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FUNDACIÓ BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL FOUNDATION
BALANÇ A 31 DE DESEMBRE DE 2013 I 2014
(en euros)

ACTIU

Notes

A) ACTIU NO CORRENT

I. Immobilitzat intangible

2014

2.061.729,86

2.518.781,05

411.446,70

511.191,42

411.446,70

511.191,42

1.479.599,16

1.800.929,63

5

Altres immobilitzats intangibles

II. Immobilitzat material

6

Construccions

2013

1.390.731,85

1.713.568,92

Mobiliari

58.630,55

52.273,24

Equips per a procés de la informació

30.236,76

35.087,47

170.684,00

206.660,00

170.684,00

206.660,00

B) ACTIU CORRENT

5.478.174,23

3.139.805,12

II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar

2.659.043,13

1.661.500,07

VI. Inversions financeres a llarg termini

7

Altres actius financers

Altres deutors

7

207.142,31

31.131,51

Personal

7

3.300,00

9.049,10

Altres crèdits amb les Administracions Públiques

11

2.448.600,82

1.621.319,46

125.513,97

0,00

VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents

2.693.617,13

1.478.305,05

Tresoreria

2.693.617,13

1.478.305,05

TOTAL ACTIU

7.539.904,09

5.658.586,17

V. Periodificacions a curt termini

Les Notes 1 a 17 incloses a la Memòria adjunta, formen part del balanç a 31 de desembre de 2014.
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FUNDACIÓ BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL FOUNDATION
BALANÇ A 31 DE DESEMBRE DE 2013 I 2014
(en euros)

PATRIMONI NET I PASSIU

Notes

A) PATRIMONI NET

2014

2013

1.868.865,13

863.323,31

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

III. Excedents d’exercicis anteriors

803.323,31

(-) 1.160.292,52

Romanent

803.323,31

0,00

0,00

(-) 1.160.292,52

1.005.541,82

1.963.615,83

362.303,25

462.819,13

Fons propis
I. Fons dotacionals

8

Fons dotacionals

Excedents negatius d’exercicis anteriors
V. Excedents de l'exercici

3

B) PASSIU NO CORRENT

I. Provisions a llarg termini

12

21.949,80

21.949,80

II. Deutes a llarg termini

9

340.353,45

440.869,33

340.353,45

440.869,33

5.308.735,71

4.332.443,73

106.481,38

96.043,59

106.481,38

96.043,59

4.230.943,09

4.136.400,14

Altres passius financers a llarg termini

C) PASSIU CORRENT

II. Deutes a curt termini

9

Altres passius financers a curt termini

IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar
Proveïdors

9

3.865.454,60

3.789.763,32

Personal (remuneracions pendents de pagament)

9

209.208,53

208.525,09

Altres deutes amb les Administracions Públiques

11

156.279,96

138.111,73

971.311,24

100.000,00

7.539.904,09

5.658.586,17

V. Periodificacions a curt termini

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

Les Notes 1 a 17 incloses a la Memòria adjunta, formen part del balanç a 31 de desembre de 2014.
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FUNDACIÓ BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL FOUNDATION
COMPTE DE RESULTATS CORRESPONENT A L'EXERCICI ANUAL FINALITZAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2013 I
2014
(en euros)
Notes
1. Ingressos per les activitats
Prestació de serveis
Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions
Subvencions oficials a les activitats
Donacions i altres ingressos per a activitats

2014

2013

21.355.833,13
450.666,90
404.000,00
14.226.467,23
6.274.699,00

18.989.927,27
0,00
364.927,27
15.000.000,00
3.625.000,00

1.690,41
1.690,41

17.990,53
17.990,53

(-) 2.091.718,06
(-) 1.763.631,59
(-) 328.086,47

(-) 1.757.065,35
(-) 1.489.208,52
(-) 267.856,83

(-) 17.750.534,63
(-) 17.749.759,62
(-) 1.079.473,10
(-) 326.506,58
(-) 4.284,40
(-) 8.371,29
(-) 644,61
(-) 11.467.128,96
(-) 3.933.740,23
(-) 227.358,65
(-) 702.251,80
(-) 775,01

(-) 14.924.845,38
(-) 14.915.237,97
(-) 1.036.151,82
(-) 70.839,35
(-) 18.471,18
(-) 1.145,27
(-) 361,16
(-) 11.105.717,01
(-) 1.606.163,03
(-) 9.425,18
(-) 1.066.963,97
(-) 9.607,41

(-) 464.256,57

(-) 347.289,81

(-) 1.808,19
(-) 1.808,19

(-) 6.682,61
(-) 6.682,61

(-) 6.784,01

(-) 1.613,93

1.042.422,08

1.970.420,72

15.723,39
15.723,39

17.574,37
17.574,37

15. Despeses financeres
Per deutes amb tercers

(-) 52.410,23
(-) 52.410,23

(-) 24.376,73
(-) 24.376,73

17. Diferències de canvi

(-) 193,42

(-) 2,53

II) RESULTAT FINANCER

(-) 36.880,26

(-) 6.804,89

III) RESULTAT ABANS DE IMPOSTOS

1.005.541,82

1.963.615,83

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI

1.005.541,82

1.963.615,83

13.4
13.5
10.1
10.3

6. Altres ingressos de les activitats
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent
7. Despeses de personal
Sous, salaris i assimilats
Càrregues socials

13.1

8. Altres despeses d'explotació
Serveis exteriors
Arrendaments i cànons
Reparacions i conservació
Transports
Primes d’assegurances
Serveis bancaris
Serveis professionals independents
Publicitat, propaganda i relacions públiques
Subministraments
Altres serveis
Tributs
9. Amortització del Immobilitzat
12. Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat
Resultats per alienacions i altres
13. Altres resultats
I) RESULTAT D' EXPLOTACIÓ
14. Ingressos financers
Altres instruments financers en tercers

