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MEMORIA DE L'EXERCICI2016 

La present memoria es formula amb I'objecte de completar, ampliar i comentar la informació 
inclosa en el balan9, el compte de resultats, I'estat de canvis en el patrimoni net i I'estat de 
fluxos d'efectiu. 

1. ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ 

1.1. Constilució, legislació aplicable i finalilals eslaluláries 

a) Constitució i dades general s 

La FUNDACIÓ PER A LA NAVEGACIÓ OCEÁNICA BARCELONA (en endavant la 
FUNDACIÓ o la FNOB, indistintament) és una entitat privada que gaudeix de personalitat 
jurídica propia. 

Es va constituir davanl de notari 1'11 d'octubre de 2005, a la ciutat de Barcelona. 

Els Patrons de la FUNDACIÓ són les següents institucions: 

• L'Ajuntament de Barcelona. 

• La Cambra Oficial de Comer9, Indústria i Navegació de Barcelona. 

• La Fira Internacional de Barcelona. 

• L'Autoritat Portuária de Barcelona. 

Figura inscrita al Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya, amb el número 2.324. 

El seu número d'identificació fiscal és el G-64191679. 

El domicili social es troba a la ciutat de Barcelona, MolI de L1evant n" 1. 

L'exercici economic coincideix amb I'any natural. 
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b) Legislació aplicable 

La FNOB es regeix per les següents disposicions: 

• La legislació de la Generalitat de Catalunya en materia de fundacions: 

La Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, títols I i 111, i les 
seves posteriors modificacions, la darrera amb efectes 20 de gener de 2015. 

La Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificaci6 de 
I'activitat de les associacions declarad es d'utilitat pública, en vigor des del 20 de gener 
de 2015. 

• El seus Estatuts; adaptats a la Llei 4/2008 segons les successives modificacions d'aquesta. 
La darrera versió deis Estatuts va ser aprovada en sessi6 de Patronat el 17 de febrer de 
2015, per tal d'adaptar-Ios als canvis introdu'its en el Llibre tercer del Codi civil de Catalunya 
per les Lleis 7/2012, de j 5 de juny i 21/2014, de 29 de desembre. 

• Allra normativa d'ambit estatal (Llei 49/2002, de 23 de desembre, de regim fiscal de les 
entitats sense afany de lucre i deis incentius fiscals al mecenatge, i Reial Oecret 1270/2003, 
de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament per I'aplicació del regim fiscal de les entitats 
sense afany de lucre i deis incentius fiscals al mecenatge). 

• En materia comptable, pel Oecret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Pla de 
comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislaci6 de la Generalitat 
de Catalunya (PCFundAss), així com les posteríors modificacions d'aquest. 

• En materia de contractació i conforme a I'inlorme emes pels serveis jurídics de l'Ajuntament 
de Barcelona, de setembre de 2016, la FNOB té la consideraci6 de poder adjudicador. 

• Als efectes de la normativa vigent en materia d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat 
linancera, la FUNDACIÓ forma part integrant de I'inventari del sector públic local de 
l'Ajuntament de Barcelona, sectoritzada com a Administració Pública. 

e) Finalitats estatutaries 

O'acord amb els Estatuts vigents, la FUNDACIÓ té com a objecte les següents finalitats: 

• Promoure i executar totes aquelles iniciatives que reverteixin en el foment i la potenciació de 
I'espor! de navegació oceanica a vela, en qualsevol de les seves manifestacions. 

• Impulsar la col'laboració intersectorial deis agents socioeconómics, fomentant la interrelaci6 
dinamica deis diferents actors que intervenen en aquest entorn: les administracions 
públiques, les corporacions de dret públic de base associativa, el sector privat, les 
federacions, els clubs i els col'lectius i entitats representatives de la societat civil 
interessades en el foment de la navegaci6 oceill1ica a vela de competici6 a Catalunya. 
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Per tal de donar compliment a I'objecte i a les finalitats fundacionals la FNOB pot realitzar, 
entre d'altres, les següents activitats: 

• Crear, administrar i gestionar una escuderia de navegació oceimica amb seu a la ciutat de 
Barcelona, per tal de situar la ciutat en el món de la navegació oceimica a nivell esportiu, 
tecnológic i industrial. 

• Efectuar les tasques necessaries per tal que el port de Barcelona i el seu entorn assoleixin 
el maxim prestigi a nivell mundial com a seu de regates i esdeveniments vinculats a la 
navegació oceánica. 

• Promoure i organitzar regates de navegació oceánica, així com altres competicions. 

• Generar projectes de recerca i desenvolupament, fent treballar conjuntament universitats, 
empreses i indústries. . 

• Aconseguir una veritable pirámide de navegants oceánics a Catalunya. 

• Fomentar I'afecció a les competicions de navegació oceánica en totes les seves 
manifestacions. 

• Fomentar la cultura del mar en la població i en especials els més joves. 

Són beneficiaris de les activitats fundacionals qualsevol persona física o jurídica que pugui ten ir 
interes en I'objecte i les finalitats fundacionals. . 

1.2. Activitat fundacional 

La FUNDACIÓ va néixer amb tres objectius estrategics: I'esport, la indústria i la tecnologia i la 
comunicació, desenvolupant projectes destinats a fomentar i impulsar activitats relacionades 
amb la vela oceanica d'alta competició. 

Per a complir els objectius es van definir quatre eixos també de carácter estrategic: R+D, 
educació, coneixement, ciencia i tecnologia i medi ambient. 

. J'~''!'!'"'''~ 
El projecte més rellevant que gestiona la FNOB és la Barcelona World Race (BWR ~1i!" rl1gM'Ioi 
de volta al món a vela, amb dos tripulants i sense escales, a bord de vaixells de I S~S1f;J:'IPJtn~ 
60, dlns del calendan mternaclonal de la Internatlonal Monohull Open CI AS~OS;J IW}'I i$. 
(IMOCA). La regata ha celebrat en total tres edicions (2007-2008, 2010-2011 i 2 tl-201 5 • .. 

" h~!': ... 
¡¡ ~~\'¡.' .Il~ ~ 
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Tal i com s'esmenta a la Nota 1.3.g) I'abril de 2015 la FUNDACIÓ va formalitzar un contracte 
amb la International Monohull Open Class Association que recull el compromís de la FNOB per 
organitzar les edicions 2018, 2022 i 2026 de la regata. 

A banda de la vessant esportiva, I'edició 2014-2015 va incorporar novetats relatives a aspectes 
de sostenibilitat i de col·laboració activa en I'estudi i investigació del medi ambient: 

• Enfocament cap a les zero emissions: ÚS obligatori d'hidrogeneradors en les embarcacions 
participants. 

• Promoció de projectes educatius i del coneixement. 

Al voltant de la regata s'han anat desenvolupat també una série d'accions i de projectes que . 
cobrint les necessitats técniques i esportives deis skippers participailts (els pilots de les 
embarcacions), han estat una plataforma de prom oció de la própia regata i de la ciutat, han 
aportat visualització als patrocinadors i han generat notorietat sobre la navegació oceilllica i 
sobre la ctasse IMOCA Open 60. 

Ets projectes i accions més significatives dutes a terme en paral·lel a I'organització de la regata 
han estat els següents: 

• La creació d'una Escuderia de Navegació Oceilllica (ENO), amb seu a Barcelona. 

• Agermanament de ciutats a través de ta cultura i t'esport (regata Nova York-Barcelona). 

• Col·taboració en regates de prom oció de la Ftota IMOCA: European Tour, tMOCA-Warm Up. 

• Campus: activitats relacionades amb I'educació, la história i la cultura de la navegació 
(Programa Educatiu i Barcelona World Race Ocean Campus). 

• Programa científic : 

Conferencies Internacionals de Recerca Oceanica, celebrades a la ciutat de Barcelona. 
Mesurament de la salinitat i de la temperatura de I'ocea. 
Llan9ament de balises Argo. 
Mesurament de la concentració de microplastics. 
Projecté Citizen's Observatory for Coast and Ocean Optical Monitoring. 

• Projectes de recerca: 

Projecte de liofi litzats . 
Projectes sobre el son. 

• Regata virtual, "The game", joc en línia de la BWR. 
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1.3. Convenis de col·laboració vigents el 2016 

Els convenis de col' laboració subscrits el 2016 o bé en anys anteriors amb allres entitats i que 
han comportat efectes economics, financers i patrimonials per a la FUNDACIÓ en I'exercici 
2016 es relacionen tot segui!. En tots els casos es troben vinculats a les finalitats previste s als 
Estatuts de la FNOB. 

a) Centre d'lniciatives per a la Reinserció (CIRE) - reciclatge i reutilització d'elements 
deis vaixells de I'escuderia FNOB 

Signat el 5 de febrer de 2014, tenia raó per a qué la FNOB difongués als serveis i activitats que 
es realitzen ats tallers productius i de formació professional ocupacional del GIRE i per a la 
reutilització i aprofitament de les veles en desús de les embarcacions participants en la BWR. 

El conveni es renova de form a automatica per pariodas anuals. 

b) Conveni marc amb la Universitat de Barcelona (UB) 

Formalitzat 1'1 de mar" de 2016, el conveni estableix un marc global de coHaboració entre la 
UB i la FNOB, continuat des de la primera edició de la BWR. 

El desenvolupament de la col'laboració inicial haura d'establir·se a través d'una programació 
especifica, a elaborar de comú acord entre les parts. 

La programació sera sotmesa a I'aprovació de les autoritats competents d'acord amb els 
procediments establerts per cadascuna de les parts i sera objecte de les addendes 
especifiques oportunes. 

El conveni no ha donat lIoc a cap despesa per la FNOB al lIarg del 2016. 

c) Conveni marc amb l'lnstitut Químic de Sarria 

La FNOB i I'IOS també van treballar conjuntament en el marc de la navegació el projecte 
multidisciplinari de practica integrada de disseny de vaixells de radio con trol, el qual es va obrir 
a allres universitats, denominant·se RG Sailing Ghallenge. 

Pahons FN08 

Ajuntamont 
de Barcelona + 

Port de Barcelona 
~,~ 

Fira Barcelona 



10 

Amb I'esperit de seguir mantenint una col'laboraci6 mútua per desenvolupar projectes de futur 
que promoguin I'intercanvi d'informaci6, la formació, divulgació, innovaci6 i recerca universitaria 
en el camp del sector marltim i en altre activitats d'interes comú, es lormalitza aquest conveni el 
31 de mar(: del 2016. 

El 2016 no s'ha produH cap despesa per la FNOB per ra6 d'aquest conveni. 

d) Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona - organització regata 
Santa Eulalia, de Barcelona a Seté (Franca) 

Signat el 25 de novembre de 2014, lenia per objecte la col'laboració amb el Consorci per a 
organitzar aquesta regata, creant-ne un equip de Ireball conjunt per a desenvolupar el projecte 
basic i executiu de la prava, que va tenir lIoc el mar(: de 2016. 

