COMPTESi CONTROL
auditors s . l.

•

FUNDACIÓ PRIVADA
BARCELONA COMER(

1

COMPTES ANUALS EXERCICI 2014

]

OPINI6 DELS AUDITORS
BALAN(: DE SITUACI6
COMPTE DE PERDUES I GUANYS
MEMORIA DELS COMPTES ANUALS

i

1
j

~

••

,
.~

•

~
;¡

~,
~,

l

~

•

i,

j
•

j

Protocol nO 2015/12

• Sec tor C, Despatx 44 - Mercaba rna - 08040 Barcelona - Te!. 93556404 4 - e.ma il: comptes icontrol@comp tesicont rol.com

COMPTESi CONTROL
auditors s.l.

INFORME D' AUDITORlA INDEPENDENT DE COMPTES ANUAL S

Al Patronat Rector de la
FUNDACIÓ PRIVADA BARCELONA COMER<;:

Informe sobre els comptes anuals

•

Hem auditat els comptes anuals simplificats de la FUNDACIÓ PRIVADA BARCELONA
COMERI; que comprenen el balan~ a 31 de desembre de 2014, el compte de resu ltats,
I'estat de canvis en el patrimoni net i la memoria corresponents a I'exercici acabat en
aquesta data.
Responsabilitat de/s Administradors en re/ació amb e/s comptes anua/s
El Patronat Rector de la Fundació és responsable de formu lar els comptes anuals
adjunts, de forma que express in la imatge f idel del patrimon i, de la situació financera i
de is resultats de la FUNDACIÓ PRIVADA BARCELONA COMERI;, de conformitat amb el
marc normatiu d' informació financera aplicable a I'entitat a Espanya, que s' identifica a
la nota 2 de la memoria adjunta, i del contro l intern que considerin necessari per a
permetre la preparació deis comptes anuals lIiures d' incorreccions materials, degudes
a f rau o error.
Responsabi/itat de I'auditar
La nostra responsab ilitat és expressar una opinió sobre els comptes anuals adju nts
basada en la nostra aud itoria. Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb
la normativa regu ladora de I'auditoria de comptes vigent a Espanya. Aquesta
normativa exige ix que comp lim els requeriments d'ética, així com que planifiquem i
executem I'auditoria amb la fina litat d'obtenir una seguretat raonable que els comptes
anuals esta n lIiures d' incorreccions materials.

•

Una auditoria requereix I' ap licació de procediments per obten ir evidencia d'auditoria
sobre els imports i la informació revelada en els comptes anuals. Els procediments
seleccionats depenen del judici de I'auditor, inclosa la valoració deis riscs d'incorrecc ió
material en els comptes anua ls, deguda a frau o error. Al efectuar aquestes valo~",~
de l risc, I'auditor té en compte el control intern rellevant per a la formu l ac~
'ó ~(IP' ¡jttlC:!)O;~;;,'
:/..<s,;:.... r ~rH 'L "c~
de I'entitat deis comptes anuals, amb la finalitat de dissenyar els pr» · eUlji1-e~-!t~.(¿o;(¡ó~.
d'auditoria que siguin adequats en funció de les circumsUmcies, i no am ,~f'inj'Il~'f':~ ~':':\,
d'expressar una opinió sobre I'eficácia del control intern
'entitat.
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també inclou I'avaluació de I'adequac ió de les polítiques comptables aplicades i de la
raonabilitat de las estimacions comptables realitzades per la direcció, així com
I'avaluació de la presentació deis comptes anuals en el se u conjunt.

Considerem que I'evidéncia d'auditoria que hem obtingut proporciona una base
suficient i adequada per a la nostra opinió d'auditoria.
Opinió

En la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes
significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la FUNDACIÓ
PRIVADA BARCELONA COMER~, a 31 de desembre de 2014, així com deis seus
re su ltats corresponents a I'exe rcici anual acabat en aquesta data, de conformitat amb
el marc normatiu d'informació financera que resulta de d'aplicació i, en particular, amb
els principis i criteris comptables continguts en el mateix.

•

Barcelona, a 4 de Juny de 2015
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FUNDACIÓ PRIVADA BARCELONA COMER~

BALANC; A 31 DE OESEMBRE DE 2014
(en euros)

ACTIU

Notes

Al ACTIU NO CORRENT

2014

2013

4.701,70

2.948,93

11. Immobilitzat material
2. InstaHadons tec niques i alt re immobiluat material

5

2.781,71
2.781,71

2.948,93
2.948,93

V. Inversions financere s a lIarg termini

6

1.919,99
1.919,99

0,00
0,00

1.078.538,88

1 .231 .770,30

6

546.166,76
242. 177,73
255. 151,79
99,75
48.737,49

833 .676,88
265. 716,24
426.975,2 1
28,66
140.956,77

6

10.500,00
10.500,00
0,00

14.244,82
0,00
14.244,82

620,12

0,00

521.252,00
52 1.252,00

383 .848,60
383 .848,60

1.083 .240,58

1.234.719,23

5. Altres aCllus flna ncers

Bl ACTIU CORRENT

111. Usuaris, patroclnadors I deutors de les activitals i altres t omptes a cobrar
1. Usuaris I deutors per vendes i prestació de serveis
3. AlIfes de utors
S. Aclius per Im post corren!
6. AlIfes credits amb les Administracio ns Públiques

V. Inversions financeres a curt te rmini
2. Credits el curt t ermini
5. Allres aetlus financers

VI . Period ificaclons a curt termini
VII . Efe ctiu i a ltres actius líquids equivalents

l. Tresoreria
TOTAL ACTIU (A+B)
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FUNDACIÓ PRIVADA BARCELONA COMER~

BALANe; A 31 DE DESEMBRE DE 2014

(en euros)

PATRIMONI NET I PASSIU

Notes

Al PATRIMONI NET
A-lI fen s propis

8

Fans dotilcional o fan s socials
1. f ans dotacionals o fens socials
2. DOl ació no exigida

111. Excedents d'ellercicls anteriors

2014

2013

522.062,46

234.012,66

522.062,46

234.012,66

32.325,00
32.000,00
325,00

32.000.00
32.000,00
0,00

202.012,66

69.285,17

IV. Excedent de ,'exerclcl

3

287.724,80

132.727,49

el PASSIU CORRENT

7

561 .178,12

1.000.706,57

111 .387,52

78.099,17

449.790,60
0,00
449.790,60

922.607,40
829,39
921 .778,01

1.083.240,58

1 .234.719,23

11. Provisions a curt temíni

V. Cre ditors per activitats i altres comptes
1. Proveidors
2. Allres creditors

iI

pagar

7

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

l es notes 1 a 18 ¡nclases a la Memoria adjunta form en part del

billan~

a 31 de desembre de 2014
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FUNDACIÓ PRIVADA BARCELONA COMER~

COMPTE DE PERDUES I GUANVS CORRESPONENT A L'EXERCICI ACABAl El31 DE DESEMBRE DE 2014

Notes

2014

2013

A) EXDECENT DE l'eXERCICI
1. lng res50s de I'activitat propia
al Cuotas de asociados ¡ afiliau
el Ingresos de promocions, patrocinadors i col·laboradons

11·12

d ) Su hvf'ncions, donacions i lIega ts

944.948,37
20.800,00
274.567, 37
649.581,00

1.044.906,16
20.800,00
246.707,40
777.398,76

47.444.ll..

