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FUNDACIÓ BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL FOUNDATION
BALANÇ ABREUJAT AL 31 DE DESEMBRE DE 2012
(en euros)
ACTIU

Notes

A) ACTIU NO CORRENT
II. Immobilitzat material
3. Mobiliari i equips per a processament d’informació
5. Inmobilitzat material en curs i bestretes

2012
1.044.108,99
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B) ACTIU CORRENT

1.044.108,99
15.452,99
1.028.656,00
1.708.053,73

II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i
altres comptes a cobrar
5. Personal
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques

6
11

462.389,42
966,34
461.423,08

V. Periodificacions a curt termini

7

49.000,00

VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents
1. Tresoreria

1.196.664,31
1.196.664,31

TOTAL ACTIU

2.752.162,72

PATRIMONI NET I PASSIU

Notes

A) PATRIMONI NET
A-1) Fons propis
I.

(-) 1.100.292,52
8

Fons dotacionals
1. Fons dotacionals

(-) 1.160.292,52

B) PASSIU NO CORRENT

21.949,80
12.1

C) PASSIU CORRENT
IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar
1. Proveïdors
3. Personal (remuneracions pendents de pagament)
4. Passiu per impost corrent i altres deutes amb les
Administracions públiques

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

(-) 1.100.292,52
60.000,00
60.000,00

V. Excedent de l’exercici

I. Provisions a llarg termini

2012

21.949,80
3.830.505,44

9
9

3.830.505,44
3.741.622,70
35.341,87

11

53.540,87

2.752.162,72

Les Notes 1 a 15 incloses a la Memòria abreujada adjunta, formen part del balanç abreujat al 31 de desembre de
2012.
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FUNDACIÓ BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL FOUNDATION

COMPTE DE RESULTATS ABREUJAT CORRESPONENT A
L’EXERCICI ANUAL ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2012
(en euros)
Notes
1. Ingressos per les activitats
d) Subvencions oficials a les activitats
7. Despeses de personal
a) Sous, salaris i assimilats
b) Càrregues socials

10.1
12.1

8. Altres despeses d’explotació
a) Serveis exteriors
Arrendaments i cànons
Reparacions i conservació
Serveis professionals independents
Serveis bancaris
Publicitat, propaganda i relacions públiques
Altres serveis
b) Tributs
9. Amortització de l’immobilitzat
13. Altres resultats
I)

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ

2012
6.000.000,00
6.000.000,00
(-) 456.715,24
(-) 379.588,12
(-) 77.127,12
(-) 6.703.076,34
(-) 6.703.053,92
(-) 4.460,00
(-) 3.739,53
(-) 6.558.106,97
(-) 214,35
(-) 15.333,78
(-) 121.199,29
(-) 22,42
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(-) 1.042,70
(-) 712,18
(-) 1.161.546,46

14. Ingressos financers

1.253,94

II) RESULTAT FINANCER

1.253,94

III) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS

(-) 1.160.292,52

IV) RESULTAT DE L’EXERCICI

(-) 1.160.292,52

Les Notes 1 a 15 incloses a la Memòria abreujada adjunta, formen part del compte de resultats abreujat de l’exercici
2012.
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FUNDACIÓ BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL FOUNDATION

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT
A L’EXERCICI ANUAL ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2012
(en euros)

Fons
dotacionals
SALDO, INICI DE L’EXERCICI 2012

Excedents
exercicis
anteriors

Excedent de
l’exercici

Subvencions,
donacions
i llegats rebuts

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I.

Excedent de l’exercici

0,00

0,00

(-) 1.160.292,52

0,00

(-) 1.160.292,52

II.

Total ingressos i despeses reconeguts en
el patrimoni net

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

60.000,00

0

(-) 1.160.292,52

0

(-) 1.100.292,52

III. Operacions de patrimoni net
Aportació fons dotacionals
SALDO, FINAL DE L’EXERCICI 2012

Les Notes 1 a 15 incloses a la Memòria abreujada adjunta, formen part de l’estat abreujat de canvis en el patrimoni net de l’exercici
2012.
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FUNDACIÓ BARCELONA MOBILE
WORLD CAPITAL FOUNDATION
=================================
MEMÒRIA ANUAL ABREUJADA DE L’EXERCICI 2012

Nota 1

1.1

- ACTIVITAT DE L’ENTITAT

- La FUNDACIÓ BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL
FOUNDATION (en endavant la FUNDACIÓ) fou constituïda el 13 de Març de
2012 pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme (a través de la societat Red.es),
la Generalitat de Catalunya, la Fira Internacional de Barcelona i GSMA Ltd. La
FUNDACIÓ és una entitat sense ànim de lucre, personalitat jurídica pròpia i
duració il·limitada.

El seu domicili social és Avinguda Reina María Cristina s/n de la ciutat de
Barcelona (C.P. 08004). Figura inscrita amb el número 2717 en el Registre de
Fundacions de la Generalitat de Catalunya. (NIF: G65760431).

1.2

- La FUNDACIÓ es regeix pels seus estatuts, per la Llei 5/2001, de 2 de maig, de
Fundacions Privades de Catalunya i la resta de disposicions complementàries. A
partir del 2 d’agost de 2008 entra en vigor la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del
llibre tercer del Codi Civil de Catalunya.