Les despeses vinculades al conveni han eslal poc significalives (181,05 euros). 

e) Conveni marc Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, 

Formalilzat el 20 de gener de 2016 el conveni eslableix la col'laboració de les parls en 
actuacions que promoguin I'intercanvi d'informació, la formació, divulgació, innovació, material 
i recerca en el camp del sector maritim i en altre activitats d'interes comú. 

1) Federació Catalana de Vela - lIiurament de bestreta 

Formalitzat el 8 de maig de 2012 tenia per objecte I'atorgament d'una bestreta a la Federaci6 
per import nominal de 50.000 euros, per a contribuir a finan(:ar els costos d'organilzació del 
Campionat del Món de la Classe 470, celebrat entre el 10 i el 19 de maig de 2012 a Barcelona, 
assumits per la Federació. 

La beslreta comptava amb la garantia d'un ajul económic a percebre de I'Ajunlament de 
Barcelona per par! de la Federaci6 per imporl de 300.000 euros, per a contribuir al finan(:ament 
del campionat. 

Al venciment, la bestrela no va ser retornada per la Federaci6. El seu import venia essent 
objecte de compensació linancera amb serveis que la Federaci6 presta a la FNOB, si bé al 
tancament de I'exercici i davanl les dilicultats per a la realitzaci6 de I'acliu, aquest ha eslat 
objecte de deteriorament (33.667,94 euros), (vegeu Nota 7.1.c). 
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g) International Monohull Open Class Association ClMOCA) - Organització 3 noves 
edicions de la BWR 

La IMOCA és una classe internacional d'embarcacions de vela reconeguda per la Federació 
Internacional de Vela (ISAF). 

El 21 d'abril de 2015 la IMOCA i la FNOB varen signar un acord pel qual aquesta es 
compromet a organ itzar les edicions 2018, 2022 i 2026 de la BWR, amb sortida a Barcelona i la 
IMOCA a integrar-la al seu calendari oficial del campionat del món de regates oceimiques i a 
promoure-Ia entre els seus membres. 

En base al mateix, el 2016 la FNOB ha assumit I'any 2016 una despesa de 60.000 euros, en 
concepte de canon, registrats comptablement a I'epígraf de Serveis exteriors i allres serveís. 

h) Convení marc Gastrocultura Medíterranea S,L. í EaUyo Adventure Food S.L. 

Formalítzat el 12 d'abril de 2016, pretén buscar sinergies entre les parts en I'ambít deis aliments 
liofilitzats en actuacions que promoguin I'intercanvi d'informació, la formació, divulgació, 
innovació i recerca i en allres activitats d'interes comú. 

i) Convení marc Consulat General de Mexic a Barcelona 

De data 5 de juliol de 2016, estableix la col' laboració de les parts en una série ' 
cul turals que el Consulat ha de dur a terme a les instal'lacions de la FNOB. ~ ~ 

~ .' 
~ 
" j) Convení marc Reíal Club Náutic de Barcelona (RCNB) i'; ~~ 

'~'l~, (t' ,t ... - ~ 

.;. ... -111 1. lh!!~ ~ 
En el marc de I'eix estratég ic de I'esport de la FNOB i tenint en compte que dal6ioll!JI!l.y.es 
RCNB és fomentar el desenvolupament deis esports nautics, especial me n deI1l!· lUéila ~ · II1í 
maig de 2016 es va formalitzar el conveni per tal qué les dues instituci ~ol 'lab 
actuacions que promoguin I'intercanvi d'informació i recursos per l'organitzaN~~'tIIJm 
allres activitats d'interes comú. 

k) Conveni Institut de Náutica de Barcelona - per promoure impulsar la formació 
professional I els ensenyaments esportius en I'ámbit náutic 

Signal el 27 d'abril del 2016 té per objectiu principal fomentar la form ació professional i 
I'ensenyament de la náutica esportiva i d'esbarjo, apropar I'oferta formativa a les necessitats 
d'aquest sector i facili tar la inserció professional del jovent format en aquests cicles formatíus 
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1) Conveni Consorci d'Educació de Barcelona i Institut de NilUtica de Barcelona per 
desenvolupament deis cicles lorrnatius de nautica 

Formalilzat el 21 de juliol del 2016, el conveni desenvolupa el conlingul del cicle formaliu que 
es realilza als espais Tallers de la FNOB i la seva maquinaria i equipamenls específics 

m) Conveni Intergovernmental Oceanographic Commision (ioc) 01 UNESCO 

Signat el 20 de gener del 2016 el conveni posa de manifesl I'interes de les parts en 
promocionar cooperació internacional i coordinar programes en el camp de la investigació del 
medi mari, potenciar la navegació sostenible incloent-hi les zero emissions, protecció del medi 
ambient, recollida de dades per projectes científics durant les regates així com col'laboracions 
en programes educatius. 

El document propasa i desenvolupa accions en el camp de I'oceanografia, les ciencies 
marines, el clima, la meteorologia, I'observació deis oceans i I'ecosistema mari. 

2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS TANCATS AL 31 DE DESEMBRE 
DE 2016 

2.1_ tmatge !idel 

Els comptes anuals han estat preparats a partir deis registres comptables de la FUNDACtÓ i es 
presenten d'acord amb les normes establertes en el PCFundAss vigent (vegeu Nota 1.1.b) 
anterior), amb I'objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera de la 
FNOB i deis resultats de les seves operacions, deis can vis produits en el patrimoni net i deis 
fluxos d'efectiu. 

D'acord amb el que estableix I'article 3.1 del PCFundAss al tancament de I'exercici 2016 la 
FUNDACIÓ compleix només un deis tres requeriments per a ser classificada com a entitat de 
dimensió gran als efectes del PCFundAss (també un de tres al tancament de I'exercici 2015). 
No obstant, de manera voluntaria, la FNOB ha optat per formular els comptes anuals 
corresponents a I'exercici 2016 d'acord amb els requeriments que els hi són exigits a les 
entitats de dimensió gran. 

El comptes anuals de I'exercici 2016 han estat formulats pel Patronat de la FUNDACIÓ amb 
caracter previ a la seva aprovació pel mateix organ de govern. 
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2.2. Principis comptables 

En la preparació deis comptes anuals s'han pres en consideració les normes de regislre i 
valoració que es descriuen a la nota 4, havent·se aplicat els principis comptables obligatoris 
que puguin tenir un efecte significatiu sobre els comptes. 

2.3. Aspectes crítics de la valoració i eslimació de la incerlesa 

La preparació deis comptes anuals requereix, en alguns casos, electuar estimacions i prendre 
en consideració determinats estimadors. Aquests han d'avaluar-se de manera continuada en el 
temps, i fonamentar-se, basicament, en I'experiencia histórica de la FUNDACIÓ i en d'allres 
factors, incloses les expectatives lutures que es consideren raonables atenent a les 
circumstilllcies. 

Les estimacions considerades per a lormular els comptes anuals s'han realitzat atenent a la 
millor informació disponible a la data de tancament. Qualsevol modificació en el futur 
d'aquestes estimacions s'aplicaria de forma prospectiva a partir del moment en que fos 
coneguda i sempre i quan millorés la qualitat de la informació presentada, reconeixent I'efecte 
del canvi en I'estimació realitzada al compte de resullats de I'exercici en qüestió. 

Les principals estimacions i els judicis considerats en I'elaboració d'aquests comptes anuals 
han estat sobre les vides útils estimades per als béns i drets que integren els immobilitzats 
intangible i material de la FUNDACIÓ (vegeu Notes 4.1 i 4.2), i el valor raonable deis 
instruments financers (vegeu Nota 4.4) . 

En la formulació deis comptes anuals de I'exercici 2016 el Patronat ha pres en consideració el 
principi d'entitat en funcionament, preveient-se en el futur la continuHat de les operacions de la 
FUNDACIÓ. 

En aquest sentit, un cop finalitzada la tercera edició de la BWR i existint un 
IMOCA per a I'organització de les edicions 2018, 2022 i 2026 de la rea¡~1";h '1iri~:;;-~ 
desenvolupat un pla estrategic que es basa en la sastenibilitat Ji 
financera de les seves activitats, independentment deis recursos nel~eS¡Sal 
la BWR. 

Els eixos basics del pla són els següents: 

• Les activitats competitives de la vela, amb I'organització d'esdeveniments de'~~5G~¡an ica 
de dilerent nivell competitiu en I'ambit de Catalunya, Espanya, mediterrani i valla al món, 
així com el desenvolupament d'una escola de navegació oceilllica, amb una oficina 
vinculada a aquest tipus de navegació. 

Palmos FNOB 

AJuntament 
de Barcelona { .... t:"okCvt" 

dl!a.!(~ • Port de Barcelona 
~,,~ 

Fira Barcelona 



14 

• L'escola de navegació ocelmica, com a referenl inlernacional de formació en vela oceill1ica, 
amb programes presencials i virluals, conlinguls especialilzals, técniques de navegació i de 
competició, de manteniment i reparació, gestió de projectes de compelició, ÚS de 
I'experiéncia deis skippers BWR, etc., així com I'ofícína de geslió oeelll1ica. 

• La conlinuHat deis projectes educatius, adre9ats a nens i joves, que transmetin els valors de 
la navegació oceánica (programa educatiu) i el desenvolupament de projectes universitaris, 
juntament amb el manteniment d'un centre de documentació de vela oceánica de 
competició. 

• L'impuls d'un pla industrial de recerca i desenvolupament, amb la intervenció, d'empreses, 
universitats, deis mercats financers, clubs náutics, la comunitat de navegants; cerca de 
finan9ament en projectes de la Unió Europea, business angels, etc. 

• El manteniment del compromís amb la ciencia i el coneixement (congrés de vela oceánica, 
projectes UNESCO, recerca + desenvolupament + innovació, cicles de conferéncies) etc. 

La Disposició Addicional Sexagésima Primera de I'actual projecte de Llei de Pressupostos 
Generals de I'Estat per I'any 2017, aprovats pel Congrés de Diputats a finals del mes de maig, 
incorpora els beneficis fiscals aplicables a la 4" Edició de la Barcelona World Raee com a 
esdeveniment d'excepcional interés públic als efectes del que disposa I'arlicle 27 de la lIei 
49/2002 del 23 de desembre de régim fiscal de les enlitats sense fins lucratius i deis incentius 
fiscals al mecenatge. 

Els beneficis fiscal s són els máxims establerts a I'article 27.3 de la Llei 49/2002 i la durada del 
programa de reeolzament a la regata esta prevista en tre 1'1 de gener de 2017 i el 30 de jun de 
2020. La FUNDACIÓ gestiona la incorporació a la Llei d'una esmena per la qual sol, licita 
I'exempeió de les taxes portuaries lIigades a I'esdeveniment, la qual cosa ha de suposar un 
esta Ivi important en el pressupost del període 2015-2019. 

Aquesta qualificació, permetra per una banda i d'acord amb el que regula la Llei 49/2002, 
obtenir apOrlacions privad es que podran gaudir de beneficis fiscals per als patrocinadors, 
vineulats tant a les propies aporlacions com també a despeses, basicament de carácter 
promocional, que volguessin associar a I'esdeveniment, i d'allra banda, permetra facilitar el 
finan9ament de la regata a realitzar el primer semestre de 2019 i els allres projectes gestionats 
per la FNOB, amb un pressupost aprovat pel Patronat per valor de 20 milions pel període 2015-
2019. 

