
Fundaci6 Privada 
Lliga Catalana 

d'Ajuda Oncologica 
(Oncolliga) 

Comptes Anuals Abreujats 
31 de desembre de 2012 

(Juntamenl amb I'lnforme d'Audilorial 



KPMG Auditores, S.L. 
Torre Reaha 
Pla,a d'Europa, 41 
08908 L'Hospitaiet de Llobregat 
Barcelona 

Inform. d'Audiloria de Comptes Anuals Abreujats 

A I Patronat de 
Fundaci6 Privada L1iga Catalana d'Ajuda Oncologica (Oncolliga) 

Hem auditat els comptes anuals abreujats de Fundaci6 Privada Lliga Catalana d' Ajuda 
Oncologica (Ia Fundaci6), que comprenen el balany abreujat a 31 de desembre de 2012, el 
compte de perdues i guanys abreujat, I'estat abreujat de canvis en el patrimoni net i la memoria 
abreujada corresponents a I'exercici anual finalitzat en aquesta data, EI Patron at de la Fundaci6 
es responsable de la formulaci6 deJs comptes anuals abreujats de la Fundaci6, d'acord amb el 
marc normatiu d'informaci6 financera aplicable a I'entitat (que s'identifica en la nota 2 de la 
memoria abreujada adjunta) i, en particular, amb els principis i criteris comptables que hi conte, 
La nostra responsabilitat es expressar una opini6 sobre els esmentats comptes anuals abreujats en 
el seu conjunt, basada en el treball realitzat d'acord amb la normativa reguladora de I'activitat 
d'auditoria de comptes vigent a Espanya, que requereix I'examen, mitjanyant la realitzaci6 de 
proves selectives, de I'evidencia justificativa deJs comptes anuals abreujats i l'avaluaci6 de si la 
seva presentaci6, els principis i criteris utilitzats i les estimacions realitzades, estan d'acord amb 
el marc normatiu d'informaci6 financera que resulta d'aplicaci6. 

Segons la nostra opini6, els comptes anuals abreujats de I 'exercici 2012 adjunts expressen, en 
tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni ide la situaci6 financera de Fundaci6 
Privada L1iga Catalan a d'Ajuda Oncologica (Oncolliga) a 31 de desembre de 2012, aix; com de Is 
resultats de les seves operacions corresponents a I'exercici anual finalitzat en aquesta data, de 
conform;tat amb el marc normatiu d ' informaci6 financera que restllta d'aplicaci6 i, en particular, 
amb els principis i criteris comptables en ell continguts. 
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FUNDACIO PRIVADA LLiGA CATALANA D'AJUDA ONCOLOGICA (ONCOLLlGA) 

Balan~os Abreujats 

31 de desembre de 2012 i 2011 


(Expressats en euros) 

Actiu Nota 2012 2011 

Immobilitzat material 
Inversions finance res a lIarg termini 

Total actius no corrents 

Existencies 
Usuaris, patrocinadors i deutors de les 

activitats i altres comptes a cobrar 
Efectiu i altres actius liquids equivalents 

Total actius corrents 

Total actiu 

Nota 5 
Nota 9 

Nota 9 

72.302 
3.550 

75.852 

7.293 

214.242 
14.512 

236.047 

311.899 

65.736 
5.440 

71.176 

2.410 

277.117 
45.736 

325.263 

396.439 

La memoria adjunta forma part integrant dels Comptes Anuals Abreujats de I'exercici 2012. 



FUNDACIO PRIVADA LUGA CATALANA D'AJUDA ONCOLOGICA (ONCOLLlGA) 


Balan«;os Abreujats 

31 de desembre de 2012 i 2011 


(Expressats en euros) 


Patrimoni Net i Passiu Nota 2012 2011 

Fons propis 
Fons Fundacional 

Fons dotacional 

Excedents d'exercicis anteriors 

Excedent de I'exercici 


Subvencions, donacions i lIegats rebuts 

Total patrimoni net 

Deutes a curt termini 
Deutes amb entitats de credit 
Altres deutes a curt termini 

Creditors per activitats i Altres comptes a pagar 
Creditors diversos 
Personal (remuneracions pendents de pagament) 
Altres deutes amb les Administracions Publiques 
A comptes d'usuaris 

Total passius corrents 

Total patrimoni net i passiu 

Nota 10 

Nota 11 

Nota 13 

Nota 13 

Nota 15 

156.200 156.200 
(74.204) (75.553) 
(79.220) 1.349 

23.026 126.179 

25.802 

197.014 
18.557 

20.325 
14.776 
32.697 

2.728 

208.175 

107.182 
13.667 

22.884 
15.476 
29.055 

286.097 188.264 

311.899 396.439 

La memoria adjunta forma part integrant dels Comptes Anuals Abreujats de I'exercici 2012. 



FLINDACI6 PRIVADA LLiGA CATALANA D'AJUDA ONCOLOGICA (ONCOLLlGA) 

Comptes de Perdues i Guanys Abreujats 
corresponents als exercicis anuals acabats en 

31 de desembre de 2012 i 2011 

(Expressats en euros) 

Nota 2012 

Ingressos per les activitats Nota 18 780.311 
Ajusts concedits i altres despeses Nota 18 (40.621) 
Aprovisionaments Nota 18 (58.971) 

Despeses de personal 
Altres despeses d/explotaci6 

Nota 18 (574.310) 
(163.287) 

Amortitzaci6 de nmmobilitzat Nota 5 (11.613) 
Altres resultats (99) 

Resultat d/explotaci6 (68.590) 

Ingressos financers 30 
Despeses finance res (10.660) 

Resultat financer (10.630) 

Resultat abans d'impostos (79.220) 
Impostos sobre beneficis Nota 15 

Resultat de I/exercici procedent d'operacions 
continuades (79.220) 

2011 

845.803 
(47.152) 
(53.698) 

(546.093) 
(180.998) 

(11.075) 
1.268 

8.055 

40 
(6.746) 

(6.706) 

La memoria adjunta forma part integrant dels Comptes Anuals Abreujats de I'exercici 2012. 

1.349 

1.349 



FUNDACI6 PRIVADA LLiGA CATALANA D'AJUDA ONCOLOGICA (ONCOLLlGA) 

Estats Abreujats de Canvis en el Patrimoni Net 
corresponents als exercicis anuals acabats en 

31 de desembre de 2012 i 2011 

A) Estats d'ingressos i Despeses Reconeguts 

(Expressats en euros) 

2012 2011 

Resultat del compte de perdues i guanys (79.220) 1.349 

Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net 
Subvencions, donacions i lIegats 

Efecte impositiu 

23.026 
126.179 

Total ingressos i despeses imputats directament en el 
patrimoni net 23.026 126.179 

Transferencies al compte de perdues i guanys 
Subvencions, donacions i lIegats 

Efecte impositiu 

(126.179) (92.069) 

Total transferencies al compte de perdues i guanys (126.179) (92.069) 

Total d'ingressos i despeses reconeguts (182.373) 35.459 

La memoria adjunta forma part integrant dels Comptes Anuals Abreujats de I'exercici 2012. 



