen, per tant, activitats mercantils en aquest exercici.

Article 30.1 .a) 1r. Per a cadascuna de les activitats identifícades, s'especifíquen els recursos económics
empleats per a la seua realització. Vegeu Reial Decret 1270/2003 en aquesta mateixa nota, apartat
corresponent a Particle 3.1 .b).

Article 30.1 .a) 1r. Durant I'exercici 2010, la Fundació no ha cancel-lat deute no comercial.

Article 30, 1.a) 2n. La distribució per activitat del personal de la Fundació, així com la seua dedicació
horaria és la següent:

2010

Activitat

Nombre

Persones

Dedicació

Horaria

Académica 0,13 236

Total activitats própies 0,13 236

2009

Activitat

Nombre

Persones

Dedicació

Horaria

Académica 0,17 308

Total activitats própies 0,17 308

Durant I'exercici 2010, la Fundació no ha tingut personal voluntari.

Article 30.1.a) 3r. El nombre de beneficiaris o usuaris de les seues activitats própies, diferenciant entre
persones físiques i jurídiques és el següent:

2010

Denominació

Nombre de

Beneficiaris

Persones

Físiques
Situació

Física

Formació
Castelló i

provincia
Total de beneficiaris 300
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2009

Denominació

Nombre de

Beneficiaris

Persones

Físiques
Situació

Física

Formació 300

Castelló i

provincia

Total de beneficiaris 300

Article 30.1.b). La Fundació no ha subscrit conveni de cap col-laboració amb cap entitat en I'exercici
2010.

Article 30.1.c). Els ingressos rebuts i registrats per la Fundació corresponen essencialment a la
subvenció concedida per la Universitat Jaume I.

Article 30.1 -f). El detall del grau de compliment del Pía d'Actuació Inicial i la seua execució a 31 de
desembre de 2010 queda indicat en la Nota 12.

En relació a la normativa establerta en PArticle 32, "Destinado de rendes i ingressos", del Reial Decret
1337/2005 de 22 de novembre, Particle 20 de la Llei 9/2008, de 3 de juliol, de Fundacions de la
Comunitat Valenciana i l'articule 22 del Decret 139/2001, de 5 de setembre, del Govern Valencia, així
com Particle 27 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions, estableixen que la Fundació
haurá de destinar, almenys, el 70% de les rendes i ingressos nets que obtinga, previa deducció
d'impostos corresponents a aquests i les despeses necessáries per a la seua obtenció, deduídes les
despeses d'administració, a la realització deis seus fins fundacionals. La Fundació té un termini de
quatre anys per a fer efectiva la destinació de les seues rendes netes, a partir del moment de la seua
obtenció.

El Patronat de la Fundació entén per rendes i ingressos nets de I'exercici 2010, ais efectes de
justificació del compliment deis seus fins fundacionals, els que es detallen en la liquidació del
pressupost d'ingressos i despeses de I'exercici, i que ascendeixen a 26.160,00 euros (vegeu Nota 12).
Els fons destinats en I'exercici al compliment deis fins fundacionals han ascendit a 21.558,69 euros
(total despeses operacions de funcionament i inversions realitzades). Conseqüentment, la Fundació ha
destinat al compliment deis seus fins fundacionals percentatges de rendes i ingressos nets superiors
ais establerts en la normativa vigent.

LLEI 9/2008. de 3 de juliol de 2008. de la Generalitat, de modificado de la Llei 98/1998, de 9 de
desembre de 1998, de Fundacions de la Comunitat Valenciana

En relació a la normativa establerta en PArticle 21.3, de la Llei 9/2008 de 3 de juliol de 2008, es detalla la
informado següent:

La Fundació no ha tingut cap canvi en els seus órgans de govern, direcció i representació, excepte el
nomenament com a Presidente del nou Rector de la UJI Vicent Climent Jordá.

El detall del grau de compliment del Pía d'Actuació Inicial i la seua execució a 31 de desembre de 2010
queda indicat en la Nota 12.