Paral'lelament, i dins del pla estrategic de la FNOB es contempla separar paulatinament el 
final19ament de les operacions diferents de la regata del d'aquesta, cercant I'autonomia 
financera de la FUNDACtÓ. 

Aquesta nova politica es centra en desenvolupar i crear productes i serveis propis de la FNOB, 
denominats "FNOB services". 
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L'horitzó temporal per aconseguir aquest objectiu és al2018 el 25%, al 2019 el 60% i al 2020 el 
100%, 

En el trimsit cap al model de linan9ament que linalment acabi aplicant-se i si aixi ho estimés 
oportú el Patronat, la FNOB disposa d'actius susceptibles de ser oferts en garantia 
d'operacions d'endeutament de cankter transitori (vaixells IMOCA Escola i Kingfisher, amb un 
valor de mercat de I'ordre de 475,000,- euros, 

2.4, Comparació de fa informació 

Els comptes anuals deis exercicis 2016 i 2015 han estat formulats aplicant criteris uniformes de 
valoració, agrupació i classificació, de manera que la informació que es presenta és homogénia 
i comparable, 

En aquest sentit, assenyalar que I'any 2015 va finalitzar la 3' edició de la BWR, alxl com 
d'altres projectes desenvolupats per la FUNDACIÓ en el periode 2011 -2015, Atenent a 
I'evolució de les operacions en el referit periode, els comptes anuals deis exercicis 2014 i 2015 
recollien, respectivament, una previsió del resultat d'aquests projectes (2014) i I'evolució 
d'aquesta previsió I'any 2015, amb la quantificació final del resultat de les operacions del referit 
periode, Els anys 2014 i 2015 el compte de resultats reflectia volums d'operacions d'ingressos i 
despeses for9a significatius en relació als actuals, de I'exercici 2016, corresponents a I'any 
postregata, en fase de definició deis nous projectes i de quantificació del pressuposL 

3, APLlCACIÓ DEL RESULTAT 

D'acord amb les normes de registre i valoració que s'exposen a la Nota 4 següent, el resultat 
económic de I'exercici 2016 és zero, 

Conforme al que preveuen els articles 333-2 de la Llei 4/2008, del llibre tercer del Codi Civil de 
Catalunya, i 3,2 de la Llei 49/2002, de régim fiscal de les entitats sense afany de lucre, almenys 
el 70% de les rendes i altres ingressos nets que obtingui la FNOB han de destinar-se 
obligatóriament al compliment de les finalitats fundacionals, 

En els exercicis que abasta el projecte de la 4' edició de la BWR, I 
obtinguts per la FUNDACIÓ s'han aplicat integrament a cobrir le 
Nota 20, Informació segmentada del compte de resultats), 
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4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 

Els criteris comptables emprats en I'elaboració deis comptes anuals han estat els següents: 

4.1. Immobilitzat intangible 

Inctou: 

• Aplicacions inlormatiques, que recullen els imports satisfets per la propietat o pel dret a I'ús 
de programes inlormatics adquirits a tercers, valorats pel seu cost d'adquisició 

En general, són objecte d'amortització en el termini de tres anys, si bé en determinats casos 
aquest pot ampliar-se fins a cinc anys. 

• Drets de propietat intel'lectual (denominació de I'esdeveniment, marques registrades, logos, 
etc) vinculats a la BWR, que figuren pel seu cost d'adquisició a tercers. 

S'han amortitzat en el període comprés entre la 2' i 3' edicions (entre febrer de 2009, data 
de la seva adquisició, i marc;; de 2015). 

4.2. Immobilitzat material 

a) Cost 

Els béns compresos en I'immobilitzat material es valoren pel seu cost d'adquisició, el qual 
inctou les despeses addicionals i directament relacionades amb I'adquisició deis béns que es 
produeixen fins el moment en que aquests es troben en condicions de funcionament. 

Els costos que no representen una ampliació de la vida útil deis béns i les despeses de 
manteniment es registren directament al compte de resultats. Els costos d'ampliació, 
modernització o millora que donen lIoc a un augment de la capacitat productiva o que allarguen 
la vida útil deis béns s'incorporen com a major valor d'aquests, sempre i quan sigu i possible 
conéixer o estimar el valor comptable deis elements que hagin de donar-se de baixa en haver 
estat substituHs. 

Els béns adquirits en especie, en contraprestació d'imports a cobrar en concepte de 
prestacions de serveis de patrocini esportiu, de convenis de col'laboració empresarial o bé a 
través de donacions no monetaries es registren pel seu valor raonable. 

La FNOB no du a terme treballs per al seu propi immobilitzat. 
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b) Amortitzacions 

Les amortitzacions s'estableixen de manera sistematica, en funció de la vida útil estimada deis 
béns i del seu eventual valor residual, atenent a la depreciació que normalment pateixen els 
béns pel seu funcionament, ús i gaudi. 

Els anys de vida útil estimada per als béns que conliguren I'immobilitzat material són els 
següents: 

• InslaHacions 
• Mabiliari 
• Equips per a processamenls d'infannació 
• Vaixells i lIanxes 
• Equipamenl vaixells 

• VehicJes 

c) Deteriorament de valor de I'immobilitzat 

Anys de vida útil estimada 

6,8 i 12 
10 

3 i4 
4 - 8 

Períade quadriennal 
de regales 

6 

El valor net comptable deis elements que integren I'immobilitzat, considerats de manera 
individualitzada, es minora per qualsevol pérdua per deteriorament en el seu valor en el 
moment en qué es produeixen lets o canvis que puguin indicar que aquell valor net excedeix de 
I'import recuperable estimat, entes aquest com I'import més al! entre el valor raonable deis 
béns menys els costos de venda i el seu valor en ús. 

El valor en ús és el valor actual deis fluxos d'electiu luturs estimats a una taxa de descompte 
neta de la prima de risc deis béns. 

En el cas de qué els béns no generin Iluxos d'electiu de manera independent, el seu impar! 
recuperable es determina a partir de la unitat generadora d'electiu a la que pertanyen. 

Al tancament de cada exercici i en el cas de qué en anys anteriors s'hagi 
per deteriorament, s'avalua I'existéncia d'indicis de qué aquestes hagin d 
estimant-se de nou en aquest cas el valor recuperable deis béns. 
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4.3. Actius no corrents mantinguts per a la venda 

Quan el valor comptable deis actius no corrents es preveu recuperar fonarnentalrnent a través 
de la seva venda, la FUNDACIÓ els classifica com a Actius no corrents mantinguts per a la 
venda, sempre que es compleixin els següenls requisils: 

• L'actiu ha d'eslar disponible en les seves condicions acluals per a la seva venda irnmediata, 
subjecte als termes usuals i habituals per a la seva venda, i 

• La seva venda ha de ser altarnent probable, perqué hi concorrin les següents 
circumstancies: 

Ha d'existir un pla de venda de I'actiu i haver·se iniciat un programa per a trobar 
comprador. 

La venda de I'actiu es negoci'i activarnent a un preu adequat en relació al seu valor 
raonable actual. 

S'espera completar la venda dintre de I'any següent a la data de classificació de I'actiu, 
o bé en un termini superior sernpre i quan hi hagi evidencia de qué es manté el 
compromís de venda. 

Es valoren pel menor deis dos imports següents: el seu valor comptable i el seu valor raonable 
menys els costos de venda. 

Mentre un actiu res ti classificat com a disponible per a la venda no s'arnortitza. En tot cas, es 
doten les oportunes correccions valoratives, de manera que el valor comptable no excedeixi el 
valor raonable menys els costos de venda. 

4.4. Instruments financers 

Els instrurnents financers es classifiquen, en el moment del seu reconeixement inicial, com a 
actius o passius, de conformitat amb el fons economic deis acords contractuals i amb les 
definicions d'actius o passius financers. 

A I'I1Ora d'informar en memoria sobre els instruments financers, aquests es classifiquen d'acord 
amb les classes i categories establertes al PCFundAss . 

. al Usuaris i deutors per vendes i prestacions de serveis i Patrocinadors 

Recullen básicament els crédits derivats de prestacions de serveis de patrocini esportiu i de 
donacions a favor de la FUNDACIÓ. 
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En general, es tracta de crédits amb venciment no superior a un any, que no acrediten cap 
tipus d'interés contractual o legal i es valoren pel seu nominal. En altre cas, figuren pel seu cost 
amortitzat. 

Quan existeix evidéncia objectiva de dificultat de cobrament i aquestes poden ser reversibles, 
es registra la corresponent pérdua per deteriorament. En cas de no resultar possible la 
recuperació total o parcial deis usuaris o deutors a cobrar, els imports causen baixa amb cimec 
a pérdues de crédits incobrables. 

b) Crédits a tercers i altres actius financers 

Crédits a tercers inclouen el nominal de quantitats lliurades per aquest concepte, així com, si 
s'escau, els interessos que acrediten. 

En el cas de qué I'efecte de I'actualització financera deis imports a percebre amb venciment 
superior a un any sigui d'escassa significació, aquest efecte no es registra comptablement. 

De la mateixa manera que en el cas deis Usuaris i deutors, d'existir evidéncia objectiva de 
dificultats de cobrament i aquestes poden ser reversibles, es registra la corresponent pérdua 
per deteriorament. De no resultar possible la recuperació total o parcial deis crédits, aquests 
causen baixa del balang amb carrec a pérdues de crédits incobrables. 

Les fiances i dipósits constitu"its tant a lIarg com a curt termini es registren valoren pels 
nominals satisfets. 

c) Débits i partides a pagar 

Inclouen débits per operacions comercials i no comercials. 

4.5. Existéncies 

Inclou com a Existéncies de projectes en curs d'execució I'import acumulat de les despeses 
acreditades des de juny de 2015 (data d'inici de les operacions de la 4' edició de la BWR) i fins 
a la data de tancament, Vinculades a I'execució de la regata BWR així com a d'altres projectes 
de naturalesa fundacional. 

Patrons FNOB 

Ajuntament 
do Barcelona ( ... t.t~h( OI'",r( 

o.81.eHeN • Port de Barcelona 

~.,,~ 
Fira Barcelona 



20 

Les despeses anuals s'incorporen al balang fins I'exercici en que procedeixi reconeixer els 
resultats d'aquests un cop finalitzin (data de tancament previsible de la 4' edici6, juny de 2019); 
en aquest 1110ment, els costos acumulats es traspassaran al compte de resultats. 

En el cas de que en base a la millor estimaci6 deis pressupostos deis projectes en curs 
d'execuci6 i deis resultats económics previsibles d'aquests es desprengui que els recursos 
generats sera insuficients per a cobrir les despeses que han de finangar-se, es procedeix al 
deteriorament del valor de les Existencies, per un import equivalent al diferencial entre el cost 
acumulat d'aquests i els ingressos associats, recollits en comptes d'lngressos anticipats 
(Passiu corrent del balang, Periodificacions a curt termini). 