36.847 10

2. Allres ¡ngressos de I'activitat

11

6. Aprovisionament5
el Treballs rea litzats per alt res entitats

11

(759 .959,16)
(7 59.959, 16)

!751.975,64)
(751.975,64 )

8. Despeses de personal
al SOUS, sa laris i assim ilats

11

(63.530,23)
(48.808, 38)
(14.721,85)

(56.361,09
(4 2.848,24 )
(13.512,85)

11

(69.440.61)

(137.195,42)

(921,08)

11.267 ,00)

165 .803.51

0,00

22.904,81

jl.539,56}

287.249,79

131.414,55

b) (arregues sodals

9, Allres despeses d'e xplotació
10. Amortitza ció de I'inmobilitzat
12. Exces de provisions
13. Allres resultats
A.l) EXCEDENT DE LA'CTIVITAT (1+2+6+8+9+10+12+13)

14. Ingressos flnancers

475~

1823,55)

475,01

!687,06)

287.724,80

132.727,49

0,00

0,00

287.724,80

132.727,49

A.2) EXCEDENT OPERACIONS FINANCERE5 (14+15)

~

A.3) EXCEDENT ABAN5 D'IMP05T05 (A.l+A.2)

AA) EXCEDENT DE l'EXERCICI (A.3+19)

136,49

0,00

15. Despeses financeres

19. Impostos sobre beneficis

1

10

Les Notes 1 a 18 ¡ncloses a la Memoria adjunta fo rmen part d e l co mpte d e pe rdues i guanys de I'e xercici 2014
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FUNDACIÓ PRIVADA BARCELONA COMER/;:

ESTAT DE CANVIS EN El PATRIMONI NET CORRESPONENT A l 'EXERClCI ANUAL ACABAl El31 DE DE5EM8RE DE 2014

Bl ESTAl TOTAL DE CANVIS EN El PATRI MONI NET CORRESPONENT A l'EXERCICI ANUAL ACABAl El31 DE DESEMBRE DE 2014

(en euros)

TOTAL

SALDO FINAL DEL EXERCICI 2010

26.050,00

4.885,79

-4.574,78

1.544,59

0,00

27.905,60

5.950,00

Augment fo ns social
To tal ingresos i despeses reconeguts

Distribució d e l resultat 2010
SALDO FINAL OEL EXERCICI 2011

1.544,59
32.000,00

6.430,38

-4.574,78

928,98

5.950,00
928,98

-1.544,59

0,00
0,00

928,98

34.784,58

66.500,59

0,00
66.500,59

-928,98

0,00

Augme nt fons social
Total ingresos i despeses recon eguts

928,98

Distribució del resultat 2011
SALDO FINAL DEL EXERCICI 2012

32.000,00

7 .359, 36

-4.574,78

Au¡me nt fons social
Total Ingresos 1 despeses reconeguts
DIstribuci6 de l resultat 2012
SALDO FINAL DEL EXERCICI 2013

.. .. . . . . . , . _

32.000,00

73.859,95

-4.574,78

101 .285,17

0,00

132.727,49

132.727,49

~66 .s00, 59

0,00
0,00

132.727,49

234.012,66

325,00

Augment fons social
,

66.500,59

66.500,59

_ _0

Oistribució del resultat 2013
S LOO FINAL DEL EXERCICI 2014

32.325,00

287.724,80

287.724,80
0,00

128.152,71

4.574,78

-132.727,49

202.012,66

0,00

287.724,80

0,00

522.062,46

Les Notes 1 a 18 incloses a la Me moria adjunta formen part de I'est at de canvis en el patrlmoni net de I'exercici 2014
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MEMORIA SIMPLIFICADA 2014
G63433650
FUNDACION PRIV BARCELONA COMERC

01 - ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ
02 - BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS
03 -APLlCACIÓ DE RESULTATS
04 - NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ
05 -IMMOBILlTZAT MATERIAL, INTANGIBLE IINVERSIONS IMMOBILlÁRIES
06 - ACTIUS FINANCERS
07 - PASSIUS FINANCERS
08 - FONS PROPIS
09 - USUARIS I ALTRES DEUTORS DE L'ACTlVITAT PRÓPIA
10 - SITUACIÓ FISCAL
11 - INGRESSOS I DESPESES I AL TRE INFORMACIÓ EXIGIBLE PER LA LLE149/2002
12 -SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS
13 - APLlCACIÓ D'ELEMENTS PATRIMONIALS A FINS PROPIS
14 - OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES
15 -ALTRA INFORMACIÓ

~6

-INFORMACIÓ SOBRE ME DI AMBIENT

17- INFORMACIÓ SOBRE ELS TERMINIS DE PAGAMENT EFECTUATS A
PROVEIDORS. DISPOSICIÓ ADICIONAL TERCERA. "DEURE D'INFORMACIÓ" DE LA
LLEI 15/2010, DEL 5 DE JULlOL.
18 -ASPECTES DERIVATS DE LA TRANSICIÓ A LES NOVES NORMES COMPTABLES

-5-

MEMORIA SIMPLIFICADA 2014
FUNDACION PRIV BARCELONA COMERC
G63433650
01-ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ
L'entilat FUNDACIÓ PRIVADA BARCELONA COMER¡;:, a qué es refereix aquesta memória es va constituir
I'any 2004 i té el seu domicili social i fiscal al cl FERNANDINA, 25 amb CP 08001 , BARCELONA. El Régim
Jurídíc al moment de la seva constítució va ser de Fundació.
L'objecte i finalitats de la Fundació són els següents:
La promoció, en I'ámbit de Barcelona, de tota mena de projectes i activitats orientad es a afavorir el pie
desenvolupament deis Eixos Comercial s de Barcelona en els ordres socials, económic i cultural.
El suport a tates aquel les iniciatives que, sorgides deis Eixos Comercials de Barcelona, requereixin d'un

impuls per poder-se dur a terme en condicions óptimes.
El suport, així mateix, a aquelles iniciatives que tot i se promogudes per altres col'lectius o associacions de
Barcelona, siguin coincidents amb I'objecte i finalitats de la Fundació.
La dinamització deis Eixos Comercials de Barcelona.
La realilzaci ó, a través deis Eixos Comercials de Barcelona o per iniciativa própia, d'exposicions, festivals,
concerts, etc. que tendeixin a afavorir el coneixement de la importáncia sócial-cultural del comerlO de
Barcelona.
Promoure la realització d'estudis técnics sobre els diferents temes que puguin afectar als Eixos Comercials,
com I'urbanisme, la neteja, la mobilitat, la seguretat, etc. 1, en general de tots aquells temes relacionats amb
el desenvolupament del comerlO.
Es tracte en general, d'un objecte i finalitats amplis, oberts a donar suport e integrar el treball d'altres
fundacions, entitats i agents amb els que la Fundació comparteix finalitats.

02 - BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS
1.lm atge fidel.

~

Els comptes anual s s'han preparat a partir deis registres comptables, havent-se aplicat les disposicions legals
vigents en matéria comptable amb I'objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i
deis resultats de l'Entitat.
Els comptes anuals adjunts es sotmetran a I'aprovació per la Junta del Patronat de la Fundació, preveient que
seran aprovades sen se cap modificació.
Els comptes anuals de I'exercici anterior, van ser aprovats per la Junta del Patronat de la Fundació en data 30
de Juny de 2014.

.~( Íi¡ui!:¡~?>,

2.Principis comptables.
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b-ha estat necessari , ni s'ha cregut convenient per part de I'administració de l'empreJ<I)~p\ICa¡;il!;ºe V(J,;~~\
principis comptables facultatius diferents deis obligaloris a qué es refereix I'art. 38 del~liil~~~~~Ja ·P~~\...,
primera del pla general de comptabilitat de Fundacions.
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MEMORIA SIMPLIFICADA 2014
G63433650
FUNDACION PRIV BARCELONA COMER!;
3.Aspectes critics de la valoració i estimació de la incertesa.
En I'elaboració deis comptes anuals corresponents a I'exercici 2014 s'han determinat estimacions i hipótesis
en funció de la millor informació disponible a 31/12/2014 sobre els fets analitzats. És possible que
esdeveniments que puguin tenir lIoc en el futur obliguin a modificar-les (a l'al9a o a la baixa) en propers
exercicis la qual cosa es faria de forma prospectiva, reconeixent els efectes del canvi d'estimació en els
corresponents comptes anual s futurs.

4. Comparació de la informació.
Els estats financers presenten a efectes comparatius, amb cadascuna de les partides del balan9 de situació,
del compte de pérdues i guanys, del estat de canvis en el patrimoni net i de la memoria, a más de les xifres
de I'exercici 2014, les corresponents a I'exercici anterior, que formaven part deis estats financers de I'exercici
2013 aprovat per Junta del Patronal.

5.Elements recollits en diverses partid es.
No hi ha elements patnmonials de I'actiu o del passiu que figunn en más d'una partida del Balan9.

