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FUNDACIÓ BARCELONA RESPIRATORY NETWORK (F.B.R.N.) 

Balanç de Situació comparatiu  

a 31 de desembre de 2014 i 2013 

 

(Expressat en Euros) 

 

ACTIU

Notes de 

la Exercici 2014 Exercici 2013

ACTIU NO CORRENT     3.593,88       4.524,61   

Immobilitzat intangible 5.2     3.593,88       4.524,61   

Aplicacions informàtiques 5.2     2.154,05       2.115,01   

Altres immobilitzats intangibles 5.2     1.439,83       2.409,60   

ACTIU CORRENT 45.092,15 36.957,30

Efectiu i altres actius líquids equivalents 9 45.092,15 36.957,30

Tresoreria 9 45.092,15 36.957,30

TOTAL ACTIU 48.686,03 41.481,91  

PATRIMONI NET I PASSIU

Notes de 

la 

memòria Exercici 2014 Exercici 2013

PATRIMONI NET 46.456,35 27.180,21

Fons propis 11 46.456,35 27.180,21

Fons dotacionals o fons socials 11 30.000,00 30.000,00

Fons dotacionals o fons socials 30.000,00 30.000,00

Excedents d'exericicis anteriors -2.819,79 -10.903,60

Romanent 0,00 0,00

Excedents negatius d'exercicis anteriors -2.819,79 -10.903,60

Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) 3  i 11 19.276,14 8.083,81

PASSIU CORRENT 2.229,68 14.301,70

Creditors per activitats i altres comptes a pagar 10 2.229,68 14.301,70

Creditors varis 10 2.229,68 14.284,00

Passius per impost corrent i altres deutes amb les 

Administracions Públiques 13.2 0,00 17,70

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 48.686,03 41.481,91
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FUNDACIÓ BARCELONA RESPIRATORY NETWORK (F.B.R.N.) 

Compte de pèrdues i guanys comparatiu  

corresponent als exercicis tancats  

a 31 de desembre de 2014 i 2013 

 

(Expressat en Euros) 

 

 

  

Notes 

de la 

memòria 

Exercici 

2014 

Exercici 

2013 

Ingressos per a les activitats   91.000,00    67.266,00    

Vendes i prestacions de serveis  37.000,00 0,00 

Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions 1 i 14 21.500,00    30.500,00    

Donacions i altres ingressos per a activitats 12 i 14 32.500,00    36.766,00    

Altres despeses d'explotació   -70.793,13 -58.392,48  

Serveis exteriors   --70.793,13 -58.392,48  

Reparacions i conservacions   -48,40 -48,40  

Serveis professionals independents   0,00 -291,15  

Serveis bancaris   -172,53 -162,97  

Publicitat i propaganda i relacions públiques   -11.241,25 -18.253,82  

Altres serveis   -59.330,95 -39.636,14  

Amortització de l'immobilitzat 5.2 -930,73 -789,71  

RESULTAT D'EXPLOTACIO   19.276,14      8.083,81    

Ingressos financers   0,00 0,00 

Despeses financeres   0,00   0,00   

RESULTAT FINANCER   0,00 0,00 

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 3 19.276,14 8.083,81 

Impostos sobre beneficis    -   -  

RESULTAT DE L'EXERCICI  3 19.276,14 8.083,81 
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FUNDACIÓ BARCELONA RESPIRATORY NETWORK (F.B.R.N.) 

Estat de canvis en el patrimoni net  

corresponent a l‟exercici anual finalitzat  

a 31 de desembre de 2014 

 

(Expressat amb Euros) 

 

Fons 

Dotacional

Excedents 

d'exercicis 

anteriors

Excedent/ 

Dèficit de 

l’exercici
TOTAL

SALDO, FINAL DE L'ANY 2012 30.000,00 0,00 -10.903,60 19.096,40

Ajustaments canvi de criteri 

2012
- - - -

Ajustaments per errors 2012 - - - -

SALDO AJUSTAT, INICI ANY 

2013
30.000,00 0,00 -10.903,60 19.096,40

Excedent-dèficit de l'exercici - -      8.083,81        8.083,81   

Altres variacions del patrimoni 

net
- -  10.903,60      10.903,60                   -     

SALDO FINAL DE L'ANY 2013 30.000,00 -10.903,60 8.083,81 27.180,21

Ajustaments per canvi de criteri 

2013
- - - -

Ajustaments per errors 2013 - - - -

SALDO AJUSTAT, INICI L'ANY 

2014
30.000,00 -10.903,60 8.083,81 27.180,21

Excedent-dèficit de l'exercici - - 19.276,14 19.276,14

Altres variacions del patrimoni 

net
- 8.083,81 -8.083,81  -

SALDO FINAL DE L'ANY 2014 30.000,00 -2.819,79 19.276,14 46.456,35  
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1. Activitat de l’entitat. 