4.6. Allres subvencions. donaciol1s i lIegats 

En I'exercici de les seves activitats la FUNDACIÓ adquireix béns i drets a tercers que s6n 
objecte de pagament mitjangant compensaci6 d'imports a cobrar, ja sigui en concepte de 
prestacions de serveis de patrocini esportiu o bé de convenis de col'laboraci6 empresarial. 

Així mateix, la FNOB pot rebre béns a través de donacions no monetaries. 

Aquests imports es registren al Patrimoni net, com a Altres subvencions, donacions i lIegats, es 
valoren pel valor raonable deis béns rebuts i s'incorporen al compte de resultats a mesura que 
s'amortitzen els béns i drets als que es refereixen. 

4.7. Transaccíons en moneda estrangera 

Les operacions en moneda diferent de I'euro es registren al tipus de canvi vigent en el moment 
en que s'acrediten. Al tancament de I'exercici, les partid es monetáries es valoren aplicant el 
tipus de canvi del dia, entes aquest com el tipus de can vi mitjá de comptat existent en aquesta 
data. 

Les diferencies de canvi, tant positives com negatives, que s'originen en aquest procés es 
reconeixen al compte de resultats de I'exercici en que sorgeixen. 

4.8. 1m post sobre Societats 

En el cas de que s'acrediti, la des pesa per aquest impost es classifica entre corrent i diferida. 

La despesa per impost corrent es correspon amb la quota a ingressar per I'impost, a la que cal 
afegir les retencions suportades i els ingressos a compte efectuats, fins a I'import de la quota 
líquida del període. 
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La despesa o ingrés per impost diferit recull I'efecte impositiu sobre les diferencies de criteri 
que poden existir per a determinar el resultat comptable i el resultat fiscal (base imposable) de 
I'exercici, atenent a les normes de valoració vigents en una i en altra normativa. 

Els actius i passius per impor! corrent es valoren per les quantitats que s'espera pagar o 
recuperar de les autoritats fiscals, d'acord amb la normativa vigent o conforme a I'aprovada i 
pendent de publicació en la data de tancament de I'exercici. 

O'existir, els actius per impostos diferits es reconeixen en la mesura en que resulti probable que 
es vagi a disposár de guanys fiscals futurs amb els que poder compensar les diferencies 
temporals. 

4.9. Impos! sobre el Valor Afegi! OVA) 

Les quotes d'IVA suportad es de ca rae ter no dedu'ible lormen part del preu d'adquisició deis 
actius i despeses corrents i deis actius ' no corrents que sigui n objecte de les operacions 
gravades per I'impost. 

No alteren les valoracions inicials de les operacions les rectificacions en I'impor! de I'IVA 
suportat no dedu'ible conseqüencia de la regularització que se'n deriva de la prorrata de 
deducció definitiva, inclosa la deis béns d'inversió. 

4.10. Ingressos i despeses 

Els ingressos i des peses es registren atenent al principi de I'acreditament i prenent en 
consideració la seva correlació, independentment del moment en qué es produeix el orrent 
monetari derivat del cobrament o del pagament deis drets i obligacions reconegur;je~~I~ DI 

1( ... \ '"4'-

. SOS'" ~ Els ingressos per prestació de serveis de patrocini esportiu es registren pel v tO'r ra .. . e it. 
contraprestació a rebre. :: .J .'1 :: 

"'M~!!.'f Jo . ;¡¡ ).~.". ¡;! loIo! '"'>'-... _ 

~ Id h.h Unl" : 
Els ingressos per donacions dineraries es comptabilitzen pels imports rebuts. ~ jo 101111110 , ~ 

, ' .... 11"' •. l o". I 

~"I . ,.~ 
Les transferéncies o subvencions corrents rebudes d'administracions públiques p uir 
al finan9ament de les operacions es registren pels imports rebuts, que coincideixen amb el 
valor raonable. En el cas de subvencions, mentre els fons rebuts tinguin el caracter de 
reintegrables es registren en comptes de passiu, corrent o no corrent. En executar·se les 
des peses o inversions que es financen amb subvencions els fons es traspassen o bé a 
Patrimoni net (subvencions de capital) o bé al compte de resultats, com a ingressos. 
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Els ingressos finalistes que financen projectes d'abast plurianual es registren al compte de 
resultats atenent a la seva naturalesa. En el cas de qué al tancament de I'exercici els projectes 
es trobin en curs d'execució, aquests ingressos s'incorporen al Passiu corrent del balan9, sota 
I'epígraf Periodificacions a curt termini (Ingressos anticipats). Romanen en aquest epigraf fins 
el moment en que procede ix reconéixer el resultat deis projectes, en finalitzar la seva execució. 

Les despeses incorregudes en I'execució de les activitats de la FUNDACIÓ es comptabilitzen 
inicialment al compte de resultats, atenent a la seva naturalesa. Al tancament de I'exercici i de 
la mateixa manera que els ingressos, les despeses vinculades a I'execució de projectes d'abast 
plurianual s'incorporen a I'epígraf d'Existéncies, com a costos de projectes en curs d'execució. 
Romanen en aquest epígraf fins el moment en que finalitza I'execució deis projectes i procedeix 
reconéixer el resultat de la seva execució (vegeu Nota 4.5). 

4.11. Provisions i contingencies 

Les provisions es reconeixen comptablement quan la· FUNDACIÓ té una obligació present, 
sigui legal, contractual, implícita o tácita, com a resultat d'un fet passat, resulti probable que 
comportí una sortida de recursos que incorporin beneficis futurs per a cancel· lar I'obligació i es 
pot realitzar una estímació fiable del seu import. 

L'efecte financer de les provisions es reconeix com a despesa financera al compte de resultats. 

4.12. Arrendaments 

Els arrendaments en els quals I'arrendador conserva una part important deis riscos i beneficis 
derivats de la titularitat deis béns es classifiquen com arrendaments operatius. Els pagaments 
per aquest concepte (nets de qualsevol incentiu rebut de I'arrendador) es carreguen en el 
compte de resultats de I'exercici, meritant-se sobre una base lineal durant el periode 
d'arrendament. 

4.13. Transaccions entre parts vinculades 

Amb carácter general, les operacions amb entítats vinculades es comptabilitzen, en el moment 
inicial, pel seu valor raonable. En el cas de que el preu acordat difereixi de I'esmentat valor, el 
diferencial es registra atenent a la realitat económica de les operacions. La valoració posterior 
deis instruments financers que es deriven d'aquestes operacions es realitza conforme amb el 
previst a les corresponents normes. 
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4.14. Acluacions amb incidéncia en el medi ambienl 

Els imports acreditats per complir amb els requeriments legals en matéria de medi ambienl es 
registren anualment com a despesa o inversió, atenent a la seva naturalesa. Els imports 
comptabilitzats com a inversió s'amortitzen atenent a la vida útil deis béns. 

No s'ha considerat oportuna cap dotació per riscos i des peses de carácter mediambiental, atés 
que no existeixen contingencies relacionades amb la protecció del medi ambient. 
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5, IMMOBILlTZAT MATERIAL 

5,1 , Moviments 

Els moviments registrats pels comptes que integren aquest epígraf han estat els següents: 

Equlps par a Altra 
Intal·lacions processamenlS Be me nls de Imm o bilitza l 

técniqucs Mobillarl d'inform acló transport material 

Cos l: 

Al degenerde20 15 443.162,93 676.645.69 8.7 12.037,54 1.096.961,82 
Altas 19.522, 17 30.278,92 93.763.66 
Traspassos a Usuar is , 
palrocinadors i deulors (' )15.567, 14 
Traspassos a Aclius 
disponibles per a la venda (. )520.555,09 
Baixes (·)6.862,70 (·)125.745,72 (·)5.819.762,23 (· )75.351 ,23 
A 3 t do desenora do 20 15 19.522,17 436.300,23 581. 179,09 2.449.916,74 1.021.610,59 

20 16: 

Artes 3.347.20 
Babees (· )233.907,50 
A 31 do descfrbrede 2016 19.522, 17 436.300,23 581. 179,09 2.216.009,24 1.024 .957,79 

Am or lll zaci6 acumulada: 

A 1 da gener de 2015 (.) 179.329,93 (·)549.689,89 (·)6.214.431,54 (. )863.879,21 
OJtacions (· )645,17 (·)57.204 ,92 (')68.252,52 (· )842.956,76 (·)139.40 1,86 
AJus tannnl, ex ces 
arrorlilzacions 1.519,47 
Traspassos a Ac lius 
dispol1ib!es per a la venda 75.69 1,57 
Baixes 2.609,62 90.733 ,03 4.713.4 13,5 1 68.073,09 
A 31 de deserrbre de 2015 (')845, 17 (·)233.925,23 ( ·)527.209,38 (·)2.266.763,75 (. )935.207 ,98 

2016: 
DJlacions (·)1 .952,00 (·)4 1. 753,00 (·)30.037,00 (·)77.920,00 (')37.422,20 
Ajus larrnnl, exces 
arrorlilzacions 
Traspassos a Aclius 
dis ponibles per a la vonda 
Baixes 233.907,50 
A 31 de deserrbrede 2016 (·)2.797, 17 (· )275.678,23 (-)557.246,38 (· )2.1 10.776,25 (. )972.630, 10 

Valor nol 
a 31 de dese mbre de 2015 18.U77,OO 202.375,00 53.969,7 1 183.1 52,99 86.402,61 

Valor net 
a 31 de desembre de 201 6 16.725,00 160.622,00 23.932,71 105.232,99 52.327,61 

Duran! I'exercici 201 6 s'ha adquirit Allre immobili!zat per impar! de 3.347,20 euros. 

Palmos FNOB 

AJ untament 
de Ba rcelona • Port de Barcelona 

To lals 

10.928.808,18 
143.564.75 

(· )15.567,14 

(.) 520.555,09 

( ·)6.027.72 1,88 

4.506.528,82 

3.347,20 
( ·)233.907,50 
4.277.968,52 

(· )7.807.330,57 
(. ) 1. 108.661,23 

1.519,47 

75.691 ,57 
4.874.829,25 

(· )3.963 .951,51 

(·)189.084,20 

233.907,50 
(' )3.919. 128,2 1 

544.577,31 

358,840,31 
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Les adquisicions més rellevants de I'exercici 2015 van ser les següents: 

• Vehicles flota 
• Instal"lacions seu social 
• Equiparnent informatic 

5.2. Baixes i compromisos de venda 

5.2.1. Exercici 2016 

93.763,66 
19.522,17 
30.278,92 

143.564,75 
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El mes de febrer de 2015, en el marg de les operacions de finangament de la 3' edició de la 
BWR, es va formalitzar contracte de compravenda de I'embarcació anomenada Trimtastic, per 
impor! de 500.000 euros. 

La venda es va tancar finalment en 450.000 euros, en no incloure el pal major, valorat en 
50.000.- euros, fent-se efectiu el lIiurament al comprador el 18 de maig de 2015. El resultat de 
I'operació es va recollir en comptes de la 3' edició de la BWR. 

Aquest any 2016, el 28 d'abril, s'ha formalitzat la venda del pal per impor! de 50.000 euros. 
L'operació ha donat lIoc a un resultat económic positiu, per valor de 46.975,- euros (vegeu Nota 
16.4). 