L'import deis recursos emprats i la seua procedencia es corresponen amb els ingressos rebuts i
registrats per la Fundació procedents de la subvenció concedida per la Universitat Jaume I.
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El nombre de beneficiaris o usuaris de les seues activitats própies, diferenciant entre persones físiques i
jurídiques és el següent:

2010

Denominació

Nombre de

Beneficiari

s Persones

Físiques
- Situació

Física

Formació

Castelló i

provincia

Total de beneficiaris 300

2009

Denominació

Nombre de

Beneficiaris

Persones

Físiques
Situació

Física

Formació 300

Castelló i

provincia

Total de beneficiaris 300

La Fundació no ha subscrit conveni de cap col-laboració amb cap entitat en I'exercici 2010.

c) Exercicis pendents de comprovació i actuacions inspectores

Segons estableix la legislado vigent, els impostas no poden consíderar-se definitivament liquidáis fins que
les declaracions presentades hagen sigut inspeccionades per les autoritats fiscals o haja transcorregut el
termini de prescripció de quatre anys. Al tancament de I'exercici 2010 la Fundació té oberts a inspecció els
quatre últims exercicis en relació amb les seues declaracions de tots els impostos que se li apliquen. El
Tresorer de la Fundació considera que s'han practicat adequadamení les liquidacions deis mencionats
impostos, per la qual cosa, encara en el cas que sorgiren díscrepáncies en la interpretado normativa vigent
peí tractament fiscal atorgat a les operacions, els eventuals passius resultants, en cas de materialítzar-se,
no afectarien de manera significativa ais comptes anuals abreujats adjunts.

10. Ingressos i despeses

a) Ingressos per l'activitat propia

Els ingressos per l'activitat propia de la Fundació durant I'exercici 2010 corresponen a:

2010 2009

Subvenció UJI

Prestació de servéis a la UJI

Ingressos de quotes d'usuaris

26.010,00
0,00

150,00

26.010,00

0,00
120,00

Total 26.160,00 26.130,00

Els ingressos de quotes d'usuaris responen a quotes rebudes en concepte de matrícula deis cursos
semínaris que realitza la Fundació.

Fundació Germá Colón Doménech
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b) Altres despeses d'explotació

La composíció de l'epígraf "Altres despeses d'explotació" del compte de perdues i guanys abreujat de
I'exercici 2010 adjunt és la següent:

Conceoie 2010 2009

Professionals independents 2.155,22 0,00
Honoraris conferenciants 4.767,44 5.550,00
Assessoria 1.053,85 958,15
Transports 18,51 116,59
Servéis bancaris i semblants 0,00 10,34
Publicitat i difusió cursos 481,54 447,76
Allotjament i manutencíó conferenciants 293,17 341,16
Desplagament conferenciants 144,55 1.248,19
Col-laboracions editorials 8.594,25 7.344,51
Material d'oficina 217,50 174,40
Altres consums 9,12 77,56
Taxes 181,51 359,39

Total 17.916,66 16.628,05

c) Carregues socials

L'epígraf "Carregues socials" del compte de resultats de I'exercici 2010 i 2009 adjunt correspon en la seua
totalitat a la despesa per Seguretat Social a carree de la Fundado.

11. Composició del Patronat

La composició del Patronat de la Fundació Germá Colón Doménech, Fundació de la Comunitat Valenciana, a 31
de desembre de 2009, és la següent:

President:

Sr. Vicent Climent Jordá

Director executiu:

Prof. Dr. Germá Colón Doménech

Vicepresident:
Sr. Andrés Colón-Rinaldi

Secretari:

Prof. Dr. Tomás Martínez Romero

Tresorer:

Prof. Dr. Santiago Fortuno Llorens

Vocals:

Prof. Dr. Lluís Gimeno Betí

Prof. Dr. Vicent García Edo
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12. Liquidado del pressupost de I'exercici 2010

A continuació es presenta Pestat de liquidado del pressupost d'ingressos i despeses de I'exercici 2010:

OPERACIONS DE FUNCIONAMENT

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
DESPESES PRESSUPOSTÁRIES

PRESSUPOST REALITZACIÓ DESVIACIO

4. Despeses de personal 4.211.96 3.642,03 -569,93

5. Amortitzacions, provisions i altres despeses 22.798,04 17.916,66 -4.881,38

TOTALS DESPESES OPERACIONS FUNCIONAMENT 27.010,00 21.558,69 -5.451,31

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS
INGRESSOS PRESSUPOSTARIS

PRESSUPOST REALITZACIÓ DESVIACIO

2. Quotes d'usuaris i afíliats 1.000.00 150,00 -850,00

3. Ingressosde promocions, patrocinadors icol-laboracions
4. Subvencions, donacions i llegats imputats al resultat 26.010.00 26.010,00 0,00

TOTAL INGRESSOS OPERACIONS DE FUNCIONAMENT 27.010,00 26.160,00 -850,00

RESULTAT OPERACIONS DE FUNCIONAMENT 0,00 4.601,31 -4.601,31

OPERACIONS DE FONS

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES DESPESES PRESSUPOSTÁRIES

PRESSUPOST REALITZACIÓ DESVIACIO

3. Augment d'existéncies
5. Augment de tresoreria
6. Augmentde capital en funcionament

0,00 7.999,99 7.999,99

27.010,00 26.160,00 -850,00

0,00 1.708,54 1.708,54

TOTALS DESPESES OPERACIONS DE FONS 27.010,00 35.868.53 8.858,53

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS INGRESSOS PRESSUPOSTARIS

PRESSUPOST REALITZACIÓ DESVIACIO

3. Disminució de I' immobilitzat:

c) Immobilitzacions materials

6. Disminució de tresoreria 27.010,00 31.267,22 -3.257,22

7. Disminució de capital en funcionament

TOTAL INGRESSOS OPERACIONS DEFONS 27.010,00 31.267.22 -3.257,22

SALDO OPERACIONS DE FONS 0,00 -4.601,31 4.601,31

A 31 de desembre de 2010, la Fundació mostra un excedent positiu de 4.601,31 euros en el compte de resultats
abreujada de I'exercici 2010 adjunt. La liquidado del pressupost de I'exercici així com de la resta del contingut
d'aquests comptes anuals abreujats serán presentades al Protectorat de la Fundació dins deis sis primers mesos
de I'exercici 2011, tal com estableix la normativa vigent detallada.

Les causes de les desviacions entre el Pía d'Actuació Inicial i l'execució d'aquest a 31 de desembre de 2010
queden detallades en l'Annex Id'aquesta memoria abreujada.
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A continuado es presenta l'estat de liquidació del pressupost d'ingressos i despeses de I'exercici 2009:

OPERACIONS DE FUNCIONAMENT

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEDESPESES
DESPESES PRESSUPOSTÁRIES

PRESSUPOST REALITZACIÓ DESVIACIO

4. Despeses de personal 3.850,00 4.125,19 275,19

5. Amortitzacions, provisions i altres despeses 24.160,00 16.628,05 -7.531,95

TOTALS DESPESES OPERACIONS FUNCIONAMENT 28.010,00 20.753,24 -7.256,76

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS
INGRESSOS PRESSUPOSTARIS

PRESSUPOST REALITZACIÓ DESVIACIO

2. Quotes d'usuaris i afiliats 2.000,00 120,00 -1.880,00
3. Ingressosde promocions, patrocinadors i col-laboracions
4. Subvencions, donacions i llegats imputats al resultat 26.010,00 26.010,00 0,00

TOTAL INGRESSOS OPERACIONS DE FUNCIONAMENT 28.010,00 26.130,00 -1.880,00
RESULTAT OPERACIONS DE FUNCIONAMENT 0,00 5.376,76 5.376,76

OPERACIONS DE FONS

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEDESPESES DESPESES PRESSUPOSTÁRIES