 

La Fundació Barcelona Respiratory Network es va constituir davant  del notari 

Raúl Cillero Raposo en data 26 de setembre de 2012 i es regeix en tot allò no 

previst en els seus estatuts pel Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu 

a les persones jurídiques i per la resta de la normativa aplicable vigent en cada 

moment, a la data de formulació de les presents comptes anuals la fundació 

està plenament constituïda i inscrita al Registre de Fundacions del 

Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 2.791 i 

data de resolució favorable de 20/11/2013. 

 

D‟acord amb els estatuts l‟entitat Fundació Privada Barcelona Respiratory 

Network té com objecte social: 

 

L‟objecte de la Fundació, d‟interès general i sense ànim de lucre,  té com a 

finalitat la recerca en salut respiratòria, i en concret: 

 

a) Promoure projectes d‟excel·lència. 

b) Fomentar la cooperació entre diferents agents públics i privats (centres 

hospitalaris, centres de recerca, indústria farmacèutica i de tecnologia 

sanitària-d‟ara endavant indústria) i implicar la societat civil. 

c) Atraure inversió, impulsar l‟activitat econòmica i generar riquesa i benestar. 

d) Esdevenir un referent internacional. 

e) Impulsar la formació especialitzada i afavorir la divulgació de coneixement. 

  

El desenvolupament de les finalitats fundacionals podrà efectuar-se 

directament per la Fundació o en col·laboració amb altres entitats públiques o 

privades, persones físiques o jurídiques que persegueixin finalitats o 

desenvolupin programes vinculats amb l‟objecte fundacional. 

 

Activitats: 

 

a) Projecte de recerca. 

b) Promoció de la cooperació público-privada. 

c) Simpòsiums científics. 

d) Programes formatius. 

e) Qualsevol altra activitat relacionada amb els fins fundacionals que proposi 

el Patronat. 

 

Totes aquestes activitats s‟han de dur a terme segons les normes que les 

regulen específicament, mitjançant l‟obtenció, si escau, dels permisos o 

llicències pertinents. 
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Les activitats fundacionals es podran organitzar en forma de programes 

independents, amb objectius propis, plans d‟acció i assignació de recursos, de 

tal manera que sigui possible la diferenciació i valoració de cada programa. 

 

La fundació amb l‟objectiu de dur a terme la seva finalitat fundacional i 

contribuint així al millor compliment de les finalitats fundacionals, te firmats 

els següents convenis de col.laboració amb les entitats que es detallen a 

continuació, assenyalant el seu impacte econòmic i la seva vigència: 

 

 

Denominació Import Vigència 

ESTEVE TEIJIN HEALTHCARE SL 4.500,00 euros 2013 i 2014 

FERRER INTERNACIONAL SA 4.500,00 euros 2013 i 2014 

LABORATORIOS LETI SL 4.500,00 euros 2013 i 2014 

ASTRA ZENECA 8.000,00 euros        2014 

TOTAL 21.500,00 euros  

 

 

La Fundació té la seva seu social a Barcelona, carrer Bruc, número 65, 4t, 3a., 

baixos. 

 

La Fundació té el reconeixement per part de l‟Agència Tributària de 

l‟acolliment als beneficis fiscals de la Llei 49/2002 de Règim Fiscal de les 

Entitats sense fins lucratius i incentius fiscals al mecenatge. 

       

      La Fundació  Privada Barcelona Respiratory Network és una entitat que en  la 

seva activitat fundacional té en compte promoure condicions d‟igualtat de 

tracte i d‟oportunitats entre dones i homes. 

 

2. Bases de presentació dels comptes anuals. 

 

2.1. Imatge fidel. 

 

La Fundació manifesta que els comptes anuals, que es composen de balanç, 

compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net i d‟una 

memòria, representen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i 

dels resultats de la Fundació. 

 

No han existit raons excepcionals que recomanin la no aplicació de 

disposicions legals en matèria de comptabilitat durant l‟exercici 2014, per 
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poder mostrar la imatge fidel a que fa referència el “Pla de Comptabilitat de les 

fundacions i associacions a la legislació de la Generalitat de Catalunya” aprovat 

mitjançat Decret 259/2008. 