5i6
6

Les Notes 1 a 17 incloses a la Memòria adjunta, formen part del compte de resultat a 31 de desembre de 2014.
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FUNDACIÓ BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL FOUNDATION
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT
A L'EXERCICI ANUAL FINALITZAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2013 I 2014
(en euros)
A) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS CORRESPONENT
A L'EXERCICI ANUAL FINALITZAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2013 I 2014
Notes
de la memòria
a) Resultat del compte de pèrdues i guanys

2014

2013

1.005.541,82 1.963.615,83

b) Total d'ingressos i despeses imputats directament al
patrimoni net

0,00

0,00

c)

0,00

0,00

Total transferències al compte de pèrdues i guanys

TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

1.005.541,82 1.963.615,83

Les Notes 1 a 17 incloses a la Memòria adjunta, formen part de l’estat de canvis en el patrimoni net de l’exercici 2014.
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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 2013 I 2014
(en euros)
B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT
A L’EXERCICI ANUAL ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2013 I 2014

Fons
dotacionals
SALDO, INICI DE L'EXERCICI 2013

Excedents
exercicis
anteriors

Excedent de
l'exercici

Subvencions,
donacions i
llegats rebuts

TOTAL

60.000,00

0,00

(-) 1.160.292,52

0,00

(-) 1.100.292,52

0,00

0,00

1.963.615,83

0,00

1.963.615,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III. Altres variacions en el patrimoni net

0,00

(-) 1.160.292,52

1.160.292,52

0,00

0,00

SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2013

60.000,00

(-) 1.160.292,52

1.963.615,83

0,00

863.323,31

SALDO, INICI DE L'EXERCICI 2014

60.000,00

(-) 1.160.292,52

1.963.615,83

0,00

863.323,31

0,00

0,00

1.005.541,82

0,00

1.005.541,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. Altres variacions en el patrimoni net

0,00

1.963.615,83

(-) 1.963.615,83

0,00

0,00

SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2014

60.000,00

803.323,31

1.005.541,82

0,00

1.868.865,13

I. Excedent de l'exercici
II. Total ingressos i despeses reconeguts en
el patrimoni net

I. Excedent de l'exercici
II. Total ingressos i despeses reconeguts en
el patrimoni net

Les Notes 1 a 17 incloses a la Memòria adjunta, formen part de l’estat de canvis en el patrimoni net de l’exercici 2014.
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FUNDACIÓ BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL FOUNDATION
ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU DE
L'EXERCICI ANUAL FINALITZAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2013 I 2014
(en euros)
NOTA
A. FLUXOS
D'EFECTIU DE LES
D'EXPLOTACIÓ
Resultat de l'exercici abans d'impostos

ACTIVITATS

Ajustaments al resultat

2014

2013

1.320.562,65

1.573.374,83

1.005.541,82

1.963.615,83

502.945,02

360.777,31

Amortització del immobilitzat

5i6

464.256,57

347.289,81

Resultats per baixes i cessions de l'immobilitzat

6.4

1.808,19

6.682,61

(-) 15.723,39

(-) 17.574,37

52.410,23

24.376,73

Ingressos financers
Despeses financeres
Diferències de canvi
Canvis en el capital corrent

193,42

2,53

(-) 151.237,35

(-) 744.215,95

Deutors i altres comptes a cobrar

(-) 997.543,06 (-) 1.199.110,65

Altres actius corrents

(-) 125.513,97

49.000,00

Creditors i altres comptes a pagar

9, 11, 13

Altres passius corrents
Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació
Pagament d'interessos
Cobrament d'interessos
B. FLUXOS
D'EFECTIU DE
D'INVERSIÓ
Pagaments per inversions

LES

ACTIVITATS

94.542,95

305.894,70

877.276,73

100.000,00

(-) 36.686,84

(-) 6.802,36

(-) 52.410,23

(-) 24.376,73

15.723,39

17.574,37

(-) 9.013,57 (-) 1.828.644,48
(-) 44.989,57 (-) 1.828.644,48

Immobilitzat intangible

5

Immobilitzat material

6

Altres actius financers

0,00

(-) 598.468,00

(-) 44.989,57 (-) 1.023.516,48
0,00

(-) 206.660,00

Cobraments per desinversions

35.976,00

0,00

Altres actius financers
C. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE
FINANÇAMENT
Emissió d'altres deutes

35.976,00

0,00

(-) 96.043,58

536.912,91

0,00

613.676,73

(-) 96.043,58

(-) 76.763,82

(-) 193,42

(-) 2,53

1.215.312,08

281.640,74

Efectiu o equivalents a l'inici de l'exercici

1.478.305,05

1.196.664,31

Efectiu o equivalents al final de l'exercici

2.693.617,13

1.478.305,05

Devolució i amortització d'altres deutes
D. EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE
CANVI
E. AUGMENT NET DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS

9

Les Notes 1 a 17 incloses a la Memòria adjunta, formen part del Estat de fluxos d’efectiu a 31 de desembre de 2014.
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FUNDACIÓ BARCELONA MOBILE
WORLD CAPITAL FOUNDATION
=================================
MEMÒRIA ANUAL DE L’EXERCICI 2014

