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FUNDACIÓ PRIVADA BARCELONA OLÍMPICA
BALANÇ ABREUJAT A 31 DE DESEMBRE DE 2017 I 2018 (en euros)
Notes
ACTIU NO CORRENT

2018

2017

506.967,35

535.515,95

Immobilitzat intangible
Aplicacions informàtiques
Patents, llicències, marques i similars
Acomptes

5.1

166.727,64
21.740,43
130.116,41
14.870,80

180.848,91
33.439,19
147.409,72
-

Immobilitzat material
Instal·lacions, maquinària i utillatge
Mobiliari i equips per a processament d’informació
Altre immobilitzat material

5.2

335.806,76
191.264,60
128.759,91
15.782,25

350.234,09
193.214,03
138.106,90
18.913,16

4.432,95
4.432,95

4.432,95
4.432,95

1.718.227,70

1.721.025,61

628.297,82

847.886,73

9
9
9, 14.3

17.723,90
4.794,16
605.779,76

11.925,08
2.661,62
833.300,03

9

37.862,26
37.862,26

48.754,00
48.754,00

25.464,48

28.844,15

Efectiu i altres actius líquids equivalents
Tresoreria

1.026.603,14
1.026.603,14

795.540,73
795.540,73

TOTAL ACTIU

2.225.195,05

2.256.541,56

Inversions financeres a llarg termini
Valors representatius de deutes

9

ACTIU CORRENT
Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i
altres comptes a cobrar
Usuaris i deutors per vendes i prestacions de serveis
Altres deutors
Altres crèdits amb Administracions Públiques
Inversions financeres a curt termini
Valors representatius de deutes
Periodificacions a curt termini

Les Notes 1 a 21 descrites en la Memòria abreujada formen part integrant del Balanç abreujat de l’exercici
2018.
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FUNDACIÓ PRIVADA BARCELONA OLÍMPICA
BALANÇ ABREUJAT A 31 DE DESEMBRE DE 2017 I 2018 (en euros)
Notes
PATRIMONI NET
Fons Propis

12

Fons dotacional o fons socials
Fons dotacional o fons socials
Excedents d’exercicis anteriors
Excedents negatius d’exercicis anteriors
Excedent de l’exercici (positiu o negatiu)
Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres
ajustaments
Subvencions oficials de capital

13.2

PASSIU NO CORRENT
Provisions a llarg termini

14 i 16

Deutes a llarg termini
Altres deutes a llarg termini

8, 10

PASSIU CORRENT
Deutes a curt termini
Deutes amb entitats de crèdit
Altres deutes a curt termini
Creditors per activitats i altres comptes a pagar
Creditors varis
Remuneracions pendents de pagament
Passius per impost corrent i altres deutes amb les
Administracions Públiques
Periodificacions a curt termini

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

2018

2017

1.098.145,23

1.116.077,09

785.200,80

753.292,23

2.277.111,01
2.277.111,01

2.277.111,01
2.277.111,01

(-) 1.523.818,78
(-) 1.523.818,78

(-) 1.547.042,03
(-) 1.547.042,03

31.908,57

23.223,25

312.944,43
312.944,43

362.784,86
362.784,86

756.850,55

779.425,57

756.850,55

756.850,55

-

22.575,02
22.575,02

370.199,27

361.038,90

8

23.581,17
1.006,14
22.575,03

25.369,20
124,96
25.244,24

10
10, 15.3

259.125,41
222.842,50
11.610,87

272.417,35
121.601,55
11.106,61

14.3

24.672,04

139.709,19

13.1

87.492,69

63.252,35

2.225.195,05

2.256.541,56

10

Les Notes 1 a 21 descrites en la Memòria abreujada formen part integrant del Balanç abreujat de l’exercici
2018.
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FUNDACIÓ PRIVADA BARCELONA OLÍMPICA
COMPTE DE RESULTATS ABREUJAT CORRESPONENT ALS
EXERCICIS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2017 I 2018
(en euros)
(Deure) Haver
Notes
Ingressos per les activitats
Vendes i prestacions de serveis
Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions
Subvencions oficials a les activitats
Aprovisionaments
Consums i deteriorament d’existències

Altres despeses d’explotació
Serveis exteriors
Arrendaments i cànons
Reparacions i conservació
Serveis professionals independents
Primes d’assegurances
Serveis bancaris
Publicitat, propaganda i relacions públiques
Subministraments
Altres serveis
Tributs
Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les
activitats
Amortització de l’immobilitzat

2017

1.655.650,81
154.218,90
17.205,79
1.484.226,12

1.657.874,29
177.117,53
17.705,79
1.463.050,97

(-) 173,01
(-) 173,01

(-) 7.789,12
(-) 7.789,12

15.673,74
15.673,74

57.038,63
57.038,63

15.3

(-) 412.417,24

(-) 447.302,78

14.2

(-) 1.146.182,06
(-) 1.140.142,87
(-) 12.463,52
(-) 270.700,85
(-) 48.402,28
(-) 38.042,33
(-) 2.021,68
(-) 289.309,61
(-) 87.596,93
(-) 391.605,67
(-) 6.039,19

(-) 1.142.827,59
(-) 912.649,06
(-) 13.617,46
(-) 172.685,34
(-) 32.770,21
(-) 38.488,98
(-) 2.375,18
(-) 254.276,85
(-) 80.614,53
(-) 317.820,51
(-) 205.803,53

15.4
15.5
13.1
15.2

Altres ingressos de les activitats
Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent
Despeses de personal

2018

9.2

(-) 24.375,00

(-) 147.944,69

(-) 179.922,53

79.075,24

74.273,16

534,79

6.730,19

44.217,58

18.074,25

2.311,41

1.744,21

(-) 3.728,68
(-) 10.891,74
(-) 12.309,01

(-) 6.384,72
9.789,51
5.149,00

RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS

31.908,57

23.223,25

RESULTAT DE L’EXERCICI

31.908,57

23.223,25

Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat

5.1 i 5.2

-

13.2

Altres resultats
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ
Ingressos financers
Despeses financeres
Variació en el valor raonable d’instruments financers
RESULTAT FINANCER

9.3

Les Notes 1 a 21 descrites en la Memòria abreujada formen part integrant del Compte de Resultats abreujat
de l’exercici 2018.
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FUNDACIÓ PRIVADA BARCELONA OLÍMPICA
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENTS
ALS EXERCICIS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2017 I 2018
(en euros)

Fons
dotacional

Excedents
exercicis
anteriors

Excedent de
l’exercici

SALDO, FINAL DEL EXERCICI 2016

2.277.111,01

(-) 921.143,92

(-) 625.898,11

225.931,21

956.000,19

SALDO AJUSTAT, INICI DE L’EXERCICI
2017

2.277.111,01

(-) 921.143,92

(-) 625.898,11

225.931,21

956.000,19

Excedent de l’exercici

-

-

Total d’ingressos i despeses reconeguts
en el patrimoni net

-

-

Altres variacions en el patrimoni net

-

23.223,25
-

(-) 625.898,11

625.898,11

Subvencions,
donacions i
TOTAL
llegats rebuts Patrimoni Net

136.853,65

23.223,25
136.853,65

-

-

SALDO, FINAL DEL EXERCICI 2017

2.277.111,01

(-) 1.547.042,03

23.223,25

362.784,86

1.116.077,09

SALDO AJUSTAT, INICI DE L’EXERCICI
2018

2.277.111,01

(-) 1.547.042,03

23.223,25

362.784,86

1.116.077,09

Excedent de l’exercici

-

-

31.908,57

Total d’ingressos i despeses reconeguts
en el patrimoni net

-

-

Altres variacions en el patrimoni net

-

SALDO, FINAL DEL EXERCICI 2018

2.277.111,01

-

23.223,25

(-) 23.223,25

(-) 1.523.818,78

31.908,57

(-) 49.840,43

31.908,57
(-) 49.840,43

312.944,43

1.098.145,23

Les Notes 1 a 21 descrites en la Memòria abreujada formen part integrant de l’Estat de canvis en el patrimoni net de
l’exercici 2018.
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FUNDACIÓ PRIVADA BARCELONA OLÍMPICA
Memòria abreujada de l’exercici 2018
Maig 2019
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1.