 

L‟entitat per dimensió pot presentar els comptes anuals amb el model 

simplificat establert per el Decret 259/2008. 

 

No és necessari incloure informació complementària a la que facilitin els estats 

comptables i la present memòria, que integren aquesta rendició de comptes, ja 

que el Patronat de la Fundació entén que són prou expressives de la imatge 

fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Fundació. 

 

 

2.2.  Principis comptables no obligatoris aplicats. 

 

El desenvolupament del procés comptable de l‟exercici i la confecció de la 

present rendició de comptes no ha suposat la vulneració de cap principi 

comptable obligatori al que fa referència l‟article 38 del Codi de Comerç i la 

primera part del “Pla de Comptabilitat de les fundacions i associacions a la 

legislació de la Generalitat de Catalunya” aprovat mitjançat Decret 259/2008. 

 

2.3.  Comparació de la informació. 

 

No existeix cap causa que impedeixi la comparació dels estats financers del 

exercici actual amb l‟anterior exercici. 

 

2.4.  Agrupació de partides. 

 

A efectes de facilitar la comprensió del balanç abreujat, compte de pèrdues i 

guanys abreujats i l‟estat de canvis en el patrimoni net abreujat, els estats, es 

presenten de manera agrupada, presentant-se els anàlisis requerits en les 

notes corresponents de la memòria. 

 

2.5.  Elements recollits en diverses partides. 

 

No hi ha elements de naturalesa similar inclosos en diferents partides dins del 

balanç de situació abreujat. 

 

No hi ha operacions que puguin ser catalogades com d‟interrompudes a 

efectes de la seva presentació anual al compte de pèrdues i guanys abreujats. 
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2.6.  Canvis en criteris comptables.  

 

No s‟han realitzat canvis en criteris comptables. 

 

 

2.7.  Correcció d’errors. 

 

No s‟han detectat errors existents al tancament de l‟exercici que obliguin a 

reformular les comptes anuals i en conseqüència no ha estat necessari realitzar 

cap ajustament ni correcció amb transcendència en l‟exercici actual o anteriors. 

 

 

3. Aplicació de resultats 

 

La Fundació ha obtingut un excedent de 19.276,14 euros i el Patronat ha 

acordat complint les disposicions legals la següent distribució: 

 

Bases de repartiment 2014 2013 

Excedent/dèficit de l‟exercici 19.276,14 8.083,81 

Aplicació a  Import 

Compensar excedents neg. ejer.ant. 2.819,79      8.083,81 

Romanent 16.456,35      - 

                Total aplicació                                                19.276,14                     8.083,81 

 

 

4. Normes de registre i valoració 

 

4.1. Immobilitzat intangible:  

Els actius intangibles es registren pel seu cost d'adquisició i/o producció i, 

posteriorment, es valoren al seu cost menys, segons procedeixi, la seva 

corresponent amortització acumulada i/o pèrdues per deteriorament que 

hagin experimentat. Aquests actius s'amortitzen en funció de la seva vida útil. 

L‟entitat reconeix qualsevol pèrdua que hagi pogut produir-se en el valor 

registrat d'aquests actius amb origen en el seu deteriorament, els criteris per al 

reconeixement de les pèrdues per deteriorament d'aquests actius i, si escau, de 

les recuperacions de les pèrdues per deteriorament registrades en exercicis 

anteriors són similars als aplicats per als actius materials.  

a. Aplicacions informàtiques 

Els costos d'adquisició i desenvolupament incorreguts en relació amb els 

sistemes informàtics bàsics en la gestió de la Fundació i els costos de 
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desenvolupament i posada en funcionament de la web de la Fundació es 

registren a càrrec de l'epígraf “Aplicacions informàtiques” del balanç de 

situació. 

Els costos de manteniment dels sistemes informàtics es registren a càrrec del 

compte de resultats de l'exercici en que s'incorren. 

L'amortització de les aplicacions informàtiques es realitza linealment en un 

període de quatre anys.  

b. Propietat industrial i intel·lectual 

Els costos satisfets per a la propietat o pel dret a l‟ús de les diferents 

manifestacions de la propietat industrial o intel.lectual. 

L'amortització de les marques o patents es realitza linealment en un període de 

deu anys.  

L‟entitat no té a la seva comptabilitat cap dret sobre béns cedits en ús 

gratuïtament i tampoc té cap immobilitzat intangible amb vida útil indefinida.  