FUNDACI6 PRIVADA LliGA CATALANA D'AJUDA ONCOLOGICA (ONCOLlIGA) 

Estats Abreujats de Canvis en el Patrimoni Net 
corresponents als exercicis anuals acabats en 

31 de desembre de 2012 i 2011 

B) Estat Abreujat Total de Canvis en el Patrimoni Net 
per I'exercici anual acabat en 31 de desembre de 2012 

(Expressat en euros) 

Dotaci6 
Fundacional 

Fons 
dotacionals 
pendents de 
desemborsar 

Excedents 
d'exercicis 
anteriors 

Resultat de 
I'exercici 

Subvencions, 
donacions i 

lIegats rebuts Total 

Saldo a 1 de gener de 2012 156.200 (75.553) 1.349 126.179 208.175 

Ingressos i despeses reconeguts 
Operacions amb patrons 

Desemborsaments de fons dotacionals 
Distribuci6 de I'excedent de I' exercici anterior 

Reserves 1.349 

(79.220) 

(1.349) 

(103.153) (182.373) 

Saldo a 31 de desembre de 2012 156.200 (74.204) (79.220) 23.026 25.802 

La memoria adjunta forma part integrant dels Comptes Anuals Abreujats de I'exercici 2012. 



FUNDACI6 PRIVADA LLiGA CATALANA D'AJUDA ONCOLDGICA (ONCOLLlGA) 

Estats Abreujats de Canvis en el Patrimoni Net 
corresponents als exercicis anuals acabats en 

31 de desembre de 2012 i 2011 

B) Estat Abreujat Total de Canvis en el Patrimoni Net 
per I'exercici anual acabat en 31 de desembre de 2011 

(Expressat en euros) 

Dotaci6 
Fundacional 

Fons 
dotacionals 
pendents de 
desemborsar 

Excedents 
d'exercicis 
anteriors 

Resultat de 
I'exercici 

Subvencions, 
donacions i 

lIegats rebuts Total 

Saldo a 1 de gener de 2011 156.200 (6.000) (76.466) 913 92.069 166.716 

Ingressos i despeses reconeguts 
Operacions amb patrons 

Desemborsaments de fons dotacionals 
Distribuci6 de I'excedent de I' exercici anterior 

Reserves 

6.000 

913 

1.349 

(913) 

34.110 35.459 

6.000 

Saldo a 31 de desembre de 2011 156.200 (75.553) 1.349 126.179 208.175 

La memoria adjunta forma part integrant dels Comptes Anuals Abreujats de I'exercici 2012. 



FUNDACIO PRIVADA LLiGA CATALANA D'AJUDA ONCOLOGICA (ONCOLLlGA) 


Memoria dels Comptes Anuals Abreujats 


31 de desembre de 2012 


(1) Naturalesa, Activitats de la Fundaci6 

Fundaci6 Privada Lliga Catalana d'Ajuda Oncologica (Oncolliga) (en endavant la Fundaci6) 
es va constituir el dia 30 de desembre de 2003 i esta regida pels seus propis estatuts i 
regulada per la Llei 5/2001 de 2 de maig de la Generalitat de Catalunya. 

La Fundaci6, es una entitat sense afany de lucre, que te per finalitat principal la lIuita 
contra les malalties oncologiques. La seva creaci6 respon a la necessitat d'omplir un buit 
que existeix i aconseguir que la lIuita contra el cancer a Catalunya tingui un unic model 
consensuat per donar una millor res posta ales necessitats de la Comunitat. 

EI treball de la Fundaci6 es centra en els segOents objectius : 

- Oferir un espai per a prevenir, tractar i eradicar la malaltia. 

- CoHaborar i executar activitats per donar a coneixer a la poblaci6 la problematica de la 
malaltia oncologica respecte a les causes de la mateixa i la seva prevenci6. 

- Fomentar i promoure campanyes d' informaci6, sensibilitzaci6, educaci6 i prevenci6 de 
la malaltia dirigides a col·lectius de risc, segons la normativa de la Organitzaci6 Mundial 
de la Salut (OMS). 

- Donar informaci6, orientaci6 i suport de tot tipus (social, psicologic, 
acompanyament...) als pacients amb cancer i ales seves families mitjan~ant l'actuaci6 
de professionals i voluntaris per tal d'afrontar les conseqOEmcies que comporta la 
malaltia per a I'afectat i el seu entorn. 

- Our a terme activitats de rehabilitaci6 fisica, psiquica 0 social en actuacions individuals, 
de grup 0 en grups d'auto ajuda. 

Per a dur a terme les finalitats establertes la Fundaci6 promou, en totes les formes que 
considera adients i necessaries, la figura del voluntariat com a pe~a basica i determinant 
del seu desenvolupament. 

Entre les activitats desenvolupades per Oncolliga volem fer esment a la gesti6 del Centre 
de Rehabilitaci6 per a Laringectomitzats (CRL), que ens ha confiat Unnim. 

(2) Bases de presentaci6 

(a) Imatge fidel 

Eis comptes anuals abreujats s' han formulat a partir dels registres comptables de la 
Fundaci6 i s'han preparat d'acord amb la legislaci6 mercantil vigent iamb les 
normes i principis establerts en el Pia de Comptabilitat de les Fundacions i les 
Associacions subjectes a la legislaci6 de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel 
Decret 259/2008 de 23 de desembre, amb I' objecte de mostrar la imatge fidel del 
patrimoni i de la situaci6 financera al 31 de desembre de 2012 i dels resultats de les 
seves operacions i dels canvis en el patrimoni net corresponents a I'exercici acabat 
en I' esmentada data. 

(Continua) 
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FUNDACIO PRIVADA LLiGA CATALANA D'AJUDA ONCOLOGICA (ONCOLUGA) 


Memoria de Is Comptes Anuals Abreujats 


Eis membres del Patronat de la Fundaci6 estimen que els comptes anuals abreujats 
de I' exercici 2012 seran aprovats sense cap mena de modificaci6. 

(b) Moneda funcional i moneda de presentaci6 

Eis comptes anuals abreujats es presenten en euros, arrodonits a la unitat mes 
propera, que es la moneda funcional ide presentaci6 de la Fundaci6. 

(c) Comparaci6 de la informaci6 

Eis comptes anuals abreujats presenten a efectes comparatius, amb cadascuna de 
les partides del balan~ abreujat, del compte de perdues i guanys abreujat, de I'estat 
abreujat de canvis en el patrimoni net i de la memoria abreujada, a mes de les xifres 
de I'exercici 2012 les xifres corresponents a I'exercici anterior, que formaven part 
dels comptes anuals abreujats de I'exercici 2011 aprovats pel Patronat el13 de juny 
de 2012. 

(3) Distribuci6 de Resultats 

La distribuci6 del resultat de I'exercici finalitzat el 31 de desembre de 2011, aprovada pel 
Patronat el 13 de juny de 2012, va consistir en el seu traspas integre a excedents 
d'exercicis anteriors. 

La proposta d'aplicaci6 de les perdues de I'exercici 2012 de la Fundaci6 a presentar al 
Patronat es com segueix: 

Euros 

Base d' aplicaci6 

(79.220)Resultat de I'exercici 

Aplicaci6 

(79.220)Excedents d'exercicis anteriors 

D'acord amb I'article 33 de la Llei 5/2001 de Fundacions, haura de ser destinat a la 
realitzaci6 dels fins fundacionals almenys el 70% de les rendes 0 qualsevol altre ingres net 
que, previa deducci6 d'impostos, obtingui la Fundaci6, havent de destinar la resta, 
deduIdes les despeses realitzades per a l'obtenci6 d'aquestes rendes 0 ingressos, a 
incrementar la dotaci6 fundacional 0 les reserves. Aquesta destinaci6 haura de fer-se 
efectiva en el termini de tres exercicis, a comptar des de I'inici del seglient al de 
l'acreditaci6 comptable, a excepci6 dels suposits en que el Protectorat hagi autoritzat un 
termini diferent. 