6.Canvis en criteris comprables.
En el present exercici, no s'han realitzat altres canvis en critens comptables deis marcats per I'adaptació de la
comptabilitat al nou Pla General Comptable de Fundacions.

7.Correcció d'errors.
No s'han detectat errors existents al tancament de I'exercici que obliguin a reformular els comptes, els fets
coneguts amb posterioritat al tancament, que podrien aconsellar ajustaments en les estimacions en el
tancament de I'exercici, han estat comentats en els seus apartats corresponents.

03 -APLlCACIÓ DE RESULTATS
[BASE DEL REPARTIMENT

Pérd ues i Quanys

[ Tolal
[ DISTRIBUCIO

A comDensaci6 de oérdues d'anvs anteriors
Romanenl

I Total repartlment

04 - NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ
S'han aplicat els següents criteris comptables:

2014

2013

287 .724 ,80

132.727,49

287 .724 ,80

132.727,49

2014

2013

o

o

287.724 ,80

132.727,49

287.724,801

132.727,49 J
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MEMORIA SIMPLIFICADA 2014
G63433650
FUNDACION PRIV BARCELONA COMERC
1,

Immobililzat intangible.

Els actius intangibles es registren pel seu cost d'adquisició i I o producció i, posteriorment, es valoren al seu
cost menys, segons escaigui , la seva corresponent amortització acumulada i I o pérdues per deleriorament
que hagin experimental. Aquests actius s'amortitzen en funció de la seva vida útil.
L'entitat reconei x qualsevol pérdua que hagi pogut produir-se en el valor registrat d'aquests actius amb origen
en el seu deteriorament. Els criteris per al reconeixement de les pérdues per deteriorament d'aquests actius i,
si escau , de les recuperacions de les pérdues per deteriorament registrades en exercicis anteriors són
similars als aplicats per als actius materials,
Analitzats tots els facto rs, no es reconeixen immobilitzats intangibles amb vida útil indefinida .
Les amortitzacions s'han establert de manera sistematica i racional en fundó de la vida útil deis béns i del seu
valor residual , atenent a la depreciació que normalment pateixen pel seu funcionament , ÚS i gaudi, sense
perjudici de considerar també I'obsolescéncia técnica o comercial que pogués afectar-los, S'ha amortitzat de
forma independent cada part d'un element de I'immobilitzat intangible i de manera lineal:

Anys de vida útil estimada
Aplicacions informátiques

33%

2, Immobililzat material,
a) Cost
Els béns compresos en I'immobilitzat material s'han valorat pel preu d'adquisició o cost de producció i minorat
per les corresponents amortitzacions acumulades i qualsevol pérdua per deteriorament de valor coneguda, El
preu d'adquisició o cost de producció inclou les despeses addicionals que es produeixen necessáriament fins
a la posada en condicions de funcionament del bé,
Els costos d'ampliació, substitució o renovació que augmenten la vida útil del bé objecte, o la seva capacitat
económica, es comptabilitzen com a major import de I'immobilitzat material, amb la consegüent retirada
comptable deis elements substitu"its o renovats. Així mateix, les despeses diáries de manteniment,
conservació i reparació, s'imputen a resultats, segui nt el principi de meritació, com a cost de I'exercici en qué
es produei xen ,

~

No s'han produ"it durant I'exercici partides que puguin ser considerades, segons el parer de l'Administració de

~empresa , com a ampliació, modernització o mil lora de I'immobilitzat material.

No s'han realitzat treballs de I'empresa per al seu immobilitzat.
b) Amortitzacions
Les amortitzacions s'han establert de manera sistemática i racional en funció de la vida útil deis béns i del seu
valor residual , atenent a la depreciació que normalment pateixen pel seu funcionament, ÚS i gaudi, sense
perjudici de considerar també I'obsolescéncia técnica o comercial que pogués afectar-los, S'ha amortitzat de
forma independent cada part d'un element de I'immobilitzat material i de manera lineal:
Anys de vida útil estimada
Instal.laciones técnicas i maquinaria
Mobiliaris i estris
EquipamentPer a processos d'ínformació

10%
10%
25%
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e) Arrendaments financers
En el moment inicial, es registra un actiu d'acord amb la seva naturalesa i un passiu financer pel valor
raonable de I'actiu arrendat. Les despeses di rectes inicials inherents en I'operació es consideren com a major
valor de I'actiu. La cárrega financera total es distribueix alllarg del termini d'arrendament i s'imputa al compte
de pérdues i guanys aplicant el métode del tipus d'interés efectiu.
Els arrendaments es classifiquen com a arrendaments financers sempre que les condicions deis mateixos
transfereixin substancialment els riscos i avantatges derivats de la propietat a I'arrendatari. Els altres
arrendaments es classifiquen com a arrendaments operatius.
La politica d'amortització deis actius en régim d'arrendament financer és simi lar a I'aplicada a les
immobilitzacions materials própies. Si no hi ha la certesa raonable que I'arrendatari acabará obtenint el titol
de propietat en finalitzar el contracte d'arrendament, I'actiu s'amortitza en el periode més curt entre la vida útil
estimada i la durada del contracte d'arrendament.

Deteriorament de valor deis actius materials i intangibles
A la data de tancament de cada exercici , I'empresa revisa els imports en lIibres del seu immobilitzat material
per determinar si hi ha indicis que aquests actius hagin patit una pérdua de valor per deteriorament de valor.
En cas que hi hagi qualsevol indici, es realitza una estimació de I'import recuperable de I'actiu corresponent
per determinar I'import del deteriorament necessari. Els cálculs del deteriorament d'aquests elements de
I'immobilitzat material es fan element per element de forma individualitzada.
Les correccions valoratives per deteriorament es reconeixen com a una despesa en el compte de pérdues i
guanys.
Les pérdues per deteriorament reconegudes en un actiu material en exercicis anteriors són revertides quan
es produeix un canvi en les estimacions sobre el seu import recuperable augmentant el valor de I'actiu amb
abonament a resultats amb el limit del valor en lIibres que I'actiu hauria tingut de no haver realitzat el
deteriorament.

3. Terrenys i construccions qualificats com a inversions immobiliáries.
No hi ha terrenys ni construccions qualificades com a inversions immobiliáries en el balany de I'empresa.

4. Permutes.

~urant I'exercici no s'ha produ'ft cap permuta de carácter comercial ni no comercial.
\
5. Instruments financers.
a) Criteris emprats per a la qualificació i valoració de les diferents categories d'actius financers.
Els actius financers, a efectes de la seva valoració, s'han classificat en alguna de les següents categories:

-

j.