El anys de vida dels elements de l‟immobilitzat intangible són els següents: 

 

Descripció Anys de vida útil 

Aplicació Informàtiques   4 anys 

Patents i marques 10 anys 

 

 4.2. Actius financers i passius financers 

En aquesta categoria s'han inclòs els actius que s'han originat en la venda de 

béns i prestació de serveis per operacions de tràfic de la fundació. També s'han 

inclòs aquells actius financers que no s'han originat en les operacions de tràfic 

de la fundació i que no sent instruments de patrimoni ni derivats, presenten 

uns cobraments de quantia determinada o determinable.  

En aquesta categoria també s‟han inclòs els actius financers que tenen la 

categoria d‟instruments de patrimoni.  

4.3. Passius financers a cost amortitzat 

 

En aquesta categoria s‟inclouen els dèbits per operacions comercials i 

operacions no comercials. Aquests recursos aliens es classifiquen com a 

passius corrents. 

 

Aquests deutes es reconeixen inicialment al seu valor raonable ajustat pels 

costos de transacció directament imputables, registrant-se posteriorment pel 



10 

 

Inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 2.791 

 

seu cost amortitzat segons el mètode del tipus d‟interès efectiu. 

 

No obstant, els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a 

un any i que no tinguin un tipus d‟interès contractual es valoren, tant en el 

moment inicial com posteriorment, pel seu valor nominal. 

 

Els creditors no reporten explícitament interessos i es registren pel seu valor 

nominal.  

Correccions valoratives per deteriorament 

Al tancament de l'exercici, s'han efectuat les correccions valoratives necessàries 

per l'existència d'evidència objectiva que el valor en llibres d'una inversió no és 

recuperable. 

L'import d'aquesta correcció és la diferència entre el valor en llibres de l'actiu 

financer i l'import recuperable. S'entén per import recuperable com el major 

import entre el seu valor raonable menys els costos de venda i el valor actual 

dels fluxos d'efectiu futurs derivats de la inversió.  

Les correccions valoratives per deteriorament, i si escau, la seva reversió s'han 

registrat com una despesa o un ingrés respectivament en el compte de 

pèrdues i guanys. La reversió té el límit del valor en llibres de l'actiu financer.  

En particular, al final de l'exercici es comprova l'existència d'evidència objectiva 

que si valor d'un crèdit (o d'un grup de crèdits amb similars característiques de 

risc valorats col·lectivament) s'ha deteriorat com a conseqüència d'un o més 

esdeveniments que han ocorregut després del seu reconeixement inicial i que 

han ocasionat una reducció o un retard en els fluxos d'efectiu que s'havien 

estimat rebre en el futur i que pot estar motivat per insolvència del deutor. 

La pèrdua per deteriorament serà la diferència entre el seu valor en llibres i el 

valor actual dels fluxos d'efectiu futurs que s'han estimat que es rebran, 

descomptant-los al tipus d'interès efectiu calculat en el moment del seu 

reconeixement inicial.  

4.4. Ingressos i despeses  

 

Els ingressos i despeses s'imputen en funció del principi de la meritació, és a 

dir, quan es produeix el corrent real de béns i serveis que els mateixos 

representen, amb independència del moment que es produeixi el corrent 

monetari o financer derivat d'ells. Concretament, els ingressos es calculen al 
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valor raonable de la contra prestació a rebre i representen els imports a cobrar 

pels béns lliurats i els serveis prestats en el marc ordinari de l'activitat, deduïts 

els descomptes i impostos.  

 

Els ingressos per interessos es reporten seguint un criteri financer temporal, en 

funció del principal pendent de pagament i el tipus d'interès efectiu aplicable. 

  

 

4.5. Provisions i contingències 

 

Els comptes anuals de la Fundació recullen totes les provisions significatives en 

les quals és major la probabilitat que s'hagi d'atendre l'obligació. 

 

Les provisions es reconeixen únicament sobre la base de fets presents o 

passats que generin obligacions futures. Es quantifiquen tenint en consideració 

la millor informació disponible sobre les conseqüències del succés que les 

motiven i són reestimades en ocasió de cada tancament comptable. S'utilitzen 

per a afrontar les obligacions específiques per a les quals van anar 

originalment reconegudes. Es procedeix a la seva reversió total o parcial, quan 

aquestes obligacions deixen d'existir o disminueixen.  

 

4.6. Elements patrimonials de naturalesa medi ambiental 

 

L‟activitat medi ambiental és aquella que l‟objectiu consisteix a prevenir, reduir 

o reparar el dany que es produeixi sobre el medi ambient. 