Nota 1
1.1

- ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ
- 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),
Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, 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 Carrer Roc Boronat, 117 de la ciutat de Barcelona (C.P.
08018). 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 els 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 implementa la seva missió a través del desenvolupament del
projecte Barcelona Mobile World Capital que es concreta en el seus programes
d’impuls de la tecnologia mòbil: el d’emprenedoria i innovació, el de salut, el
d’educació, el de ciutats intel·ligents, i els programes de dinamització de la
comunitat mobile i d’apropament de la tecnologia mòbil al ciutadà. Tot per situar
Barcelona, Catalunya i España com el lloc de trobada global entre la tecnologia
mòbil i els diferents sectors estratègics, que faran servir aquesta tecnologia de
forma intensiva per desenvolupar-se.
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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, mitjançant els programes definits.
b) Promoure la creació, el desenvolupament i l’atracció d’empreses de base
tecnològica mòbil.
c) Fomentar i participar en la innovació tecnològica a fi de promocionar l’ús
de les tecnologies i solucions mòbils, la seva sostenibilitat i el traspàs del
coneixement a la societat i al teixit empresarial.
d) Posicionar a Barcelona com la capital mundial de referència en quant a l’ús
de les tecnologies i solucions mòbils i donar-la a conèixer.
e) Cooperar amb altres agents institucionals i empresarials per fomentar el
traspàs d’experiències i coneixement a altres regions que ajudin a impulsar
la transformació mobile en altres territoris.
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 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. Tanmateix la FUNDACIÓ podrà desenvolupar
qualsevulla activitat de caràcter empresarial orientada a la generació d’ingressos
com a contrapartida al lliurament de bens i serveis en condicions normals de
mercat.
1.4

- Els recursos obtinguts per la FUNDACIÓ en l’exercici 2014 s’han destinat
almenys en un 70% a l’aplicació de les finalitats fundacionals, tal com s’explica
en la Nota 14.
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1.5

- La representació, govern i administració de la FUNDACIÓ correspon al Patronat.

1.6

- L’exercici 2013 va ser el primer any d’activitat completa de la FUNDACIÓ.
Durant aquest any, la FUNDACIÓ va:
• establir les bases de la seva activitat.
• contractar una part important del seus recursos, tant humans com materials.
• establir i enfortir relacions amb diferents agents (públics i privats).
El projecte de la FUNDACIÓ va generar expectatives i demandes importats per
part d’institucions, d’empreses i de la societat, que es van tenir en compte en la
revisió estratègica realitzada al mes de juliol de 2013.
L’exercici 2014 la Fundació s’ha consolidat com a motor de desenvolupament e
internacionalització del teixit empresarial mitjançant els seus programes e
iniciatives.

1.7

- Amb data 14 de febrer de 2013 es va formalitzar 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 te per objecte:
• L’execució del programa de recolzament a l’esdeveniment “Barcelona
Mobile World Capital”.
• El desenvolupament de les funcions previstes en l’article 27.2b) de la Llei
49/2002, de 23 de desembre de Règim Fiscal d’Entitats sense fins lucratius
e incentius fiscals al mecenatge.
• L’ordenació i captació de recursos econòmics pel finançament de les
activitats i programes propis de l’esdeveniment.
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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, assumeix el finançament del Consorci.
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.
Durant els exercicis 2013 i 2014 el Consorci no ha tingut activitat econòmica.
1.8

- Durant els exercicis 2013 i 2014 la FUNDACIÓ no ha atorgat cap ajut.

1.9

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

1.10

Nota 2
2.1

- Els comptes anuals han estat formulats en euros. La moneda funcional de la
FUNDACIÓ és l’euro.
- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS NORMALS
- Imatge fidel
Els comptes anuals adjunts 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 i dels
resultats de les seves operacions, així com dels canvis en el patrimoni net i de
l’estat de fluxos d’efectiu de l’entitat.

2.2

- Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa

La preparació dels comptes anuals 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
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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, 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 corresponen
a les vides útils dels elements de l’immobilitzat intangible i material (Nota 4.1.),
els valors raonables dels instruments financers (Notes 4.3 i 4.4) i les provisions
(Nota 4.7).
Els Patrons han formulat aquests comptes anuals seguint el principi d’empresa en
funcionament. El Fons de Maniobra de l’exercici 2014 assoleix valor positius per
import de 169.438,52 euros (1.192.639,61 euros negatius a l’exercici 2013). El
fons de maniobra negatiu d’exercicis passats tenia el seu origen en la forta inversió
inicial el cost de la qual ha estat cobert pels ingressos ordinaris de la FUNDACIÓ.
2.3

- Comparabilitat de la informació
Els comptes anuals dels exercicis 2013 i 2014 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.
Atès que durant els exercicis 2013 i 2014 s’han superat els requisits establerts a
l’article 3.1 del Reial Decret 259/2008, la FUNDACIÓ ha de formular comptes
anuals normals. Els imports de l’exercici precedent han estat adaptats per facilitarne la comparació entre ambdós.

Nota 3

- APLICACIÓ DELS RESULTATS
L’aplicació del resultat de l’exercici 2014 és la següent:
Base de repartiment
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• Excedent de l’exercici (positiu)

1.005.541,82

Aplicació
• Romanent

Nota 4

1.005.541,82

- NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ
Les principals normes de valoració utilitzades per la FUNDACIÓ en l’elaboració
dels seus Comptes Anuals per a l’exercici acabat el 31 de desembre de 2014, han
estat les següents:

4.1

- Immobilitzat intangible i material
Immobilitzat intangible
Correspon íntegrament al preu d’adquisició de les despeses incorregudes en el
disseny i producció de continguts audiovisuals, deduïdes les amortitzacions i, si
escau, les correccions per deteriorament de valor.
L’amortització d’aquests continguts audiovisuals es calcula mitjançant un sistema
lineal, considerant la data de finalització del contracte de lloguer de l’edifici on
s’exposen, és a dir per un període de 6 anys, atès que és voluntat de la
FUNDACIÓ mantenir el gruix d’aquests continguts durant tot el període. Les
despeses de manteniment dels esmentats continguts audiovisuals es carreguen
directament al compte de resultats.
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:
•