(Continua) 
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FUNDACIO PRIVADA LLiGA CATALANA D'AJUDA ONCOLOGICA (ONCOLLlGA) 


Memoria dels Comptes Anuals Abrel1jats 


(4) Normes de Registre i Valoraci6 

(a) Immobilitzat material 

(i) Reconeixement inicial 

Eis actius inclosos en I'immobilitzat material figuren comptabilitzats en el seu 
preu d'adquisici6. L'immobilitzat material es presenta en el balan~ de situaci6 
pel seu valor de cost minorat en I' import de les amortitzacions i correccions 
valoratives per deteriorament acumulades. 

Eis bens d'immobilitzat rebuts en concepte d'aportaci6 no dineraria de capital 
es valoren pel seu valor raonable en el moment de l'aportaci6. 

Les inversions de caracter permanent realitzades en immobles arrendats per 
la Fundaci6 mitjan~ant un contracte d'arrendament operatiu es classifiquen 
com a immobilitzat material. Les inversions s'amortitzen durant el termini 
menor de la seva vida uti! 0 el termini del contracte d'arrendament. 

(0) Amortitzacions 

L'amortitzaci6 dels elements d'immobilitzat material es realitza distribuint el 
seu import amortitzable de forma sistematica al lIarg de la seva vida util. A 
aquests efectes s'enten per import amortitzable el cost d'adquisici6 menys el 
seu valor residual. La Societat determina la despesa d'amortitzaci6 de forma 
independent per a cada component, que tingui un cost significatiu en relaci6 
amb el cost total de I'element i una vida utH diferent de la resta de I'element. 

L'amortitzaci6 deIs elements de I'immobilitzat material es determina 
mitjan~ant l'aplicaci6 de Is criteris que es mencionen a continuaci6: 

Metode Anys de vida 
d'amortitzaci6 util estimada 

InstaHacions tecniques i maquinaria Lineal 12,5 
Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari Lineal 3-12,5 
Altre immobilitzat material Lineal 4-12,5 

La Fundaci6 revisa el valor residual, la vida util i el metode d'amortitzaci6 de 
I'immobilitzat material al tancament de cada exercici. Les modificacions en els 
criteris inicialment establerts es reconeixen com un canvi d'estimaci6. 

(iii) Costos posteriors 

Amb posterioritat al reconeixement inicial de I'actiu, nomes es capitalitzen 
aquells costos incorreguts en la mesura que suposin un augment de la 
capacitat, productivitat 0 allargament de la vida uti I, i s'ha de donar de baixa 
el valor comptable de Is elements substitu'its. En aquest sentit, els costos 
derivats del manteniment diari de I'immobilitzat material es registren en 
resultats a mesura que s'incorren. 

(Continua) 
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FUNDACI6 PRIVADA LliGA CATALANA D'AJUDA ONCOLOGICA (ONCOLLlGA) 

Memoria dels Comptes Anuals Abreujats 

(b) Arrendaments 

(i) Comptabilitat de I'arrendatari 

La Fundaci6 te cedit el dret d'us de determinats actius sota contractes 
d'arrendament. 

Eis arrendaments en els quais el contracte transfereix a la Fundaci6 
substancialment tots els riscos i beneficis inherents a la propietat dels actius 
es classifiquen com arrendaments financers i en cas contrari es classifiquen 
com a arrendaments operatius. 

La Fundaci6 avalua el fons economic dels contractes al objecte de determinar 
I'existencia d'arrendaments implicits. Un contracte es 0 conte un 
arrendament si el compliment de I'acord depen de I'us d'un actiu 0 actius 
espedfics. En aquests cas, la Fundaci6 separa al inici del contracte, en funci6 
dels seus valors raonables, els pagaments i contraprestacions relatius a 
I'arrendament dels corresponents a la resta d'elements incorporats en 
I'acord. Eis pagaments relatius a I'arrendament es registren mitjan~ant 

l'aplicaci6 deIs criteris als quais es fa referencia en aquest apartat. 

Arrendaments operatius 

les quotes derivades dels arrendaments operatius, netes dels incentius 
rebuts, es reconeixen com a despesa de forma lineal durant el termini 
d'arrendament excepte que resulti mes representativa una altra base 
sistematica de repartiment per reflectir mes adequadament el patr6 
temporal de Is beneficis de I'arrendament. 

les quotes d'arrendament contingents es registren com a despesa quan es 
probable que s'incorri en aquestes. 

(c) Instruments financers 

(i) Classificacio i separacio d'instruments financers 

Eis instruments financers es classifiquen en el moment del seu reconeixement 
inicial com un actiu financer, un passiu financer 0 un instrument de 
patrimoni, de conformitat amb el fons economic de I'acord contractual iamb 
les definicions d'actiu financer, passiu financer 0 d'instrument de patrimoni. 

(ii) Prestecs i partides a cobrar 

Eis prestecs i partides a cobrar es componen de credits per operacions 
comercials i credits per operacions no comercials amb cobraments fixos 0 

determinables que no cotitzen en un mercat actiu diferents d'aquells 
classificats en altres categories d'actius financers. Aquests actius es 
reconeixen inicialment pel seu valor raonable, incloent-hi els costos de 
transaccio incorreguts i es valoren posteriorment al cost amortitzat, utilitzant 
el metode del tipus d'interes efectiu. 

No obstant els actius financers que no tinguin un tipus d'interes establert, el 
import venci 0 s'esperi rebre en el curt termini i I'efecte d'actualitzar no sigui 
significatiu, es valoren pel seu valor nominal. 

(Continua) 
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FUNDACIO PRIVADA LLIGA CATALANA D'AJUDA ONCOLCGICA (ONCOLLlGA) 

Memoria dels Comptes Anuals Abreujats 

Oil) Interessos 

Eis interessos es reconeixen pel metode del tipus d'interes efectiu. 

(iv) Passius financers 

Eis passius financers, incloent-hi creditors comercials i altres comptes a pagar, 
que no es classifiquen com a mantinguts per negociar 0 com a passius 
financers a valor raonable amb canvis en el compte de perdues i guanys, es 
reconeixen inicialment pel seu valor raonable, menys, si s'escau, els costos de 
transaccio que son directament atribuIbles a I'emissio d'aquests. Amb 
posterioritat al reconeixement inicial, els passius classificats sota aquesta 
categoria es valoren a cost amortitzat utilitzant el metode del tipus d'interes 
efectiu. 

No obstant aixo els passius financers que no tinguin un tipus d'interes 
establert, el import venci 0 s'esperi rebre en el curt termini i I'efecte 
d'actualitzar no sigui significatiu, es valoren pel seu valor nominal. 

(v) Fiances 

Les fiances entregades com a conseqUencia del contracte d'arrendament, es 
valoren seguint els criteris exposats per als actius financers. La diferencia 
entre el import entregat i el valor raonable, es reconeix com un pagament 
anticipat que s'imputa al compte de perdues i guanys durant el perlode 
d'arrendament. 