PRESSUPOST REALITZACIÓ DESVIACIO

5. Augment de tresoreria
6. Augment de capital en funcionament

28.010,00 26.130,00 -1.880,00

1.903,61 1.903,61

TOTALS DESPESES OPERACIONS DE FONS ,00 28.033,61 23,61

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS INGRESSOS PRESSUPOSTARIS

PRESSUPOST REALITZACIÓ DESVIACIO

3. Disminució de F immobilitzat:

c) Immobilitzacions materials

6. Disminució de tresoreria 28.010,00 22.656,85 -5.353,15
TOTAL INGRESSOS OPERACIONS DE FONS ,00 22.656,85 -5.353,15

SALDO OPERACIONS DE FONS -5.376,76 -5.376,76

Fundació Germá Colón Doménech
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13. Pressupost detallat de I'exercici 2011

I pressupost de la Fundació per a I'exercici 2011 és el següent:

DESPESES INGRESSOS

OPERACIONS DE FUNCIONAMENT OPERACIONS DE FUNCIONAMENT

1. Ajudes monetáries
a) Ajudes monetáries
b) Despeses per col-laboracions i de l'órgan govern

2. Consumsd'explotació
3. Despeses del personal
4. Dotacions per a amortitzacions de l'immobilitzat
5. Altres despeses
6. Variadodeis provisions de l'activitat i perdues de eré.
7. Despeses financeres i altres despeses assimilades
8. Despeses extraordinarias
9. ImDOStsobre societats

0,00

0,00

0,00

0,00

4.001,36

0,00
19.707,64

0,00

0,00

0,00
0,00

1. Ingressos de l'entitat per l'activitat propia:
a) Quotes d'usuaris i afiliats
b) Ingressos de pros, patrocinadors i col-laborad
c) Subvencions, donac. i llegats imputats al resul.

2. Vendes i altres ingressos ordinaris de l'act. mere.
3. Altres ingressos
4. Ingressos financers
5. Ingressos extraordinaris

23.709,00

300,00

0,00

23.409,00

0,00

0,00
0,00

0,00

TOTALS DESPESES OPERACIONS DE

FUNCIONAMENT 23.709,00

TOTAL INGRESSOS OPERACIONS DE

FUNCIONAMENT 23.709,00

SALDO DELS OPERACIONS DE FUNCIONAMENT 0,00

DESPESES INGRESSOS

OPERACIONS DE FONS OPERACIONS DE FONS

1. Disminució de subvencions, donacions i llegats de
capital i altres 0,00 1. Aportacions de fundadors i associats 0,00
2. Augment d'lmmobilitzat: 0,00 2. Augment de subvencions, donacions i llegats... 0,00

a) Despeses d'esíabliment i formalització de deutes 0,00 3. Disminució d'immobilitzat: 0,00
b) Béns del Patrimoni Historie 0,00 a) Despeses d'establiment i formalitzacióde de 0,00
c) Immobilitzat Material 0,00 b) Béns del PatrimoniHistorie 0,00
d) Immobilitzat Immaterial 0,00 c) Immobilitzat Material 0,00

3. Auament d'existéncies 0,00 d) Immobilitzat Immaterial 0,00
4. Augment d'inversions financeres 0,00 4. Disminució d'existéncies 0,00
5. Augment de tresoreria 23.709,00 5. Disminució d'inversions financeres 0,00
6. Augment de capitalen funcionament 0,00 6. Disminució de tresoreria 23.709,00
7. Disminució de provisions per a cingles i despeses 0.00 7. Disminució de capitalen funcionament 0,00
8. Disminució de deutes 0,00 8. Augment de provisions per a cingles i despeses 0,00

9. Auqment de deutes 0,00

TOTALS DESPESES OPERACIONS DE FONS 23.709,00 TOTAL INGRESSOS OPERACIONS DE FONS 23.709,00

SALDO DELS OPERACIONS DE FONS 0,00

14. Operacions i saldos amb parts vinculades

a) Operacions amb vinculades

El detall d'operacions realitzades amb parts vinculades durant els exercicis 2010 és el següent:

Subvencions rebudes UJI

Euros

26.010,00

Eldetall d'operacions realitzades amb parts vinculades durant els exercicis 2009 és el següent:

Subvencions rebudes UJI

Euros

26.010,00

Fundació Germá Colón Doménech
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b) Saldos amb vinculades

L'import deis saldos en balanc amb vinculades en I'exercici 2009 y 2008 ascendeix a 0,00 euros.