Construccions: corresponen a les obres realitzades en edificis arrendats
les quals no són separables. S’amortitzen considerant la duració del
contracte d’arrendament quan la durada del mateix sigui inferior a la vida
útil de l’actiu.
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•

Mobiliari: 16,66%

•

Equips per a procés d’informació: 20,00%

Les inversions de l’exercici s’amortitzen, en general, en proporció al temps
transcorregut des de 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. 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.
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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 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 riscos 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 riscos d’insolvència i de mora.
La totalitat dels actius financers de la FUNDACIÓ es classifiquen en la categoria
de préstecs i partides a cobrar. 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 normal 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 normal de l’exercici en que el
deteriorament s’ha eliminat o rebut.
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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 per la quals
aquests passius han estat formalitzats.
De forma general, en el balanç adjunt 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.
La totalitat dels passius financers de la FUNDACIÓ es classifiquen a la categoria
de dèbits i partides a pagar.
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
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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.
En aquest sentit cal destacar que per Llei de Pressupostos Generals de l’Estat de
l’exercici 2012 la celebració de “Barcelona Mobile World Capital” té la
consideració d’esdeveniment especial d’interès públic, sent la durada del
programa de suport a aquest esdeveniment des de l’1 de gener de 2012 a 31 de
desembre de 2014.
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.
Els ingressos de promocions, patrocinadors, col·laboracions i altres 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.
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Les despeses incorregudes i els ingressos rebuts durant l’exercici anterior al seu
meritament es registren amb càrrec o abonament a l’epígraf de periodificacions a
curt termini de l’actiu i del passiu del balanç, respectivament.
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.
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 despeses 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
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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.
A aquests efectes, una subvenció, donació o llegat es considera no reintegrable
quan existeix un acord individualitzat de concessió de la subvenció, donació o
llegat, s’han complert totes les condicions establertes per la concessió i no
existeixen dubtes raonables de que es cobrarà.
Les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari es valoren pel valor
raonable de l’import concedit.
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.

Nota 5
5.1

-

IMMOBILITZAT INTANGIBLE

- El detall i els moviments registrats pels comptes d’immobilitzat intangible durant
els exercicis 2013 i 2014 es sintetitzen tot seguit:
Saldo a
1/1/2013

Altes /
Dotació

Saldo a
31/12/2013

COST
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•

Altres immobilitzats intangibles

0,00

598.468,00

598.468,00

0,00

87.276,58

87.276,58

AMORTITZACIÓ ACUMULADA
•

Altres immobilitzats intangibles

VALOR NET A 31.12.2013

0,00

Saldo a
1/1/2014

511.191,42

Altes /
Dotació

Saldo a
31/12/2014

COST
•

Altres immobilitzats intangibles

598.468,00

0,00

598.468,00

87.276,58

99.744,72

187.021,30

AMORTITZACIÓ ACUMULADA
•

Altres immobilitzats intangibles

VALOR NET A 31.12.2014

511.191,42

411.446,70

5.2

- Les altes de l’exercici 2013 corresponen a les despeses incorregudes en el disseny
i producció dels continguts audiovisuals.

5.3

- No s’ha produït deteriorament de valor durant l’exercici 2014 dels elements
registrats a l’epígraf d’immobilitzat intangible.

5.4

- No hi han elements totalment amortitzats i en ús a 31 de desembre de 2013 i 2014.

Nota 6
6.1

-

IMMOBILITZAT MATERIAL

- El detall i els moviments registrats pels comptes d’immobilitzat material durant
els exercicis 2013 i 2014 es sintetitzen tot seguit:

Saldo a
1/1/2013

Altes /
Dotació

Traspassos

Baixes

Saldo a
31/12/2013

COST
• Terrenys i construccions
• Mobiliari i equips per a procés d’informació

0,00
16.495,69

0,00
83.963,79

1.968.208,69
0,00 1.968.208,69
0,00 (-) 7.128,12
93.331,36
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• Immobilitzat material en curs i bestretes

1.028.656,00
939.552,69 (-) 1.968.208,69
0,00
0,00
1.045.151,69 1.023.516,48
0,00 (-) 7.128,12 2.061.540,05

AMORTITZACIÓ ACUMULADA
• Terrenys i construccions
• Mobiliari i equips per a procés d’informació

VALOR NET A 31.12.2013

0,00
1.042,70
1.042,70

254.639,77
5.373,46
260.013,23

0,00
0,00
0,00

0,00
(-) 445,51
(-) 445,51

1.044.108,99

Saldo a
1/1/2014

254.639,77
5.970,65
260.610,42
1.800.929,63

Altes /
Dotació

Traspassos

Baixes

Saldo a
31/12/2014

COST
• Terrenys i construccions
• Mobiliari
• Equips per a procés d’informació

1.968.208,69
56.122,04
37.209,32
2.061.540,05

22.183,42
17.751,25
5.054,90
44.989,57

254.639,77
3.848,80
2.121,85
260.610,42

345.020,49
11.393,94
8.097,42
364.511,85

0,00
0,00 1.990.392,11
0,00
0,00
73.873,29
0,00 (-) 2.705,35
39.558,87
0,00 (-) 2.705,35 2.103.824,27

AMORTITZACIÓ ACUMULADA
• Terrenys i construccions
• Mobiliari
• Equips per a procés d’informació

VALOR NET A 31.12.2014

6.2

1.800.929,63

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
(-) 897,16
(-) 897,16

599.660,26
15.242,74
9.322,11
624.225,11
1.479.599,16

- L’import registrat a l’epígraf Terrenys i Construccions correspon principalment al
cost de les obres d’implantació i adaptació realitzades en edificis arrendats. A
partir del moment en que es va fer ús d’aquests edificis es va iniciar l’amortització
econòmica per un període equivalent a la duració del contracte d’arrendament
(Nota 13.3).
Les altes de l’exercici 2014 corresponen a actuacions realitzades a les oficines, on
la FUNDACIÓ té el seu domicili social.