1.3

- L’objecte social i activitat principal de la FUNDACIÓ consisteix en
promocionar i fomentar l’ús de les tecnologies i solucions mòbils en diferents
sectors d’activitat, convertint a la ciutat de Barcelona en la capital mundial de
referència, ajudant així a millorar la qualitat de vida dels ciutadans en diferents
àmbits com l’educació, l’espai públic, l’àmbit sanitari o el d’infraestructures.
La FUNDACIÓ també té com a finalitats principals l’implementació del
projecte de la Barcelona Mobile World Capital que es desenvoluparà a la ciutat
de Barcelona, i totes les seves activitats que són el Congress, Centre, Festival i el
projecte industrial (Competence Centres i Capabilities), i la de convertir-se en el
lloc de referència de trobada global entre la tecnologia mòbil i els diferents
sectors estratègics que faran servir aquesta tecnologia de forma intensiva per
desenvolupar el sector.
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Per aconseguir aquestes finalitats, entre els objectius de la FUNDACIÓ es
troben principalment els següents:
a) Fomentar i promoure l’ús de les tecnologies i solucions mòbils a nivell
institucional, empresarial i de ciutadania.

b) Donar a conèixer a la ciutat de Barcelona com una capital mundial de
referència en quant a l’ús de les tecnologies i solucions mòbils,
aconseguint així que altres ciutats del món segueixin el seu exemple.

c) Alçar-se com una entitat sense ànim de lucre líder en la captació i retenció
d’un talent que desenvolupi i investigui l’ús de les noves tecnologies
mòbils a nivell global.

d) Donar suport i promoure, de conformitat amb els seus fins fundacionals i
en la mesura de les seves possibilitats, el desenvolupament del MOBILE
WORLD CONGRESS, amb l’objectiu de fomentar entre els ciutadans l’ús
de la tecnologia mòbil, així com vetllar per la gestió i organització del
MOBILE WORLD CENTRE, del MOBILE WORLD FESTIVAL i dels
COMPETENCE CENTRES i CAPABILITIES.

e) Desenvolupar i participar en la innovació tecnològica a fi de promocionar
l’ús de les tecnologies i solucions mòbils, però sempre des de el respecte
als valors de la sostenibilitat i la solidaritat.
f) Donar suport al desenvolupament de projectes de recerca en l’àmbit de
l’ús de les tecnologies i solucions mòbils, fomentant la protecció per a les
futures generacions dels coneixements obtinguts en aquests projectes.

g) Promocionar i fomentar, en la mesura de les seves possibilitats, la
generació de llocs de treball qualificats en el sector de la telefonia mòbil.
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Amb aquestes finalitats, la FUNDACIÓ podrà rebre donatius de persones i
entitats (públiques o privades), rebre ajuts, finançament, assistència o
col·laboració de qualsevol tipus d’institucions públiques, supranacionals,
organitzacions no governamentals o entitats de cooperació internacional, entre
d’altres, podent destinar els recursos captats a projectes dins o fora de Catalunya,
així com a la resta d’Espanya.

1.4

- Els recursos obtinguts per la FUNDACIÓ en l’exercici 2012 s’han destinat a
l’aplicació de les finalitats fundacionals, tal com s’explica en la Nota 13.

1.5

- La representació, govern i administració de la FUNDACIÓ correspon al
Patronat, la composició del qual a 31 de desembre de 2012 es detalla en la Nota
15.1.

1.6

- L’exercici 2012 ha sigut el de creació de la FUNDACIÓ. Les seves activitats
s’han centrat en la definició del projecte, contractació de recursos, entre ells
l’equip directiu, i els treballs preparatoris del MOBILE WORLD CENTRE que
s’ha d’inaugurar al febrer de 2013. Tanmateix s’ha iniciat el COMPETENCE
CENTER mHealth degut a la identificació oportunística de projectes com el
Personal Health Folder, el qual es llençarà durant l’any 2013.

1.7

- Durant l’exercici 2012 la FUNDACIÓ no ha atorgat cap ajut.

1.8

- L’activitat de la FUNDACIÓ no té un impacte diferenciat entre homes i dones.

1.9

- Els comptes anuals han estat formulats en euros. La moneda funcional de la
FUNDACIÓ és l’euro.
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Nota 2

2.1

- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS ABREUJATS

- Imatge fidel
Els presents comptes anuals abreujats s’han preparat a partir dels registres
comptables de la FUNDACIÓ i es presenten d’acord amb la legislació vigent i
amb les normes i principis establerts en el Pla de Comptabilitat de les
Fundacions i les Associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008 de 23 de desembre, del Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya, i d’acord amb les successives
modificacions en el seu cas, amb l’objecte de mostrar la imatge fidel del
patrimoni, de la situació financera, del canvis en el patrimoni net i dels resultats
de les seves operacions.