5.2.2. Exercici 2015 

En sessió de 24 de marg de 2014 el Patronat va aprovar el pressupost global de la 3' edició de 
la regata BWR i deis projectes associats a la mateixa. 

Entre les fonts de finan9ament de les operacions el pressupost contemplava la realització 
d'actius fundacionals adquirits en el seu dia amb recursos generats en la 2' edició de la regata. 
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a) Vaixells de la classe IMOCA-60, de I'ENO 

En sessió de 20 de novembre de 2014, i amb el vot lavo rabie deis quatre patrons, el Patronat 
va acceptar la taxació efectuada per la Federació Internacional de la classe IMOCA 60, la 
Imoca Ocean Racing, deis vaixells propietat de la FUNDACIÓ, Gitana 80, Trimtástic, Kingfisher 
i Paprec Virbac 3, per valors correlatius de 600.000, 400.000, 200.000 i 2.100.000 euros, 
autoritzant-se al Director Gerent a efectuar les gestions necessaries davant de tercers per a 
procedir a la disposició de les embarcacions, prenent en consideració els valors de taxació. 

En el cas de que els preus que es negociessin amb eventuals compradors resultessin ser 
inferiors en un 15% als acordats pel Patronat conlorme a les taxacions, el Director Gerent havia 
d'informar al respecte i sol, licitar autorització per afer-les efectives. 

En aquest sentit, el novembre de 2014 i amb vigencia entre 1'1 de desembre de 2014 i el 30 de 
juny de 2015, es va formalitzar un document de mandat de venda en exclusiva de les 
embarcacions (tret del I<ingfisher) amb I'enlitat mercantil de nacionalitat francesa Absolute 
Dreamer, a raó deis preus següents: 600.000 euros (Gitana 80), 500.000 euros (Trimtástic), 
200.000 euros (Kingfisher) i 2.100.000 euros (Paprec Virbac 3). Et límit inferior establert al 
mandatari per a negociar els preus de venda va ser del 10%. La seva remuneració es va 
establir en el 5% sobre els preus finals de venda. 

Aquests imports van ser presos en consideració a I'hora de valorar els vaixells als efectes del 
tancament deis comptes de I'exercici 2014. 

• Gitana 80 

El febrer de 2015 es va formalitzar contracte de venda de I'embarcació, per valor de 800.000 
euros, distribuHs de la manera següent: 20% a la signatura del contracte, 40% a I'arribada del 
vaixell un cop finalitzés la regata BWR i el 40% restant en lliurar I'embarcació. 

El vaixell va ser lliurat al comprador el 22 de maig, efectuant-se finalment la transacció per 
import de 750.000 euros, en haver-se descomptat del preu inicial despeses de reconfiguració 
del vaixell que ha assumit la FUNDACIÓ. 

El resultat de la transacció (vegeu Nota 16.4) va ser el següent: 

Palrons FN08 

• Valor nel complable (inclou Aplicacions 
equips informálics i Allre immobililzal 
malerial) 

• Despeses associades a la venda 

• Preu de venda 
• Bellefici 

497.925,12 

58.145,30 
556.070,42 

(-)750.000,00 
(-)193.929,58 
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• Trimtastic 

El mateix mes de febrer es va formalitzar contracte de compravenda d'aquesta embarcaci6, per 
import de 500.000 euros. 

Finalment la venda es va tancar en 450.000 euros, en no inctoure el pal, valorat en 50.000 
euros (vegeu Nota 5.2.1) . 

El vaixell es va lIiurar al comprador el 18 de maig de 2015. 

El resultat de la transacció (vegeu Nota 16.4) va ser el següent: 

• Valor net complable 
• Delerioramenl de valor a 31 de desembre 

de 2014 
• Despeses associades a la venda 

• Preu de venda 
• Perdua 

• Paprec Virbac - 3 

505.673,14 

(-)80.223,20 
44.090,06 

469.540,00 
(-)450.000,00 

19.540,00 

El 19 de mare;: de 2015 es va signar contracta de compravenda del vaixell , per import de 
2.200.000 euros que havien de fer-se efectius entre mare;: i finals de juny, amb el compromis, 
per part de ta FNOB de lliurar-Io no més tard del 30 de julio!. 

Fins el 30 de juny els imports fets efectius pel comprador a compte de l'operaci6 van ser de 
550.000 euros (balane;:, Creditors per activitats i altres comptes a pagar, Acomptes d'usuaris). 

Per raó de diferents problemes en recuperar la possessi6 del vaixell, que va ser cedit a un 
tercer per a participar-hi a la BWR, es va produ"lr un retard en ellliurament al comprador, que es 
va fer efectiu a finals de juliol de 2015. Arran d'aquest retard el comprador va assumir una serie 
de despeses que inicialment eren a carrec de la FNOB. Finahnent, I'import de la tran i6 va 
ser de 2.000.000 euros. ~\~II " 

!t ~ 1'" 
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El resultat de la compra-venda del vaixell va ser el següent (vegeu Nota 16.4): 

• Valor net comptable a t de gener (Actius no 
correnls Illantinguts per a la venda) 

• Provisió per deteriorament dotada amb 
efectes 30 de juny de 2015 (Pérdues i 
guanys, Deteriorament i perdues) 

• Valor net comptable ajustat a 30 de juny de 
2015 

• Despeses associades a la venda (Pérdues i 
guanys, Resultats per alienacions i altres) 

• Preu final de venta 
• Pérdua 

b) Vehicles-flota i per allliurament de premis 

2.100.000,00 

(')50.000,00 
2.050.000,00 

110.766,25 
(-)2.000.000,00 

150.766,25 

28 

Entre els compromisos adquirits amb patrocinadors de la BWR hi figurava I'adquisició de 
diferents vehides, tant per a la Ilota de la FNOB com per al lliurament en especie de premis de 
la regata. 

Els moviments registrats el 2015 pels comptes que reflectien les operacions corresponents a 
aquests vehicles van ser els següents: 
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Vehicles 
per a premls I 

Vehlcles destinats a la venda 
Ilota (vegeu Nota 6) Total 

Cost 

Saldo a 1 de gener de 2015 655.353,37 655.353,37 
Altes 93.763,66 351.215,22 444.976,66 
Ajustamenl valor adqulslciolls 2014 (-)15.567,14 (-)15.567,14 
Balxes per venda (primer semeslre 2015) (-)159.536,05 (-)43.707,50 (-)203.245,55 
Baixes per Iliurament de premis (-)359.568,36 (-)359.588,36 
Traspas a Actius no corrents mantinguls per 
a la venda: 
- Per allliurament de premis (-)73.096,32 73.098,32 
- Per a la venda (-)447.456,77 447.456,77 

A 31 de desembre de 2015 53.456,75 468.474,45 521.931,20 

Amortltzacló acumulada 

Saldo a 1 de gener de 2015 (-)55.605,37 (-)55.605,37 
Ajustament excés dotacions 2014 1.519,47 1.519,47 
Amorlilzacions (-)54.624,19 (-)54.624,19 
Baixes per venda 21.477,76 21.477,76 
Traspas a Actius no correnls mantinguts per 
a la venda 75.691,57 (-)75.691,57 
A 31 de desembre de 2015 (-)11.740,76 (-)75.691,57 (-)87.432,33 

Valor net comptable 
599.748,00 599.746,00 a '31 de desembre de 2014 

Valor net complable 
41.715,99 41.715,99 a 31 de desembre de 2015 

En complir els requeriments previstos al PCFundAss per a ser considerats com a Actius no 
corrents mantinguts per a la venda (vegeu Nota 4.3) les operacions corresponents als vehicles 
adquirits en origen per a ser lIiurats com a premis o bé aquells que formaven part de la flota i 
que finalment es van destinar a la venda van ser registrades comptablement sota I'epigraf 
Actius no corrents mantinguts per a la venda. 

Els recursos obtinguts el 2015 per la venda de vet,ir.l,'>III 
(vegeu Nota 16.4). 
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5.3. Elements totalment amortitzats 

A 31 de desembre de 2016 el cost deis béns de la FUNDACIÓ que es troben en ús i tolahnent 
amortitzats és de 3.387.848,71 euros (3.286.141,00 euros a 31 de desembre de 2015), 
desglossat de la manera següent: 

M:Jbiliari 
Equips per al processament d'informació, 
material d'audio icentraletes 
Embarcacions 
Allre illlmobifilzal malerial 

5.4. Assegurances 

2016 

21.174 ,46 

491.327 ,22 
2.062.429,90 

812.9t7,13 
3.387.848,71 

2015 

13.659,76 

490.763,12 
2.044 .165,91 

737.552,21 
3.286.141 ,00 

La FNOB lé contractades pólisses d'assegurances per a cobrir els riscos als que es traben 
sotmesos els béns de I'immobilitzat material, considerant-ne suficient la cobertura actual de les 
polisses. 

5,5. Contractes d'arrendament 

La FUNDACIÓ utilitza en régim d'arrendament diferents béns i serveis propietat de tercers. 

D'igual manera que en exercicis anteriors els contractes de Iloguer formalitzats el 2016 no 
tenen vocació de continuHat i corresponen a fets o esdeveniments puntuals. 

Les despeses incorregudes el 2016 en arrendaments han estat de 4.333,52 euros (173.757,23 
euros el 2015). 

Entre els arrendaments de I'exercici 2015 hi destaca ven els següenls: 

• Salél' lils seguimenls embarcacions regala 
• Accions comercials 
• Allres 

Patrons FNOB 

AJuntsmcnt 
de Barcelona b K UU Ce<-t', 

o!tS."ulor ... 
+ Port de Barcelona 

101.141,40 
38.158,10 
34.457,73 

173.757,23 

~,,~ 
Fír. Barcelona 



6. IMMOBILlTZAT INTANGIBLE 

6.1. Moviments 

El detall i moviment de les partid es incloses en aquest epígraf és el següent: 

Cosl: 

A 1 de gener de 2015 
Alles 
8aixes 
A 31 de desembre de 2015 

2016: 

Altes 
Baixes 
A 31 de desembre de 2016 

Al1lortltzació acumulada: 

A 1 de gener de 2015 
Baixes 
Ootacions 
A 31 de desembre de 2015 

2016: 

8aixes 
Ootacions 
A 31 de desembre de 2016 

Valor nel complable 
a 31 de desel1lbre de 2015 

Valor nel cOl1lplable 
a 31 de desel1lbre de 2016 

PalJ'ons FN08 

• 

Ajuntament 
do Barcelona 

Patents¡ 
'1IIcéncles, 
marques I 
slmilars 

2.450.000,00 

2.450.000.00 

2.450.000,00 

(-)2.400.413,00 

(-)49.587,00 
(-)2.450.000,00 

(-)2.450.000,00 

Apllcacions 
Informátlques 

718.779,05 

(-)8.383,29 
710.395,76 

603.79 

710.999.55 

(-)663.875,86 
8.136,05 

(-)47.839 ,76 
(-)703.579 ,57 

(-)4.080,00 
(-)707.659,57 

6.816,19 

3.339,98 

+ 
Port de Barcelona 

Tolal 

3.168.779.05 

(-)8.383,29 
3.160.395,76 

603 ,79 

3.160.999,55 

(-)3.064.288,86 
8.136,05 

(-)97.426,76 
(-)3.153.579,57 

(-)4.080,00 
(-)3.157.659,57 

6.816,19 

3.339,98 
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6.2. Drets de propietat intel·lectual de la BWR 

Per impor! de 2.450.000 euros, I'any 2009 la FUNDACIÓ va adquirir a OCE Events Limited, 
societat amb la que va crear el conceple de la regáta de la volla al mon a vela amb dos 
tripulants i sense escales, a bord de vaixells de la classe Open 60, el 50% deis drets de 
propietat intel'lectual vincu lats a la BWR; entre aquests, la denominació de I'esdeveniment, les 
marques registrades i els logos. Amb aquesta adquisició la FNOB va esdevenir titular del 100% 
d'aquests c1rets). El cost d'adquisició ha estat distribu'it com a despesa entre les edicions 
segona i tercera de la regata, restant totalment amortitzat el mar9 de 2015. 