Activitat de la FUNDACIÓ

1.1.

La Fundació Privada Barcelona Olímpica (en endavant la Fundació o l’Entitat)
va ésser constituïda l’1 d’abril de 1993 pel Comitè Organitzador Olímpic
Barcelona 92, S.A.
Té per finalitat difondre la realitat dels Jocs Olímpics de Barcelona, així com
promoure i investigar els valors culturals, ètics, esportius i de tot ordre que
emanen de l’ideari olímpic.
També tindrà per finalitat el foment i pràctica de l’esport sense afany de lucre.
Els estatuts de la Fundació preveuen que es realitzin les següents actuacions:
• Gestió i explotació del Museu Olímpic de l’Esport.
• Organitzar fòrums i debats per promoure i investigar al voltant de l’esport.
• Realitzar exposicions per promoure i difondre el coneixement dels valors
presents a l’ideari olímpic, així com llur història.
• Promoure la investigació per a estudis i treballs vinculats a l’esport i a
l’olimpisme, en especial lliuraments d’ajuts i beques.

1.2.

La Fundació té caràcter privat, personalitat jurídica pròpia, plena capacitat
jurídica d’obrar i duració indefinida.

1.3.

Per tal d’aconseguir les seves finalitats, la Fundació es valdrà dels mitjans lícits
que en cada cas consideri adients. En aquest sentit, el Patronat concretarà
anualment el seu programa d’activitats dintre dels límits assenyalats en el punt
1.1 i de les disponibilitats econòmiques de la Fundació.
Per la realització de les actuacions previstes en els seus estatuts, durant
l’exercici 2018 la Fundació manté els següents convenis de col·laboració:
• Amb l’Ajuntament de Barcelona per a la gestió i explotació del Museu
Olímpic i de l’Esport. L’Ajuntament aportarà a la Fundació, mitjançant
l’Institut Barcelona Esports, organisme autònom de l’Ajuntament de
Barcelona, el finançament necessari per a la gestió del Museu Olímpic i
de l’Esport i de la pròpia activitat de la Fundació.
• Amb el Comitè Olímpic Internacional a fi de coordinar esforços en la
difusió dels ideals olímpics i de l’impacte positiu que a través dels Jocs
Olímpics poden rebre les ciutats organitzadores.
• Amb l’Institut Barcelona Esports per donar suport al festival de cinema
esportiu “BCN Esports Films Festival 2018”.
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1.4.

La Fundació té el seu domicili a Barcelona, Avinguda de l’Estadi, 60 (Museu
Olímpic i de l’Esport).
Figura inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb
el número 705. El seu NIF es G-60309655.

1.5.

L’exercici social de la Fundació correspon al període comprès entre l’1 de gener
i el 31 de desembre de 2018.

1.6.

Els recursos obtinguts per la Fundació en els exercicis 2018 i 2017 s’han
destinat almenys en un 70% a l’aplicació de les finalitats fundacionals, tal i com
s’explica a la Nota 17.

1.7.

La Fundació es regeix pels seus estatuts, per la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del
llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, per la Llei 7/2012, de 15 de juny, de
modificació del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya i la resta de disposicions
complementàries.

1.8.

La Fundació Privada Barcelona Olímpica no ha atorgat ajuts en els exercicis
2018 i 2017.

1.9.

L’activitat de la Fundació no té un impacte diferencial entre homes i dones.

1.10. Correspon al Patronat determinar les regles bàsiques per a l’aplicació dels
recursos a les activitats fundacionals, així com establir els criteris objectius per
a determinar les persones beneficiàries, regles que sempre s’han de basar en
l’objectivitat, la no discriminació per raó de sexe, creença, raça, procedència
social i/o discapacitat, i en el fet d’adreçar-se a col·lectius genèrics de persones.
1.11. Els comptes anuals han estat formulats en euros amb decimals. La moneda
funcional de la Fundació és l’euro.
1.12. L’activitat de la Fundació es desenvolupa en el Museu Olímpic de l’Esport,
propietat de l’Ajuntament de Barcelona, del qual no es repercuteix cap lloguer
a la Fundació.
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2.

Bases de presentació dels comptes anuals abreujats

2.1. 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
Associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, aprovat
pel Decret 259/2008, de 23 de desembre, i amb les successives modificacions
en el seu cas, amb l’objectiu de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la
situació financera i dels resultats de l’entitat durant l’exercici 2018.
2.2.

Principis comptables no obligatoris aplicats.
Tant en el desenvolupament del procés comptable de l’exercici econòmic com
en la confecció dels presents comptes anuals abreujats, no ha estat vulnerat
cap principi obligatori a que es refereix la part primera del Pla General de
Comptabilitat i l’adaptació sectorial en matèria d’entitats sense afany de lucre
dictada pel Decret 259/2008, de 23 de desembre, de la Generalitat de
Catalunya.

2.3.

Comparació de la informació.
Els comptes anuals abreujats dels exercicis 2018 i 2017 s’han formulat d’acord
amb l’estructura establerta en el Pla General de Comptabilitat de Fundacions i
Associacions, havent seguint en la seva elaboració l’aplicació de criteris
uniformes de valoració, agrupació, classificació i unitats monetàries, de manera
que la informació presentada és homogènia i comparable.

3. Aplicació de resultats
La proposta d’aplicació del resultat és la següent:
Bases de repartiment
Excedent de l’exercici
Total base de repartiment = Total aplicació
Aplicació a
Excedents negatius d’exercicis anteriors
Total aplicació = Total base de repartiment

Import
31.908,57
31.908,57
Import
31.908,57
31.908,57
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4.