6.3

- L’epígraf de construccions i terrenys correspon en la seva totalitat al cost de
construcció d’obra i a aquells elements i instal·lacions que tenen caràcter
permanent. No s’inclou cap cost del terreny.
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6.4

- Les baixes de l’exercici 2014 han ocasionat unes pèrdues per import de 1.808,19
euros (les de l’exercici 2013 pèrdues per import de 6.682,61 euros).

6.5

- No s’ha produït deteriorament de valor durant l’exercici 2014 dels elements
registrats a l’epígraf d’immobilitzat material i es fa constar que no s’ha efectuat
cap actualització de balanç.

6.6

- No hi han elements totalment amortitzats i en ús a 31 de desembre de 2013 i 2014.

Nota 7
7.1

- ACTIUS FINANCERS
- La composició dels actius financers classificats a la categoria de préstecs i partides
a cobrar a llarg i curt termini és la següent:
2014

2013

A llarg termini
•

Altres actius financers

170.684,00

206.660,00

207.142,31

31.131,51

3.300,00

9.049,10

210.442,31

40.180,61

A curt termini

7.2

•

Altres deutors

•

Personal

- Altres actius financers a llarg termini correspon a les fiances constituïdes per la
FUNDACIÓ corresponents als contractes d’arrendaments, essent els seus
venciments els següents:
2014
•
•

Exercici 2017
Exercici 2019 i següents

38.184,00
132.5000,00
170.684,00

2013
74.160,00
132.440,00
206.600,00
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7.3

Nota 8

- Durant l’exercici 2013 i 2014 no s’ha realitzat cap deteriorament de valor dels
actius financers de la FUNDACIÓ.
- FONS PROPIS
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.
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

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

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

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

a) Passius financers a llarg termini:

SALDOS A 31.12.2013

PASSIUS FINANCERS A LLARG TERMINI
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DEUTES AMB
ENTITATS DE
CRÈDIT
Préstecs i partides a pagar:
• Altres deutes a llarg termini

SALDOS A 31.12.2014

0,00
0,00

440.869,33
440.869,33

TOTAL

440.869,33
440.869,33

PASSIUS FINANCERS A LLARG TERMINI
DEUTES AMB
ENTITATS DE
CRÈDIT

Préstecs i partides a pagar:
• Altres deutes a llarg termini

DERIVATS
I ALTRES

0,00
0,00

DERIVATS
I ALTRES

340.353,45
340.353,45

TOTAL

340.353,45
340.353,45

b) Passius financers a curt termini:
SALDOS A 31.12.2013

PASSIUS FINANCERS A CURT TERMINI
DEUTES AMB
ENTITATS DE
CRÈDIT

Préstecs i partides a pagar
• Altres deutes a curt termini
• Proveïdors
• Personal

SALDOS A 31.12.2014

0,00
0,00
0,00
0,00

9.2

96.043,59
3.789.763,32
208.525,09
4.094.332,00

TOTAL

96.043,59
3.789.763,32
208.525,09
4.094.332,00

PASSIUS FINANCERS A CURT TERMINI
DEUTES AMB
ENTITATS DE
CRÈDIT

Préstecs i partides a pagar:
• Altres deutes a curt termini
• Proveïdors
• Personal

DERIVATS
I ALTRES

0,00
0,00
0,00
0,00

DERIVATS
I ALTRES

106.481,38
3.865.454,60
209.208,53
4.181.144,51

TOTAL

106.481,38
3.865.454,60
209.208,53
4.181.144,51

- Proveïdors inclou:
2014

2013
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3.000.000,00

3.000.000,00

79.315,50

138.345,29

• Fira de Barcelona (Nota 15.2)

0,00

63.263,47

• J&A Garrigues, S.L.

0,00

63.985,42

• Manpower Group Solutions, SL

70.448,62

0,00

• Iurisdiagonal, S.L.

49.099,55

0,00

• Provisions factures pendents de rebre

373.605,18

167.506,43

• Altres

292.985,75

356.662,71

3.865.454,60

3.789.763,32

• GSMA, Ltd. (Nota 15.2)
• Telefónica de España, S.A.U. (Nota 15.2)

9.3

- La clàusula 6 del contracte formalitzat amb data 27 de juliol de 2012 entre la
FUNDACIÓ i l’arrendador, per l’arrendament per un període de 6 anys d’un
edifici, determina quines són les obres a realitzar a l’edifici per l’arrendador previ
el lliurament del mateix a la FUNDACIÓ. El cost d’aquestes obres són a càrrec
de la FUNDACIÓ amb els següents terminis:
• Els costos corresponents a redacció de projectes i obres de implantació
comunes mitjançant pagaments de 9.878 euros més I.V.A. durant el
període comprés entre la data de lliurament de l’edifici a la FUNDACIÓ
i la finalització del contracte d’arrendament.
• Els costos corresponents a la direcció facultativa de l’obra i el 100% de
l’interiorisme de la planta 1ª mitjançant tres pagaments a realitzar el 30 de
setembre i 30 de novembre de 2012 i el 30 de gener de 2013.
La FUNDACIÓ ha registrat els imports amb pagament ajornat amb abonament
als epígrafs d’Altres deutes a llarg i curt termini. Atès que aquesta operació s’ha
formalitzat sense un tipus d’interès explícit, s’ha considerat un tipus d’interès
efectiu del 4,56%. Els interessos meritats durant l’exercici 2014 per import de
22.492,42 euros s’han registrat amb càrrec al compte de resultats.
Els venciments dels imports registrats als epígrafs d’Altres deutes a llarg i curt
termini es el següent:
Exercici 2014
• Exercici 2015