(d) Existencies 

Les existencies es valoren inicialment pel cost d'adquisicio. 

(e) Efectiu i altres actius liquids equivalents 

L'efectiu i altres actius liquids equivalents inclouen I'efectiu en caixa i els diposits 
bancaris a la vista en entitats de credit. Tambe s'inclouen sota aquest concepte 
altres inversions a curt termini de gran liquiditat sempre que siguin facilment 
convertibles en imports determinats d'efectiu i que estiguin subjectes a un risc 
insignificant de canvis de valor. A aquests efectes s'inclouen les inversions amb 
venciments de menys de tres mesos des de la data d'adquisicio. 

(f) Subvencions. donacions i lIegats 

Les subvencions, donacions i lIegats es comptabilitzen com a ingressos i despeses 
reconeguts en patrimoni net quan s'obte, si s'escau, la concessio oficial d'aquestes i 
s'han complert les condicions per a la seva concessio 0 no existeixin dubtes 
raonables sobre la recepcio d'aquestes. 

Les subvencions, donacions i lIegats de caracter monetari es valoren pel valor 
raonable de I'import concedit i les de caracter no monetari pel valor raonable de 
I'actiu rebut. 

En exercicis posteriors les subvencions, donacions i lIegats s'imputen a resultats 
atenent a la seva finalitat. 

(Continua) 
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FUNDACIO PRIVADA LliGA CATALANA D'AJUDA ONCOLOGICA (ONCOLlIGA) 

Memoria de Is Comptes Anuals Abreujats 

Les subvencions que es concedeixen per finan~ar despeses espedfiques s'imputen a 
ingressos en I'exercici en que es meriten les despeses finan~ades. 

Les subvencions, donacions i lIegats no reintegrables rebudes deIs patrons, 
s'imputen directament als fons propis. 

(g) Indemnitzacions per cessament 

Les indemnitzacions per cessament involuntari es reconeixen en el moment en que 
hi ha un pia formal detallat i s'ha generat una expectativa valida entre el personal 
afectat que es produira la rescissio de la relacio laboral. 

Les indemnitzacions per cessament voluntari es reconeixen quan han estat 
anunciades, sense que hi hagi possibilitat realista de retirar I'oferta i es valoren per 
la millor estimacio del coHectiu d'empleats que s'acullin al pia. 

(h) Impost sobre benefic is 

La Fundacio esta sotmesa a la lIei 49/2002 de 23 de desembre, de regim fiscal de 
les entitats sense finalitats lucratives, entenent-se com a tals, entre d'altres, les 
inscrites als Registres Oficials de Fundacions. 

D'acord amb I' esmentada Llei, les Fundacions que compleixin els requisits que 
s'indiquen a continuacio, estaran exemptes de I' Impost sobre Societats per les 
rendes derivades dels ingressos sense contraprestacio, les rendes procedents del 
patrimoni mobiliari i immobiliari de I'entitat, com els dividends, interessos, canons i 
lIoguers, les derivades d'adquisicions 0 transmissions per a qualsevol litol de bens 0 

drets, les obtingudes en I'exercici de les explotacions economiques exemptes, i les 
quais d'acord amb la normativa tributaria hagin de ser atribu"ides a entitats sense 
fins lucratius. Eis requisits exigits per la Llei son els segOents: 

• 	 Perseguir fins d'interes general de caracter social, civic cultural, esportiu, de 
promocio del voluntariat social, etc. 

• 	 Destinar a la realitzacio d'aquests fins almenys, el 70% de les rendes netes i 
altres ingressos que obtinguin per a qualsevol concepte, dedu"its si s'escau, els 
impostos corresponents ales mateixes, en el termini de quatre anys a partir del 
moment de la seva obtencio. 

• 	 Que I'activitat realitzada no consisteixi en el desenvolupament d'explotacions 
economiques alienes al seu objecte 0 finalitat estatutaria. Considerant complert 
aquest requisit si el import net de la xifra de negocis de I'exercici corresponent al 
conjunt de les explotacions economiques no exemptes alienes al seu objecte 0 

finalitat estatutaria no excedeix del 40 per 100 de Is ingressos totals de I'entitat, 
sempre que el desenvolupament d'aquestes explotacions economiques no 
eximeixi ni vulneri les normes reguladores de defensa de la competencia en 
relacio amb empreses que realitzin la mateixa activitat. 

• 	 Que els fundadors, associats, patrons, representants estatutaris, membres dels 
organs de govern i els conjuges 0 parents fins al quart grau d'aquests no siguin 
els destinataris principals de les activitats que es realitzin per les entitats, ni es 
benefidin de condicions especials per a utilitzar els seus serveis. 

• 	 Rendir comptes anualment a I'organ de protectorat corresponent. 

(Continua) 
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- Aplicar el seu patrimoni, en cas de dissolucio, a la realitzacio de Is fins d'interes 
general ana legs als de la seva activitat fundacional, d'acord amb I' establert en 
els estatuts de la Fundacio. 

- Que els carrecs de patro no estiguin retribu'its, podent ser reemborsats per les 
despeses degudament justificats incorreguts en I'acompliment de la seva funcio. 

- Que compleixin les obligacions comptables previstes en les normes per ales 
quais es regeixen. 

- Que elaborin anualment una memoria economica. 

La Fundacio reuneix els requisits citats que estan recollits en els seus estatuts 
socials. 

(i) Classificacio d'actius i passius entre corrent i no corrent 

La Fundacio presenta el balanc de situacio classificant actius i passius entre corrent i 
no corrent. A aquests efectes son actius 0 passius corrents aquells que compleixin 
els segOents criteris: 

Eis actius es classifiquen com a corrents quan s'espera realitzar-Ios 0 es preten 
vendre'ls 0 consumir-Ios dins del periode de Is dotze mesos posteriors a la data de 
tancament 0 es tracta d'efectiu 0 altres actius liquids equivalents, excepte en 
aquells casos en que no puguin ser intercanviats 0 utilitzats per canceHar un passiu, 
almenys dins de Is dotze mesos segOents a la data de tancament. 

Eis passius financers es classifiquen com a corrents quan han de liquidar-se dins dels 
dotze mesos segOents a la data de tancament encara que el termini original sigui 
per un periode superior a dotze mesos i a no corrent els que a data de tancament el 
periode de liquidacio es superior a 12 mesos. 

m Medi ambient 

En no ser d'obligat compliment, la Fundacio no realitza operacions el propos it 
principal de les quais sigui prevenir, reduir 0 reparar el dany que com a resultat de 
les seves activitats pugui produir sobre el medi ambient. 

(5) Immobilitzat Material 

La composicio i el moviment hagut en els comptes inclosos en I'immobilitzat material per 
els exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2012 i 2011 es desglossa en I' Annex I. 

(Continua) 
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Memoria dels Comptes Anuals Abreujats 

EI cost de Is elements de I'immobilitzat material que es troben totalment amortitzats i que 
encara estan en us al 31 de desembre es com segueix: 

2012 2011 

Altres instal·lacions, utillatge 
i mobiliari 18.712 11.005 

Altre immobilitat 10.584 6.346 

Total 29.296 17.351 

(6) Arrendaments operatius - Arrendatari 

La Societat te arrendat a tercers les instai-lacions ubicades a Barcelona i Terrassa en regim 
d'arrendament operatiu. 