2.2

- Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa

La preparació dels comptes anuals abreujats requereixen la realització per la
Direcció de la FUNDACIÓ de determinades estimacions comptables i la
consideració de determinats elements de judici. Aquests s’avaluen contínuament
i es fonamenten en l’experiència històrica i altres factors, incloent les
expectatives de successos futurs, que s’han considerat raonables d’acord amb les
circumstàncies.
Si bé les estimacions considerades s’han realitzat sobre la millor informació
disponible a la data de tancament dels presents comptes anuals abreujats,
qualsevol modificació en el futur d’aquestes estimacions s’aplicaria de forma
prospectiva des d’aquell moment, reconeixent l’efecte del canvi en l’estimació
realitzada en el compte de resultats de l’exercici en qüestió.

Les principals estimacions i judicis considerats en els comptes anuals abreujats
corresponen a les vides útils dels elements de l’immobilitzat material (Nota 4.1),
els valors raonables dels instruments financers (Notes 4.3 i 4.4).
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2.3

- Empresa en funcionament

Els Patrons han formulat aquests comptes anuals abreujats seguint el principi
d’empresa en funcionament, atès que si bé el Patrimoni Net i el Fons de
Maniobra de l’exercici 2012 són negatius per imports de 1.100.292,52 i
2.122.451,71 euros respectivament, el resultat previst per l’exercici 2013 d’acord
amb el pressupost aprovat de la FUNDACIÓ permetrà a la FUNDACIÓ
restablir la situació d’equilibri patrimonial i financer.

2.4

- Comparabilitat de la informació
Els comptes anuals abreujats de l’exercici 2012 s’han formulat d’acord amb
l’estructura establerta en el Pla de Comptabilitat de les Fundacions i
Associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.
L’exercici 2012 ha sigut el de creació de la FUNDACIÓ, i per aquest motiu no
es presenten xifres comparatives.

Nota 3

- APLICACIÓ DELS RESULTATS
L’aplicació del resultat de l’exercici 2012 és la següent:

Base de repartiment
 Excedent de l’exercici (negatiu)

(-) 1.160.292,52

Aplicació
 Excedents negatius d’exercicis anteriors

(-) 1.160.292,52
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Nota 4

- NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ

Les principals normes de valoració utilitzades per la FUNDACIÓ en
l’elaboració dels seus Comptes Anuals abreujats per a l’exercici acabat el 31 de
desembre de 2012, han estat les següents:

4.1

- Immobilitzat material
Es troba valorat a cost històric o preu d’adquisició, deduïdes les amortitzacions i,
si escau, les correccions per deteriorament de valor. Les amortitzacions es
calculen mitjançant un sistema lineal per aplicació dels coeficients anuals que a
continuació s’especifiquen:
 Mobiliari
 Equips per a procés d’informació

16,66%
20,00%

Aquelles inversions realitzades en edificis arrendats les quals no siguin
separables s’amortitzaran considerant la duració del contracte d’arrendament,
quan la durada del mateix sigui inferior a la vida útil de l’actiu.
Les inversions de l’exercici s’amortitzen, en general, en proporció al temps
transcorregut des que els actius es troben en condicions de funcionament.

Les reparacions que no signifiquin una ampliació de la capacitat productiva o un
allargament de la vida útil i les despeses de manteniment són carregades
directament al compte de resultats. Els costos d’ampliació, modernització o
millora que donen lloc a un augment de la durada del bé o a un increment de la
seva capacitat productiva són capitalitzats com a més valor del bé.

Per a la realització de la seva activitat la FUNDACIÓ utilitza actius no
generadors de fluxos d’efectiu. Tal i com es descriu a l’Ordre EHA/733/2010 de
25 de març, per la qual s’aproven aspectes comptables d’empreses públiques que
operen en determinades circumstàncies, els actius no generadors de fluxos
d’efectiu són aquells que s’utilitzen no amb l’objecte d’obtenir un benefici o
rendiment econòmic, sinó per l’obtenció de fluxos econòmics socials que
beneficiïn a la col·lectivitat per mitjà del potencial servei o utilitat pública, a
canvi d’un preu fixat directa o indirectament per l’Administració Pública com a
conseqüència del caràcter estratègic o d’utilitat pública de l’activitat que
desenvolupa.
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Al tancament de l’exercici, la FUNDACIÓ avalua el deteriorament de valor dels
diferents actius no generadors de fluxos d’efectiu, estimant el valor recuperable
d’aquests actius, que és el major entre el seu valor raonable i el seu valor en ús,
entenent com a valor en ús el cost de reposició depreciat. Si el valor recuperable
és inferior al valor net comptable es dotarà la corresponent provisió per
deteriorament de valor amb càrrec al compte de pèrdues i guanys.

4.2

- Arrendaments
Els arrendaments en els que l’arrendador conserva una part important dels riscos
i beneficis derivats de la titularitat es classifiquen com arrendaments operatius.
Els pagaments en concepte d’arrendament operatiu (nets de qualsevol incentiu
rebut de l’arrendador) es carreguen al compte de resultats de l’exercici en què es
meriten sobre una base lineal durant el període d’arrendament.
La FUNDACIÓ no disposa d’arrendaments financers.

4.3

- Actius financers

La FUNDACIÓ fixa la categoria dels seus actius financers en el moment del seu
reconeixement inicial i la revisa a cada data de tancament, en base a les
decisions adoptades per la Direcció. Aquesta classificació depèn de la finalitat
per la qual aquestes inversions han estat adquirides.