Actius financers a cost amortitzat

Els actius financers inclosos en aquesta categoria s'han valorat inicialment pel cost, qU~!frj[~¡¡!¡rr<ij~I,.v,alor
raonable de la contraprestació Iliurada més els costos de transacció que li han estat ~}j¡\lt~tDeí'i~átrj'jj\J'i¡;'le~
no obstant aixó, aquests últims podran registrar en el compte de pérdues i guany~~~l v~ cm'i&.nJ . áét~~ll.
reconeixement inicial.
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No obstant aixó, els crédits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tenen un
tipus d'interés contractual, aixi com les bestretes i crédits al personal , les fiances, els dividends a cobrar i els
desemborsaments exigits sobre instruments de patrimoni, I'import deis quals s'espera rebre en el curt termini,
s'han valorat pel seu valor nominal perqué I'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no és significatiu.
Posteriorment, aquests actius financers es valoren pel seu cost amortitza!. Els interessos meritats es
comptabilitzen en el compte de pérdues i guanys, aplicant el métode del tipus d'interés efectiu.
Les aportacions realitzades com a conseqüéncia d'un contracte de comptes en participació i similars, s'han
valorat al cost, incrementat o disminu'it pel benefici o la pérdua, respectivament, que correspon a I'empresa
com a particip no gestor, i menys, si s'escau, I'import acumulat de les correccions valoratives per
deterioramen!.
No obstant aixó, els actius amb venciment no superior a un any que, d'acord amb el que disposa I'apartat
anterior s'han valorat inicialment pel seu valor nominal, continuen valorant per aquest import, Ilevat que
s'haguessin deteriora!.
Al tancament de I'exercici, s'han efectuat les correccions valoratives necessáries, ja que existia evidéncia
objectiva que el valor d'un actiu financer o d'un grup d'actius financers amb similars caracteristiques de risc
valorats col ·lectivament, s'ha deteriorat com a resultat d'un o més esdeveniments que han ocorregut després
del seu reconeixement inicial i que han ocasionat una reducció o retard en els fluxos d'efectiu estimats futurs.
La pérdua per deteriorament del valor d'aquests actius financers és la diferéncia entre el seu valor en lIibres i
el valor actual deis fluxos d'efectiu futurs que s'estima que generaran, descomptats al tipus d'interés efectiu
calculat en el moment del seu reconeixement inicial.
Per als actius financers a tipus d'interés variable, s'utilitza el tipus d'interés efectiu que correspon a la data de
tancament d'aquests comptes anual s d'acord amb les condicions contractuals.
Si escau, com a substitut del valor actual deis fluxos d'efectiu futurs s'ha uti litzat el valor de cotitzaeió de
I'aetiu, sempre que aquest sigui prou fiable per considerar-lo representatiu del valor que pogués recuperar
I'empresa.
Les eorreeeions valoratives per deteriorament, aixi com la seva reversió quan I'import de la pérdua s'ha vist
disminu'it per causes relacionades amb un esdeveniment posterior, es reeoneixen eom una despesa o un
ingrés, respeetivament, en el compte de pérdues i guanys. La reversió del deteriorament té com a límit el
valor en lIibres del crédit que estaria reconegut en la data de reversió si no s'hagués registrat el deteriorament
del valor.
2. Actius financers mantinguts per negociar

~

Els actius financers mantinguts per negociar s'han valorat inicialment pel cost, que equival al valor raonable
de la contraprestació Iliurada. Els costos de transacció que li han estat directament atribu'its s'han reconegut
en el compte de pérdues i guanys de I'exercici. Formen part de la valoració inicial I'import deis drets
preferents de subscripció i similars que, si s'eseau, s'haguessin adquiri!.

~steriorment, s'han valorat pel seu valor raonable, sense deduir els costos de transacció en qué s'hagi pogut
incórrer en la seva alienació. Els canvis que s'han produ'it o produeixin en el valor raonable s'han imputat en
el compte de pérdues i guanys de I'exercici.
3. Actius financers a cost
Es valoren inicialment al cost, que equival al valor raonable de la contraprestació lIiurada més els costos de
transacció que li han estat directament atribuIbles. Formen part de la valoració inicial I'import deis drets
preferents de subscripció i similars que, si s'escau, s'haguessin adquiri!.
~iili~1.1~:::-.
q¡;teriorment es valoren pel seu cost, menys, si escau, I'import acumulat de les corr~c¡;:~~a
~
r. ratiy~¡¡".ger
deteriorament.
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Quan s'ha realitzat la baixa del balan9 o un altre motiu de I'actiu, s'aplica el métode del cost mitjá ponderat
per grups homogenis, entenent per aquests els valors que tenen els mateixos drets.
En el cas de venda de drets preferents de subscripció i similars o segregació d'aquests per a exercitar,
I'import del cost deis drets disminueix el valor comptable deis respectius actius. Aquest cost es determina
aplicant alguna fórmula valorativa de general acceptació.
Al tancament de I'exercici , s'han efectuat les correccions valoratives necessáries ja que existia evidéncia
objectiva que el valor en lIibres d'alguna inversió no era recuperable.
L'import de la correcció valorativa és la diferéncia entre el seu valor en Ilibres i I'import recuperable, entés
aquest com el major import entre el seu valor raonable menys els costos de venda i el valor actual deis fluxos
d'efectiu futurs derivats de la inversió, calculats, bé mitjan9ant I'estimació deis que s'espera rebre com a
consequéncia del repartiment de dividends realitzat per I'empresa participada i de I'alienació e baixa en
comptes de la inversió en la mateixa, bé mitjan9ant I'estimació de la seva participació en els fluxes d'efectiu
que s'espera sigui n generats per I'empresa participada , procedents tant de les seves activitats ordináries com
de la seva alienació o baixa en comptes.
En les inversions en el patrimoni d'empreses que no siguin del grup, multigrup o associades admeses a
cotització, com a substitut del valor actual deis fluxos d'efectiu futurs s'ha utilitzat el valor de cotització de
I'actiu, sempre que aquest sigui prou fiable com per considerar-lo representatiu del valor que pogués
recuperar I'empresa.
En les inversions no admeses a cotització, es prenen en consideració el patrimoni net de I'empresa
participada corregit per les plusválues tácites existents en la data de la valoració.
Les correccions valoratives per deteriorament i, si s'escau, la seva reversió, s'han registrat com una despesa
o un ingrés, respectivament, en el compte de pérdues i guanys. La reversió del deteriorament ha tingut com a
límit el valor en Ilibres de la inversió que está reconeguda en la data de reversió si no s'hagués registrat el
deteriorament del valor.
Interessos i dividends rebuts d'actius financers
Els interessos i dividends d'actius financers meritats amb posterioritat al moment de I'adquisició es reconeixen
com a ingressos en el compte de pérdues i guanys. Els interessos s'han reconegut utilitzant el métode del
tipus d'interés efectiu i els dividends quan s'ha declarat el dret del soci a rebre'l.
Baixa d'actius financers
~I

La Fundació donará de baixa un actiu financer, o part del mateix, quan expirin els drets derivats del mateix o
s'hagi cedit la seva titularitat, sempre que el cedent s'hagi després deis riscos i beneficis significatius
inherents a la propietat de I'actiu.
En les operacions de cessió en les quals d'acord amb I'anterior no sigui procedent donar de baixa I'actiu
ancer es registrará addicionalment el passiu financer derivat deis imports rebuts.

\

~)

"Criteris emprats per a la qualificació i valoració de les diferents categories de passius financers.

Els passius financers, a efectes de la seva valoració, s'han classificat en alguna de les següents categories:

1. Passius financers a cost amortitzat
Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment pel cost, que equival al valor
raonable de la contraprestació rebuda ajustat pels costos de transacció que els sigui n directament atribu',bles,
no obstant aixó, aquests últims, aixi com .Ies comissions financer~s que .es carreguin ~;,?p~e.~_. guan
s'onglnlO els deutes amb tercers s'han reglstrat en el compte de perdues I guanys ~
n .1 /.fDOm ~~t,,&j<¡l)¿~eu
reconeixement inicial.
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No obstant el que assenyala el parágraf anterior, els débits per operacions comercials amb venciment no
superior a un any i que no ting uin un tipus d'interés contractual, aixi com les fiances i els desemborsaments
exigits per tercers sobre participacions, I'import del qual s'espera pagar a curt termini, s'han valorat pel seu
valor nominal, perqué I'efecte de no actual itzar els fluxos d'efecti u no és sign ificati u.
Posteriorment, els passius fi nancers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu cost amortitzat. Els
interessos meritats es comptabilitzen en el compte de pérdues i guanys, aplicant el métode del tipus d'interés
efectiu.
Les aportacions rebudes com a conseqüéncia d'un contracte de comptes en participació i similars, es valoren
al cosl, incrementat o disminuH pel benefici o la pérdua, respectivament, que s' hag i d'atribuir als particips no
gestors.
No obstant aixo, els débits amb venciment no superior a un any que es valori n inicialment pel seu valor

nominal, continuaran valorant per aquest importo

2. Passius financers mantinguts per negociar
Per a la valoració d'aquests passius financers s'han utilitzat els mateixos criteris que els assenyalats en
I'apartat d'actius financers mantinguts per negociar.
Baixa de passius financers
L'empresa donará de baixa un passiu fi nancer quan I'obligació s'hagi extingit. També donará de baixa els
passius financers propis que adquireixi, encara que sigui amb la intenció de recol'locar-los en el futuro
Si es produeix un intercanvi d'instruments de deute entre un prestador i un prestatari, sempre que aquests
tinguin condicions substancialment diferents, es registrara la baixa del passiu financer original i es

reconeixerá el nou passiu financer que sorgeixi. De la mateixa manera, es registrará una modificació
substancial de les condicions actuals d'un passiu financer.
La diferéncia entre el valor en lIibres del passiu financer o de la part del mateix que s'hagi donat de baixa i la
contraprestació pagada, inclosos els costos de transacció atribu'ibles i en la qual es recollirá aixi mateix
qualsevol actiu cedit diferent de I'efectiu o passiu assu mit, es reconeixerá en el compte de pérd ues i guanys
de I'exercici en qué tingui Iloc.
En el cas d'un intercanvi d'instruments de deute que no tinguin condicions substancialment diferents, el
passiu financer orig inal no es donará de baixa del balan9. El cost amortitzat del passiu financer es determin a
aplicant el tipus d'interés efectiu, que será aquell que iguali el valor en Ili bres del passiu financer en la data de
modificació amb els fluxos d'efectiu a pagar segons les noves condicions.
e) Instruments de patrimoni net propi en poder de I'empresa:
~s'han

comptabilitzat instruments de patrim oni ne! duran! I'exercici.