Atenent a I'imporl salisfet en el seu dia per la compra deis drets aixi com al posicionament de 
referencia que ha aconseguit I'esdeveniment en el mercat de regates internacionals, el valor 
d'aquests c:jrets és un intangible a prendre en consideració en futures edicions de la regata en 
funció del model de geslió d'aquesta que acabi desenvolupant-se. 

6.3. Béns i drets totatrnent amortitzats 

A 31 de Desembre de 2016 es troben totalment amorli tzades inversions per valor de 
3.148.758,98 euros (3.145.629,26 euros a 31 de desembre de 2015) d'acord amb el següent 
detall : 

Patents, Il icencies, marques ¡ similars 
Aplicacions inforrnaliques 

7. INSTRUMENTS FINANCERS 

7.1. Actius financers 

a) Classificació per categories 

2016 

2.450.000.00 
698.758.98 

3.148.758,98 

2015 

2.450 .000.00 
695.629 ,26 

3.145.629 ,26 

• 

Tots els aclius financers de la FUNDACIÓ perlanyen a la classe de Préstecs partides a 
cobrar. 
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Atenent al seu veneiment i tret deis saldos amb Administraeions Públiques (vegeu Nota 14.2) 
es clesglossen de la manera següent: 

31/1 212016 31/12/2015 
Llaro CUt! Uarg eurt 

tcrmini tormlni Tolal lermlnl tcrmlnl Tolal 

8~liIJ :¡ linancers a CQlH ilmorlitzal 

• Usuaris I doulors per vendes i prestaci6 de 
sorvcis 48 1,71 481,71 12.079,40 12.079,<10 

• Pa trocinadors 
• Patrocinadors. aperncioos de lactoriog 
• hwersions linanceres 1.879,00 33.667,94 35.546,94 1.849,00 33.667,94 35.516,94 
• Detorioramont Inversions linanceres j-}33.667194 1-}33.667.94 

1.879,00 48 1,71 2.360,71 1.849,00 45.147,34 47.596,34 

b) Classifieaeió per veneiments 

A 31 de desembre de 2016 és la següent: 

2017 Indetermlnat Vengut Total 

• Inversions financeres 1.879,00 1.879,00 
• Usuaris i deutors per vendes 

pres tació de serveis 481,71 481 ,71 
481,71 1.879,00 2.360,71 

Mentre que al taneament de I'exereiei 2015 els veneiments es desglossaven de la manera 
següent: 

• Inversions financeres 
• Usuaris i deutors per vendes i 

prestació de serveis 

e) Deteriorament de sal 

Patrons FNOI3 
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2016 Indetermlnat Vengut Total 

1.849 ,00 33.667,94 35.516,94 

12.079.40 12.079.40 
1.849,00 45.747,34 47.596,34 

lorament de la totalitat del saldo pendent de 
er raó d'una bestreta de tresoreria que li va ser 

3.667,94 euros, vegeu Nota 1.2.1). 
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També s'ha cancel'lat per incobrable un saldo deutor, per import d'11.91 0,- euros. 

En el tancament de I'exercici 2015 van cancel, lar-se saldos incobrables de Patrocinadors 
deteriorats íntegrament el 2014, per import de 43.182,36 euros. 

d) Actius cedits en garantía 

A 31 de desembre de 2016 (també a 31 de desembre del 2015) es manté un dipósit de 
12.000,00 euros en una entitat financera per a cobrir un aval d'import 1.897,73 euros, 
formalitzat el novembre de 2011 a favor de l'Ajuntament de Barcelona, en concepte d'obres al 
Centre d'interpretació de la vela oceánica. 

e) Contractes de cessió de credits 

El 2016 ni tampoc el2015 s'han formalitzat operacions d'aquesta naturalesa. 

f) Usuaris, patrocinadors í deutors de les actívitats í allres comptes a cobrar 

Els moviments registrats el 2016 i el 2015 pels comptes que integren aquesta partida han estat 
els següents: 

• Usuaris i doulors por vendes i preslació de s eM~is 

2015 

• Us ual!s i doulors por \'Ondas i prestadó do $cl\'Cis 
• OOUIOlS, \endes vabXl lIs; \chlclos prem!s 
• Oeulors (! I1 !1k1 IS dol gtUp, assodades I aUres pa rts 

\irlculades 
• Paltodnadols i dona lafis 
• Usuaris, opOfadons do lactoring 

Patmos FN08 
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Olsmlnucions por 
Augmonls por cobramenls , 

Saldo roconelxem-enl compensacions I Saldo 
01.01.2016 d'lngressos cancel·laclons 31.12.2016 

12.079,40 220.645,44 (·)232.243.13 481 ,7 1 
12.079,40 220.645,44 (·)232.243,13 481 ,71 

Dlsmlnuclons 
Augmenls pcr flcducclons par per cobtamonts, 

Saldo rcconclxomonl opcraclons do compcnsaclons I Saldo 
01.01.2015 d'lngrCS$Os laclOfiog cancel·laclons 31.12.2015 

130.605,47 229.633.98 (-}34B.360,05 12.079.'10 
3.575.945,93 (-)3.575.9 45.93 

2.122.653,50 (. )2.122.653,50 

11 2.00 6 .0 16.582,77 (·)6.0 16.694,77 

1.500.000.00 (-) 1.500.000.00 

1.630.717,47 11 .947.216,18 (.)1 .500.000,00 (-p 2 .065.854,25 12.079,010 
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g) Contracte amb Nova Bocana Barcelona, SA 

El juliol de 2009, Nova Bocana Barcelona, SA (Nova Bocana) i la FNOB van formalilzar un 
contracte que tenia per objecte regular les relacions entre les entitats per tal de qué 
determinades inversions a efectuar per Nova Bocana poguessin acollir-se als beneficis fiscals 
previstos en la Disposició Addicional 16na. de la Llei 49/2006, de 28 de desembre, de régim 
fiscal de les entitats sense afany de lucre i deis incentius fiscals al mecenatge, i alhora, establir 
les obligacions assumides per Nova Bocana davant la FUNDACIÓ. 

Les inversions executades finalment per Nova Bocana van donar lIoc a qué el Consorci de la 
BWR certifiqués el seu acolliment als referits beneficis fiscals, en forma de deduccions sobre la 
quota de I'lmpost sobre Societats, aplicables entre els exercicis economics 2009 a 2024, per 
impor! de 19.469.893,92 euros. La clausula 7ena. del contracte signat entre les parts establia 
que Nova Bocana havia de satisfer a la FNOB una quantitat equivalent al 50% de totes les 
deduccions efectivament aplicades per Nova Bocana en les declaracions de l'lmpost, en la 
quantia que excedeixin de 3.900.000 euros, xifra la meitat de la qual va ser lliurada en el seu 
dia per Nova Bocana a la FUNDACIÓ a través d'un conveni de col'laboració empresarial per a 
contribuir al finan9ament de les obres de remodelació de I'edifici deis Remolcadors, al MolI de 
Llevant del port de Barcelona, en régim de concessió administrativa de la que la FUNDACIÓ va 
ser titular fins el 30 de desembre de 2014. 

El contracte va ser objecte de sengles addendes, de juliol de 2010 i de mar9 de 2011, de les 
quals resulta que I'import maxim a percebre per la FNOB per raó d'aquestes deduccions és de 
7.784.946,91 euros (50% del diferencial entre les deduccions fiscals reconegudes en el seu 
dia, 19.469.893,92 euros, i 3.900.000 euros), sempre i qua n Nova Bocana pugui consignar en 
les liquidacions de I'impost la totalitat de les deduccions que li van ser reconegudes; de no ser 
aixi es percebria la quantitat proporcional, o fins i tot podria no percebre's quantitat alguna. 

Conforme al contracte i als efectes d'acreditar I'aplicació de la deducció, Nova Bocana resta 
obligada anualment a lIiurar a la FUNDACIÓ la cleclaració de l'lmpost sobre Societats. 

El reconeixement comptable deis referits drets esta condicionat a qué Nova BOI~anla 
el periode 2016-2024 bases imposables suficients per a I'aplicació de la de,du(;ci\í~m'~ 

Als exerCICIS 2015 i 2016 Nova Bocana Barcelona, SA no ha apllicaltH(~dllÍ 
declaració de l'lmpost sobre Societats. 

7.2. Passius financers 

a) Classificació per categories 

Tots els passius financers mantinguts per la FUNDACIÓ pertanyen a la categoria de Débits i 
partides a pagar. Es tracta en tots els casos de deutes amb venciment a curt termini, que hi 
figuren en tots els casos registrats pel seu valor nominal. 
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Pass ius financers a cosl amarlilza!: 

• Allres deutes amb entitats vi nculades (vegeu Nota 22.2) 
• Creditors per aetivi tats i allres eorn ptes a pagar (tre t 

d'AJ tres deutes amb Adrn inistraeions Públiques) 
- Prave'ldors I creditors ¡personal 

b) Classifieaeió per venciments 

36 

2016 2015 

600.000,00 600.000,00 

64.943,90 162.162,66 
664.943,90 762.162,66 

A data de taneament, la classilicaeió deis passius finaneers atenent al veneiment previst 
d'aquests és la següent: 

A 3 1 de desembre de 20 16: 

Altras deutes amb enti lals vinculadas (vegeu Nola 22.2) 
Credilors per aclivilals i allres comples a pagar (lrel 
d'Altres deules am b Pdminislracions Públiques 
- Proveidors, creditors i personal 

A3 1 de desembre de 20 15: 

AHres del/les amb entitals vinculades (vegeu Nota 22.2) 
Credilors per aclivi tals i altres comples a pagar (Irel 
d'Allres deules amb Pdministracions Públiques 
- Prove"idors I creditors i personal 

e) Pólissa de compte de eredit 

Indeflnlt 

600.000,00 

600.000,00 

Indefinit 

600.000,00 

600.000,00 

2017 

64.943,90 
64.943,90 

2016 

162. 162,66 
162. 162,66 

Tolal 

600.000,00 

64.943,90 
664.943,90 

Tolal 

600.000,00 

162. 162,66 
762. 162,66 

El 3 de desembre de 2014 es va lormalitzar una pólissa de erédit a interés variable referit a 
I'Euribor, per un límit maxim de 2.1 50.000 euros, amb veneiment 15 de setembre de 2015. La 
pólissa va ser cancel · lada al seu veneill1ent. 