De forma general, en el balanç abreujat adjunt es classifiquen com a corrents els
actius financers amb venciment igual o inferior a l’any, i com a no corrents si el
seu venciment supera aquest període.
La FUNDACIÓ registra la baixa d’un actiu financer quan s’ha extingit o s’han
cedit els drets contractuals sobre els fluxos d’aquest, i s’hagin transferit de forma
substancial els riscs i beneficis inherents a la seva propietat. En el cas concret de
comptes a cobrar, s’entén que aquest fet es produeix en general si s’han transmès
els riscs d’insolvència i demora.
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La totalitat dels actius financers de la FUNDACIÓ es classifiquen en la
categoria de a cost amortitzat. Comprenen els crèdits per operacions de les
activitats (usuaris i deutors varis) i els crèdits per la resta d’operacions que no
tenen origen en les activitats de l’entitat i els seus cobraments són de quantia
determinada o determinable. Es valoren inicialment pel seu valor raonable, que,
llevat que hi hagi alguna evidència en contra, correspon al preu de transacció. En
posteriors valoracions es valoren a cost amortitzat, comptabilitzant els interessos
meritats en el compte de resultats aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu,
amb excepció dels préstecs i partides a cobrar amb venciment no superior a un
any que es continuen valorant pel seu valor raonable.

Quan hi ha dubtes raonables sobre la recuperabilitat en quanties i venciments
dels saldos dels comptes que estan classificats en la categoria d’actius financers
a cost amortitzat, la FUNDACIÓ realitza la corresponent correcció del valor per
deteriorament amb càrrec al compte de resultats abreujat de l’exercici en que el
deteriorament s’ha posat de manifest. En el càlcul de les pèrdues per
deteriorament, s’utilitza com a substitut del valor actual dels fluxos d’efectiu
futurs el valor de mercat de l’actiu.

Les reversions de les pèrdues per deteriorament prèviament registrades, en cas
de produir-se, es reconeixen en el compte de resultats abreujat de l’exercici en
que el deteriorament s’ha eliminat o rebut.

Els deutors per operacions comercials i altres comptes a cobrar són objecte de
correcció valorativa després d’analitzar cada cas de manera individualitzada.

4.4

- Passius financers

La FUNDACIÓ fixa la categoria dels seus passius financers en el moment del
seu reconeixement inicial i la revisa a cada data de tancament, en base a les
decisions adoptades per la Direcció. Aquesta classificació depèn de la finalitat
pels quals aquests passius han estat formalitzats.

De forma general, en el balanç adjunt abreujat es classifiquen com a corrents els
passius financers amb venciment igual o inferior a l’any, i com a no corrents si
el venciment supera aquest període.
La baixa d’un passiu financer es reconeixerà quan l’obligació que genera s’hagi
extingit.
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La totalitat dels passius financers de la FUNDACIÓ es classifiquen a la
categoria de passius financers a cost amortitzat.

Es valoren inicialment pel seu valor raonable, i es registren també les despeses
necessàries per a la seva obtenció. En períodes posteriors, la diferència entre els
fons obtinguts (nets de les despeses necessàries per a la seva obtenció) i el valor
de reemborsament, si n’hi hagués i fos significativa, es reconeix en el compte de
resultats durant la vida del deute d’acord amb el tipus d’interès efectiu.

Els deutes per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que
no tenen un tipus d’interès contractual es valoren, tant en el moment inicial com
posteriorment, pel seu valor nominal quan l’efecte de no actualitzar els fluxos
d’efectiu no és significatiu.

4.5

- Impost sobre Societats
L’Impost sobre Societats es calcula en funció del resultat de l’exercici
considerant les diferències existents, si n’hi hagués, entre el resultat comptable i
el resultat fiscal (base imposable de l’impost) i distingint per a aquestes el seu
caràcter de permanents o temporals a efectes de determinar l’Impost sobre
Societats acreditat en l’exercici.

La FUNDACIÓ es troba acollida al règim fiscal especial per a entitats sense fins
lucratius, regulat en la Llei 49/2002, de 23 de desembre (veure Nota 11.2).

4.6

- Ingressos i despeses

Amb criteri general els ingressos i despeses es registren atenent al principi de
meritació i al de correlació d’ingressos i despeses, independentment del moment
en què són cobrats o pagats.
Els ingressos es registren pel valor raonable de la contraprestació rebuda o a
rebre, i representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en
el marc ordinari de la seva activitat, deduint els descomptes, l’impost sobre el
valor afegit i altres impostos relacionats amb les vendes.
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Els ingressos per vendes i prestacions de serveis es reconeixen quan compleixen
els següents requisits:
 L’import dels ingressos es pot valorar amb fiabilitat.
 La FUNDACIÓ rep els beneficis o rendiments econòmics derivats de la
transacció.
 El grau de la transacció pot ser valorat amb fiabilitat.
 Els costos incorreguts en la prestació, així com els que queden per incórrer
fins a completar-la poden ser valorats amb fiabilitat.
Les despeses incorregudes durant l’exercici anterior a la celebració dels events
es registren amb càrrec a l’epígraf de periodificacions a curt termini de l’actiu
del balanç.