6. Existencies.
Les existéncies estan valorades al preu d'adquisició o al cost de producció. Si necessiten un periode de
temps superior a I'any per estar en condicions de ser venudes, s'inclouen en aquest valor les des peses
financeres oportunes.
Quan el valor net realitzable sigui inferi or al seu preu d'adquisició o al seu cost de
corresponents correccions valoratives.

prod ucci 9.-§.~l~tua ran

AlI¡~1:'110s;;:8.,

El valor net realitzable representa I'estimació del preu de venda menys tots els COS\t~~t'¡-iii.~~
els costos estimats que seran necessari s en els processos de comercialització, veni:l'¡¡:¡'d i~¡¡bJi.t¡.
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L'Entitat realitza una avaluació del valor net realitzable de les existéncies al final de I'exercici, dotant
I'oportuna pérdua quan aquestes es troben sobrevalorades.
Quan les circumstimcies que préviament van causar la disminució hagin deixat d'existir o quan hi hagi clara
evidéncia d'increment en el valor net realitzable a causa d'un canvi en les circumstáncies económiques, es
procedeix a revertir I'import d'aquesta disminució.

7. Transaccions en moneda estrangera.
No hi ha transaccions en moneda estrangera.

8. Impost sobre beneficis.
La despesa per impost sobre beneficis representa la suma de la despesa per impost sobre beneficis de
I'exercici així com per I'efecte de les variacions deis actius i passius per impostos anticipats, diferits i crédits
fiscals.
.
La despesa per impost sobre beneficis de I'exercici es calcula mitjan<;:ant la suma de I'impost corrent que
resulta de I'aplicació del tipus de gravamen sobre la base imposable de I'exercici, després d'aplicar les
deduccions que fiscalment són admissibles, més la variació deis actius i passius per impostos anticipats,
difents i crédits fiscals, tant per bases imposables negatives com per deduccions.
Els actius i passius per impostos diferits inclouen les diferéncies temporals que s'identifiquen com aquells
imports que es preveuen pagadors o recuperables per les diferéncies entre els imports en Ilibres deis actius i
passius i el seu valor fiscal, així com les bases imposables negatives pendents de compensació i els crédits
per deduccions fiscals no aplicades fiscalmen!. Aquests imports es registren aplicant a la diferéncia temporal
o crédit que correspongui el tipus de gravamen a qué s'espera recuperar o liquidar.
Es reconeixen passius per impostos diferits per a totes les diferéncies temporals imposables. Per la seva
banda, els actius per impostos diferits, identificats amb diferéncies temporals, bases imposables negatives i
deduccions pendents de compensar, només es reconeixen en el cas que es consideri probable que I'entitat
tingui en el futur suficients guanys fiscals contra els quals poder fer-Ios efectius.
En cada tancament comptable, es revisen els impostos diferits registrats (tant actius com passius) per tal de
comprovar que es manten en vigents, efectuant les oportunes correccions als mateixos d'acord amb els
resultats de les análisis realitzades.

9. Ingressos i despeses: prestacions de serveis realitzats per la Fundació.
-

~

El'; ingressos i les des peses s'imputen en funció del principi de la merítació, és a dir, quan es produeix el
corrent real deis béns i serveis que els mateixos representen, amb independéncia del moment que es
{odueixi el corrent monetari o financer que se'n deriva. Concretament, els ingressos es calculen al valor
raonable de la contraprestació a rebre i representen els imports a cobrar pels béns Iliurats i els serveis
prestats en el marc ordinari de I'activitat, dedu'its els descomptes i els impostos.
Els ingressos per interessos es meriten seguint un criteri financer temporal, en funció del principal pendent de
pagament i el tipus d'interés efectiu aplicable. Els serveis prestats a tercers es reconeixen en formal itzar
I'acceptació per part del clien!. Aquests, que en el moment de I'emissió d'estats financers es troben real itzats
peró no acceptats, es valoren al menor valor entre els costos produ'its i I'estimació d'acceptació.
_
~-':::-:-''
¿L\)~;J\:llJ, j" 1,. "
Els ingressos es troben valorats per el impart realment percebut i les despeses pel cost »!,~g~(&iCió.'L b;aiI.!!'.~t\
se comptabllitzat segons el cnten de mentaclo.
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10. Provisions i contingencies.
Els comptes anuals de I"Entitat recullen totes les provisions significatives en les quals es mes gran la
probabilitat que s'hagi d'atendre I'obligació. Les provisions es reconeixen únicament sobre la base de fets
presents o passats que generin obligacions futures. Es quantifiquen tenint en consideració la millor infonmació
disponible sobre les conseqüéncies del succes que les motiven i són reestimades en cada tancament
comptable. S'utilitzen per afrontar les obligacions especifiques per a les quals van ser originalment
reconegudes. Es procedeix a la seva reversió total o parcial, quan aquestes obligacions deixen d'existir o
disminueixen.

11. Despeses de personal: compromisos per pensions.
Les despeses de personal inclouen tots els sous i les obligacions d'ordre social obligatóries o volu ntáries
meritades en cada moment, reconeixent les obligacions per pagues extres, vacan ces o sous variables i les
seves despeses associades.
La Fundació no realitza retribucions a Ilarg tenmini al personal.

12. Subvencions, donacions i lIegats.
Les subvencions, donacions i lIegats no reintegrables es comptabilitzen com a ingressos directament imputats
al patrimoni net i es reconeixen en el compte de pérdues i guanys com a ingressos sobre una base
sistemática i racional de fonma correlacionada amb les despeses derivades de la despesa o inversió objecte
de la subvenció.
Les subvencions, donacions i lIegats que tinguin caracter de reintegrables es registren com a passius de
I'empresa fins que adquireixen la condició de no reintegrables.
La imputació a resultats de les subvencions, donacions i Ilegats que tinguin el carácter de no reintegrables
s'efectuará atenent a la seva final ita!.

13. Combinacions de negocis.
Durant I'exercici no s'han realitzat operacions d'aquesta natural esa.

~\"o,. '0';".

No hi ha cap activitat económica controlada conjuntament amb una altra persona física o jurídica.

15. Transaccions entre parts vinculades.
No hi ha transaccions entre parts vinculades.
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05 -IMMOBILlTZAT MATERIAL, INTANGIBLE IINVERSIONS INMOBILlÁRIES
1.a) Analisi del moviment durant I'exercici de I'immobilitzat material , intangible i inversions immobiliaries i de
les seves corresponents amorttzacions acumulades i correccions valoratives per deteriorament de valor
acumulat:
Moviment d'immobilitzat intangible
SALDO INICIAL BRUT
Entrades
Sortides
SALDO FINAL BRUT

Import 2014
36.153,00

Import 2013
36 .153,00

36.153,00

36.153,00

Moviment amortització immobilitzat intangible
SALDO INICIAL BRUT
Auqments per dotacions
Disminucions per sortides, baixes i traspassos
SALDO FINAL BRUT

Import 2014
36.153,00
0,00

Import 2013
35.835,71
317,29

36.153,00

36.153,00

Moviments d'immobilitzat material
SALDO INICIAL BRUT
Entrades
Sortides
SALDO FINAL BRUT

Import 2014
10.911,89
753,86

Import 2013
10.911 ,89
0,00

11 .665,75

10.911 ,89

Moviments amortització d'immobilitzat material
SALDO INICIAL BRUT
Auqment per dotacions
Augment per adquisicions o traspasos
Disminucions per sortides, baixes i traspassos
SALDO FINAL BRUT

Import 2014
7.962,96
921,08

Import 2013
7.013,25
949,71

8.884,04

7.962,96

b) L'entitat no disposa d'immobilitzats intangibles amb vida útil indefinida.
\' c~~a entitat no té inversions inmobiliaries.