Normes de registre i valoració
Les principals normes de registre i valoració utilitzades per la Fundació en
l’elaboració dels seus comptes anuals abreujats de l’exercici 2018 han estat les
següents:

4.1. Immobilitzat intangible:
Aquests actius corresponen bàsicament a aplicacions informàtiques i a
l’adquisició de drets d’imatges. Es troben valorats a preu d’adquisició, minorat
per les corresponents amortitzacions acumulades i qualsevol pèrdua per
deteriorament de valor coneguda.
L’amortització es lineal i es fixa d’acord amb els següents percentatges:
Aplicacions informàtiques
Drets d’imatge

25%
10% - 30%

4.2. Immobilitzat material:
Cost
Els béns compresos en l’immobilitzat material s’han valorat pel preu
d’adquisició, minorat per les corresponents amortitzacions acumulades i
qualsevol pèrdua per deteriorament de valor coneguda. El preu d’adquisició
inclou les despeses addicionals que es produeixen necessàriament fins a la
posada en condicions de funcionament del bé. Els costos d’ampliació,
substitució o renovació que augmenten la vida útil del bé, o la seva capacitat
econòmica es comptabilitzen com a major import de l’immobilitzat material amb
la conseqüent retirada comptable dels elements substituïts o renovats. A més
les despeses periòdiques de manteniment, conservació i reparació, s’imputen
a resultats, seguint el principi de meritació, com a cost de l’exercici en que
s’incorren.
No s’han produït durant l’exercici partides que poden ser considerades, segons
el parer del Patronat, com a ampliació, modernització o millora de l’immobilitzat
material.
No s’han realitzat treballs de l’entitat per al seu immobilitzat.
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La Fundació no registra comptablement aquelles peces exposades en el Museu
Olímpic i de l’Esport que han estat rebudes per donacions o cessions gratuïtes,
al desconèixer el seu valor venal. No obstant, la Fundació manté un registre de
totes les donacions i cessions rebudes. A efectes de la cobertura de
l’assegurança, aquestes peces rebudes per donacions o cessions gratuïtes
se’ls hi ha estimat un valor de 6.852.588,48 euros (sense variació respecte
l’exercici 2017).
Amortitzacions
Les amortitzacions s’han establert de manera sistemàtica i racional en funció
de la vida útil dels béns i del seu valor residual, atenent a la depreciació que
normalment sofreixen pel seu funcionament, ús i gaudi, sense prejudici de
considerar també l’obsolescència tècnica o comercial que pogués afectar-los.
S’amortitza de forma independent cada part d’un element de l’immobilitzat
material i de forma lineal, amb els següents percentatges:
Mobiliari
Altres instal·lacions
Altre immobilitzat material
Equips de processament de la informació

10 %
12 %
25 %
25 %

Deteriorament de valor dels actius materials i intangibles
A la data de tancament de cada exercici l’Entitat revisa els imports en llibres del
seu immobilitzat material i intangible per determinar si hi ha indicis que aquests
actius hagin sofert una pèrdua de valor per deteriorament. En el cas que hi hagi
algú indici es fa una estimació de l’import recuperable de l’actiu corresponent
per determinar l’import del deteriorament. Els càlculs del deteriorament
d’aquests elements de l’immobilitzat s’efectuen, de manera individualitzada,
element per element. Les correccions valoratives per deteriorament es
reconeixen com una despesa en el Compte de Resultats.
Les pèrdues per deteriorament reconegudes en un actiu material i intangible en
exercicis anteriors són revertides quan es produeix un canvi en les estimacions
sobre el seu import recuperable augmentant el valor de l’actiu amb abonament
a resultat amb el límit del valor en llibres que l’actiu hagués tingut si no s’hagués
donat el deteriorament.
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4.3. Arrendaments
Els arrendaments es classifiquen com a financers sempre que de les seves
condicions es dedueixi que es transfereixen a l’arrendatari substancialment els
riscos i despeses inherents a la propietat de l’actiu objecte del contracte. Els
altres arrendaments es classifiquen com a arrendaments operatius.
Arrendaments financers
Els contractes d’arrendament financer es comptabilitzen registrant un actiu
d’acord amb la seva naturalesa, segons es tracti d’un element d’immobilitzat
material o de l’intangible, i un passiu financer per el mateix import, que serà el
menor entre el valor raonable de l’actiu arrendat i el valor actual a l’inici de
l’arrendament dels pagaments mínims acordats, entre els que s’inclou el
pagament per l’opció de compra quan, no existeixin dubtes raonables sobre el
seu exercici i s’exclouen les quotes de caràcter contingent, el cost dels serveis
i els impostos repercutibles per l’arrendador.
La càrrega financera total del contracte es distribueix al llarg del termini de
l’arrendament i s’imputa al compte de resultats de l’exercici en que es merita.
Als actius registrats per aquest tipus d’operacions se’ls aplica els criteris
d’amortització, deteriorament i baixa que els correspongui segons la seva
naturalesa.
Arrendaments operatius
En els acords d’arrendaments operatius on l’Entitat actua com arrendador, els
ingressos es carreguen en el compte de resultats en l’exercici en que es
meriten.
Per altra banda, en els acords d’arrendaments operatius on l’Entitat actua com
arrendatari, les despeses derivades dels acords es carreguen en el compte de
resultats en l’exercici en que es meriten.
Qualsevol cobrament o pagament que es pogués realitzar al contractar un
arrendament operatiu, es tractarà com un cobrament o pagament avançat que
s’imputarà a resultats a llarg del termini de l’arrendament, a mida que es
cedeixin o es rebin el beneficis de l’actiu arrendat.
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4.4. Actius i passius financers
4.4.1. 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 de mora.
Els actius financers de la Fundació es classifiquen en les següents categories
d’actius financers:
• A cost amortitzat: comprenen els crèdits per operacions de les activitats
(usuaris i deutors varis), els quals 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.
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 reduït.

Inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 705 - NIF: G60309655
Av. de l’Estadi, 60 - 08038 Barcelona Tel. 934 260 660 – 934 267 143 http://www.fundaciobarcelonaolimpica.es

13

Els deutors per operacions comercials i altres comptes a cobrar són
objecte de correcció valorativa després d’analitzar cada cas de manera
individualitzada.
• Mantinguts per a negociar: comprenen valors representatius de deutes
amb venciment fixat i participacions preferents de capital sense venciment
preestablert. Es valoren inicialment pel cost, que equival al valor raonable
de la contraprestació lliurada. En valoracions posteriors es valoren pel seu
valor raonable. Els canvis que es produeixen en el valor raonable
s’imputen en el compte de resultats abreujat de l’exercici.
4.4.2. Passius financers
La Fundació fixa la categoria dels seus passius financers en el moment del seu
reconeixement inicial i revisa la mateixa a cada data de tancament, en base a
les decisions adoptades per la Direcció. Aquesta classificació depèn de la
finalitat per la qual aquests passius han estat formalitzats.
Es classifiquen com a corrents els passius financers amb venciment igual o
inferior a un any, i com no corrents si el seu venciment es superior a un any.
La baixa d’un passiu financer es reconeix quan l’obligació que genera s’hagi
extingit.
La Fundació classifica la totalitat dels seus passius financers en la categoria de
passius financers a cost amortitzat. Es valoren inicialment pel seu valor
raonable, que, llevat que hi hagi alguna evidència en contra, correspon al preu
de la transacció.
En posteriors valoracions es valoraran a cost amortitzat, comptabilitzant els
interessos meritats en el compte de resultats aplicant el mètode del tipus
d’interès efectiu, amb excepció dels passius financers a pagar amb venciment
no superior a un any que es continuen valorant pel seu valor raonable qual
l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui significatiu.
Els instruments financers que la Fundació classifica en aquesta categoria
corresponen a dèbits per operacions comercials corresponents als saldos
creditors per prestacions de serveis i partides a pagar per operacions no
comercials (entre d’altres saldos amb el personal).
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4.5. Impost sobre beneficis
L’impost sobre beneficis 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 està acollida al règim fiscal especial regulat per la llei 49/2002, de
23 de desembre, de entitats sense ànim de lucre i pel Reglament que la
desenvolupa (RD 1270/2003, de 10 d’octubre).
4.6. Ingressos i despeses
Els ingressos i despeses es registren, en línies generals, atenent al principi de
meritament, i es considera també el criteri de correlació d’ingressos i despeses.
Els ingressos per vendes i prestacions de serveis es valoren al valor raonable
de la contrapartida rebuda o a rebre que, llevat d’evidència en contra correspon
el preu acordat, sense considerar als impostos que graven les operacions.
4.7. Provisions i contingències
La Fundació reconeix comptablement una provisió per passiu contingent quan
té una obligació present sorgida com a conseqüència de successos passats, es
probable que puguin produir-se perjudicis patrimonials per a la Fundació i
l’import es pot estimar de manera fiable.
Les provisions es valoren d’acord amb la informació disponible, pel valor actual
de la millor estimació possible de l’import necessari per cancel·lar o transferir a
un tercer l’obligació, registrant els ajustaments per actualització de la provisió
com una despesa financera atenent al meritament.
D’altra banda, es consideren passius contingents aquelles possibles
obligacions sorgides com a conseqüència de successos passats, quina
materialització està condicionada a 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, quan sigui necessari.

