MEMÒRIA 2018/19

1. Activitat de la fundació
Foment del Bàsquet, Fundació Privada és va constituir per temps indefinit segons consta
en escriptura pública de data 20 d’octubre de 1.994, amb l’objecte de promoure l’esport
del bàsquet i dels varis campionats, partits, lligues, copes i altres esdeveniments (de
competició, d’entrenament, de formació i/o de divulgació) d’aquell esport, promoció que
afectarà o podrà afectar a totes les categories masculines o femenines i que es
desenvoluparà directament mitjançant tenir cura de la responsabilitat directa d’actes i/o
partits, o indirectament mitjançant realitzar activitats de patrocini o canalització de
patrocinis, fins i tot de suport de jugadors i tècnics.
En aquest darrer exercici econòmic, s’han mantingut totes les accions habituals, de
col·laboració amb Bàsquet Manresa, SAE, per tots els conceptes no relacionats amb els
jugadors professionals, que inclou el programa “Programa d’apropament del Bàsquet i
els seus Valors a les Escoles” amb l’objectiu de fer arribar als joves i infants de la
Catalunya Central l’afecció per la pràctica de l’esport en general i el bàsquet en
particular.
Es promou la pràctica de l’esport del bàsquet entre els nens més joves de la ciutat, a
través de convenis amb les escoles privades i públiques de la ciutat.
S’han realitzat, conjuntament amb Bàsquet Manresa, SAE col·loquis amb els tècnics i
jugadors de Bàsquet Manresa, rebent tots ells un obsequi, així com invitacions per poder
assistir als partits de bàsquet del primer equip de Bàsquet Manresa, SAE, que aquest
any ha disputat a la Lliga ACB.
S’ha continuat mantenint el Museu del Bàsquet Manresà. Aquest Museu pretén ser punt
de trobada de tots els clubs i entitats esportives manresanes que tenen el bàsquet com
a esport principal. En aquest espai podem trobar objectes i records de totes les entitats
representades. Com a àmbit de trobada, també serveix com a marc de xerrades i
reunions del món del bàsquet.
S’ha mantingut el suport a les activitats de la secció esportiva Bàsquet Manresa 2015
donant aixopluc a uns 240 nois i noies entre jugadors i monitors d’un total de vint equips,
repartits entre 1 equip femení, 12 de masculins i 7 de l’Escola del Bàsquet.
Les activitats s’han desenvolupat en diferents pavellons esportius de la ciutat: Pavelló
Nou Congost i Pavelló del Nou Complex del Congost.
A part de l’activitat purament competitiva i d’entrenaments, el club organitza al llarg de
la temporada diferents activitats, algunes adreçades a la gent del club i d’altres obertes
a la ciutat.
S’ha mantingut el suport econòmic de beques per estudis i formació d’alguns dels
jugadors dels equips de Bàsquet Manresa 2015 més necessitats.

Torneig del Camí Ignasià
El 13 i 14 d’ abril de 2019, l’entitat va col·laborar amb l’Ajuntament i altres entitats
en la organització del primer torneig de bàsquet del Camí Ignasià. Va ser una
trobada d’equips de PreMini manresans i de d’altres zones d’Espanya,
relacionades totes amb el Camí Ignasià, que van disputar diferents partits tot el
cap de setmana. Aquest és un torneig que tot i mantenir la competitivitat pretén
ser una festa participativa i no competitiva, i al llarg dels dos dies els nens/es a
part de jugar a bàsquet, gaudeixen de la convivència amb nens/es d’altres equips
i d’altres comunitats autònomes.
La Fundació ha destinat a ajuts econòmics directes 613.405,37€, repartits de la següent
manera:

4.797,75€ a clubs de la Catalunya Central amb qui col·labora
17.028,46€ en manutenció, lloguers i estudis a tècnics i jugadors que es troben en
formació.