100.515,89
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•
•
•
•

105.196,42
110.094,91
115.221,51
9.840,61
440.869,34

Exercici 2016
Exercici 2017
Exercici 2018
Exercici 2019

Exercici 2013
•
•
•
•
•
•

9.4

96.043,59
100.515,88
105.196,42
110.094,91
115.221,51
9.840,61
536.912,92

Exercici 2014
Exercici 2015
Exercici 2016
Exercici 2017
Exercici 2018
Exercici 2019

- 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 realitzar
a la data de tancament de l’exercici
Exercici 2014
Import
Pagaments realitzats dins del termini
màxim legal
Resta
Total pagaments de l'exercici
Termini: Mitjà Ponderat Excedit (dies de
pagament)
Ajornaments que a data de tancament
superen el termini màxim legal

Exercici 2013
%

Import

%

5.219.384,89

84

3.407.350,87

66

999.894,97

16

1.761.012,70

34

6.219.279,86

100

5.168.363,57

100

16,35

26,89

0,00

1.362,61

No s’han considerat els pagaments efectuats a entitats del grup (patrons).
El termini mitjà de pagament és de 40,25 dies per l’exercici 2014.
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9.5

- El valor raonable dels passius financers de la FUNDACIÓ a 31 de desembre de
2013 i 2014 és molt similar al valor en llibres.

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 2013 i 2014 (Nota 10.2).
2014

2013

•

Ajuntament de Barcelona

5.000.000,00

5.000.000,00

•

Ministerio de Industria, E. y T.

5.000.000,00

5.000.000,00

•

Generalitat de Catalunya

5.000.000,00

5.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

(-) 773.532,77

0,00

14.226.467,23

15.000.000,00

•

Subvencions acumulades 2012-2014 no
aplicades a 31.12.14

Tal i com s’indica a la Nota 10.2 les aportacions per la FUNDACIÓ venen fixades
en el protocol de recolzament a la candidatura de Barcelona Mobile World Capital
entre l’Administració General de l’Estat, la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Barcelona. Aquestes aportacions serveixen per finançar les
activitats i necessitats de la FUNDACIÓ per realitzar totes les actuacions
necessàries en relació al patrocini i la gestió de la Mobile World Capital durant el
període 2012-2018, essent definit el projecte “Barcelona Mobile World Capital”
com un únic projecte de caràcter plurianual.
Atès que a 31 de desembre de 2014 els ingressos obtinguts acumulats del període
2012-2014 han estat superiors en 773.532,77 euros als costos incorreguts en el
període esmentat, l’import no aplicat s’ha registrat comptablement amb
abonament a l’epígraf de Periodificacions a curt termini de passiu.
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 fixaven les aportacions que les entitats havien de fer a la FUNDACIÓ
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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

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 els exercicis 2013 i 2014 la FUNDACIÓ ha rebut les següents donacions
d’entitats privades:
2014

Nota 11
11.1

2013

•

Telefónica Móviles España S.A.U. (Nota 15.1)

1.535.000,00

2.625.000,00

•

Telefónica España S.A.U. (Nota 15.1)

1.535.000,00

0,00

•

DAMM, S.A. (Nota 15.1)

0,00

1.000.000,00

•

Diario AS, S.L.

303.810,00

0,00

•

Ediciones El País, S.L.

500.439,00

0,00

•

Estructura Grupo de Estudios Económicos, S.A.

150.045,00

0,00

•

Sociedad Española de Radiodifusión, S.L.

2.000.405,00

0,00

•

Vodafone, S.A.U. (Nota 15.1)

150.000,00

0,00

•

GSMA, Ltd (Nota 15.1)

100.000,00

0,00

6.274.699,00

3.625.000,00

-

SITUACIÓ FISCAL

- La composició dels comptes amb Administracions Públiques a 31 de desembre de
2013 i 2014 és la següent:
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2014
Saldos
Saldos
deutors
creditors

2013
Saldos
Saldos
deutors
creditors

Actiu per impost corrent
a) Impost sobre societats:
•

Retencions i pagaments a compte

6.992,53

0,00

3.690,63

0,00

2.439.636,55

0,00

1.617.628,83

0,00

444,36

0,00

0,00

0,00

1.527,38

0,00

0,00

0,00

Altres saldos amb administracions públiques
a) Impost sobre el Valor Afegit:
•
•

Liquidació 4rt. trimestre a compensar
IVA suportat pendent meritar (criteri
caixa)
• IVA op. Intracomunitàries a retornar
b) Impost sobre la Renda de les Persones Físiques:

0,00 118.313,94

0,00 110.081,53

• Retencions professionals pendent meritar
c) Seguretat Social:

0,00

0,00

• Cotitzacions desembre
d) Altres tributs:

0,00 34.114,14

0,00 28.030,20

0,00

0,00

•

•

Liquidació 4rt. trimestre

Taxes Ajuntament de Barcelona

3.579,42

272,46

2.448.600,82 156.279,96

0,00

0,00

1.621.319,46 138.111,73

11.2

- 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.

11.3

- Els Administradors de la FUNDACIÓ, en base a opinions tècniques recavades,
consideren que la totalitat de les activitats presents o futures desenvolupades per
la FUNDACIÓ són mereixedores de la qualificació d’empresarials, i per tant
generen dret a la deducció plena de l’I.V.A suportat. 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 els exercicis 2012, 2013 i 2014, atès que el fet que part
dels ingressos que obtingui la FUNDACIÓ correspongui a subvencions de les
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Administracions Públiques i a donatius d’empreses privades no limita de cap
manera el dret a deducció de les quotes suportades.
11.4

- Impost sobre societats
La FUNDACIÓ està acollida als beneficis fiscals establerts en la Llei 49/2002,
de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les Entitats sense afany de Lucre i dels
Incentius Fiscals al mecenatge.
La FUNDACIÓ, per la naturalesa de les seves activitats, no obté rendes no
exemptes de tributar per l’Impost sobre Societats.

