Inversions financeres
En base a l’acord adoptat per aquesta Junta de Patronat en la seva reunió de 27 d’abril de
2004 relatiu a la resolució de 19 de desembre de 2003 del Banc d’Espanya sobre Codi de
Conducta de les entitats sense afany de lucre per a la realització de inversions financeres
temporals, EL Sr. Tresorer i el Sr. Gerent informen que totes les operacions financeres s’han
realitzat amb actius de naturalesa bancària – dipòsits – mentre que s’han conservat fins al
seu venciment els actius constituïts per deute de l’estat o altres emissors públics i privats
dels quals se’n obté un rendiment financer a tipus d’interès superiors als vigents.
La Fundació no realitza operacions amb actius amb venciment no superior a l’any ni
realitzades amb actius de venciment superior a l’any que s’adquireixin o es mantinguin amb
la finalitat d’obtenir beneficis a curt termini derivats de les variacions dels seus preus.
La Fundació manté una cartera d’actius cotitzats en borsa l’origen des quals son
exclusivament herències i llegats o actius llegats en regim d’ús de fruit. La Fundació te la
política de mantenir aquests actius tal com els hi ha estat lliurats i disposa dels dividends
que eventualment es puguin distribuir. A 31 de Desembre l’import total d’aquests valors és
de 1.575.453,03 € sobre un total d’actius financers recollits en el balanç de tancament de
30.902.008.74 €
Vegi’s Nota 9 de la Memòria de Comptes Anuals sobre Instruments Financers (pàgina 18)
on s’informa de la variació de l’import mantingut en valors, amb expressió del saldo inicial,
noves incorporacions durant l’exercici 2014 i augment de valors respecte el saldo inicial.
En separata a disposició dels membres de la Junta consten fotocòpies dels comunicats de
les entitats bancàries per mitjà de les quals s’han realitzat les operacions d’inversió durant
l’exercici de 2014