Durant I'exercici 2016 no s'han form alitzat contractes d'aquesta natural esa. 
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d) Allres deutes amb entitats vinculades 

Per a finanyar les operacions de la FUNDACI6 el 2006 i el 2007 els patrons van fer efectives 
diferents bestretes de tresoreria, inicialment a retornar en el curt termini. 

En sessió de Patronat de 29 d'octubre de 2009 es va aprovar ajornar el seu venciment fins a 
juny de 2011. 

Entre octubre de 2009 i juny de 2011 es va reconéixer amb carrec als comptes de resultats 
d'aquells exercicis la despesa financera acreditada anualrnent, fins a situar a la data de 
venciment del deute, juny de 2011, el seu import a valor de reemborsament (600.000,00 euros) 
segons detall: 

• Fira Internacional de Barcelona 
• Cambra de Comer" Indústria i Navegació de 

Barcelona 
• Autoritat Portuaria de Barcelona 

Irnports a 
reintegrar 

100.000,00 

250.000,00 
250.000,00 
600.000,00 

Al seu venciment, el pagament del deute va ser ¡¡jornat, assignant-se-li, en sessió de Patronat 
de 4 d'octubre de 2012, com a data per al seu reintegrament el 31 de desembre de 2014. 

En sessió de Patronat de 20 de mary de 2015 es va acordar temporalment no exigir el retorn de 
les bestretes. A la data de formulació deis comptes anuals resten pendents de fixar amb els 
patrons les condicions per al seu retorn i el/s vencimentls corresponentls. 
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e) Informació sobre el període mig de pagament a provei'dors: disposició addicional 
tercera, "deure d'informació", Llei 15/2010, de 5 de juliol 

En relació al que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de mesures de lIuila conlra la morositat 
en operacions comercials, i pel que fa a les obligacions de les operacions corresponents a 
I'exercici 2016 i 2015 es facilita la seguent informació: 

• Període mig de pagarnenl a prove'(dors 
• Ratio de les operacions pagades 
• Ratio de les operacions pendents de pagament 

• Total pagaments realitzats 
• Total pagaments pendents 

Pal(OflS FN08 
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2016 

Dies 

54,64 

58,72 

5,88 

Imports 

466.840,17 

39.080,55 

~ 
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2015 

Dies 

26,02 

25,38 

56,64 

Imports 

6.979.096,03 

145.502,75 
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8. ACTIUS NO CORRENTS MANTINGUTS PER A LA VENDA 

Casi: 

A 1 de gener de 2015 
Alles 
Traspassos d'jmmobilitzat material (Nota 5.1) 
Ajustament de valor: costos venda (Nota 5.2.a) 
Baixes per lIiurament de premis 
8aixes per vendes 
A 31 de desembre de 2015 

2016 : 

AIIes 
Baixes 
A 31 de desembre de 2016 

Provlslons 

A 1 de gener de 2015 
Deteriorament 
Baixes per vendes 
A 31 de desembre de 2015 

2016: 
Deteriorament 
Baixes per vendes 
A 31 de desembre de 2016 

Valor ne! a 31 de desembre de 2015 

Valor nel a 31 de desembre de 2016 

a) Vaixell Paprec-Virbac 3 

Valxell Paprec-
Vlrbac 3 

2.420.000,00 

(·)100.766,25 

(-)2.319.233,75 

(-)320.000,00 
(-)50.000,00 
370.000,00 

Vehicles 

351.215,22 
444.863,52 

(·)359.588,36 
(-)436.490,38 

(-)147.742,67 
147.742,67 

39 

TOlals 

2.420.000,00 
351.215,22 
444.863,52 

(·)100.766,25 
(-)359.588,36 

(-)2.755.724,13 

(-)320.000,00 
(-)197.742,67 

517.742,67 

Alesa la voluntat de la FUNDACIÓ de procedir a la venda de 1:~~~~;~::~~!!~~~¡~' ¡lj d'adquisició del vaixell va registrar-se amb cárrec a aquesta partida, I 
realització d'actius del pressupost financer de les operacions de la 3' edició 

Al tancament de I'exercici 2014 el cost d'adquisició del vaixell va ser ajustat d';~~~~e~1 seu 
valor de taxació, ajustant-se de nou el 30 de juny de 2015, situant-se en aquesta data en 
2.050.000 euros. 

Finalment el vaixell va ser venut el juliol de 2015 (vegeu Nota 5.2.a), per import de 2.000.000 
d'euros, 
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b) Vehicles destinats a premis o a la venda 

Sola aquesla parlida es van registrar vehicles adquirits en origen per a ser deslinals al 
lIiurament de premis en especie de la BWR així com aque lls que iniciahminl van ser incorporats 
a la flota de vehicles de la FNOB que finalment es va decidir vendre. 

La totali lat deis vehicles van causar baixa el 2015. 

Els recursos obtinguts per la seva venda en I'exercici 2015 van ser de 177.603,76 euros (vegeu 
Nota 16.4). 

9. EXISTENCIES 

Els movimenls registrats el 2016 i el 2015 pels comptes que integren aquesl epígraf han estal 
els següents: 

Béns deslinals ª tes ac!;vilals: 

- Mercaderías, Centre d'lnterprotació de la BWA 

Projecles en curs: 

- 4' euició BWA, i allres projectcs vinculals 

Béns deslinals a les aclivilals' 

- Mercadorias, Centre d'lnlerprelació de la BWA 

Projecles en curso 

- 3' euició BWR. j allres projectes vinculals 
- ENO. 31 edició BWR 
- Centre d'lnterpretaci6 de la BWA 
- 41 ediciO BWA, i allres projecles vinculals 

• Delerio(atllenl 

PahonsFNOB 

Ajuntament 
de Barcelona (_hl~~ (Ot"'i(, 

do B.«~t"" 

Saldo 
01.01.16 

14.403,73 

624.576,27 
624.576,27 

636.962,00 

Saldo 
01 .01.15 

8.925 ,54 

18.067.634,50 
10.741.076.98 

1.662.162.6 1 

30.470.874,09 

(-)12.204.723.81 

10.275.075,82 

Varia ció 
d'exlstellcles i 
delerloramcnl 

(Aplicació a resultals) 

1.049.87 

1.133.992,81 
1.133.992,81 

1.135.042,66 

Variacló 
d'exlstenclas I 
dc lorloramcnl 

+ 

5.478,19 

(-)18.067.634.50 
(-)10.741.076,96 

(-)1.662.162,61 
624.578,27 

(-)29.846.295.82 

12.204.723,81 

(.) 17.636.093.82 

Port de Barcelona 

Saldo 
31.12.2016 

15.453.60 

1.758.571,06 
1.758.571,06 

1.774.024,66 

Saldo 
31.12.2015 

14.403.73 

624 .578,27 
624.578,27 

636.962,00 
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Les des peses tinanceres acreditades el 2015 que van ser incorporades com a costos deis 
projectes en curs vinculats a la tercera edició de la BWR van ser de 10.914,06 euros. 

10. PATRIMONI NET 

El moviment registrat pels comptes que integren el Patrimoni net ha estat el següent (vegeu 
estat de canvis en el patrimoni net): 

Resultals Subvcnclons, 
fans d'excrclcls Exceden! donaclons I 

dotectona!s anlerlor5 del ~erjode IIoU3 15 Tolal 

Saldo a 1 de gonor do 2015 72.000,00 14 .618.471 ,20 (-) 14.291.000,00 266.533,59 666.004,79 

Subvencions, donaclons i l!egats: 

- Aplicadons al comple do resultals; (-) 14.291.000,00 14.291.000,00 
Coml>cnSilci6 a rnorlilzacions (·)83.352,77 (-)83.352.77 
Balxa coocessló administrativa edi fi cj deis 
Remolcadors (vegeu Notos S.2.e) j 16.4) (·)59.246,82 (.)59.246,82 

Resullal de rexercld 2015 857.450,36 857.450,36 

Saldo a 31 de desembrc de 2015 72.000,00 327.'171,20 857.450,36 123.934 ,00 1.380.855,56 

Ap§cacló del rosullal do roxeleic! 2015 857.450,36 (-)857.450,36 

Subvenclons, donacions i I~egats : 

. Ap~icaclons al comple de resullats por compensacló 
era nlOllitzacloos: (·)55.969,14 (-)55.969, 14 

Resulla! da roxorclci 2016 

Saldo a 31 do dosembro de 2016 72.00000 1.184.92156 000 67.964 66 1.324.886,42 

11. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 

11 .1. Subvencions oficial s a les activitats 

- IJllu l. Un lft ;~ .. 
a) A'untament de Barcelona i Institut Munici al d'Educació de Barcelo •• b l ll,, ', , 

\ '"ulletla, •. A I 

~""tl . >-o .... 
El 20 de maig de 2015 la FNOB i l'lnstitut Municipal d'Educació de Barcelon (:,íJI", . , ens 
dependent de l'Ajuntament van subscriure un conveni de col'laboració relacionat amb els 
programes educatius de la BWR. 

Per raó del conveni, vigent entre 1'1 · de gener i el 31 de desembre de 2015, I'IMEB es va 
obligar, amb carrec al seu pressupost de I'exercici 2015, a ter una aportació económica en 
concepte de subvenció per import de 2.122.853,50 euros, que tenia per objecte tinan9ar els 
reterits programes (vegeu Nota 22.1.). 
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El 9 de juny de 2015 I'IMEB va fer efectiu el pagament integre de la subvenció. 

Als efectes del tancament deis estats financers intermedis a 30 de juny de 2015, formulats el 21 
d'octubre de 2015 pel Patronat per tal de presentar el resultat economic i I'execució del 
pressupost de la tercera edició de la BWR, la subvenció es va imputar de manera lineal, un 
50% amb abonament al compte de resultats del primer semestre de I'exercici i el 50% restant 
amb abonament a periodificacions a curt termini del passiu corren!. 

Finalment, la imputació a resultats de la subvenció va ser la següent: 

• Primer semestre exercici 2015, 1.902.405,73 euros, formant part deis ingressos de la 3' 
edició de la BWR. 

• Segon semestre exercici 2015, 210.447,77 euros, imputant-se com a ingressos de la 4' 
edició de la BWR. 

b) Projecte "Common Sense" 

Juntalllent alllb altres 14 entitats la FNOB participa en el projecte finan9at per la Unió Europea 
"Cost-effective sensors, interoperable with international existing ocean observing systellls". 

La FUNDACIÓ, a través deis vaixells que participen en la BWR efeclua tasques de 
Illonitorització a I'oceá deis microplastics, alllb el compromis de donar-ne a conéixer els 
resultats. 

El pressupost que li va ser assignat per a I'execució del projecte va ser de 120.320.- euros, 
havent-se rebut, fins a la data, els següents illlports: 

• Bestreta de 47.669,42 euros ellllaig de 2014. 