4.7

- Provisions i contingències

Les provisions es reconeixen quan la FUNDACIÓ té una obligació present, ja
sigui legal o implícita, com a resultat de successos passats, és probable que sigui
necessària una sortida de recursos per a liquidar l’obligació i l’import es pot
estimar de forma fiable.
Les provisions es valoren pel valor actual dels reemborsaments que s’espera que
siguin necessaris per a liquidar l’obligació usant un tipus abans d’impostos que
reflecteixi les avaluacions del mercat actual del valor temporal dels diners i els
riscos específics de l’obligació. Els ajustaments en la provisió amb motiu de la
seva actualització es reconeixen com una despesa financera conforme es van
meritant.

Les provisions amb venciment inferior o igual a un any, amb un efecte financer
no significatiu no es descompten.
Quan s’espera que part del reemborsament necessari per a liquidar la provisió
sigui reemborsat per un tercer, el reemborsament es reconeix com un actiu
independent, sempre que sigui pràcticament segura la seva recepció.
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Per la seva banda, es consideren passius contingents aquelles possibles
obligacions sorgides com a conseqüència de successos passats, la materialització
dels quals està condicionada que ocorri o no un o més esdeveniments futurs
independents de la voluntat de la FUNDACIÓ. Aquests passius contingents no
són objecte de registre comptable presentant-se detall dels mateixos en la
memòria.

4.8

- Medi ambient

Les depeses derivades de les actuacions de la FUNDACIÓ que tenen per
objectiu la protecció i millora del medi ambient es comptabilitzen, si és el cas,
com a despesa de l’exercici en què s’incorren. No obstant això, si suposen
inversions com a conseqüència d’actuacions per minimitzar l’impacte
mediambiental i la protecció i millora del medi ambient, es comptabilitzen com a
més valor de l’immobilitzat.

4.9

- Subvencions, donacions i llegats

Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen com a
ingressos directament imputats al patrimoni net i es reconeixen en el compte de
resultats com a ingressos sobre una base sistemàtica i racional de forma
correlacionada amb les despeses derivades de la subvenció.
Les subvencions no reintegrables relacionades amb l’adquisició de
l’immobilitzat material i intangible s’imputen com a ingressos de l’exercici en
proporció a l’amortització dels corresponents actius o, correcció valorativa per
deteriorament o baixa en el balanç.

Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables es
registren com a passius fins que adquireixen la condició de no reintegrables.
4.10

- Transaccions entre parts vinculades

Les operacions entre parts vinculades es registren a valor de mercat.
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Nota 5

5.1

- IMMOBILITZAT MATERIAL
- El detall i els moviments registrats pels comptes d’immobilitzat material es
sintetitzen tot seguit:

Saldo
1.1.12

Altes /
Dotació

Saldo
31.12.12

COST
 Mobiliari i equips per a procés
d’informació
 Immobilitzat material en curs i
bestretes

0,00

16.495,69

16.495,69

0,00
0,00

1.028.656,00
1.045.151,69

1.028.656,00
1.045.151,69

0,00
0,00

1.042,70
1.042,70

1.042,70
1.042,70

AMORTITZACIÓ ACUMULADA

 Mobiliari i equips per a procés
d’informació

VALOR NET A 31.12.2012

0,00

1.044.108,99

5.2

- L’import registrat a l’epígraf d’immobilitzat material en curs i bestretes
correspon íntegrament al cost de les obres d’implantació i adaptació realitzades
en l’edifici arrendat a Telefónica de España, S.A.U. ubicat en el carrer
Fontanella, 2 i 4, on la FUNDACIÓ ubicarà el Mobile World Centre. L’obertura
al públic d’aquest Centre s’ha realitat durant el mes de febrer de 2013, i és a
partir d’aquest moment quan s’iniciarà l’amortització econòmica per un període
equivalent a la duració del contracte d’arrendament entre Telefónica de España,
S.A.U. i la FUNDACIÓ (Nota 12.3).

5.3

- No s’ha produït deteriorament de valor durant l’exercici 2012 dels elements
registrats a l’epígraf d’immobilitzat material.
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Nota 6

6.1

- ACTIUS FINANCERS

- La composició dels actius financers a cost amortitzat a curt termini és la següent:

2012
a) Crèdits, derivats i altres
 Personal

6.2

Nota 7

966,34
966,34

- Durant l’exercici 2012 no s’ha realitzat cap deteriorament de valor dels actius
financers de la FUNDACIÓ.

- PERIODIFICACIONS D’ACTIU
En l'epígraf “Periodificacions a curt termini” de l'actiu corrent del balanç al 31
de desembre de 2012 adjunt, s’han registrat les despeses incorregudes en
l’exercici 2012 corresponents a la Mobile World Festival que es celebrarà durant
l'exercici 2013.