Nota 12 - PROVISIONS A LLARG TERMINI
Aquest epígraf inclou per import de 21.949,80 euros la quantia de la paga
extraordinària de desembre de l’exercici 2012 que s’hagués hagut d’abonar al
personal de la FUNDACIÓ abans de finalitzar l’esmentat exercici, però que va
quedar 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’import que es determini en les corresponents lleis de pressupostos”. En
conseqüència, atès que es un passiu exigible cert, l’import esmentat es va carregar
a l’exercici 2012 a l’epígraf de “Despeses de personal” del deure del compte de
resultats amb abonament a l’epígraf Provisions a llarg termini del passiu del
balanç.
La Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any
2015 a la disposició addicional dotzena apartat ú.1 estableix que cada
Administració Pública, en el seu àmbit, podrà aprovar l’abonament de quantitats
en concepte de recuperació de la paga extraordinària i de les pagues addicionals
de complement específic o pagues addicionals equivalents. En el cas que l’òrgan
competent aprovi l’abonament d’aquestes quantitats, l’import equivalent a abonar
serà el que determina la disposició addicional dotzena apartat ú.2 de l’esmentada
llei.
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Nota 13 - INGRESSOS I DESPESES
13.1

- L’epígraf de Despeses de personal dels exercicis 2013 i 2014 presenta el següent
detall:
2014
•
•
•
•

Sous i salaris
Indemnitzacions
Seguretat social
Altres

2013

1.662.888,36
100.743,23
292.842,87

1.489.208,52
0,00
232.587,79

35.243,60

35.269,04

2.091.718,06

1.757.065,35

La FUNDACIÓ ha registrat amb càrrec a l’epígraf de Sous i salaris i abonament
a l’epígraf de Remuneracions pendents de pagament l’import corresponent a la
retribució variable meritada durant l’exercici 2014 a liquidar a l’exercici 2015.
13.2

- El nombre mitjà d’empleats durant l’exercici, així com la situació de la plantilla a
31 de desembre, es detalla seguidament:

Plantilla mitjana 2013

Situació a 31.12.2013

Homes

Dones

Total

Homes

Dones

Total

• Equip directiu

5

1

6

5

1

6

• Directors i gestors

7

4

11

10

5

15

• Tècnics

1

1

2

1

1

2

13

6

19

16

7

23

Plantilla mitjana 2014
Homes

Dones

Total

Situació a 31.12.2014
Homes

Dones

Total
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13.3 -

• Equip directiu

4

1

5

4

1

5

• Directors i gestors

8

4

12

8

7

15

• Tècnics

2

4

6

3

4

7

14

9

23

15

12

27

Arrendaments operatius
Les quotes satisfetes durant l’exercici 2014 en concepte d’arrendaments operatius
reconegudes com a despesa de l’exercici han ascendit a 1.025.598,86 euros
(977.083,51 euros a l’exercici 2013).
L’import total dels pagaments futurs mínims corresponents als arrendaments
operatius es detallen a continuació:
•
•

Exercici 2015
Exercici 2016-2019

1.479.783,36
4.187.725,20
5.667.508,56

Aquests pagaments futurs corresponen a:
• Contracte d’arrendament d’un edifici formalitzat per un període de 6 anys
(Nota 6.2).
• Al contracte d’arrendament de la totalitat de la planta 3a. on s’ubiquen les
oficines de la FUNDACIÓ, així com de 22 places d’aparcament, amb
venciment el 31 de març de 2017.
13.4

- Les prestacions de serveis realitzades per la FUNDACIÓ durant l’exercici 2014,
es corresponen amb serveis d’assessorament en l’organització d’esdeveniments,
amb la cessió d’espais i “soft landing” a emprenedors de l’àmbit de les TIC, i dels
tiquets venuts als participants del 4YFN organitzat per la FUNDACIÓ a l’exercici
2014.

13.5

- Els ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions, corresponen
principalment a convenis de publicitat dels diferents esdeveniments gestionats per
la FUNDACIÓ.
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Nota 14 - APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A
FINALITATS ESTATUTÀRIES
14.1

- Els béns i drets que formen part de la dotació fundacional es troben inclosos als
epígrafs d’Immobilitzat material i d’Inversions financeres a llarg termini a l’Actiu
no corrent del Balanç. En l’exercici 2013 i 2014 no s’ha produït cap increment ni
disminució de la dotació fundacional.

14.2

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

Valor net comptable
31.12.2014
• Immobilitzat intangible (Nota 5)
• Immobilitzat material (Nota 6)

411.446,70

31.12.2013
511.191,42

1.479.599,16 1.800.929,63

• Inversions financeres a llarg termini (Nota 7)

170.684,00

206.660,00

2.061.729,86 2.518.781,05

14.3

- L’aplicació dels ingressos de l’exercici 2013 i 2014 a les seves finalitats
fundacionals, ha estat, respectivament, la següent:
2014
•

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

2013

21.355.833,13 18.989.927,27
1.690,41
17.990,53
15.723,39
17.574,37
21.373.246,93 19.025.492,17

–

Aportació de les Administracions no
aplicada al 31.12.2014

773.532,77
22.146.779,70 19.025.492,17
2014

2013

Aplicació a les finalitats fundacionals:
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Despeses segons compte de resultats:
Despeses de funcionament i d’estructura (sense
considerar
amortització
de
l’immobilitzat,
deteriorament i resultat per alienacions i baixes i altres
resultats)
Despeses financeres