4.8. Elements patrimonials de naturalesa mediambiental
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Les despeses derivades de les actuacions empresarials 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 abreujat 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, si escau, quan es
produeixi la venda, correcció valorativa per deteriorament o baixa en el balanç.
Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables es
registren al passiu a l’epígraf de periodificacions a curt termini fins que
adquireixen la condició de no reintegrables.
4.10. Transaccions entre parts vinculades
Les operacions entre parts vinculades es comptabilitzen a valor de mercat.
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5. Actiu Immobilitzat
5.1. Immobilitzat intangible
5.1.1. Els moviments registrats durant els exercicis 2018 i 2017 es resumeixen a
continuació:
Exercici 2018
Cost:
Aplicacions informàtiques
Patents, llicències, marques
i similars
Acomptes
Subtotal
Amortització acumulada:
Aplicacions informàtiques
Patents, llicències, marques
i similars
Subtotal
Total

Exercici 2017
Cost:
Aplicacions informàtiques
Patents, llicències, marques
i similars
Acomptes
Subtotal
Amortització acumulada:
Aplicacions informàtiques
Patents, llicències, marques
i similars
Subtotal
Total

Saldo a
01-01-18
176.138,39

Adquisicions
dotacions

Traspassos

Baixes

Saldo a
31-12-18

-

-

-

176.138,39

234.398,10
410.536,49

15.149,69
14.870,80
30.020,49

-

-

249.547,79
14.870,80
440.556,98

142.699,20

11.698,76

-

-

154.397,96

86.988,38
229.687,58
180.848,91

32.443,00
44.141,76
(-) 14.121,27

-

-

119.431,38
273.829,34
166.727,64

Traspassos

Baixes

Saldo a
01-01-17

Adquisicions
dotacions

Saldo a
31-12-17

154.627,35

21.511,04

-

-

176.138,39

63.641,73
88.694,65
306.963,73

82.061,72
103.572,76

88.694,65
(-) 88.694,65
-

-

234.398,10
410.536,49

132.503,85

10.195,35

-

-

142.699,20

57.187,25
189.691,10
117.272,63

29.801,13
39.996,48
63.576,28

-

-

86.988,38
229.687,58
180.848,91

5.1.2. Les principals inversions a l’exercici 2018 han estat les adquisicions de drets
d’imatge i l’acompte de la nova web de la fundació.
Les principals inversions a l’exercici 2017 han estat les actualitzacions
d’interactius i els acomptes del nous audiovisuals anteriorment comentat.
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5.1.3. A 31 de desembre de 2018 i 2017, estan totalment amortitzats i en ús els
següents elements de l’epígraf d’immobilitzat intangible.
Concepte
Patents, llicències i marques
Aplicacions informàtiques
Total

5.2.

2018
62.176,73
129.343,35
191.520,08

2017
56.826,73
129.343,35
186.170,08

Immobilitzat material

5.2.1. Els moviments registrats durant els exercicis 2018 i 2017 es resumeixen a
continuació:
Exercici 2018

Saldo a
01-01-18

Cost:
Instal·lacions tècniques, maquinària i
utillatge
253.990,84
Mobiliari i Equips pel processament
d’informació
799.276,26
Altre immobilitzat material
266.471,69
Subtotal
1.319.738,79

Exercici 2018
Amortització acumulada:
Instal·lacions tècniques, maquinària i
utillatge
Mobiliari i Equips pel processament
d’informació
Altre immobilitzat material
Subtotal
Total Immobilitzat material 2018

Exercici 2017

Saldo a
01-01-18

Adquisicions

Traspassos
i Baixes

Saldo a
31-12-18

28.585,73

-

282.576,57

55.548,64
5.241,23
89.375,60

-

854.824,90
271.712,92
1.409.114,39

Traspassos
i Baixes

Saldo a
31-12-18

Dotacions

60.776,81

30.535,16

-

91.311,97

661.169,36
247.558,53
969.504,70
350.234,09

64.895,63
8.372,14
103.802,93
(-) 14.427,33

-

726.064,99
255.930,67
1.073.307,63
335.806,76

Adquisicions

Traspassos
i Baixes

Saldo a
31-12-17

146.288,40

44.744,43

Saldo a
01-01-17

Cost:
Instal·lacions tècniques, maquinària i
utillatge
62.958,01
Mobiliari i Equips pel processament
d’informació
778.729,11
Altre immobilitzat material
255.732,31
Immobilitzat en curs i acomptes
44.744,43
Subtotal
1.142.163,86

20.547,15
10.739,38
177.574,93

253.990,84

799.276,26
266.471,69
(-) 44.744,43
1.319.738,79
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Exercici 2017
Amortització acumulada:
Instal·lacions tècniques, maquinària i
utillatge
Mobiliari i Equips pel processament
d’informació
Altre immobilitzat material
Subtotal
Total Immobilitzat material 2017

Saldo a
01-01-17

Dotacions

Traspassos
i Baixes

Saldo a
31-12-17

34.552,43

26.224,38

-

60.776,81

554.713,64
240.312,58
829.578,65
312.585,21

106.455,72
7.245,95
139.926,05
37.648,88

-

661.169,36
247.558,53
969.504,70
350.234,09

5.2.2. Durant els exercicis 2018 i 2017 no s’ha produït deteriorament de valor en els
béns que integren els epígrafs d’immobilitzat intangible i material de la
Fundació.
5.2.3. A 31 de desembre de 2018 i 2017, estan totalment amortitzats i en ús els
següents elements de l’epígraf d’immobilitzat material:
Concepte
Mobiliari i equips pel processament d’informació
Altre immobilitzat material
Total

2018
566.200,26
245.023,32
811.223,58

2017
348.571,21
233.741,53
582.312,74

5.2.4. Es contracten totes les pòlisses d’assegurances que s’estimen necessàries per
donar cobertura als possibles riscos que poguessin afectar els elements de
l’immobilitzat material i intangible.
5.2.5. Els immobilitzats materials i intangibles finançats amb subvencions al 31 de
desembre de 2018 i 2017 es resumeixen a la Nota 13.3.
5.2.6. Les inversions de l’exercici 2018 es corresponen principalment a la
instal·lacions d’una nova porta automàtica al Museu, un servidor i la renovació
de monitors de diferents espais del Museu. Les inversions de l’exercici 2017 es
corresponen principalment a la finalització de les noves instal·lacions en la Font
del Gat per al fons bibliogràfic de la Fundació, i un nou dipòsit en el museu.
5.2.7. Els immobilitzats materials adquirits mitjançant operacions d’arrendaments
financers es detallen en la Nota 8.1.

6. Inversions immobiliàries
No correspon.
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7. Béns del patrimoni cultural
No correspon.

8. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar
8.1.

La entitat disposa de dos arrendaments financers. Els béns figuren classificats
a l’immobilitzat material segons la seva naturalesa, i l’import pel qual s’ha
reconegut inicialment l’actiu es correspon al seu valor raonable, amb el següent
detall:
Concepte

2018
92.002,35
80.330,00
172.332,35

Servidor (ampliació)
Videoprojectors

2017
92.002,35
80.330,00
172.332,35

El valor net comptable dels corresponents béns a 31 de desembre de 2018 i
2017 són els següents:
Concepte

VNC 2018
20.919,27
20.919,27

Servidor (ampliació)
Videoprojectors

8.2.

VCN 2017
4.791,79
41.001,77
45.793,56

Les principals dades dels contractes d’arrendament financer vigents a 31 de
desembre dels exercicis 2018 i 2017 són les següents:
2018
Naturalesa
dels béns

Duració
Contracte

Servidor
Videoprojectors

13.3.14-13.2.18
5.1.16-5.12.19

Cost del
bé en
origen

Valor de
l’opció
de
compra

Quotes
satisfetes
en
exercicis
anteriors

92.002,35
80.330,00
172.332,35

-

87.476,32
37.036,78
124.513,10

Cost del
bé en
origen

Valor de
l’opció
de
compra

Quotes
satisfetes
en
exercicis
anteriors

92.002,35
80.330,00
172.332,35

-

Quotes
satisfetes en
l’exercici
2018
4.526,03
20.718,20
25.244,23

Pagaments
mínims a
Curt termini
22.575,03
22.575,03

Pagaments
mínims a
Llarg
termini
-

2017
Naturalesa
dels béns

Duració
Contracte

Servidor
Videoprojectors

13.3.14-13.2.18
5.1.16-5.12.19

61.756,68
18.022,68
79.779,36

Quotes
satisfetes en
l’exercici
2017
25.719,64
19.014,10
44.733,74

Pagaments
mínims a
Curt termini
4.526,03
20.718,20
25.244,23

Pagaments
mínims a
Llarg
termini
22.575,02
22.575,02
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8.3.

Els terminis dels pagaments mínims en els exercicis 2018 i 2017 són els
següents:
2018
Fins a un any
Entre un i cinc anys

2017

22.575,03 25.244,23
-

22.575,02

22.575,03 47.819,25

9. Actius financers
9.1.

El valor en llibres de cadascuna de les categories d’actius financers per als
exercicis 2018 i 2017 són:
Actius financers a llarg termini
Categories
Actius financers a cost amortitzat
Altres actius financers
Total

Valors representatius
Crèdits,
de deute
Derivats i altres
31-12-2018 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2017
4.432,95
4.432,95

4.432,95
4.432,95

-

-

Actius financers a curt termini
Categories
Actius financers a cost amortitzat
Usuaris i deutors per vendes i prestació de
serveis
Altres deutors
Altres crèdits amb Administracions Públiques
Altres actius financers
Actius financers mantinguts per negociar
Valors representatius de deutes
Total

Valors representatius
de deute
31-12-18
31-12-17

37.862,26
37.862,26

48.754,00
48.754,00

Crèdits,
Derivats i altres
31-12-18
31-12-17

17.723,90
4.794,16
50.247,95
-

11.925,08
2.661,62
60.000,00
-

72.766,01

74.586,70
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9.2.

Els moviments de l’exercici dels comptes correctors representatius de les
pèrdues per deteriorament dels actius financers classificats en la categoria de
cost amortitzat es detallen a continuació:
Concepte
Deteriorament de valor a 01.01
Baixa en comptes
Dotació per deteriorament de l’exercici
Deteriorament de valor a 31.12

2018
146.282,50
146.282,50

2017
121.907,50
(-) 21.000,00
45.375,00
146.282,50

El deteriorament registrat a 31 de desembre de 2017 i 2018 correspon
íntegrament al saldo pendent de cobrament de Open Camp, S.L. amb origen a
l’exercici 2016 i primer trimestre 2017. Aquesta societat s’ha dissolt durant
l’exercici 2018.
9.3.

En relació als actius financers classificats en la categoria de mantinguts per a
negociar cal indicar que:
a) El valor raonable a 31 de desembre de 2018 i 2017 s’ha determinat a
partir de la cotització rebuda de l’entitat financera.
b) El valor raonable i les variacions de valor registrades en el compte de
resultats abreujat a 31 de desembre de 2018 i 2017 han estat les
següents:
Conceptes
Valor raonable a 1 de gener
(+) Adquisicions de l’exercici
(-) Baixes de l’exercici
(+) Variacions de valor raonable
Valor raonable a 31 de desembre

2018
48.754,00
(-) 10.891,74
37.862,26

2017
38.964,49
9.789,51
48.754,00

La totalitat de la valoració dels exercicis 2018 i 2017, es troba classificat a curt
termini. Les variacions de valor raonable dels exercicis 2018 i 2017 s’han
registrat comptablement per imports de (-) 10.891,74 euros i 9.789,51 euros
respectivament amb contrapartida a l’epígraf “Variació en el valor raonable
d’instruments financers”.
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9.4.

L’epígraf d’usuaris, patrocinadors i altres deutors de l’activitat pròpia ha registrat
el següent moviment resumit durant els exercicis 2017 i 2018:
Exercici 2018

Saldos a
01.01.18

Augments

Disminucions

Saldos a
31.12.18

Usuaris i deutors per vendes i
prestacions de serveis
Patrocinadors
Altres deutors

11.925,08
2.661,62

218.249,47
3.630,00
8.629,67

(-) 212.450,65
(-) 3.630,00
(-) 6.497,13

17.723,90
4.794,16

Total

14.586,70

230.509,14 (-) 222.577,78

22.518,06

Exercici 2017

Saldos a
01.01.17

Augments

Disminucions

Saldos a
31.12.17

Usuaris i deutors per vendes i
prestacions de serveis
Altres deutors

6.032,41
-

276.607,38
11.551,91

(-) 270.714,71
(-) 8.890,29

11.925,08
2.661,62

Total

6.032,41

288.159,29 (-) 279.605,00

14.586,70

El saldo pendent de cobrament al tancament dels exercicis 2017 i 2018:
Conceptes
Usuaris i deutors per vendes i prestacions de serveis:
The Olimpic Foundation for Culture and Heritage
Turisme de Barcelona
Coordinadora Festival de Cinema
Altres
Altres deutors:
El Café del Museu

2018
17.723,90
10.000,00
1.328,90
6.395,00
4.794,16
4.794,16

2017
11.925,08
845,17
4.000,00
7.079,91
2.661,62
2.661,62

10. Passius financers
10.1. El valor en llibres de cadascuna de les categories de passius financers es de:
Passius financers a llarg termini
Categories
Passius financers a cost amortitzat
Deutes a llarg termini
Total

Deutes amb entitats
de crèdit
31-12-18
31-12-17
-

-

Derivats i altres
31-12-18
31-12-17
-

22.575,02
22.575,02
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Passius financers a curt termini
Categories
Passius financers a cost amortitzat
Deutes a curt termini
Proveïdors i creditors varis
Total

Deutes amb entitats
de crèdit
31-12-18
31-12-17
1.006,14
1.006,14

Derivats i altres
31-12-18
31-12-17

124,96
22.575,03
25.244,24
234.453,37 132.708,16
124,96 257.028,40 157.952,40

10.2. El venciment dels deutes classificat per categories en els exercicis 2018 i 2017
es detalla a continuació:
2018

Deutes a curt termini
Proveïdors i creditors varis:

2019
22.575,03

2020
-

2021
-

234.453,37

-

-

257.028,40

-

-

2017

Deutes a llarg termini
Deutes a curt termini
Proveïdors i creditors varis:

2018
-

2019
22.575,02

2020
-

25.369,20

-

-

132.708,16

-

-

158.077,36

22.575,02

-

10.3. El valor raonable dels passius financers de la Fundació a 31 de desembre de
2018 i 2017 és molt similar al seu valor en llibres.