 

L‟activitat de la Fundació, per la seva naturalesa no té un impacte medi 

ambiental important o significatiu. 

 

La Fundació no té cap element patrimonial de naturalesa medi ambiental. 

 

4.7. Subvencions, donacions i llegats 

 

Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen com 

ingressos directament imputats al patrimoni net i es reconeixen en el compte 

de pèrdues i guanys com ingressos sobre una base sistemàtica i racional de 

forma correlacionada amb les despeses derivades de la despesa o inversió 

objecte de la subvenció.  

 

Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables es 

registren com passius de la fundació fins que adquireixen la condició de no 

reintegrables. 
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4.8. Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades 

 

A efectes de la presentació dels comptes anuals d‟una entitat s‟entén que una 

altra entitat forma part del grup quan ambdues estiguin vinculades per una 

relació de control, directa o indirecta, anàloga a la prevista en l‟article 42 del 

Codi de Comerç per als grups de societats o quan les entitats estiguin 

controlades per qualsevol mitjà per una o vàries persones físiques o jurídiques, 

que actuïn conjuntament o es trobin sota direcció única per acords o clàusules 

estatutàries. 

 

La fundació no forma part de cap grup que es donin les característiques 

prescrites a l‟article 42. 

 

4.9. Béns integrants del patrimoni cultural 

En concret, s‟hi ha d‟incloure tots els béns que compleixin les condicions que 

requereixen les lleis 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric, o 9/1993, de 

30 de setembre, del patrimoni cultural català. 

La fundació no te cap bé amb condicions per estar a dins d‟aquest apartat. 

4.10. Inversions immobiliàries 

Els terrenys o construccions que la fundació destina a l'obtenció d'ingressos 

per arrendaments o els quals posseeix amb la intenció d'obtenir plusvàlues a 

través de la seva alienació s'han d‟incloure en l'epígraf “inversions 

immobiliàries”. 

La fundació no té cap bé d‟immobilitzat que reuneixi aquestes condicions. 

 

4.11. Arrendaments  

Quan de les condicions econòmiques d‟un acord d‟arrendament  es dedueixi 

que es transfereixen substancialment tots els riscos i beneficis inherents a la 

propietat del actiu objecte del contracte, aquest acord s‟ha de qualificar com 

arrendament financer i comptabilitzar-se  com a tal. 

La fundació no té registrat a la seva comptabilitat cap operació d„arrendament 

financer (leasing).Els actius materials adquirits en règim d'arrendament financer 

es registren en la categoria d'actiu a que correspon el bé arrendat, 

amortitzant-se en la seva vida útil prevista seguint el mateix mètode que per 

als actius en propietat. 

 

 

 



13 

 

Inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 2.791 

 

4.12. Permutes 

      Durant l‟exercici no s‟ha produït cap permuta.  

4.13. Existències 

La fundació no té cap element amb condicions per estar dins d‟aquest epígraf. 

 

4.14. Criteris emprats per al registre i valoració de les despeses de 

personal 

La fundació no té cap element amb condicions per estar dins d‟aquest epígraf. 

 

4.15. Impost sobre beneficis 

 

La Fundació es considerada una entitat parcialment exempta de l‟Impost de 

Societats fins la plena constitució de l‟entitat on un cop inscrita en el 

Protectorat, procedirà a s‟incorporarà a la Llei 49/2002 de mecenatge obtenint 

les avantatges fiscals subjectives de les Fundacions. En conseqüència la 

fundació està exempta de tributar per l‟Impost de Societats pels seus 

rendiments procedents de la seva activitat fundacional. 

 

5. Immobilitzat material i intangible 

 

5.1 La fundació no té cap element a la seva comptabilitat que reuneixi les 

condicions per estar dins de l‟epígraf de l‟immobilitzat material. 

 

 

     5.2 El detall de l‟immobilitzat intangible és el següent: 

 

Concepte Saldo inicial Altes Baixes/trasp Saldo final 

Propietat industrial 2.652,32 - - 2.652,32 

Aplicacions informàtiques 2.662,00 - - 2.662,00 

Total 5.314,32 - - 5.314,32 

Concepte Saldo inicial Altes Baixes/trasp Saldo final 

Amort. Ac. Propietat Industrial -242,72 -265,23 - -507,95 

Amort. Ac. Aplic. Informàtiques -546,99 -665,50 - -1.212,49 

Total -789,71 -930,73 - -1.720,44 

Valor Net Comptable 4.524,61   3.593,88 
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5.3 Informació sobre l‟immobilitzat intangible: 