~

\¡ d) [ 'entib at no disposa d'arrendaments linancers.
) No hi ha elements de I'immobilitzat intangible ni material que ligurin deteriorats en I'exercici 2014 ni 2013 .

f) Els béns totalment amortitzats classilicats per grups d'elements és el següent:

• Aplicacions Informatiques
• Equips informatics

2014

2013

36.153,00
3.681,19

36.153,00
2.774,64

39.834,19

38.927,64
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06 - ACTIUS FINANCERS
1.
A cantinuació es mastra el valor en lIibres de cadascuna de les categaries d'actius financers
assenyalades en la norma de registre i valaració cinquena, sen se inclaure les inversians en patrimani
d'empresa de grup, multigrup i assaciades:

a)

Actius financers a lIarg termini

Crédits derivats i altres a lIarg termini
Prestecs i partides a cobrar

Impar! 2014 Impar! 2013
1.919,99
0,00
1.919,99

TOTAL

0,00

En I'exercici 2014 els actius financers a lIarg termini carrespanen afiances i dipósits de Ilaguers i
suministres.

b) Actius financers a curt termini .

Crédits derivats i altres a cur! termini
Prestecs i partides a cobrar
Actius fianancers mantinguts a cast
TOTAL

Impar! 2014 Impar! 2013
497 .949,64
692.691,45
10.500,00
14.244,82
-

-

508.449,64

706~936 , 27

En I'exercici 2014 els préstecs i partides a cobrar estan conformats pels deutes de clients de la
Fundació i per les subvencians pendents de cobrar de l'Ajuntament de Barcelona per valor de
243.331 euros (426.575 en I'exercici 2013)

~

c)

Traspassas o reclassificacions d'actius financers:

No hi ha traspassos o reclassificacions deis actius financers.

2. Correccions per deteriorament del valor originades pel rise de crédit:

No hi ha correccions per deteriorament del valor originades pel risc de crédit.

3. No hi ha variacions en els actius financers de la Fundació valorats per aplicació del valor raonable.

4. Empreses del grup, multigrup i associades:
La FUNDACIÓ PRIVADA BARCELONA COMER<; no té vinculació amb entitats que
com a empreses del grup, multigrup o empreses associades.
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07 - PASSIUS FINANCERS
Informació sobre els passius financers de I'entitat:
a) Passius financers a lIarg termini:
La Fundació no té passius financers a lIarg termini.

b) Passius fin ancers a curt termini :

Derivats i altres a curt termini
Débits i altres partides a pagar
Passius finan ancers mantinQuts per neQociar
TOTAL

ImDort 2014 ImDort 2013
445 .000,97
919.024 ,12
445.000,97

919.024,12

1. I nformació sobre:
a) Venciment deis deutes al al tancament de I'exercici 201 4:
1
Deutes amb enlitats de crédit
Creditors oer arrendaments financers
Allres deutes
Deutes amb emp. Gru i associades
Creditors comercials no corrents
Creditors comercials i allres comptes a pagar
ProveTdOfs
Allres creditors
Deutes amb caracteristiqu es es pecials

TOTAL

~

-

2

3

Vencimiento en años
4
5

TOTAL

Mas de 5

445.000 ,97

44 5.00097

445.000 ,97

445.000.97

2. No hi ha deutes amb garantia real.
3. No hi ha Hnies de descompte ni pólisses de crédit al tancament de I'exercici .

4. L'entitat no té cap préstec pendent de pagament al tancament de I'exercici.

08 - FONS PROPIS
1. La composició i el moviment de les partides que formen el grup "Fans Propis" és la següent:

Tancament a 31 -12-2013
Moviments 2014
Distribució exced ent 2014
Benefici 2014
Tancament a 31 -12-2014

Rts Exerc.

Resultat

Anteriors

exercici

Fundadors
part no
desemb.

69.285,17 €

132.727,49 €

€

132.727,49 €

132. 727,49 €
287.724,80 €
287.724,80 €

325 ,00 €

202.012,66 €

Fans Social

Total Fans
Pro,e,ls

325,00 €
~
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2. No hi ha cap circumstáncia que limiti la disponibilitat de les reserves.

09 - USUARIS I ALTRES DEUTORS DE L'ACTIVITAT PROPIA
El moviment y saldo de I'exercici 2014 per a usuaris, patrocinadors, afiliats i altres deutors de I'activitat própia
de I'entitat és el següent:
Denominació del compte
Usuaris deutors
Patrocinadors
Altres deutors de I'activltat própia
de la fundació
Total

Saldo inicial
76.413.38
189.302,86
426.975,21

Entrades
2.540.64

692.691.45

2.540,64

26.079,15
171.823,42

Saldo Final
78.954.02
163.223.71
255. 151,79

197.902,57

497.329,52

Sortides

10 - SITUACIO FISCAL
A causa del fet que determinades operacions tenen diferent consideració a I'efec!e de la tributació de I'impost
sobre societats i I'elaboració d'aquests comptes anuals, la base imposable de I'exercici difereix del resultat
comptable.
No hi ha diferéncies temporáries dedu'ibles i imposables registrades en el balan, al tancament de I'exercici.
Els incentius fiscals aplicats en I'exercici són els derivats de les entitats sense finalitats lucratives, Llei
49/2002.
No s'ha adqui rit cap compromis en relació amb incentius fiscals.
No hi ha credits fiscals per bases imposables negatives d'exercicis anteri ors.

~

'

'.

No hi ha provisions derivades de I'i mpost sobre beneficis ni esdeveniments posteri ors al tancament que
suposin una modificació de la normativa fisca l que afecti els actius i passius fisca ls reg istrats.
Segons les disposicions legals vigen ts les liquidacions d'impostos i de cotitzacions a la Seguretat Social no es
poden considerar definitives fins que no han estat inspeccionades per les autoritats fiscals o laborals, o ha
transcorregut el termini de prescri pció de quatre anys. La Fundació té pendents d'inspecció tots els exercicis
no prescrits, i per a tots els tributs i cotitzacions socials a qué es troba sotm és. En opinió de la Junta del
Patronat no existeixen contingénci es d'im ports significatius que es poguessin derivar de la revisió fisca l i
laboral deis esmentats exercicis.
A 31 de desembre de 2013 i 2014 els saldos que composen els epigrafs deutors i creditors d' Administracions
Públ iques, són els següents:

al Impost sobre societats
c) lmpost sobre el va lor afegit

1.702,29
48.837,24
3.087,34

dI Seguretat Social
Total

28,66

99,75

b) Im post sobre la Renda de les Persones Físiques

48.936,99
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11 -INGRESSOS I DESPESES I AL TRA INFORMACIÓ EXIGIBLE PER LA LLE149/2002
1.

A continuació es detalla la partida de pérdues i guanys de:
•

Aprovisionamients:

Aprovisionamientos

Consum de mercaderies
a Compres , nel es devol. i die. de les

uals:

- nacionals

Import 2014
759.959 ,16
759.959 ,16
759.959,16

Import 2013
751 .9 75 ,54
751 .975 ,64

Importe 2014
-96.362,90

Importe 2013

-96 .362 ,90

137.195,42

751 .975 ,64

- adauisicions intracomunitaries

- importacions

•

El detall de "Altres despeses d'explotació" corresponden a:

Altres des peses d'explotació

Alifes des peses d'explotaci
a) Perdues i deteriorament d'o eracions comercials
b AlIfes desDeses de qastió corren!
e Reste de des peses d'explotació

137. 195,42

2.