19.842.252,69
52.603,65

16.681.910,73
24.379,26

•

19.894.856,34
44.989,57

16.706.289,99
1.621.984,48

19.939.845,91

18.328.274,47

Inversions de l’exercici
–

Percentatge d’aplicació:

90,03%

96,30%

–

•

14.4

- 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 de la FUNDACIÓ.
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Nota 15 - OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES
15.1

- Les transaccions durant l’exercici amb les parts vinculades (corresponen a Patrons
de la FUNDACIÓ) són les següents:
2014
•

Ingressos:
– Prestacions de serveis:
o GSMA, Ltd.
–

–

–

Subvencions oficials a les activitats (Nota
10.1):
o Ajuntament de Barcelona
o Ministerio de Industria, Energia y
Turismo
o Generalitat de Catalunya
Donacions i altres ingressos per a activitats
(Nota 10.3):
o Telefónica de España, S.A.U.
o Telefónica Móviles España, S.A.U.
o GSMA, Ltd.
• Vodafone, S.A.U.
o Damm, S.A.
Ingressos per promocions, patrocinadors i
col·laboracions:
o Telefónica de España, S.A.
o Damm, S.A.

2013

261.860,31

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00
5.000.000,00
15.000.000,00

5.000.000,00
5.000.000,00
15.000.000,00

1.535.000,00
1.535.000,00
100.000,00
150.000,00
0,00
3.320.000,00

0,00
2.625.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
3.625.000,00

80.000,00
138.000,00
218.000,00

80.000,00
100.000,00
180.000,00

18.799.860,311

18.805.000,00

9.500.000,00
0,00

9.500.000,00
98.988,00

1.186.264,36
8.423,51
0,00
0,00
71.968,35
16.958,85
29.917,81
10.813.532,88

943.816,00
8.365,45
142.348,00
112.006,01
166.972,04
0,00
0,00
10.972.495,50

es:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Aportació anual segons contracte formalitzat
amb GSMA, Ltd. (Serveis professionals
independents)
Serveis de Back office (Fira de Barcelona)
Arrendament i manteniment general edifici
arrendat (Telefónica de España, S.A.U)
Arrendament (Red.es)
Publicitat (Fira Barcelona)
Arrendament espais (Fira Barcelona)
Altres despeses (Fira Barcelona)
Telefonia (Vodafone, S.A.U.)
Despesa financera (GSM, Ltd.)
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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.
Addicionalment durant l’exercici 2013 es van registrar inversions per import de
880.522,19 euros corresponents a Telefónica de España, S.A.U. i un import de
598.468,00 corresponents a GSMA.
15.2

- Saldos al tancament de l’exercici amb parts vinculades
2014
Saldo deutor:

2013
0,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

79.315,50

138.345,29

0,00

63.263,47

15,31

0,00

3.079.330,81

3.201.608,76

Saldo creditor:
• GSMA, Ltd.
• Telefónica de España, S.A.U.
• Fira de Barcelona
• Vodafone España, S.A.U.

15.3

- D’acord amb l’article 13-3 dels Estatuts de la FUNDACIÓ, els membres del
Patronat exerceixen el càrrec gratuïtament.
Durant l’exercici 2013 i 2014, els membres del Patronat no han rebut de la
FUNDACIÓ retribucions de cap classe per la seva activitat com a tals.
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.

15.4

- A partir de l’exercici 2014 les funcions d’alta direcció són exercides pels membres
del Patronat i de la Comissió Executiva de la FUNDACIÓ, els quals no han
percebut retribució de cap classe. A l’exercici 2013 les funcions d’alta direcció
eren exercides per l’equip directiu, el qual estava format per 6 persones. La
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retribució corresponent aquest càrrec durant l’exercici 2013 va ser de 581.899,75
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 16 - FETS POSTERIORS AL TANCAMENT
Entre el 31 de desembre de 2014 i la data de formulació d’aquests comptes anuals
no s’ha produït cap fet posterior que pogués afectar a correccions en els registres
comptables ni a la manifestació d’actius o passius contingents que no estiguin
recollits en els presents comptes anuals, o que hagués de ser informat en aquesta
Memòria.
Nota 17 - ALTRA INFORMACIÓ
17.1 -

Els canvis dels components del Patronat que s’han produït durant l’exercici 2013
i 2014, fins a la data de formulació dels presents comptes anuals, sense perjudici
de la tramitació prevista legalment per a la seva inscripció en el registre
corresponent, es detallen a continuació:
Exercici 2013:
• Altes:

Sr. Enric Crous i Millet (Representant de Damm, S.A.).
Sr. Julio Linares López (Representant de Telefónica de España,
S.A.U.).

Exercici 2014:
• Altes:

Sr. Francisco Román Riechmann (Representant de Vodafone
España, S.A.U.).
Sra. Carmen Recio Ferrer (Representant de Orange España,
S.A.U.).
Sr. Alex Sinclair (Representant de GSMA, Ltd.).

• Baixes:

Sr. Jeremy Sewell (Representant de GSMA, Ltd.).
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17.2 -

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.

17.3

- Les despeses d’auditoria, derivats dels honoraris meritats durant els exercicis 2013
i 2014 per les societats PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. i Gabinete
Técnico de Auditoría y Consultoría, S.A. ascendeixen a 9.450,00 euros.
Addicionalment s’han meritat a l’exercici 2014 honoraris per import de 33.906,84
euros per altres serveis prestats per les societats auditores o altres vi nculades a
elles.

Aquests comptes anuals de la FUNDACIÓ BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL
FOUNDATION, corresponents a l’exercici 2014, han estat formulats pel Patronat a Barcelona
el 26 de Març de 2015.

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

Sra. Dña. Sonia Recasens Alsina
Secretaria del Patronat
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