 

a) No han existit adquisicions d‟immobilitzat intangible a entitats 

vinculades, grup o associades. 

b) No  existeixen inversions en immobilitzat intangible, els drets de les 

quals es puguin exercir fora del territori de Catalunya o estiguin 

relacionades amb inversions situades fora del territori de Catalunya. 

c) No s‟ha procedit a la capitalització de despeses financeres en el present 

exercici. 

d) No s‟han produït a l‟exercici correccions valoratives per deteriorament 

d‟import significatiu, ni la reversió de les mateixes. 

e) No hi ha hagut pèrdues, ni reversions, per deteriorament agregades 

durant l‟exercici. 

f) No cal expressar el deteriorament de cap immobilitzat intangible inclòs 

a una unitat generadora d‟efectiu. 

g) No existeixen immobilitzats intangibles no afectes directament a 

l‟explotació. 

h)  No existeixen immobilitzats intangibles totalment amortitzats.  

i) No existeixen actius de aquest tipus sotmesos a garantia i  reversió, ni 

restriccions de titularitat. 

j) No existeixen subvencions, donacions ni llegats, relacionats amb 

l‟immobilitzat intangible. 

k) A 31 de desembre del present exercici no existeixen compromisos ferms 

per la compra venda d‟actius intangibles. 

l) No s‟ha produït cap resultat procedent de l‟alineació d‟elements 

d‟immobilitzat intangible. 

m) No hi ha desemborsaments durant l‟exercici per investigació i 

desenvolupament que s‟hagin reconegut com despesa i tampoc s‟ha 

produït la capitalització dels desemborsaments. 

n) No existeixen immobilitzats amb vida útil indefinida. 

o) No existeixen béns cedits en ús gratuïtament a l‟ entitat. 

 

 

6. Inversions immobiliàries 

 

La Fundació  no disposa de béns que es trobin ubicats a aquest epígraf. 

 

7. Béns del patrimoni cultural 

 

La Fundació no disposa de béns que es trobin ubicats a aquest epígraf. 
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8. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar 

 

La fundació  no té béns en règim d‟arrendament financer a la seva 

comptabilitat.  

 

La fundació no ha pagat en concepte d‟arrendaments operatius cap import. 

 

9.  Actius financers 

 

9.1. Els actius financers desglossats segons s‟indica a la norma de registre i 

valoració són els següents: 

 

Curt termini   

                     Classes 

 

Categories 

Crèdits, 

derivats, 

altres 

2014 

Crèdits, 

derivats, 

altres 

2013 

Actius financers a cost amortitzat 45.092,15 36.957,30 

Efectiu i altres actius líquids equivalents 45.092,15 36.957,30 

Tresoreria 45.092,15 36.957,30 

 

9.2. Durant l‟exercici la Fundació no ha comptabilitzat cap correcció valorativa i 

tampoc cap pèrdua per deteriorament. 

 

9.3. Els actius financers que posseeix la Fundació han estat valorats inicialment 

al seu valor raonable, que equival al valor de la contraprestació més els costos 

de la transacció.  

 

9.4. Altre tipus d‟informació 

 

Cap actiu financer està sotmès a embargament de qualsevol tipus o litigi. 

 

10. Passius financers 

 

Curt termini  

            Classes 

 

Categories 

Altres deutes, 

derivats i 

altres        

2014 

Altres deutes, 

derivats i altres                                            

2013 

Passius financers a cost 

amortitzat 

 

2.229,68 

 

14.284,00 

Creditors 2.229,68 14.284,00 
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La Fundació no té cap deute amb garantia real. Tampoc disposa de pòlissa de 

crèdit i de línia de factoring o descompte. 

 

 

11. Fons propis 

 

 11.1. Els saldos són els següents: 

 

Concepte 2014 2013 

Fons dotacional-Fons social 30.000,00 30.000,00 

Excedents d‟exercicis anteriors -2.819,79 -10.903,60 

Excedent/Dèficit   de l‟exercici 19.276,14 8.083,81 

Total 46.456,35 27.180,21 

 

 

11.2. No hi ha cap desemborsament pendent de fons dotacional. 

11.3. No hi ha aportacions no dineràries. 

 

12.  Subvencions, donacions i llegats 

 

La fundació ha rebut en concepte de donatius la quantitat de 32.500,00 euros, 

per l‟exercici anterior van ser 36.766,00 euros, els quals han estat destinats al 

compliment dels fins fundacionals dins dels límits establerts per la legislació 

vigent. 