No existeixen vendes de bens ni prestació de serveis produrts per permuta de bens no monetaris.

3.

No existeixen resultats originats fora de I'activitat normal de I'entitat inclosa a la partida "d'altres
resultats".

4.

Ajuts conced its per la Fundació:
Aiuts concedits Activitat per la qual són concedits
0,00 €
0,00 €

5.

~

A continuació es detalla el desglo9 de la partida del compte de pérdues i guanys, les des peses de
personal i les d'explotació:

MEMORIA SIMPLIFICADA 2014
FUNDACION PRIV BARCELONA COMERC
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6.

Detall de les despeses d'administració

N' Comp!e I Partida del comp!e resulta!
621 Despeses d'explotació
622 Despeses d'explotació
623 Despeses d'explotació
625 Despeses d'explotació

626
627
628
629
629
629

Despeses d'explotació
Despeses d'explotació
Despeses d'explotació
Despeses d'explotació
Despeses d'explotació
Despeses d'explotació

629 Despeses d'explotació

629
629
631
640

Despeses d'explotació
Despeses d'explotació
Despeses d'explotació
Despeses de personal

642 Despeses de personal

680 Amort. inmobilitzat intangible
681 Amort. inmobilitzat material
669 Despeses financeres
678 Despeses extraordinaries
TOTAL DES PESES D'ADMINlsTRACIO

7.

~

Detall de la des pesa

I

Import
2.686,79
727,15
5.649,35
703,82
338,32

lIoguers

€
€
€
€
€
€
1.665,04 €
1.905,95 €
699,34 €
7.201,62 €
3.603,60 €
1.650,00 €
1.862,35 €
7.458,93 €
48.808,38 €
14.721,85 €
€
921,08 €
€
1.612,72 €

Reparacions
Serveis professionals
Assegurances
Serveis Bancaris

Publicitat
Suministres
Material Oficina/lnformatic
Serveis informatics
Despeses de desplazament
Altres Serveis
Neteja
Comunicacions
Tributs
Despeses de personal administratiu
Seg Social personal administratiu
Amortitzaci6 aplicacions informatiques
Amortizaci6 mobiliari, equip informatic, jnst.
Despeses financeres
Despeses estraordinaries

102.216,29 €

El Resultat net de la Fundació per el 2014 als efectes del caleul de rendiments nets segons I'ar!. 33
del RO 1337/2005 és:

Ingressos totals
Despeses d'Administració
Base del calcul (rendiment net)

Imports
1.192.131,16
102.216,29
1.089.914,87

Aplicació mínima 70%

762.940,41

Suport a les des peses de "Vi trines jornades europees"
Suport a les des peses de "Premi Fundació"
Suport a les des peses de "Barcelona Moda al Carrer"
Suport a les des peses de "Barcelona Shopping Une"
Suport a les des peses de "Promoció i publicitat deis Eixos"
Suport a les des peses de "Indicador del come y", "Fluxes", "Estudis"
Suport a les des peses de "ll.Iuminació Nadal Barcelona"
SUDort a les desDes es de "Tarae!es"
Despeses dedicad es a activitats fu ndaeionals

52.808,45
14.841,21
135.865,60
0,00
82.062,81
84.223,60
431.219,24
1.169,25
802.190,16
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8.

Compliment deis percentatges d'Adm inistraci ó

'EX6rcicT

Limits allernatius (art. 33 Reglament o
RDI337/2005)
e~peses comunes

asslgnades a

I

5%
deis 20% de la base de
fons propis calcul de I'art. 37 Llei
50/2004 i Art 32 .1
1']
Aeglament RO
133712005 [2]

2008

I

II'adminisl raci6 del
patrimoni [3]

39.639 ,39

1.332,75

¡ ~espeses
rescabalables
patrons [4]

DESPESES Supera (+ ) No
supera (-) ellimit
MERITAD ES
EN maxim (el més
L'EXERCICI 15] . 13] + [4] gran de 1 i 2) [5]

als ¡TOTAL

~DMI NISTRACIÓ

37.853,00

37.853,00

-1.786.39

81.123 ,00

-44 .627 ,50 1

1.318,05

125.750,50

81 .123 ,00

1.395,28 1

533 .156,67

112.098,95

11 2.098,95 1

1.739,23

181.827 ,93

160 .809,94

160.809,94

,21 .017 ,99 1

2012

5 .064 .25

326.847,04

94.522,49

94 .522,49

-232 .324,551

2013

11.700,61

192.560,46

119 .087 ,45

119.087,45

-73.473,01

2014

26 .103.12

217 .982 ,97

102.2 16 .29

102.216 ,29

-115.766,68 1

2009
2010

I

~

-42 1.057,72 1

12 - SUBVENC IONS, DONACIONS i LLEGATS
L'import i característiques de les subvencions, donacions i Ilegats rebuts que apareixen al balan\" així com els
imputats en el compte de pérdues i guanys es detal len en el següent quadre:
Compte

740

Entitat concedent i
element adqu irit amb la
subvenció o donació
$ ubvencions Rabudes

Imputat al
resultal d e
I'exercici

Total imputat a
resull als

649.58 1,00

649.581,00

649 .581,00

649.581,00

649.581,00

649 .581 ,00

Any de
concessió

Periode
d'apHcació

Im port
concedit

20 14

20 14

Imputat a resullats fins
a comencamen t de
I'exercici

Pendent
d'impul ar a
resultats

,
TOTALS .. . ... ......

~II subvencions percebudes en I'execici :

Otorg an!

Imp ort Subvenció

Ajuntam enl d e B arc elon a

243.33 1 ,00

Ajuntam ent d e B arcelon a

36 5.0 00 ,0 0

Generalitat d e Catalunya

10 .00 0,00

Gen eralit at d e C atalunya

3 1.250,00

No hi ha ni subvencions ni donacions de capital , s6n totes d'explotació i s'apliquen a res ~ ts..en J.'E¡xercici ,
per tant, no hi ha moviments ni variacions en els comptes 130, 131 i 132 del patrimoni neM~riQ~l~,
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13. APLlCACIÓ D'ELEMENTS PATRIMONIALS A FINS PROPIS

a. Béns i drets que formen part de la dotació fundacional.
b.

Béns i drets vinculats directament al compliment de les finalitats própies.

I nstal'lacions T écniques
Mobiliari
Equips informátics

Els equips que formen I'lmmobilitzat de la Fundació estan destinats a I'activitat.
c.

No s'han produn moviments en els béns i drets integrants de la dotació fundacional ni en una part
significativa de I'actiu de la Fundació.

d.

Destinació de les rendes i ingressos (article 22 de la lIei 1 /1998, de 2 de mar" de Fundacions).
1.

Descripció de les diferents activitats realitzades en I'exercici:
Qualificaci6 (fundacional.
accessorja, altres)

Descripció de I'activitat
Suport a les despeses de "Vitrines Jornades Europpes"
Suport a les despeses de "Premis" Fundaci6.

Fundacional 1
Fundacional 2

Supor! a les despeses de "BCN Moda al Carrer"
Supor! a les despeses de "BCN Shoping Line"
Supor! a les despeses de "Promoci6 i Publicitat del Eixos"
Supor! a les despeses de "Indicador del Comer,", "Fluxes", "Estudis"
Supor! a les despeses de "Tarjetes"
Supor! a les despeses de "ILluminaci6 Nadal Barcelona"

~
.
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Fundacional 3

Fundacional 4
Fundacional 5

Fundacional 6
Fundacional 7
Fundacional 8

Cntens utilltzats per a la ImputaclÓ d'lngressos i despeses de cada una de les activitats
realltzades.

tes les actlvitats reallt.zades per la fundacló són objecte de la mateixa, no hi ha cap activitat
accessória, que pugui ser considerada independent de I'objecte fundacional de I'entitat.

111.

Distribució d'ingressos per activitats Fundacionals.
Distribució d'ingressos per activitats en funció de les despeses incorregudes en cada activitat.