Un detail dels contractes d'arrendament operatiu mes significatius es com segueix: 

Contracte de lIoguer de les oficines de Barcelona signat 1'1 de gener de 2009 iamb 
una duraci6 de 5 anys. No s'ha pactat cap restricci6 ni quota de caracter 
contingent, ni indemnitzaci6 a I'arrendador en cas d'extinci6 del contracte amb 
anterioritat a la seva extinci6. 

Contracte de lIoguer de les oficines de Terrassa sign at el 23 de mar~ de 2006 iamb 
una duraci6 de 10 anys. Aquest contracte s'ha extingit el dia 1 d'octubre de 2012. 

Contracte de lIoguer del magatzem de Terrassa, signat ell de juny de 2012 iamb 
una duraci6 de 5 anys. EI contracte pot ser extingit en qualsevol moment. No s'ha 
pactat cap restricci6 ni quota de carckter contingent. 

L' import de les quotes d'arrendaments operatius reconegudes als exercicis 2012 i 2011 
com a despeses es com segueix: 

Euros 

2012 2011 

43.941Pagaments minims per arrendament 

(Continua) 
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Eis pagaments minims futurs per arrendaments operatius no cancel·lables s6n els 
seguents: 

Euros 

2012 2011 

Fins un any 2.240 

2.240 

(7) Politica i Gesti6 de Riscos 

Les activitats de la Fundaci6 estan exposades a diversos riscos financers: risc de credit i risc 
de liquiditat. EI programa de gesti6 del risc global de la Fundaci6 es centra en la incertesa 
dels mercats financers i tracta de minimitzar els efectes potencials adversos sobre 
I'activitat de la Fundaci6. 

La gesti6 del risc esta controlada per la Gerencia de la Fundaci6 d'acord amb polftiques 
aprovades pel Patronat. La Geremcia de la Fundaci6 identifica, avalua i cobreix els riscos 
financers de la Fundaci6. 

(8) Actius financers per Categories 

La classificaci6 dels actius financers per categories i classes, aixi com la comparaci6 del 
valor raonable i el valor comptable es desglossa en I' Annex II. 

(9) Inversions Financeres i Deutors Comercials 

(a) Inversions financeres 

Les inversions financeres corresponen integrament a les fiances constituldes en 
virtut deIs contractes de lIoguer (veure nota 6). 

(b) Deutors comercials i altres comptes a cobrar 

EI detail de deutors comercials i altres comptes a cobrar es com segueix: 

No vinculades 
Patrocinadors 
Bestretes a em pleats 
Altres credits amb les Administracions 

Publiques (nota 15) 

Total 

2012 

Corrent 

2011 

Corrent 

101.062 
10.200 

118.443 
9.000 

102.980 149.674 

214.242 277.117 
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Altres credits amb les Administracions publiques correspon a subvencions atorgades 
per Organismes Publics pendents de cobrament a 31 de desembre de 2012 i 2011. 

(10) Fons propis 

La composici6 i el moviment del patrimoni net es presenten en I'estat de canvis en el 
patrimoni net. 

(a) Dotaci6 Fundacional 

Segons estableixen els estatuts de la Fundaci6 Privada lIiga Catalana d'Ajuda 
Oncologica, la dotaci6 inicial va quedar fixada en 96.200 euros, que va ser totalment 
dotada i desemborsada. 

Durant I'exercici 2004, la Fundaci6 va incrementar la dotaci6 fundacional en 24.000 
euros, que tambe va ser totalment dotada i desemborsada, quedant fixada en 
120.200 euros. 

Durant I'exercici 2007 es va incrementar fa dotaci6 fundacional en 6.000 euros, 
quedant fixada en 126.200 euros. 

Durant I'exercici 2008 es va incrementar la dotaci6 fundacional en 12.000 euros per 
la incorporaci6 de dos nous patrons, dotaci6 que va ser totalment dotada i 
desemborsada. A 31 de desembre de 2008, la Dotaci6 Fundacional va quedar fixada 
en 138.200 euros. 

Durant I'exercici 2009 es va incrementar la dotaci6 fundacional en 18.000 euros per 
I' incorporaci6 de dos nous patrons, dels quais van quedar pendents de 
desemborsament 12.000 euros. A 31 de desembre de 2009, la Dotaci6 Fundacional 
va quedar fixada en 156.200 euros. 

Durant I'exercici 2010 es van desemborsar 6.000 euros, quedant pendents de 
desemborsar 6.000 euros a 31 de desembre de 2010. 

Durant I'exercici 2011 es van desemborsar els 6.000 euros que hi havia pendents de 
desemborsar, quedant la Dotaci6 Fundacional fixada i totalment desemborsada, en 
156.200 euros. 

Durant I'exercici 2012 no s'han produ'it aportacions addicionals al Fons dotacional. 

(11) Subvencions, Donacions i lIegats Rebuts 

EI moviment de les subvencions, donacions i lIegats rebuts de cankter no reintegrable es 
com segueix: 

Euros 

2012 2011 

Saldo 1'1 de gener 126.179 92.069 
Subvencions concedides en I'exercici 23.026 126.179 
Traspassos al compte de perdues i guanys (126.179) _-----..!..{9_2_.0_69...!.,.} 

23.026 126.179Saldo al 31 de desembre 

(Continua) 
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EI detail de Is imports reconeguts en el compte de perdues i guanys per tipus de subvenci6 
es com segueix 

Euros 

2012 2011 

Subvencions d'explotaci6 126.169 92.069 

126.169 92.069 

(12) Passius Financers per Categories 

(a) Classificaci6 dels passius financers per categories 

La classificaci6 de Is passius financers per categories i classes, aixi com la comparaci6 
del valor raonable i el valor comptable es com segueix: 

Euros 


A cost amortitzat 0 cost 


Valor comptable 


Corrent Corrent 

2012 2011 


Debits i partides a pagar 
Deutes amb entitats de credit 

Tipus variable 197.014 107.182 
Altres de utes 18.557 13.667 

Creditors diversos i altres comptes a pagar 70.516 67.415 

286.087 188.264Total passius financers 

(13) Deutes Financers i Creditors Comercials 

(a) Deutes 

EI detail dels de utes es com segueix: 

Euros 

Corrent Corrent 
2012 2011 

Vinculats 
Deutes 18.557 13.667 

No vinculats 

Deutes amb entitats de credit 197.014 107.182 

215.571 120.849Total 

(Continua) 
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Deutes amb Entitats de Credit correspon a la part disposada a 31 de desembre de 
2012 de tres pOlisses de credit amb un limit conjunt de 200.000 euros, amb 
venciments 30 de setembre de 2013 (40.000 euros), 2 de febrer de 2013 (60.000 
euros) i 23 de maig de 2013 (100.000 euros) i que meriten un interes efectiu del 8%, 
5% i 7%, respectivament. 

Deutes amb Entitats de Credit a I'any 2011, corresponia a la part disposada a 31 de 
desembre de 2011 de tres polisses de credit amb un limit conjunt de 240.000 euros, 
amb venciments 27 de maig de 2012 (100.000 euros), 30 de setembre de 2012 
(40.000 euros) i 4 de agost de 2012 (60.000 euros) i que meritaven un interes 
efectiu del 6%, 8% i 6,5%, respectivament. 

Deutes amb parts vinculades correspon a un prestec concedit per un membre del 
Patronat de la Fundaci6 a I'exercici 2010 per un import inicial de 15.000 euros. 
Aquest prestec no merita interessos i no te un venciment establert, en I'exercici 
2012, el prestec s'ha incrementat en 10.000 euros. 