La relació de las persones jurídiques donants i quantitats donades és la 

següent: 

 

Denominació Import 2014 Import 2013 

Linde Medicinal SL 4.500,00 euros 13.820,00 euros 

Laboratorio Aldo Union SA 0,00 euros 6.500,00 euros 

Almirall SA 14.500,00 euros 6.500,00 euros 

Laboratorios Esteve SA 11.000,00 euros 9.946,00 euros 

Chiesi España 2.500,00 euros 0,00 euros 

Total 32.500,00 euros 36.766,00 euros 
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13. Situació fiscal 

 

13.1. Impostos sobre beneficis 

 

La fundació ha fet el càlcul de l‟Impost de Societats de l‟exercici present com 

entitat parcialment exempta i ha estimat que la totalitat dels seus ingressos i 

despeses procedeixen de la seva activitat fundacional. En conseqüència La 

fundació està exempta de tributar per l‟Impost de Societats pels seus 

rendiments procedents de la seva activitat fundacional. 

 

 2014 2013 

Resultat Comptable 19.276,14 8.083,81 

Augments 71.723,86 59.182,19 

Disminucions 91.000,00 67.266,00 

Total 0,00 0,00 

Retencions a compte 0,00 0,00 

Líquid a pagar o retornar 0,00 0,00 

 

La Fundació no té cap diferència temporària i imposable registrada en el 

balanç corresponent al tancament de l‟exercici. 

 

La Fundació no té cap crèdit fiscal  i base imposable negativa pendent de 

recuperar. 

 

La Fundació no té cap inspecció fiscal en marxa i tampoc cap contingència 

fiscal. 

 

La Fundació té oberts a inspecció per a les autoritats fiscals els impostos que li 

són d‟aplicació. 

 

Com a conseqüència , entre altres, de diferents possibles interpretacions de la 

legislació fiscal vigent, podrien sorgir passius addicionals com a conseqüència 

d‟una inspecció. En tot cas, el Patronat considera que esmentats passius, en el 

cas de produir-se, no afectarien significativament als comptes anuals. 
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13.2 Altres impostos 

 

La fundació a data del tancament de l‟exercici té al seu balanç el següent  

dèbits amb l‟Hisenda Pública : 

PASSIU: 

 

Descripció 2014 2013 

Hisenda Pública creditora IRPF 0,00 17,70 

 

La Fundació  està subjecte al IVA per les activitats que tenen la consideració de 

prestació de serveis prestats a canvi d‟una contraprestació monetària, per aquest 

exercici per aquest concepte ha pujat a 37.000,00 euros, per l‟exercici passat va ser 

zero. 

 

14. Ingressos i Despeses 

 

14.1. Els ingressos de l‟exercici provenen de les seves activitats fundacionals 

que la Fundació  obté. El desglossament és el següent: 

 

Ingressos Quantitat/2014 Quantitat/2013  

Convenis de col.laboració 21.500,00 euros 30.500,00 euros Detallat nota 1 memòria 

Donatius rebuts 32.500,00 euros 36.766,00 euros Detallat nota 12 memòria 

Prestacions serveis 37.000,00 euros 0,00 euros  

Total 91.000,00 euros 67.266,00 euros  

 

 

14.2. La Fundació no ha incorregut en cap despesa derivada del funcionament 

del Patronat de l‟entitat. 

 

 

14.3. Durant l‟exercici la Fundació no ha obtingut cap ingrés procedent de 

permuta de béns no monetaris i serveis. 

 

14.4  Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions: 

 

La Fundació ha rebut en concepte de donatius 32.500,00 euros, 36.766,00 

euros per l‟exercici 2013. 

 

14.5. La Fundació no ha realitzat cap operació amb entitats vinculades. 
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14.6. La Fundació no ha incorregut en cap despesa enquadrada a l‟epígraf del 

compte de pèrdues i guanys del model abreujat “Pèrdues, deteriorament i 

variació de les provisions per operacions de les activitats, variació de provisions 

d’existències, de provisions per insolvències i pèrdues de crèdits incobrables i 

variacions de provisions per a altres operacions de les activitats”. 