Actimat 1

ActiOlat 2

%1 Euros

%1 Euros

Actima!3

Actimat 1

Euros

%1 Euros

Activ~5

Aaimal!

Ac1ivilall

%1 Euros

%1 Euros

%1 Euros

Ac1iv~8

To~1 ingressos

Com~e ideno •. 1

.gresos
Sulmnóoos
A¡xxt Extrraord.

knporte 101.

23.513,18
6Oro7,50
3.120,00

496.757,71
649.581,00
20.800,00

%1

0,00
40.625,00
2.080,00

21.1XXl,00
101.562,50
5.200,00

0,00
20.312,50
1.040,00

0,00
40.625,00
2.080,00

0,00
81.2511,00
4.160,00

%1

Euros
452.244,53
283.956,00
2.080,00

~oo
2031 ~50

J .04O,oo

. . ~/;.~~1i~uü·~O?·.: .
To~lIngressos

I

1.161.138,11

1

81.510,68

1

12.705,00 1

121.162,501 1

21.352,60 1

12.705,001 I 85.ll0,OOf;(lC;:''-I(¡¡kSOJ' " r,,;"V8180,53
-,'c.
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IV.

Total despeses per activ itat Fundacional.

Activitat Fundacional

Compte

Despeses de Vitrines
Despeses "Prem is de Fundació"
Despeses "BeN Moda al Carrer"
Despeses "BeN Shopping Line"
Despeses de Prom oció i Publicitat deis Eixos
Despeses estudis "Indicador del comer y", "flu xes"
Despeses Tarjetes
Despeses "ILluminació Nadal"
Despeses "ILluminació Nadal"

Import de la despesa
52.808,45 €
14.841 ,21 €
135.865,60 €

607
607
607
607
607
607
607
607
695

€
82.062,8 1 €
84.223,60 €
1.169,25 €
388.988,24 €
42.231 ,00 €
802.190,16 €

Total Gastos Act Fundacionals

V.

Informació de les inversions en béns necessaris per al desenvolupament de I'activitat:
Durant I'exercici 2014, s'ha produ·,t la següent inversió en bens:

N" Compte
212
216
217

Descripció
Instal.lacions técniques
Mobiliari
Equip informátic

Import
0,00
0,00
753,86

Amortització d'elements d'immobilitzat

N' compte
206
212
216
217

~
VI.

Descripció
Import Inversió Amortitz.2014
Aplicacions Informátique!
36.153,00
O
Instal.lacions técniques
5.002,50
500 ,25
Mobiliari
2.228,20
222,82
Equipament Informatic
4.435,05
198,01
921,08

Cálcul de la Base de Cálcul
AJUSTOS NEGATIUS

Exercici

Resultat
Comptable

Benefici en venda de
bens dotacionais

Benefici en venda de
immobles en les que

es realitza I'activitat

AJUSTOS POSITlUS
BASE DEL CÁLCUL

Despases de les
activltats fundacionals

fundacional

2009
2010
2011
2012
2013
2014

-293,96
1.544,59

928,98
66.500,59
132.727,49

287.724 ,80

628.752 ,51

1.393.585 ,92
2.664.238 ,66
910.531 ,71
1.567.734,61
830.074.82
802 .190,16

2.665.783 ,34
909.139,64

1.143.964,64
962.802,30
1.089.914,87
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e.

Cálcul de la renda destinada a fins i cumplimentació del quadre de I'im port destinat a fins:

AP LlCACló DE RECURSOS OESTlNATS Al COMPU MENT DELS FINS

Exerclci

BASE DEL
CALCUL

Inverslons
Despeses de

relaltzades en

Amortizació
¡nverslans en

I'acti vlta l

I'actl vltal

I'actl vllal

TOTAL RECURSOS
DESTINATS EN

fundaciona l (1)

fundaci onal

fundacIonal

L'EXERCICI1+2+3

(21

(31

Excedenl
Pendenl

C;lih::ul del 70 %

d'aplicar

1.392 .585 ,92

440.126 ,76

0,00

1.647 ,97

2.665 .886 ,63

1.866 .048 ,34

0 ,00

949 ,71

911.481,42

636.397 ,64

0,00

1.567.734 ,61

1.821.21

1.569.555,82

1.143.964 .64

0 ,00

962 .802 ,30

830.074 ,82

1.267,00

831.341 ,82

673 .961 ,61

0 ,00

1.089.94,87

802.190,16

921 ,08

803 .111 ,24

762 .940,41

0.00

2009

628.752 ,51

1.392.585 ,92

2010

2.665 .783 ,34

2.664.238 ,86

2011

909 .139,64

910.531 ,71

20 12

1.634.235 ,20

2013
201 4

14 - OPERACIONS AMB PARTS VINCULAOES
1, No existeixen operacions amb parts vinculades.
2, No existeixen remuneracions a membres del patronat, ni com a patrons ni com a personal
assalarial.

15-ALTRE INFORMACIÓ
1. A continuació es detalla la plantilla mitja de treballadors:

IPlantilla mitja 2014
~

~

2,109J

2, No s'ha produrt cap fet posterior al tancament de I'exercici que hagi de ser inform at als comptes
anuals.
3 La fundacló no ha arrlbat a acords que no flgunn en el pla d'actuacló

4, Els honoraris meritats per la societat auditora en I'exercici 2014, per serveis d'auditoria han
suposat 2.500 euros.

16 . INFORMACIÓ SOBRE MEOI AMBIENT y ORETS O'EMISIÓ OE GASOS O'E
EFECTEINVERNACLE
1. Infomnació sobre medi ambient
Els sotasignant, com a membre de I'Órgan de govern de la Fundació, manifesten que en la comptabilitat
corresponents a aquests comptes anuals NO hi ha cap partida de naturalesa mediambient,¡¡¡q;¡¡T¡¡¡:jj\\$!; d,e, ser
inclusa. a la memoria d'acord a les indicacions de la percera part del Pla GenerakC¡;:,~Q1~t¡ttJ!li¡.ali'd!l
Fundaclons (Relal Decret 1515/2007, de 16 de Novembre).
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G63433650
FUNDACION PRIV BARCELONA COMERC
2. Drets d'emisió de gasos d'efecte hivernacle
Durant I'exercici actual i I'exercici anterior, no s'ha produH cap moviment en la partida de drets
d'emisió de gasos d'efecte invernacle.

17 • INFORMACIÓ SOBRE ELS TERMINIS DE PAGAMENT EFECTUATS A
PROVErDORS. DISPOSICIÓ ADICIONAL TERCERA. «DEBER DE INFORMACiÓN» DE
LA LLEI15/2010, DEL 5 DE JULlOL
El termini máxim legal de pagament aplicable a la Fundació en I'exercici 2014 segons la Llei 15/2010
de 5 de juliol, que modifica la lIei 3/2004, per la qual s'estableixen mesures de lIuita contra la morositat en les
operaciones comercials és de 30 dias. No obstant aixó, la Llei 11 /2 013 , de 26 de juliol, de mesures de
recolzament a I'emprenedor i d'estimul del creixement i de la creació de treball , va modificar la Llei 3/2004,
establ int un termini máxim legal aplicable ampliable per pacte entre les parts amb un limit de 60 dies naturals.
En conseqüéncia, la Fundació ha prés com a referéncia 60 dies.

Dintre del termini maxim legal

Resta
Total pagarnents de I' exe rcici
Ajornaments que a la data de tancament
superan el termini maxim

Pagaments realitzats i endents a la data de tancament
Balane 2014
Balan ~ 2013
Total
%
Total
%
1.240.403,55
72,39%
2.284.211.36
91,84%

473.144,43
1.713.547,98

18.152,60

27,61%

100,00%

202.913,15
2.487.124,51

8,16%

100,00%

75.27 1,33

18· ASPECTES DERIVATS DE LA TRANSICIÓ A LES NOVES NORMES COMTABLES
La fundació va integrar la totalitat deis ajustos comptables derivats de la primera aplicació del PGC en la base
imposable del primer periode impositiu iniciat a partir de 1 de gener de 2008.

u~ r' ,

Barcelona, 31 de mar, de 2015

Joan Romero Sastre
Secretari de la Fundació
Privada Bar<
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