11.

Informació sobre els ajornaments de pagament efectuats a proveïdors.
Disposició addicional tercera. Deure d’informació de la Llei 15/2010 de 5
de juliol
El període mig de pagament a proveïdors en l’exercici 2018 és 53 dies, i en
l’exercici 2017 va ser de 52 dies.
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12.

Fons propis

12.1. Els moviments registrats durant els exercicis 2018 i 2017 es resumeixen tot
seguit:
Fons Propis 2018
Fons dotacional
Excedents negatius exercicis anteriors
Excedent de l’exercici
Total

Fons Propis 2017
Fons dotacional
Excedents negatius exercicis anteriors
Excedent de l’exercici
Total

Saldos a
01.01.18
2.277.111,01
(-) 1.547.042,03
23.223,25
753.292,23

Aplicació
resultat 2017
23.223,25
(-) 23.223,25
-

Resultat
2018
31.908,57
31.908,57

Saldos a
31.12.18
2.277.111,01
(-) 1.523.818,78
31.908,57
785.200,80

Saldos a
Aplicació
01.01.17
resultat 2016
2.277.111,01
(-) 921.143,92 (-) 625.898,11
(-) 625.898,11
625.898,11
730.068,98
-

Resultat
2017
23.223,25
23.223,25

Saldos a
31.12.17
2.277.111,01
(-) 1.547.042,03
23.223,25
753.292,23

12.2. Els fons dotacional està composat per l’aportació inicial realitzada pel Comitè
Organitzador Olímpic Barcelona 92, S.A. i per posteriors aportacions
realitzades pel mateix durant els exercicis 1995 i 1996.

13.

Subvencions, donacions i llegats

13.1. Durant els exercicis 2018 i 2017 s’han rebut les següents subvencions:
Exercici 2018:
1.

Ajuntament de Barcelona
Organisme atorgant:

Institut Barcelona Esports.

Finalitat:

Gestió del Museu Olímpic i de l’Esport i de la pròpia
FUNDACIÓ per l’exercici 2018.

Import:

1.486.978,17 euros. D’acord amb el compte justificatiu auditat
de la subvenció, la FUNDACIÓ ha registrat 1.484.226,12 euros
a l’epígraf Subvencions oficials a les activitats, i la resta
2.752,05 euros s’ha registrat a l’epígraf Altres crèdits amb les
Administracions Públiques minorant el saldo a cobrar de
l’Institut Barcelona Esports, atès que no ha estat aplicada a la
seva finalitat i per tant procedeix el seu reintegrament.
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2.

3.

Ajuntament de Barcelona
Organisme atorgant:

Institut Barcelona Esports.

Finalitat:

Inversions a realitzar per la FUNDACIÓ, en el Museu Olímpic
per la creació de la nova Web (concedida en 2017).

Import:

60.000 euros. En l’exercici 2018 s’han aplicat al finançament
d’inversions un import de 14.870,80 euros, havent-se registrat
com a subvencions de capital.

Ajuntament de Barcelona
Organisme atorgant:

Institut Barcelona Esports.

Finalitat:

Inversions a realitzar per la FUNDACIÓ, en el Museu Olímpic
per a la climatització dels dos dipòsits del museu i l’adquisició
de nous monitors per espais del museu.

Import:

53.000,00 euros. En l’exercici 2018 s’han aplicat al
finançament d’inversions un import de 14.364,01 euros,
havent-se registrat com a subvencions de capital. Els imports
que s’aplicaran a la seva finalitat en 2019 estan classificats a
l’epígraf de Periodificacions a curt termini de passiu.

Exercici 2017:
1.

Ajuntament de Barcelona
Organisme atorgant:

Institut Barcelona Esports.

Finalitat:

Gestió del Museu Olímpic i de l’Esport i de la pròpia
FUNDACIÓ per l’exercici 2017.

Import:

1.575.845,40 euros. D’acord amb el compte justificatiu auditat
de la subvenció, la FUNDACIÓ ha registrat 1.463.050,97 euros
a l’epígraf Subvencions oficials a les activitats, i la resta
112.794,43 euros s’ha registrat a l’epígraf Passius per impost
corrent i Altres deutes amb les Administracions Públiques, atès
que no ha estat aplicada a la seva finalitat i per tant procedeix
el seu reintegrament.
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2.

3.

4.

Ajuntament de Barcelona
Organisme atorgant:

Institut Barcelona Esports.

Finalitat:

Inversions a realitzar per la FUNDACIÓ, principalment
adequació espais del centre d’estudis i del Museu Olímpic
(concedida en 2016).

Import:

280.267,89 euros. En l’exercici 2017 s’han aplicat al
finançament de les inversions restants un import de
136.096,46 euros, havent-se registrat com a subvencions de
capital.

Ajuntament de Barcelona
Organisme atorgant:

Institut Barcelona Esports.

Finalitat:

Inversions a realitzar per la FUNDACIÓ, en el Museu Olímpic
per la producció dels nous audiovisuals.

Import:

160.000,00 euros. En l’exercici 2017 s’han aplicat al
finançament de les inversions restants un import de 75.030,35
euros, havent-se registrat com a subvencions de capital.

Ajuntament de Barcelona
Organisme atorgant:

Institut Barcelona Esports.

Finalitat:

Inversions a realitzar per la FUNDACIÓ, en el Museu Olímpic
per la creació de la nova Web.

Import:

60.000,00 euros. Els imports que s’aplicaran a la seva finalitat
en 2018 estan classificats a l’epígraf de Periodificacions a curt
termini de passiu.

13.2. Els moviments registrats durant els exercicis 2018 i 2017 a l’epígraf de
Patrimoni Net corresponent a “Subvencions, donacions i llegats rebuts” són els
següents:
Exercici 2018
Subvencions, donacions i llegats rebuts

Exercici 2017
Subvencions, donacions i llegats rebuts

Saldo a
01-01-18
362.784,86
362.784,86

Imputació
a resultats
(-) 79.075,24
(-) 79.075,24

Saldo a
31-12-18
312.944,43
312.944,43

Saldo a
Imputació
01-01-17
Altes
a resultats
225.931,21 211.126,81 (-) 74.273,16
225.931,21 211.126,81 (-) 74.273,16

Saldo a
31-12-17
362.784,86
362.784,86

Altes
29.234,81
29.234,81
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13.3 L’estat a 31 de desembre de 2018 i 2017 de les inversions realitzades i
finançades amb aquestes subvencions és el següent:
Exercici
2009
2010
2016
2017
2018
Total

14.