 

15. Aplicació d’elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries 

 

Béns i Drets que formen part del Fons Fundacional 

 

                               Tresoreria                                                                   30.000,00  

 

     TOTAL                                     30.000,00            

  

Destinació a la finalitat fundacional 

 

El càlcul pel qual es determina si s‟ha destinat al compliment de les 

finalitats el percentatge legalment establert de les rendes i altres 

ingressos nets és: 

 

TOTAL INGRESSOS FUNDACIÓ (A) 91.000,00 €       

MANTENIMIENT 48,40 €                

SERVEIS BANCARIS 172,53 €             

PUBLICITAT I PROMOCIÓ 527,00 €             

SERVEIS PROFESSIONALS P.J. 5.596,25 €          

MATERIAL DE OFICINA/VARIS 382,17 €             

GESTIÓ FUNDACIÓ MOMENTUM 27.294,58 €       

DOTACIÓ A LA AMORTITZACIÓ 930,73 €             

TOTAL DESPESES NECESSÀRIES (B) 34.951,66 €       

INGRESSOS NETS (A)-(B) 56.048,34 €       

70% INGRESSOS NETS a destinar obligatoriament 39.233,84 €       

AGÈNCIA DE QUALITAT/Avualuació convocatòria "Els reingressos en la MPOC" 5.687,00 €          

MOMENTUM, Elaboració del mapa BRN 6.655,00 €          

MOMENTUM,Simpòsssiumi suport especial Workshop 11.575,00 €       

NINOTS PC-Creació, programació, disseny implementació Directori BRN i 

Symposium BRN en multi-idioma 10.193,20 €       

NINOTS PC-Confecció web programada con HTML5 i CSS3 2.662,00 €          

Dèficit de l'exercici 2012 2.819,79 €          

TOTAL DESPESES A LA FINALITAT FUNDACIONAL 39.591,99 €       

IMPORT PENDENT DE REINVERTIR -  €                    

EXCEDENT DE L'EXERCICI S/COMPTABILITAT 19.276,14 €        
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Tal i com s‟estableix a l‟article 333-2 apartat 2 de la Llei 4/2008 la Fundació ha 

d‟aplicar almenys el 70% de les rendes i dels altres ingressos nets anuals que 

obtenen al compliment de les finalitats fundacionals.  

 

L‟aplicació almenys el 70% dels ingressos al compliment de les finalitats de la 

Fundació s‟ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de 

l‟inici del següent al de l‟acreditació comptable.  

 

En aquest sentit, la Fundació, en el present exercici, ha destinat més del 70% 

dels ingressos nets com a despeses amb finalitats de la Fundació donant 

compliment, tal com estableix l‟article 333-2 de la Llei de Fundacions i l‟article 

3.2º de la Llei 49/2002. 

 

 

16. Operacions amb parts vinculades 

 

16.1 No s'han produït correccions valoratives per deutes de dubtós cobrament 

relacionades amb saldos pendents anteriors. 

 

16.2 No s'han reconegut despeses en l'exercici com a conseqüència de deutes 

incobrables o de dubtós cobrament de parts vinculades.  

 

16.3 No hi ha cap quantitat pagada pel Patronat en concepte de dietes 

d'assistència a les reunions dels òrgans d'Administració de la Fundació i 

tampoc hi ha cap altre remuneració percebuda pels membres del Patronat.   

 

La Fundació no ha fet cap aportació a fons de pensions, ni a cap altra prestació 

a llarg termini, i tampoc s'han registrat indemnitzacions per acomiadament de 

membres del Patronat.   

 

Els membres del Patronat de la Fundació no han portat a terme durant 

l'exercici operacions alienes al tràfic ordinari o que no s'hagin realitzat en 

condicions normals de mercat. La Fundació no ha efectuat durant l'exercici cap 

bestreta ni ha concedit cap crèdit als membres del Patronat.  
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17. Altra informació 

 

17.1. En data 22/04/2015 han hagut canvis dels components del Patronat, 

segons tramitació prevista legalment per a la seva inscripció en el Registre 

corresponent. 

 

17.2. No hi ha hagut cap operació per a la qual s‟ha tramitat una autorització. 

 

17.3. No s‟ha fet cap operació per a la qual s‟hagi demanat cap tipus de 

garantia o s‟hagi afectat qualsevol bé. 

 

17.4.  En relació al que preveu la Llei 50/2010 de 5 de juliol de mesures de lluita 

contra la morositat en operacions comercials, i pel que fa a les obligacions dels 

contractes formalitzats a partir de la data d‟entrada en vigor de la mateixa, 7 

de juliol de 2010, la fundació compleix aquest requisit. 
 

 

18. Informació segmentada 

 

La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya. No 

obstant això, pot actuar a la resta del territori de l‟Estat espanyol, així com a 

escala internacional. 

 

 

 

***************************** 
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Eduard Monsó Molas, secretari de la Fundació Barcelona Respiratory Network                                       

Secretari      