Nota 8

8.1

- FONS PROPIS
- Els moviment registrat durant l’exercici 2012 es resumeix tot seguit:

Saldos
1.1.12
 Fons dotacional
 Excedent de l’exercici

8.2

0,00
0,00
0,00

Aportació
inicial
60.000,00
0
60.000,00

Resultat
2012
0,00
(-) 1.160.292,52
(-) 1.160.292,52

Saldos
31.12.12
60.000,00
(-) 1.160.292,52
(-) 1.100.292,52

- El fons dotacional es composa de les aportacions dineràries efectuades per les
entitats que més endavant es detallen. Els rendiments generats per la seva
materialització s’apliquen a la finalitat fundacional.
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Els fons inicial, 60.000,00 euros, va ésser aportat a parts iguals per les entitats
fundadores. Les aportacions totals són les següents:






Nota 9

9.1

12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
60.000,00

Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona
Red.es (Ministerio I., E. y T.)
GSMA, Ltd.
Fira de Barcelona

- PASSIUS FINANCERS

- Categories de passius financers

El valor en llibres de cadascuna de les categories de passius financers es detallen
en el quadre següent:

SALDOS A 31.12.2012

Categories
A cost amortitzat:
 Proveïdors
 Personal

PASSIUS FINANCERS A CURT TERMINI
DEUTES AMB
ENTITATS DE
CRÈDIT

0,00
0,00
00,0

DERIVATS
I ALTRES

3.741.622,70
35.341,87
3.776.964,57

TOTAL

3.741.622,70
35.341,87
3.776.964,57
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9.2

- Proveïdors inclou:










9.3

GSMA, Ltd.
Telefónica de España, S.A.U.
Fira de Barcelona
MLOVE
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira
Seelinger y Conde
Iurisdiagonal, s.L.
Keep Thinking
Altres

3.000.000,00
313.786,88
107.445,38
28.560,00
180.000,00
30.513,60
12.764,98
16.000,00
52.551,86
3.741.622,70

- Informació sobre els ajornaments de pagament a proveïdors. Disposició
Addicional Tercera. Deure d’informació de la Llei 15/2010 de 5 de juliol.

Pagaments realitzats i
pendents de pagament a la
data de tancament de
l’exercici
Exercici 2012
Import
%
Pagaments realitzats dins del termini màxim legal

736.407,69

69%

Resta

336.843,75

39%

1.073.251,44

100%

3.058,54

0,00

Total pagaments de l'exercici
Ajornaments que a data de tancament superen el termini màxim
legal

No s’han considerat els pagaments efectuats a entitats del grup (patrons).
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Nota 10 - SUBVENCIONS DONACIONS I LLEGATS

10.1

- Informació sobre l’origen de les subvencions oficials a les activitats registrades
en el compte de resultats de l’exercici 2012:
 Ajuntament de Barcelona (Nota 10.2)
 Ministerio de Industria, E. y T. (Nota 10.3)

10.2

- Amb data 15 de juny de 2011 es va formalitzar un protocol de recolzament a la
candidatura de Barcelona a Mobile World Capital entre l’Administració General
de l’Estat, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona. En aquest
protocol es fixen les aportacions que les entitats han de fer a la FUNDACIÓ si
Barcelona era escollida Mobile World Capital Aquestes aportacions són les
següents (en milers d’euros):

 Ajuntament de Barcelona
 Generalitat de Catalunya
 Administració General de
l’Estat

10.3

5.000.000,00
1.000.000,00
6.000.000,00

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

5.000,00
0,00

5.000,00
5.000,00

5.000,00
5.000,00

5.000,00
5.000,00

5.000,00
5.000,00

5.000,00
5.000,00

0,00
5.000,00

0,00
5.000,00

5.000,00
15.000,00

5.000,00
15.000,00

5.000,00
15.000,00

5.000,00
15.000,00

5.000,00
15.000,00

5.000,00
10.000,00

- Durant l’exercici 2012 la FUNDACIÓ ha rebut del Ministerio de Indústria,
Energia y Turismo un import d’1.000.000,00 euros pel finançament de les
actuacions per la posada en marxa de l’esdeveniment Barcelona Mobile World
Capital (totes les despeses vinculades amb la preparació i obtenció de la
capitalitat). El total de les despeses incorregudes ha ascendit a 1.201.673,97
euros (Nota 14.1).
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Nota 11 - SITUACIÓ FISCAL

11.1

- La composició dels comptes amb Administracions Públiques al tancament de
l’exercici és la següent:

Saldos
deutors

Saldos
creditors

Actiu per impost corrent
a) Impost sobre societats:
 Retencions i pagaments a compte

263,33

0,00

461.159,75

0,00

0,00

40.346,13

0,00
461.423,08

13.194,74
53.540,87

Altres saldos amb administracions públiques
a) Impost sobre el Valor Afegit:
 Liquidació 4rt. trimestre 2012
b) Impost sobre la Renda de les Persones Físiques:
 Liquidació 4rt. trimestre 2012
c) Seguretat Social:
 Cotitzacions desembre 2012

11.2

- La FUNDACIÓ va optar per l’aplicació del règim fiscal especial per a entitats
sense fins lucratius, regulat en la Llei 49/2002, de 23 de desembre.