15. Una altra informació

a) Personal

El nombre mitjá de persones empleades durant I'exercici 2010, detallat per genere i categories, és el
següent:

2010

Categories Hómens Dones Total

Auxiliars administratius 0,13 0 0,13

Total 0,13 0 0,13

2009

Categories Hómens Dones Total

Auxiliars administratius 0,17 0 0.17

Total 0,17 0 0,17

b) Retribució i altres prestacions al Patronat i al Tresorer

La Fundació ha satisfet 1.302,00 euros a tres membres del seu Patronat. Aquesta retribució corresponen a
la seua participacio com a ponents en cursos o seminaris realitzats per la Fundació, donada la seua
condició de professors de la Universitat Jaume I.

A 31 de desembre de 2010, la Fundació no té concedit cap préstec o bestreta ais membres del Patronat ni
al Tresorer, ni té contreta cap obligació en materia de pensions o assegurances de vida respecte a aquests.

Fundació Germá Colón Doménech
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ANNEX I: CAUSES DE LES DESVIACIONS ENTRE EL PLA D'ACTUACIÓ I LA SEUA EXECUCIÓ.

Exercici 2010

OPERACIONS DE FUNCIONAMENT

Despeses

Les desviacions en despeses corresponen a les partides següents:

Dins de la partida de despeses 5. Amortitzacions, provisions i altres despeses, la quantitat pressupostada ha
sigut superior a l'efectivament realitzada. Bona part d'aquesta diferencia correspon a que l'estimació feta sobre
la partida d'honoraris de ponents i conferenciants va ser superior al que finalment ha ocorregut.

Ingressos

Les desviacions en ingressos corresponen a les partides següents:

L'excés de previsió en la partida 2. Quotes d'Usuaris, peí fet que es van pressupostar ingressos procedents de
les quotes d'assisténcia ais cursos en una quantitat superior a la que ha sigut obtinguda finalment en 2010.

OPERACIONS DE FONS

En el nostre pressupost les entrades de tresoreria és compensaven amb les eixides i no es va considerar la
variació del capital drculant. En el pressupost tampoc es va considerar l'augment de les existéncies (bestretes a
proveídors). La disminució de tresoreria ha sigut mes elevada que la que es va pressupostar degut
fonamentalment a pagaments no prevists, com el derivat de la bestreta a proveídors.

Exercici 2009

OPERACIONS DE FUNCIONAMENT

Despeses

Lesdesviacions en despeses corresponena les partides següents:

Dins de la partida de despeses 5. Amortitzacions, provisions i altres despeses, la quantitat pressupostada ha
sigut superior a l'efectivament realitzada. Bona part d'aquesta diferencia correspon a que l'estimació feta sobre
la partida d'honoraris de ponents i conferenciants va ser superior al que finalment ha ocorregut.

Ingressos

Les desviacions en ingressos corresponen a les partides següents:

L'excés de previsió en la partida 2. Quotes d'Usuaris, peí fet que es van pressupostar ingressos procedents de
les quotesd'assisténcia ais cursos en una quantitat superior a la que ha sigut obtinguda finalment en 2009.

OPERACIONS DE FONS

En el nostre pressupost les entrades de tresoreria és compensaven amb les eixides i no es va considerar la
variació del capital drculant. Com que es va pressupostar un volum de gastos superior al finalment realitzat, la
disminució de tresoreria ha sigut inferior a la inicialment pressupostada.

Castelló de la Plana, 21 de mar? de 2011.