(b) Creditors Comercials i Altres Comptes a Pagar 

EI detail de creditors comercials i altres comptes a pagar es com segueix: 

Euros 

2012 2011 

Corrent Corrent 

No vinculats 
Creditors 20.325 22.884 
Personal 14.776 15.476 
Altres deutes amb les Administracions 

Publiques (nota 15) 29.055 
A comptes d'usuaris 

67.415Total 

(14) 	 Informaci6 sobre els diferiments de pagaments efectuats a prove"idors. Disposici6 
addicional tercera "Deure de informaci6 de la Uei 15/2010. de 5 de juliol 

Tots els pagaments realitzats a proveIdors durant els exercicis 2012 i 2011 s'han efectuat 
dins del termini maxim legal de pagament de 75 dies a I'exercici 2012 i 85 dies a I'exercici 
2011. 

A 31 de desembre de 2012 i 2011, no existeixen saldos amb prove·ldors amb diferiment 
superior al termini legal de pagament de 75 dies i 85 dies, respectivament. 

(Continua) 
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(15) Situacio fiscal 

EI detail dels saldos amb Administracions Publiques es com segueix: 

2012 2011 

Corrent Corrent 

Actius 
Subvencions publiques (nota 9) 102.980 149.674 

102.980 149.674 

Passius (nota 13) 
Retencions 20.617 18.098 
Seguretat Social 12.080 10.957 

32.697 29.055 

(a) Imuost sobre beneficis 

D' acord amb el que estableix la Llei 49/2002 de 23 de desembre, de regim fiscal de 
les entitats sense fi de lucre i d'incentius fiscals al mecenatge, les fundacions es 
troben exemptes de l'lmpost sobre Societats pels resultats obtinguts en I'exercici de 
les activitats que constitueixen el seu objecte social 0 finalitat especifica. 

Per a donar compliment al prescrit en I'article 3.a) del Reglament per a I'aplicacio 
del regim fiscal de les entitats sense fins lucratives i de Is incentius fiscals al 
mecenatge (Reial decret 1270/2003, de 10 octubre) a l'Annex IV s'identifiquen les 
rendes de la Fundacio exemptes de I' Impost sobre Societats, amb indicacio de Is 
seus ingressos i despeses. 

La Fundacio no ha desenvolupat durant els exercicis 2012 i 2011 activitats no 
exemptes. 

La conciliacio entre I' import net dels ingressos i despeses i la base imposable de Is 
exercicis anuals acabats en 31 de desembre de 2012 i 2011 es presenta a l'Annex III. 

(16) Informacio Mediambiental 

AI 31 de desembre de 2012 i 2011, no existeixen actius dedicats a la proteccio i millora del 
medi ambient, ni s'ha incorregut en despeses rellevants d'aquesta naturalesa durant 
I'exercici. 

EI Patronat de la Fundacio estima que no existeixen contingencies significatives 
relacionades amb la proteccio i millora del medi ambient, no considerant necessari 
registrar cap dotacio a la provisio de riscos i despeses de caracter mediambiental al 31 de 
desembre de 2012 ni al 31 de desembre de 2011. 

(Continua) 
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Durant els exercicis anuals acabats 31 de desembre de 2012 i 2011 no s'han rebut 
subvencions de naturalesa mediambiental. 

(17) Saldos i Transaccions amb Parts Vincula des 

(a) 	 Informaci6 relativa als patrons i Organ de Govern (personal d'alta Direcci6) de la 
Fundaci6 

Durant els exercicis 2012 i 2011, els membres del Patronat no han percebut 
remuneracions, ni tenen concedits avan~aments 0 credits i no s'han assumit 
obligacions per compte d'aquests a tltol de garantia. Aixi mateix la Fundaci6 no te 
contretes obligacions en materia de pensions i d'assegurances de vida en relaci6 a 
antics 0 actuals membres del Patronat. 

Segons s'esmenta a la nota 13, a I'exercici 2010 un membre del Patronat de la 
Fundaci6 va concedir un prestec per import inicial de 15.000 euros. 

Durant I'exercici 2012 s'ha incrementat en 10.000 euros I'import concedit quedant 
pendents de reemborsar 18.557 euros a 31 de desembre de 2012 (13.667 euros a 
31 de desembre de 2011). 

L'Organ de govern de la Fundaci6 es el Patronat de la mateixa. 

(18) Ingressos i Despeses 

(a) 	 Ingressos per subvencions, donacions i lIegats 

EI detail dels ingressos imputats a resultats per subvencions, donacions i lIegats 
rebuts durant els exercicis 2012 i 2011 per categoria i area geogrMica es com 
segueix: 

Nacional 

2012 2011 

Donatius recurrents 49.280 45.226 
CoHectes i actes publics 138.521 152.536 
Ingressos de coHaboradors 365.377 299.826 
Subvencions i ajuts publics 195.950 330.946 
Donatius espontanis 31.183 17.269 

780.311 845.803 
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(b) 	 Ajuts concedits i altres despeses: 

EI detail de Is ajuts concedits i altres despeses es com segueix: 

Euros 

Ajuts economics individuals 
Ajuts farmacia 

Altres ajuts 

2012 2011 

26.152 
13.926 

543 

36.648 
10.143 

361 

40.621 47.152 


(c) Aprovisionaments 

EI detail d'aprovisionaments es com segueix: 

2012 
Euros 

2011 

Consum de bens destinats ales activitats 
Compres 
Variaci6 d'existEmcies 

Treballs realitzats per altres entitats 

20.952 
22.631 
(4.883) 
20.271 

18.561 
14.448 

2.385 
18.304 

58.971 53.698 

(d) Despeses de personal 

EI detail de carregues socials i provisions es com segueix: 

2012 

Euros 

2011 

Sous i salaris 
Indemnitzacions 

Seguretat Social a dlrrec de I'empresa 

436.209 
9.287 

128.814 

428.410 
2.642 

115.041 

574.310 
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(19) Informaci6 sobre Empleats 

EI nombre mitja d'empleats de la Societat durant els exercicis 2012 i 2011, desglossat per 
categories, es com segueix: 

Numero 

2012 2011 

Estructura 4 4 
Assistencial 15 16 

19 20 

La distribuci6 per sexes al final de I'exercici del personal i dels Patrons es com segueix: 

Dones 

2012 
Homes Dones 

2011 
Homes 

Patrons 
Estructura 
Assistencial 

2 12 2 12 
4 4 

11 4 12 4 

17 16 18 16 
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(20) Honoraris d'Auditoria 

KPMG Auditores, S.l., empresa auditora dels comptes anuals abreujats de la Fundacio ha 
facturat durant els exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2012 i 2011, honoraris i 
despeses per serveis professionals, segons el seguent detail: 

Euros 

2012 2011 

4.000 6.000Per serve is d'auditoria 

Eis imports indicats en el quadre anterior inclouen la totalitat dels honoraris relatius als 
serveis realitzats durant els exercicis 2012 i 2011, amb independencia del moment de 
facturacio. 