11.3

- D’acord amb la legislació vigent, els impostos i cotitzacions a la Seguretat
Social no poden considerar-se definitivament liquidats fins que les declaracions
presentades hagin estat inspeccionades per les autoritats fiscals o laborals, o hagi
transcorregut el termini de prescripció de quatre anys. La FUNDACIÓ té oberts
a inspecció tots els impostos principals i cotitzacions socials que li són
aplicables, corresponents a tots els exercicis no prescrits. En opinió del Patronat
no existeixen contingències d’imports significatius que es poguessin derivar de
la revisió dels exercicis oberts a inspecció.
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11.4

- La totalitat de les activitats desenvolupades per la FUNDACIÓ són
mereixedores de la qualificació d’empresarials, estant per tant, subjectes a
l’I.V.A. Addicionalment, la naturalesa concreta dels serveis que es preveu
prestar per la FUNDACIÓ fa que aquests no es trobin exempts d’I.V.A. Aquest
fet permet la deduïbilitat de les quotes d’I.V.A. suportades i la recuperació de
l’I.V.A. a compensar meritat durant l’exercici 2012.

El fet que part dels ingressos que obtingui la FUNDACIÓ correspongui a
aportacions de les Administracions Públiques i a donatius d’empreses privades
no hauria de limitar la deduïbilitat de les quotes suportades.

Nota 12 - INGRESSOS I DESPESES

12.1

- L’epígraf de Despeses de personal presenta el següent detall:





Sous i salaris
Prestacions al personal a llarg termini
Seguretat social
Altres

379.588,12
21.949,80
43.895,93
11.281,39
456.715,24

Prestacions al personal a llarg termini correspon a la quantia de la paga
extraordinària de desembre que s’hagués tingut d’abonar al personal de l’entitat
abans de finalitzar l’exercici, però que ha estat suprimida per l’article 2.1 del
Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat. L’article 2.4 d’aquesta disposició
preveu que “les quantitats derivades de la supressió de la paga extraordinària i de
les pagues addicionals de complement específic o pagues addicionals
equivalents d’acord amb el disposat en aquest article es destinaran en exercicis
futurs a realitzar aportacions a plans de pensions o contractes d’assegurança
col·lectiva que incloguin la cobertura de la contingència de jubilació, amb
subjecció al que estableix la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera i en els termes i amb l’abast que es determini en les
corresponents lleis de pressupostos”. En conseqüència, atès que és un passiu
exigible cert, l’import esmentat ha estat carregat a l’epígraf “Despeses de
personal” del deure del compte de resultats adjunt amb abonament a l’epígraf
“Provisions a llarg termini” del passiu del balanç adjunt.

22

12.2

- El nombre mitjà d’empleats durant l’exercici, així com la situació de la plantilla
a 31 de desembre, es detalla seguidament:
2012
Mitjana
* Equip directiu
* Directors i gestors
* Tècnics

12.3

Situació a 31.12.2012
Homes
Dones
Total

2,72
0,35
1,09
4,16

2,60
0,12
0,80
3,52

0,12
0,23
0,29
0,64

2,72
0,35
1,09
4,16

- Arrendaments operatius
Les quotes satisfetes en concepte d’arrendaments operatius reconegudes com a
despesa de l’exercici han ascendit a 4.460,00 euros.
L’import total dels pagaments futurs mínims corresponents als arrendament
operatius es detallen a continuació:
 Exercici 2013
 Exercici 2014-2017
 Exercici 2018 en endavant
finalització de l’arrendament

655.500,00 euros
3.146.400,00 euros
fins

la
917.700,00 euros
4.719.000,00 euros

Aquests pagaments futurs corresponen al contracte d’arrendament d’un edifici
formalitzat amb Telefónica de España, S.A.U. per un període de 6 anys (Nota
5.2).

12.4

- Durant l’exercici 2012 la FUNDACIÓ ha insertat de manera gratuïta publicitat
del logo Barcelona Mobile World Capital en un cotxe de Fórmula 1.
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Nota 13 - APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A
FINALITATS ESTATUTÀRIES

13.1

- Els actius no corrents de la FUNDACIÓ estan aplicats íntegrament a les
finalitats fundacionals i són els següents:

Valor net
comptable
31.12.2012


13.2

1.044.108,99
1.044.108,99

Immobilitzat material (Nota 5)

- L’aplicació dels ingressos de l’exercici 2012 a les seves finalitats fundacionals,
ha estat, respectivament, la següent:

Import
(en euros)


Ingressos de l’exercici:
 Altres ingressos de les activitats
 Ingressos financers



13.3

Percentatge

Aplicació a les finalitats fundacionals:
 Despeses de funcionament i d’estructura
 Dotacions a les amortitzacions

6.000.000,00

1.253,94
6.001.253,94

99,9%
0,1%
100,0%

7.160.503,76
1.042,70
7.161.546,46

- D’acord amb el que estableix l’article 33 de la Llei 5/2001, de 2 de maig, i
l’article 333-2 del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, aprovat per la Llei
4/2008, de 24 d’abril, la FUNDACIÓ compleix l’obligació de destinar al menys
el 70% de les rendes obtingudes i dels altres ingressos nets anuals al compliment
del fins fundacionals. La resta s’ha de destinar al compliment diferit de les
finalitats o a incrementar els fons propis.
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Nota 14 - OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES

14.1

- Les transaccions durant l’exercici amb les parts vinculades són les següents:




Ingressos:
– Subvencions oficials a les activitats (Nota 10.1):
o Ajuntament de Barcelona
o Ministerio de Industria, Energia y Turismo

Despeses:
– Aportació anual 2012 segons contracte formalitzat amb
GSMA, Ltd. (Serveis professionals independents)
– Serveis de Back office (Fira de Barcelona)
– Despeses vinculades a la preparació i obtenció de la
capitalitat (Fira de Barcelona)

5.000.000,00
1.000.000,00
6.000.000,00

5.000.000,00
107.445,38
1.201.673,97
6.309.119,35

L’objecte del contracte formalitzat amb GSMA, Ltd. és la de dur a terme el
projecte per la capitalitat mundial de la telefonia mòbil a Barcelona.

14.2

14.3

- Saldos al tancament de l’exercici amb parts vinculades



Saldo deutor



Saldo creditor:
 GSMA, Ltd.
 Fira de Barcelona

0,00

3.000.000,00
107.445,38
3.107.445,38

- D’acord amb l’article 13-3 dels Estatuts de la FUNDACIÓ, els membres del
Patronat exerceixen el càrrec gratuïtament.
Durant l’exercici 2012, els membres del Patronat no han rebut de la
FUNDACIÓ retribucions de cap classe per la seva activitat com a tals.
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No existeixen obligacions en matèria de pensions ni cap tipus de garantia
assumides per la FUNDACIÓ, o d’altres passius, per compte dels membres del
Patronat.

14.4

- Les funcions d’alta direcció són exercides pel Director General de la
FUNDACIÓ Sr. Ginés Alarcón. La retribució corresponent aquest càrrec durant
l’exercici 2012 ha estat de 100.234,68 euros.

No existeixen obligacions en matèria de pensions ni cap tipus de garanties
assumides per la FUNDACIÓ, o d’altres passius, per compte del personal d’alta
direcció.

Nota 15 - ALTRA INFORMACIÓ

15.1 -

A l’exercici 2012 es va constituir la Fundació, essent els membres del Patronat
els següents:

Membre del Patronat (Ajuntament de Barcelona):
Sr. D. Xavier Trias Vidal de Llobatera President del Patronat
Sra. Dña. Sonia Recasens Alsina Secretaria del Patronat
Sr. D. Antoni Vives i Tomàs
Membre del Patronat (Generalitat):
Sr. D. Felip Puig
Sr. D. Ferran Mascarell Canalda
Sr. D. Carles Flamerich i Castells (pendent nomenament)
Membres del Patronat (RED.es):
Sr. D. Víctor María Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín
Sr. D. Francisco de Borja Adsuara Varela
Membres del Patronat (Fira de Barcelona):
Sr. D. José Luis Bonet Ferrer
Sr. D. Fulgencio Agustín Cordón Barrenechea Arando
Sr. D. Pedro Fontana García
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Membre del Patronat (GSMA LTD):
Sra. Dña.Anne Bouverot-Reymond (Representat per Sr. D. John Allen
Hoffman)
Sr. D. Jeremy Sewell (Representat per Sr. D. John Allen Hoffman)

15.2

- Medi ambient

La FUNDACIÓ no té responsabilitats, despeses, actius, ni provisions i
contingències de naturalesa mediambiental que poguessin ésser significatius en
relació amb el patrimoni, la situació financera i els resultats de la FUNDACIÓ.
Per aquest motiu, no s’inclouen desglossaments en aquesta memòria dels
comptes anuals pel que fa a informació sobre qüestions mediambientals.

15.3

- Fets posteriors al tancament
Amb data 14 de febrer de 2013 s’ha formalitzat un conveni de col·laboració
entre l’Administració General de l’Estat, la Generalitat de Catalunya,
l’Ajuntament de Barcelona i la FUNDACIÓ per la creació del Consorci
Barcelona Mobile World Capital. La participació de la FUNDACIÓ en el
Consorci serà del 20%.

El Consorci tindrà per objecte:
 L’execució del programa de recolzament a l’esdeveniment “Barcelona
Mobile World Capital”.
 El desenvolupament de les funcions previstes en el art. 27.2b) de la Llei
49/2002, dels pressupostos generals de l’Estat 2012.
 L’ordenació i captació de recursos econòmics pel finançament de les
activitats i programes propis de l’esdeveniment.
La FUNDACIÓ, atès que és l’entitat encarregada de l’organització de la
“Barcelona Mobile World Capital”, així com del seu programa d’actuacions i
activitats, assumirà el finançament del Consorci.
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La FUNDACIÓ assumirà les eventuals pèrdues que, de la liquidació del
Consorci es puguin derivar, no corresponent cap obligació per aquest aspecte a
la resta de membres del Consorci.

Aquests comptes anuals abreujats de la FUNDACIÓ BARCELONA MOBILE WORLD
CAPITAL FOUNDATION, corresponents a l’exercici 2012, han estat formulats pel Patronat
a Barcelona el 14 de Març de 2013.

Sr. D. Xavier Trias Vidal de Llobatera
President del Patronat

Sra. Dña. Sonia Recasens Alsina
Secretaria del Patronat