Fundació Germá Colón Doménech
Memoria abreujada del exercici anual acabat el 31/12/2010

20



Formulació de comptes anuals abreujats

La formulació deis presents comptes anuals abreujats de Fundació Germá Colón Doménech, Fundació de la
Comunitat Valenciana ha sigut realitzada peí Tresorer de la Fundació Germá Colón Doménech, en data 21 de
marc de 2011, per a ser sotmeses a l'aprovació del Patronat. Els comptes suara esmentats que consten de
balang de situació abreujat, compte de perdues i guanys abreujat i memoria abreujada, están numerats de la
página 1 a la 21 i están firmades peí Tresorer.

Sr. Santiago FortuñO'L'fbrens
Tresorer

Castelló de la Plana, 21 de marg de 2011
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CERTIFICAT D’APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS DE L’EXERCICI 2010  
DE LA 

FUNDACIÓ GERMÀ COLÓN DOMÉNECH, FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
PEL 

PATRONAT 
 
 
 
 
 
 
 

En Tomás Martínez Romero, com a Secretari de la Fundació Germà Colón Domènech, Fundació 
de la Comunitat Valenciana 

 
 
CERTIFIQUE que el Patronat de la Fundació Germà Colón Domènech, en sessió celebrada el 

dia 15 d’abril de 2011, va acordar l’ aprovació dels COMPTES ANUALS corresponents a l’exercici 
2010 de la FUNDACIÓ GERMÀ COLÓN DOMÉNECH, FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA, les 
principals magnituds de la qual en euros són: 

 
 

ACTIU CORRENT 20.153,37 

TOTAL ACTIU 20.153,37 

PATRIMONIO NET 18.166,48 

PASSIU CORRENT 1.986,89 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 20.153,37 

EXCEDENT DE L’EXERCICI 4.601,31 
  

 
 
 
 
 

 
Que durant l´exercici 2010 s´ha generat un excedent positiu de 4.601,31 euros que es destinarà 

a augmentar el remanent en 4.601,31 euros. 
 
Perquè així conste, als efectes que procedisca, expedisc el present certificat, emès amb 

anterioritat a l’aprovació de l’acta, amb el vistiplau del President, a Castelló a 15 d’abril de 2011. 
 
 
 
 
El Secretari 

 Vº Bº 
El President, 

 
 
 
 
 
 
 
Tomás Martínez Romero 

  
 
 
 
 
 
 

Vicent Climent Jordà 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

CERTIFICAT D’APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS DE L’EXERCICI 2010 
DE LA 

FUNDACIÓ GERMÀ COLÓN DOMÈNECH, FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
PEL 

CONSELL SOCIAL 
 
 
 

D. José Muñoz Castillo, com a Secretari del Consell Social de la Universitat Jaume I de Castelló, 
 
 
CERTIFIQUE que, conforme al previst en l’article 14.2) de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de 

desembre, d’Universitats, així com l’article 3.g) de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de Consells Socials de 
les Universitats Pùbliques Valencianes, el Ple d’aquest Consell Social, en sessió celebrada el 
día 15 d’ abril de 2011, va acordar l’aprovació dels COMPTES ANUALS corresponents a l’exercici 
2010 de la FUNDACIÓ GERMÀ COLÓN DOMÈNECH, FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA, les 
principals magnituds de la qual en euros són:  

 
 
 

ACTIU CORRENT 20.153,37 

TOTAL ACTIU 20.153,37 

PATRIMONIO NET 18.166,48 

PASSIU CORRENT 1.986,89 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 20.153,37 

EXCEDENT DE L’EXERCICI 4.601,31 
  

 
 
 
Perquè així conste, als efectes que procedisca, expedisc el present certificat, emès amb 

anterioritat a l’aprovació de l’acta, amb el vistiplau del President, a Castelló a 15 d’abril de 2011. 
 
 
 
 
El Secretari 

 Vº Bº 
El President, 

 
 
 
 
 
 
D. José Muñoz Castillo 

  
 
 
 
 
 

D. Rafael Benavent Adrián 
 