(21) Aplicacio d'Elements Patrimonials a Finalitats Pro pies 

La lIei 5/2001 de 2 de maig, de la Generalitat de Catalunya, estableix que s'ha de 
destinar a finalitats propies, almenys, el 70 per 100 de les rendes 0 qualsevol altres 
ingressos nets que, previa deduccio d'impostos, obtingui la Fundacio, havent de destinar 
la resta, dedu'ides les despeses d'administracio, a incrementar la dotacio. No seran 
computables en la determinacio de les rendes netes, les aportacions efectuades en 
concepte de dotacio patrimonial, be en el seu moment de constitucio 0 be en moments 
posteriors. 

Es consideren rendes netes el resultat de deduir de Is ingressos bruts obtinguts en 
I'exercici per la Fundacio les despeses necessaries per a la seva obtencio, amb excepcio 
de les despeses d'administracio. 

EI calcul d'aquest requisit legal pels ultims cinc exercicis es presenta en I' Annex IV. 

(22) liquidacio del Pressupost 

Segons estableix la lIei 5/2001 de 20 de maig, de la Generalitat de Catalunya, la Fundacio 
presenta la liquidacio dels pressupostos d'ingressos i despeses de Is exercicis 2012 i 2011 
en I' Annex V adjunt, el qual forma part integrant d'aquesta nota. Aquest annex mostra el 
grau de compliment i desviacio de Is ingressos i despeses previstes per als exercicis 
acabats el 31 de desembre de 2012 i 2011. 

(23) Esdeveniments posteriors 

EI 13 de febrer de 2013 el Patronat va procedir a I'aprovacio del nomenament d'un nou 
patro amb una aportacio inicial de 6.000 euros, aixi com a I'acord d'aportacio d'un 
import addicional de 6.000 euros per patro al Fons dotacional, representant un 
increment total de 90.000 euros i quedant la Dotacio Fundacional fixada en 246.200 
euros. 
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Annex I 

1 de 2 

Cost a I' 1 de gener de 2012 
Altes 

Cost al 31 de desembre de 2012 

Amortitzacio acumulada a I' 1 de gener 
de 2012 

Amortitzacions 

Amortitzacio acumulada al 31 de 
desembre de 2012 

Valor net comptable al 31 de desembre 
de 2012 

InstaHacions 
tecniques i 
maquinaria 

45.702 
1.247 

46.949 

(20.309) 
(3.697) 

(24.006) 

22.943 

Altres 
instal·lacions 

utillatge i 
mobiliari 

57.451 
14.736 

72.187 

(28.443) 
(6.008) 

37.736 

Altre 
immobilitzat 

20.333 
2.196 

22.529 

(8.998) 
(1.908) 

(10.196) 

11.623 

Total 

123.486 
18.179 

141.665 

(57.750) 
(11.613) 

(69.363) 

72.302 

Aquest Annex forma part integrant de la nota 5 de la memoria de Is comptes anuals abreujats, juntament amb els quais s'hauria de lIegir. 
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Annex I 

2 de 2 

Cost a I' 1 de gener de 2011 
Altes 

InstaHacions 
tecniques i 
maquinaria 

44.438 
1.264 

Altres 
instal·lacions 

utillatge i 
mobiliari 

57.280 
171 

Altre 
immobilitzat 

20.076 
257 

Total 

121.794 
1.692 

Cost al31 de desembre de 2011 

Amortitzacio acumulada a I' 1 de gener de 2011 
Amortitzacions 
Traspassos 

Amortitzacio acumulada al 31 de desembre de 2011 

Valor net comptable al 31 de desembre de 2011 

45.702 

(14.300) 
(3.278) 
(2.731) 

(20.309) 

25.393 

57.451 

(21.382) 
(5.412) 
(1.649) 

(28.443) 

29.008 

20.333 

(10.993) 
(2.385) 

4.380 

(8.998) 

11.335 

123.486 

(46.677) 
(11.075) 

(57.750) 

65.736 

Aquest Annex forma part integrant de la nota 5 de la memoria dels comptes anuals abreujats, juntament amb els quais s'hauria de lIegir. 



FUNOACI6 PRIVAOA LLIGA CATALANA O'AJUOA ONCOLOGICA (ONCOLLlGA) 

Classificacio d' Actius Financers per Categories 
per I' exercici anual acabat en 31 de desembre de 2012 

(Expressat en euros) 

Annex II 
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Prestecs i partides a cobrar 
Oiposits i fiances 
Bestretes em pleats 
Patrocinadors 
Altres comptes a cobrar 

Total 

Total actius financers 

No corrent 

A cost amortitzat 0 cost 

Valor Valor 
comptable raonable 

3.550 3.550 

3.550 3.550 

3.550 3.550 

Total 

3.550 

3.550 

3.550 

Corrent 

A cost amortitzat 0 cost 

Valor Valor 
comptable raonable 

10.200 10.200 
101.062 101.062 
102.980 102.980 

214.242 214.242 

214.242 214.242 

Total 

10.200 
101.062 
102.980 

214.242 

214.242 

Aquest Annex forma part integrant de la nota 8 de la memoria dels comptes anuals abreujats, juntament amb els quais s'hauria de lIegir. 



Annex II 

FUNDACI6 PRIVADA LLIGA CATALANA D'AJUDA ONCOLOGICA (ONCOLLlGA) 

Classificacio d' Actius Financers per Categories 
per I' exercici anual acabat en 31 de desembre de 2011 

(Expressat en euros) 

2 de 2 

No corrent 

A cost amortitzat 0 cost 

Valor Valor 
comptable raonable Total 

Corrent 

A cost amortitzat 0 cost 

Valor Valor 
comptable raonable Total 

Prestecs i partides a cobrar 
Diposits i fiances 
Bestretes empleats 
Patrocinadors 
Altres comptes a cobrar 

5.440 5.440 5.440 
9.000 

118.443 
149.674 

9.000 
118.443 
149.674 

9.000 
118.443 
149.674 

Total 5.440 5.440 5.440 277.117 277.117 277.117 

Total actius financers 5.440 5.440 5.440 277.117 277.117 277.117 

Aquest Annex forma part integrant de la nota 8 de la memoria dels comptes anuals abreujats, juntament amb els quais s'hauria de lIegir. 



Annex III 
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FUNDACIO PRIVADA LLiGA CATALANA D'AJUDA ONCOLOGICA (ONCOLLlGA) 

Conciliaci6 entre I' import net dels ingressos i despeses de I' exercici i la base imposable fiscal 

per I' exercici anual acabat en 31 de desembre de 2012 


(Expressat en euros) 


Euros 

Compte de perdues i guanys 

Augments Disminucions Net 

Ingressos i despeses imputats al patrimoni net 

Augments Disminucions Net Total 

Saldo d' ingressos i despeses de I'exercici (79.220) (79.220) 

Impost sobre societats 

Beneficis abans d'impostos 
Diferencies permanents 
Despeses imputables a rendes exemptes 
Ingressos provinents de rendes exemptes 

859.561 
780.341 

(79.220) 

859.561 
(780.341) 

(79.220) 

859.561 
(780.341) 

Base imposable (Resultat fiscal) 

Aquest Annex forma part integrant de la nota 15 de la memoria dels comptes anuals abreujats, juntament amb els quais s'hauria de lIegir. 