Cost
Adquisició
184.849,73
309.887,43
229.141,08
211.126,81
29.234,81
964.239,86

Valor net
comptable
a 31-12-17
1.297,75
176.767,19
184.719,92
362.784,86

Valor net
comptable
a 31-12-18
65,88
130.544,75
153.098,99
29.234,81
312.944,43

Situació fiscal

14.1. La Fundació es va acollir als beneficis fiscals establerts per la llei 49/2002, de
23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels
incentius fiscals al mecenatge i es troba exempta del impost sobre societats
pels ingressos i despeses propis del l’activitat.
14.2. 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 previst a la normativa vigent.
La FUNDACIÓ té oberts a inspecció tots els impostos i cotitzacions socials que
li són aplicables, corresponents a tots els exercicis no prescrits.
La Fundació ha estat objecte d’un procediment d’inspecció en relació a l'Impost
sobre el Valor Afegit (IVA) dels exercicis 2014, i 2015 que es va iniciar
mitjançant comunicació de data 15 d'abril de 2015, per l’exercici 2014, i ampliant
el seu abast per l’exercici 2015 mitjançant comunicació de data 13 d'abril de
2016.
En relació a la inspecció dels exercicis 2014 i 2015, el 2 de març de 2017 es va
signar un acta de disconformitat amb una proposta de liquidació global de
devolució de 27.504,45 euros, més uns interessos de demora de 1.546,42
euros. En data 17 de març de 2017, es va presentar un escrit d’al·legacions
sol·licitant la devolució de les quotes inicialment presentades que totalitzen
365.772,69 euros. En data 31 d’octubre de 2017 s’ha interposat una reclamació
davant del Tribunal Econòmic-Administratiu Regional de Catalunya (TEARC)
contra l’acord de liquidació de l’IVA dels exercicis 2014 i 2015. A la data actual
el TEARC no ha resolt la reclamació.
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Addicionalment, amb data 5 de maig de 2017, l’Agència Tributaria inicia el
procediment d’inspecció de l’IVA l’exercici 2016. En data 23 de novembre de
2017 es va signar una acta en disconformitat amb una proposta de liquidació
global de pagament de 9.896,17 euros més uns interessos de demora de
324,34 euros. En data 26 de març de 2018 s’ha interposat una reclamació
davant del TEARC contra l’acord de liquidació de l’IVA de 2016, sol·licitant la
devolució de les quotes inicialment presentades que totalitzen 206.718,96
euros. A la data actual el TEARC no ha resolt la reclamació.
En consideració al procediment, cal fer menció que la inspecció va realitzar un
canvi en l’argumentari. Inicialment, la inspecció anava dirigida a considerar que
les subvencions rebudes per la Fundació de l’Institut Barcelona Esports tenien
la naturalesa de serveis prestats a favor d’aquell i, per tant, s’hauria meritat la
corresponent quota de l’IVA. Al final, han considerat que la Fundació té
naturalesa d’entitat de caràcter social, i que les subvencions estan vinculades
al preu de les prestacions de serveis del museu, amb el corresponent efecte en
el càlcul de la prorrata de l’IVA i disminució de les quotes a retornar de l’IVA.
Arran de l’anterior resolució de l’IVA, la Fundació ha considerat per a l’exercici
2018 liquidar l’IVA segons el criteri de l’Agència Tributària. No obstant, atès que
la Fundació considera que no és una entitat de caràcter social i per tant te ple
dret a la deducció del 100% de l’IVA suportat, en data 15 d’abril de 2019 la
Fundació ha presentat una sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts per
import de 188.181,92 euros corresponent a l’IVA de 2018 per deducció del
mencionat IVA.
Respecte de l’exercici 2017, en data 14 de maig de 2018 l’Agència Tributària
va realitzar un requeriment de documentació que tenia caràcter de comprovació
limitada i no d’inspecció. Tot i el requeriment realitzat, en data 21 de setembre
de 2018, l’Agencia Tributària ha retornat 228.305,23 euros corresponents a
l’IVA de 2017. És probable que la Inspecció apliqui els mateixos criteris de
regularització que els aplicats per l’exercici 2014, 2015 i 2016. En conseqüència
es manté l’estimació de contingència per l’exercici 2017.
La contingència que es genera a la Fundació arran de les actuacions tributàries
amb les actes en disconformitat dels exercicis 2014, 2015, 2016 així com de
l’estimació de l’efecte en 2017 considerant els criteris tributaris de l’Agència
Tributària és de 756.850,55 euros. La contingència es va registrar en l’epígraf
de tributs amb contrapartida a l’epígraf provisions a llarg termini:
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Any
2014
2015
2016
Total Acta Disconformitat
2017 (Estimació)
TOTALS

Devolució
segons
proposta
Hisenda
19.468,75
8.035,70
(-) 9.896,17
17.608,28
26.338,05
43.946,33

Quota IVA a
compensar
188.362,66
177.410,03
206.718,96
572.491,65
228.305,23
800.796,88

Diferència
(Contingència
generada)
168.893,91
169.374,33
216.615,13
554.883,37
201.967,18
756.850,55

Durant l’exercici 2017 la FUNDACIÓ va cobrar l’import resultant de la proposta
de liquidació de la Inspecció dels exercicis 2014 i 2015.
Aquesta quantificació de la contingència no inclou els interessos de demora
que, en el seu cas, es liquidarien per part de la Inspecció, ni tampoc l’import
d’una eventual sanció a imposar per la Inspecció. No obstant, en cas de que
s’imposés una sanció per part de l’Administració, aquesta seria amb molta
probabilitat anul·lada en cas de recurs contra la mateixa.
En definitiva, d’acord amb l’opinió dels nostres assessors fiscals avaluem com
a probable el risc de no poder compensar l’import que figura registrat de quotes
a cobrar d’IVA, atès que la impugnació de la regularització davant els Tribunals
de justícia la veien únicament de possible èxit.
14.3. La composició dels comptes amb Administracions Públiques al 31 de desembre
de 2018 i 2017 és la següent:
2018
Saldos
deutors
Impost sobre el Valor Afegit
Quota a cobrar (liquidació 4t trimestre)
555.531,81
Hisenda
Pública
deutora
per
subvencions concedides
Subvencions concedides Institut Barcelona
Esports (Nota 9.1)
50.247,95
Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques
Quota a ingressar (liquidació 4t trimestre)
Organismes de la Seguretat social
Cotitzacions socials desembre
Total
605.779,76

2017

Saldos
creditors

Saldos
deutors

Saldos
creditors

-

773.300,03

-

-

17.594,01

60.000,00 112.794,43

-

16.676,20

7.078,03
10.238,56
24.672,04 833.300,03 139.709,19
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Quota a cobrar d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) a 31 de desembre de 2018
inclou l’IVA del 4t. trimestre dels exercicis 2014, 2015, i 2016, minorat per
l’import cobrat resultant de la proposta de liquidació de la Inspecció dels
exercicis 2014 i 2015. La quota a cobrar del 4t. Trimestre de l’exercici 2017 ha
estat liquidada el 21 de setembre de 2018, tot i que és probable que la inspecció
exigeixi l’import retornat aplicant el criteri de la inspecció dels exercicis 2014 a
2016.

15.

Ingressos i despeses
Els ingressos i despeses es comptabilitzen, atenent als principis d’acreditament
i correlació d’ingressos i despeses, així com el de meritació.