2. Bases de presentació dels comptes anuals
a) Imatge fidel:
Els comptes anuals adjunts s’han fet a partir dels registres de comptabilitat de la Societat
i es presenten, en línies generals, d’acord amb l’adaptació del Nou Pla General de
Comptabilitat per a Fundacions, amb l’objecte de mostrar, en tots els aspectes
significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Fundació i dels
resultats de les seves operacions durant l’exercici.
c) Comparació de la informació:
Els comptes anuals dels exercicis 2017-18 i 2018-19 s’han formulat a través de
l’aplicació de criteris uniformes de valoració, agrupació i classificació, de forma que la
informació que es presenta es homogènia i comparable.
Els imports monetaris que figuren en la present memòria s’expressen en euros.

3. Excedent de l'exercici
En l’exercici 2018-2019, el resultat ha estat positiu de SETANTA-SET MIL QUATRECENTS QUARANTA-UN AMB TRENATA-CINC (77.441,35€)
Bases de repartiment
Excedent de l'exercici
Total base de repartiment = Total distribució
Distribució a
Fons dotacionals
Romanent
Excedents pendents d'aplicació en activitats fundacionals
Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors
Total distribució = Total base de repartiment

Exercici 2018/19
77.441,35€
Exercici 2017/18

77.441,35€

4. Normes de valoració
e) Valors negociables i altres inversions financeres anàlogues, amb distinció entre
curt i llarg termini.
Cartera de valors a llarg termini: Figuren valorades al seu cost d’adquisició
f) Crèdits no derivats de les activitats, amb distinció entre curt i llarg termini.
Altres crèdits: Figuren valorats pel seu valor nominal, i en general, es classifiquen
en deutes a llarg o a curt termini si el seu venciment es superior o inferior a dotze
mesos.
k) Deutes, amb distinció entre curt i llarg termini.
Altres deutes: Figuren valorats pel seu valor nominal, i en general, es classifiquen
en deutes a llarg o a curt termini si el seu venciment es superior o inferior a dotze
mesos.
n) Ingressos i despeses.
Es registren en general atenent al principi de la data del fet, i al de correlació
entre ambdós.
5. Actiu immobilitzat, exclosos els béns del patrimoni històric i cultural
No s’han realitzat moviments.

8. Subvencions, donacions i llegats
En l’apartat B.d) Subvencions, donacions i llegats de capital traspassats a
resultat figuren les aportacions rebudes per adhesions a la nostra fundació per
col·laborar amb l’objecte de la Fundació Privada Foment del Bàsquet, segons consta
en els seus estatuts, lliurant donatius per un total de CENT SETANTA MIL NOUCENTS VINT-I-SIS AMB SETANTA-TRES EUROS (170.926,73€).

9. Deutes més significatius
Es mantenen els dos préstecs de l’any passat:


S’ha refinançat el préstec amb Catalunya Caixa que tenia venciment final 28
de febrer de 2023 amb un import pendent de 320.000,00 € per un de nou amb
BBVA, pel mateix import i venciment final a 30 de maig de 2034
També es manté:



El deute amb Aigües de Manresa per import de 945.508,16€ a llarg termini i de
117.357,52€ a curt termini, amb venciment el 31/3/2028.

11. Fons Propis
Degut a la despesa extraordinària de 1.600.000,00€, derivada del registre del
deteriorament del crèdit concedit a Bàsquet Manresa, S.A.D. de l’any passat, els FFPP
de la Fundació van quedar negatius. Malgrat això, la Fundació no ha incomplert en cap
cas amb els seus compromisos de pagament i compta amb les aportacions rebudes
anualment de l’Entitat Manresa E.B., i que al 2018-2019 han estat de 200.000,00€,
comptant amb la seva col·laboració fins al moment que finalitzi el pagament dels
deutes contrets.
12. Ingressos i despeses
12.3. Desglossament de la partida 4.b del deure del compte de resultats , «Càrregues
socials:
Tot l’import correspon a la seguretat social, a càrrec de l’empresa dels sous i
salaris reflectit en la partida 4.a.
13. Aplicació d’elements patrimonials a finalitats pròpies
Durant l’exercici la Fundació ha tingut uns ingressos corrents de 174.821,93€ dels
que s’han destinat 73.257,82€ (41,90%) a les finalitats de la Fundació de la
promoció i difusió del bàsquet i suport a entitats relacionades amb aquest esport,
especialment els equips del Bàsquet Manresa 2015 i el suport a l’entitat Bàsquet
Manresa SAD, un dels principals referents del nostre esport a tot Catalunya.