Annex III 
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FUNDACI6 PRIVADA LLiGA CATALANA D'AJUDA ONCOLOGICA (ONCOLLlGA) 

Conciliacio entre I' import net dels ingressos i despeses de I' exercici i la base imposable fiscal 
per I' exercici anual acabat en 31 de desembre de 2011 

(Expressat en euros) 

Euros 

Compte de perdues i guanys Ingressos i despeses imputats al patrimoni net 

Augments Disminucions Net Augments Disminucions Net Total 

Saldo d' ingressos i despeses de I'exercici 1.349 1.349 

Impost sobre societats 

Beneficis abans d'impostos 1.349 1.349 
Diferencies permanents 
Despeses imputables a rendes exemptes 845.762 845.762 845.762 
Ingressos provinents de rendes exemptes 847.111 (847.111) ---- (847.111) 

Base imposable (Resultat fiscal) 

Aquest Annex forma part integrant de la nota 15 de la memoria dels comptes anuals abreujats, juntament amb els quais s'hauria de lIegir. 



Exerci 
ci 

2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

Ingressos 
computables 

(1) 

588.782 
674.277 
752.357 
862.783 
845.803 
780.341 

Despeses 
necessaries 

computables 
(2) Impostos (3) 

4.854 217 
7.611 33 
3.110 1.122 
3.886 130 
6.746 194 
10.660 25 

FUNDACIO LLiGA CATALANA D'AJUDA ONCOLOGICA (ONCOLLlGA) 

Desti dels ingressos obtinguts per la Fundaci6 durant els exercicis 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012 

(Expressat en euros) 

Total (5) Import destinat a fins propis 

DiferEmcies 
(4)=(1)-(2)-(3) Import % 2007 2008 2009 2010 

583.711 505.248 86,55% 505.248 
666.633 565.581 84,84% 565.581 
748.125 649.604 86,83% 649.604 
858.767 727.991 84,77% 727.991 
838.863 717.431 85,52% 
769.656 712.927 92,63% 

2011 

717.431 

Annex IV 
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2012 

712.927 

Exercici 

2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

Despeses 
d'administraci6 (6) 

76.589 
88.083 
90.523 

129.863 
121.585 
135.949 

Total 
(4)-(5)-(6) 

Import 

1.874 
12.969 

7.998 
913 

1.349 
(79.220) 

2007 

Import destinat a dotaci6 fundacional a "exercici 

2008 2009 2010 2011 2012 

Aquest Annex forma part integrant de la nota 21 de la memoria dels comptes anuals de I'exercici 2011, juntament amb els quais s'hauria de lIegir. 



FUNDACI6lUGA CATALANA D'AJUDA ONCOlCGICA (ONCOlUGA) 

Destf dels ingressos obtinguts per la Fundaci6 durant els exercicis 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011 

(Expressat en euros) 

Annex IV 
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Exercici 

2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

Ingressos 
computables 

(1) 

555.523 
588.782 
674.277 
752.357 
862.783 
845.803 

Despeses 
necessaries 

computables 
(2) 

1.643 
4.854 
7.611 
3.110 
3.886 
6.746 

Impostos DiferE!ncies 
(3) (4)=( 1)-(2)-( 3) 

42 553.838 
217 583.711 

33 666.633 
1.122 748.125 

130 858.767 
194 838.863 

Exercici 

2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

Total (5) 

Import 

457.176 
505.248 
565.581 
649.604 
727.991 
715.929 

Despeses 
d'administracio (6) 

86.447 
76.589 
88.083 
90.523 

129.863 
121.585 

% 

82,54% 
86,55% 
84,84% 
86,83% 
84,77% 
85,35% 

Total 
(4)-(5)-(6) 

Import 

10.215 
1.874 

12.969 
7.998 

913 
1.349 

2006 

457.176 

2007 

Import destinat a fins propis 

2007 2008 2009 

505.248 
565.581 

649.604 

Import destinat a dotacio fundacional a I'exercici 

2008 2009 2010 

2010 

727.991 

2011 

2011 

715.929 

2012 

Aquest Annex forma part integrant de la nota 21 de la memoria dels comptes anuals de I'exercici 2012, juntament amb el qual s'hauria de lIegir. 



FUNDACI6 PRIVADA LLiGA CATALANA D' AJUDA ONCOLOGICA 


Liquidaci6 del pressupost 

d'ingressos i despeses de I'exercici 2012 


(Expressat en milers d' euros) 


Pressupost 

Ingressos 

Donatius 60 
CoHectes / sopars 135 
Col·la boradors 290 
Subvencions / ajuts publics 225 
Ministerio de Sanidad 100 

Total d'ingressos 810 

Oespeses 

Personal assistencial 441 
Personal estructura 118 

559 

Ajuts 25 
Lloguers 30 
Despeses Generals (comunicaci6 i promoci6, manteniment, 

Subministraments, Material oficina, neteja, despla~aments 
etc.) 150 

Provisi6 altres operacions activitats 35 

Total despeses 799 

Amortitzaci6 11 

Excedent positiu / (negatiu) 810 

Resultat comptable 

Annex V 
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Realitzaci6 

80 
139 
365 
196 

780 

439 
135 

574 

41 
43 

189 

847 

12 

859 

(79) 

Aquest Annex forma part integrant de la nota 22 de la memoria de Is comptes anuals de I'exercici 
2012, juntament amb el qual s'hauria de lIegir. 



FUNDACI6 PRIVADA LLiGA CATALANA D' AJUDA ONCOLDGICA 

Uquidacio del pressupost 
d'ingressos i despeses de I'exercici 2011 

(Expressat en milers d' euros) 

Pressupost 

Ingressos 

Donatius 50 
Col·lectes / sopars 150 
CoHaboradors 346 
Subvencions / ajuts publics 200 
Ministerio Sanidad 100 

Total d'ingressos 846 

Despeses 

Personal assistencial 438 
Personal estructura 122 

560 

Ajuts 40 
Lloguers 43 
Despeses Generals (comunicacio i promocio, manteniment, 

Subministraments, Material oficina, neteja, despla~aments 
etc.) 203 

Annex V 
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Realitzacio 

62 
153 
300 
231 
100 

846 

431 
115 
546 

47 
44 

208 

Totaldespeses 846 845 

Excedent positiu / (negatiu) 1 

Resultat comptable 1 

Aquest Annex forma part integrant de la nota 22 de la memoria dels comptes anuals de I'exercici 
2012, juntament amb el qual s'hauria de lIegir. 



FUNOACIO PRIVAOA LLIGA CATALANA 

0'AJUOA ONCOLOGICA 


Reunits els membres del Patronat de la Fundacio Privada Uiga Catalana d'Ajuda 
Oncologica en data 13 de juny de 2013 i en compliment dels requisits establerts en 
I'article 253.2 del Text Refos de la Uei de Societats de Capital i en I'article 37 del 
Codi de Comer<;, procedeixen a formular els comptes anuals abreujats de I'exercici 
compres entre ,'1 de gener de 2012 i el 31 de desembre de 2012. 
Eis comptes anuals abreujats venen constitu"its pels documents annexes que 
precedeixen aquest escrit. 

Firmants: 

Josep Antoni Diaz Salanova 

! 
Josep Morell i Miro 

(Presid t) (Vicepresident) 

Palex Medical S.'A. Javier Peris Musso Jorge Gallardo Ballart 
(representan : Pedro Knuth) 

Alfonso Ecli Enric Reyna Martinez Ramon Casals i Creus 
(Tresorer) 

= 

Anunciacion Almazan Fernandez 

Telstar S.A. Agnes Reyes Pique 
(representant: Ton Capella) 