15.1. Durant els exercicis 2018 i 2017 no s’han atorgat ajuts a altres entitats.
15.2. L’epígraf d’aprovisionaments correspon principalment a la compra de llibres,
pel·lícules i altres articles vinculats amb l’esport que no formen part de cap
col·lecció particular.
Quan les adquisicions corresponen a col·leccions particulars d’un elevat valor
històric es registren a l’epígraf d’immobilitzat material.
15.3. L’epígraf de despeses de personal dels exercicis 2018 i 2017 presenten el
següent detall:
Despeses de personal
Sous i salaris
Seguretat social
Altres despeses socials
Total

2018
334.813,44
74.430,89
3.172,91
412.417,24

2017
348.368,98
97.162,68
1.771,12
447.302,78

15.4. Els ingressos per vendes i prestacions de serveis dels exercicis 2018 i 2017
són els derivats principalment de la venda d’entrades del Museu Olímpic i de
l’Esport.
15.5. Els ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions s’han destinat
durant els exercicis 2018 i 2017 al Festival BCN Esport Film.
15.6. Les quotes d’arrendaments operatius reconegudes com a despesa de l’exercici
2018 ascendeix a 12.463,52 euros (13.617,46 euros a l’exercici 2017).
15.7. Les operacions efectuades amb entitats del grup es detallen en la Nota 19.1.
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16.

Provisions i contingències
El saldo de l’epígraf provisions a llarg termini a 31 de desembre de 2018 inclou
la provisió corresponent a l’efecte de les actes de les inspeccions d’IVA dels
exercicis 2014, 2015, 2016 així com l’efecte en el càlcul en l’IVA de 2017 amb
els nous criteris d’hisenda segons s’explica en la nota 14.2.

17.

Aplicació d'elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries

17.1. La dotació fundacional està formada per una assignació inicial de 120.202,42
euros, que posteriorment es va ampliar fins arribar a la xifra actual de
2.277.111,01 euros.
17.2. La totalitat dels actius de la Fundació estan afectats a les seves activitats i
finalitats. No obstant cal considerar que els valors d’actius representatius de
deutes s’aplicaran un cop es materialitzin.
17.3. D’acord amb el que estableix 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 als
exercicis 2018 i 2017 l’obligació de destinar almenys el 70% de les rendes,
obtingudes i des ingressos nets anuals al compliments dels fins fundacionals,
segons detall:
2018
INGRESSOS OBTINGUTS
Ingressos segons compte de resultats
Subvencions i donacions de capital traspassades a
resultats
Variació valor raonable dels instruments financers
Subtotal
Subvencions de capital
Total

1.753.245,99

1.809.194,20

(-) 79.075,24
1.674.170,75
29.234,81
1.703.405,56

(-) 74.273,16
(-) 9.789,51
1.725.131,53
211.126,81
1.936.258,34

2018
APLICACIONS A LES FINALITATS
Despeses segons compte de resultats
Dotacions amortitzacions
Provisió IVA (exercici 2017)
Variació valor raonable dels instruments financers
Subtotal
Inversions de l’exercici
Total

% D’APLICACIÓ

2017

1.721.337,42
(-) 147.944,69
(-) 10.891,74
1.562.500,99
119.396,09
1.681.897,08
2018
99%

2017
1.784.226,74
(-) 179.922,53
(-) 203.614,63
1.400.689,58
281.147,69
1.681.837,27
2017
87%
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El percentatge d’aplicació dels exercicis 2016 i 2015 va ser del 114% i del
100%, respectivament.

18. Fets posteriors al tancament
En data 15 d’abril de 2019 la fundació ha presentat una sol·licitud de devolució
d’ingressos indeguts per import de 188.181,92 euros corresponent a l’IVA de
2018 per deducció de l’IVA suportat segons es descriu a la Nota 14.2.

19. Operacions amb parts vinculades
19.1. A efectes d’elaboració dels presents comptes anuals s’ha considerat que la
Fundació forma part del Grup de l’Ajuntament de Barcelona. Les transaccions
realitzades durant els exercicis 2018 i 2017 i els saldos pendents de cobrament
i pagament a 31 de desembre de 2018 i 2017 amb les entitats que integren el
Grup Ajuntament de Barcelona, i amb altres parts vinculades són les següents:
a) Entitat dominant:
Grup Ajuntament de Barcelona (Principal organisme: IBE - Institut Barcelona
Esport)
Ingressos / Patrimoni Net
Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions
Subvencions oficials a les activitats
Subvencions de capital aplicades
Subvencions pendents d’aplicar
Subtotal
Despeses
Actiu corrent
Altres crèdits amb Administracions Públiques
Subtotal

2018

2017

302,50
1.484.226,12
29.234,81
38.635,99
1.552.399,42
1.176,81

1.463.050,97
211.126,81
60.000,00
1.734.177,78
2.000,29

50.247,95
50.247,95

60.000,00
60.000,00

2018
10.000,00
10.000,00

2017
10.000,00
-

b) Altres parts vinculades
Le Musée Olympique
Ingressos
Actiu corrent

19.2. D’acord amb l’article 14 dels Estatuts de la Fundació, els membres del Patronat
exerceixen el càrrec gratuïtament.
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Durant els exercicis 2017 i 2018, els membres del Patronat no han rebut de la
Fundació retribucions de cap classe per la seva activitat com a tal ni per altres
funcions. No existeixen obligacions en matèria de pensions ni cap tipus de
garanties assumides per la Fundació, o d’altres passius, per compte dels
membres del Patronat.
19.3. Les funcions d’alta direcció són exercides pel Director de la Fundació.
A partir de l’1 de gener de 2016, segons resolució de 29 de febrer de 2015 de
la Secretaria General de l’Ajuntament de Barcelona, el Director de la Fundació
s’adscriu en comissió de serveis a la Fundació per un període de dos anys, amb
efecte que el conjunt de les seves retribucions, així com les corresponents
cotitzacions a la Seguretat social seran a càrrec de la Fundació. En els exercicis
2018 i 2017, les retribucions acreditades pel personal d’alta direcció han estat
de 69.417,60 i 69.247,26 euros respectivament.
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.

20. Altra informació
20.1. Informació sobre el medi ambient
La Fundació no ha realitzat cap tipus d’inversió en maquinària, sistemes, equips
o instal·lacions durant els exercicis 2018 i 2017, destinats a la protecció i millora
del medi ambient.
Tampoc ha incorregut en despeses ordinàries ni extraordinàries destinades a
tal fi.
No s’han rebut subvencions de naturalesa mediambiental.
No es preveuen contingències, indemnitzacions ni altres riscos de caràcter
mediambiental en els quals pogués incórrer la Fundació que siguin susceptibles
de provisió.
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20.2. Informació sobre personal
El nombre mitjà de persones ocupades durant els exercicis 2018 i 2017,
distribuït per categories i sexes han estat:
Exercici
2018
2017

Nombre de persones
13
14

Categoria
Administratius
Administratius

Dones
4
5

Homes
9
9

20.3. Canvis dels components del Patronat
Durant l’exercici 2018 i fins a la data de formulació dels presentes comptes
anuals no han hagut canvis dels components del Patronat.

21. Informació segmentada
Atenent als projectes gestionats per la Fundació, no procedeix desglossaments
d’informació segmentada.
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Aquests comptes anuals abreujats de la FUNDACIÓ PRIVADA BARCELONA
OLÍMPICA, corresponents a l’exercici 2018, comprensius de Balanç, Compte de
Resultats, Estat de canvis en el patrimoni net i Memòria i, que estan numerats de la
pàgina 1 a 35, han estat formulats pel Patronat de la Fundació en Barcelona en sessió
de 21 de maig de 2019.

Sra. Marta Carranza Gil-Dolz del Castellar
La presidenta

Sr. Manel Gómez València
El secretari
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