• Bestreta de 54.602,58 euros, el 19 de deselllbre de 2016. 

L'execució del projecte ha finalitzat el febrer de 2017. 
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12. PROVISIONS I CONTINGÉNCIES 

12.1. Provisions a ellr! termini 

Inclou les següents: 

Paga extraordinária, desembre 2012 (Nota 12.2.) 
Provisions er altres aclivilats (vegeu moviments, 
Nota 15.5) 
Provisions per altres responsabilitats (vegeu Notes 
15.5i18) 

12.2. Paga ex!raordinária, desembre 2012 

43 

2016 2015 

13.217,83 38.792,04 

35.000,00 

25.000,00 
13.217,83 98.792,04 

A 31 de desembre de 2015 aquest epigraf inclora, per import de 38.792,04 euros, una provisió 
de I'import de la paga extraordinária de desembre de 2012 que s'hagués hagut d'abonar al 
personal de la FNOB abans de finalitzar I'exercici 2012, que va estar suprimida per I'article 2.1 
del Reial Deeret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir I'estabilitat 
pressupostária i de foment de la competitivitat. 

L'article 2.4 d'aquesta disposició preveia que les quantitats derivades de la supressió de la 
paga extraord inaria i de les pagues addicionals de complement especific o pagues addicionals 
equivalents d'acord amb el disposat en aquest article es destinarien en exercicis futurs a 
realitzar aportacions a plans de pensions o contractes d'asseguran9a col, lectiva ue 
incloguessin la cobertura de la contingéncia de jubilació, amb subjecció al que establei ~ 
Orgánica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera i en els ter s\~ amo ' ,,"" 
I'abast que es determinés en les corresponents Lleis de Pressupostos Generals de 1' :1 ~. ~, 

'- W '" 
En tractar·se d'un passiu exigible cert, I'import de la paga es va carregar a I'epigr o E'De~~~:! É o 

de personal" del deure del compte de resultats de I'exercici 2012, amb aboname ea I'eeig'fái ; 
"Provisions a lIarg termini" del passiu del balan9, mantenint·se classificat sota a . t ~D¡~]¡íll,'.· ':, ~ 
fins al tancament de I'exercici 2014. \ ..... " .. ,., l o ' , '" . ..~ 

.... e .. "o 
La Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a I'any 201 , n 
la disposició addicional dotzena, apartat ú.l, va establir que cada Administració Pública, en el 
seu ámbit, podria aprovar I'abonament de quantitats en concepte de recuperació de la paga 
extraordinária i de les pagues addicionals de complement especific o pagues addicionals 
equivalents, fins a un 24,59% del seu import, restant el pagament condicionat al compliment i 
procediments establerts en la normativa vigent d'Estabilitat Pressupostária i Financera. 
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El 19 de marc;; de 2015 l'Ajuntament va aprovar I'abonament d'aquesta quantitat, si bé la FNOB, 
atesa I'evolució deis seus resultats en el periode juny 2011 - juny 2015 no va fer efectiu el 
pagament. 

Posteriorment, 1'11 de setembre de 2015, a través del Reial Decret-Llei 10/2015, es va regular 
el pagament d'un 26,23% addicional de la paga, que en la mesura en que la situació financera 
ho permetés havia de fer-se efectiva. 

L'import restant (del 49,18%) podia fer-se efectiu a partir de 2016, havent-se habilitat 
I'abonament en les condicions que estableixen la Disposició addicional dotzena de la Llei 
48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos generals de I'Estat per a I'any 2016, i el Decret 
d'alcaldia de 15 de desembre de 2015. 

El 2016 la FNOB ha fet efectiu el pagament integre de la paga extraordinária a tot el personal 
que 11a format part de la plantilla en aquest exercici. 

El saldo del compte, 13.217,83 euros, correspon a la paga a fer efectiva al personal que va 
causar baixa de la FUNDACIÓ abans de 2016. 

13. PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI 

13.1. D'actiu correnl 

A la data de tancament inelou: 

Primes d'assegurances, imporls pagats 
peró no acreditats 

13.2. De passlu correnl 

2016 2015 

16.501,02 8.125,00 
16.501 ,02 0.125,00 

A 31 de desembre de 2016 (i també a 31 de desembre de 2015) inclouen els ingressos 
acreditats fins aquestes dates vinculats al financ;;ament de les operacions de la 4' edició de la 
BWR, en concepte de subvencions corrents, subvencions incorporades al resultat de I'exercici, 
ingressos per prestacions de serveis, financers i altres d'extraordinaris. 
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Els moviments registrats el 2016 han estat els següents: 

Altres Ingressos, BWA 4! edlcló: 
- Prestacions de serveis 
- Subvencions oficials a les ac!ivilals 
- Allres subvencions, donacions i lIegats incorporals a resultals 
- Ingressos linancers 
- Ingressos exccpcionals 
- Benelicis procedenls de l'lmmobitilzat mater ial 

Saldo 
01.01.2016 

11.986,83 
220.447,77 

34.7[9,52 

1.1 22,20 
10.921,96 

279,198,26 

Mentre que els registrats el 2015 van ser els següents: 

Ap1lcacló a Traspassos a 
Si!ldo Ingressos, Ingressos del 

45 7 
Traspas 

d'lngressos 
acreditals 2016 a 

[ngressos Saldo 
antlclpals 31.12,2016 

87.721,78 99.708,61 
55.851,08 276.298,85 
55.969,14 90.688,66 

1.557,50 1.557,50 
73.966,53 75.088,73 
46.975,00 57.896,96 

322.04 [,03 601.239 131 

Traspassos 
d'lngressos acredltats 

TraspaSS05 8 " l"g185S05 del segon semestre a Saldo 
01.01.2015 primer semestre primer semeslle segon semestre Ing¡esso5 antlclpats 31.12.2015 

Palrocinis OWA 3' ed;ció i activilals EI\'Q 
· Pahocinis 
- Donacions 

Alifes iogressos, BWR 3' ed:':ió: 
• Vendes 
- Prestacions de S(lr\"Cis 

702.709,69 
13.207.861,63 
13.910.571,32 

8 .023,73 
990.220,26 

(-)702.709,69 
¡-111 .707.861.63 (-) 1.500.000,00 
¡'¡ 12A IO.571,32 (-)1.500.000,00 

(-)8.023.73 
(-)990.220,26 11.988,83 11.986.83 

- Subvencions oficials a les activitats 1.286. 29~,89 (-) t .286.29-4,89 220.447,77 220.447,77 
- A1tres sutnencions, dOflaoons i Mr;ogals 

incorp<Hats a resullats 
-Irrgressos Anancers 
- Irrgressos excepcionals 
· Excós de prm'¡s;oos per altres activitats 
· Beneficis Proceden!s dellmmob:l:\zal 
materiJl (Remo!cadors) 

867.327,34 
61.992,79 
55.335,67 
49.3-14,20 

1.031 .298,95 

H867.327,34 3-t.719,52 34.7HI.52 
(-)61.992,79 
(-)55.335.67 1.122.20 1.122,20 
(-}49.344,20 

¡-¡I.oJ1.298.95 10.921.96 10.921,96 
4.349.837,83 ¡.)4.3-l9.637,63 279.198.28 279.198.28 

14.666,67 llaguers cobrals per av~al 
18.275.015,82 H1S.n;l] .~ !Jg, IS l'~OOOOO (.j l . u .000,00 

¡.)6.66(;.67 
.j¡¡.MS,¡¡7 219.198.28 279.198,28 

14. SITUACIÓ FISCAL 

14.1. Impostos i cotltzacions socials susceptibles d'inspecció 

Són susceptibles d'actuació inspectora tots els exerC1CIS i per a tots els tributs, impostos i 
cotitzacions socials que són d'aplicació a la FUNDACIÓ compresos en el període 2013-2016 
tret de l'lmpost sobre Societats, que resta obert per al periode 2012-2015, a I'espera de la 
presentació de la declaració corresponent a I'exercici 2016. 
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No s'espera que puguin meritar-se passius addicionats ats registrats com a conseqüencia 
d'eventuals actuacions inspectores. 

14.2. Saldos amb Administracions Públigues 

Els saldos deutors i creditors amb Administracions Públiques presenten el següent detall: 

2016 2015 
Deulors Credilors Deulors Credilors 

Hisenda Pública deulora: 
- Per IVA, exercici 2016 32.001,96 
- Per IVA, oxercici 20 15 60.903,57 60.903.57 

Hisenda Pública credilora: 
. Relencions a compte de I'IRPF, darrer trimestre 25.316,24 33.641 .06 

Organismes do la Sogurelal Social, desombre 10.374.92 9.541.59 
Allres 1-!l 36,26 140,19 

92.905,53 35.554,90 60.903,57 43.323.64 

En data 17 de febrer de 2017 s'ha rebut notificaci6 de l'Agencia Tributaria per la devoluci6 de 
I'import de I'IVA de I'exercici 2015 més 1.248,85 euros en concepte d'interessos de demora. 

14.3. Impos! sobre Societa!s: reglm de !ributació i despesa per impos! 

La FUNDACIÓ esta acollida al regim fiscal especial de les entitats sense finalitat lucrativa, 
regulat per la Llei 49/2002, de 23 de desembre, i pel Reglament que desenvolupa aquesta 
(Reial Oecret 1270/2003, de 10 d'octubre). 

Sota aquest régim es troben exemptes de tributaci6 les següents rendes, obtingudes per la 
FUNDACIÓ: 

• Les que es deriven deis ingressos per donatius i donacions rebudes per col, laborar amb les 
finalitats de I'entitat (article 6.1.a), Llei 49/2002). 

• Les que provenen deis ajuts económics rebuts en virtut de convenis de col'laboraci6 
empresarial (article 6.1 .a), Llei 49/2002). 

• Les que s'obtenen en virtut de contrae tes de patrocini publicitari als quals es refereix la Llei 
34/1998, General de Publicitat. Aquests contractes s6n aquells pels quals el patrocinat, a 
canvi d'un ajut económic per a la realitzaci6 de determinades activitats (entre aquestes, les 
esportives) es compromet a col, laborar en la publicitat del patrocinador (també segons 
I'article 6.1 .a), Llei 49/2002). 
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• Les subvencions, sempre que es destinin a finan,ar operacions o explotacions económiques 
exemptes (arlicle 6.1 .c), Llei 49/2002). 

• Les procedents del seu patrimoni mobiliari i immobiliari (article 6.2, Llei 49/2002). 

• Les que es deriven d'adquisicions o transmissions per qualsevol Htol, de béns i drets (article 
6.3, Llei 49/2002). 

Als efectes de I'impost, la FNOB realitza les següents activitats: 

• Foment del coneixement de la cultura del mar i de la vela oceánica, a través de la BWR, que 
no constitueix explotació económica, i per tant, es troba exempta de tributar per l'impost. 

• Patrocini publicitari, que si bé té la consideració d'explotació económica, les rendes que 
origina es troben exemptes de tributar per I'impost, segons I'esmentat article 6.1.a) de la Llei 
49/2002). 

El 2016, la conciliació entre I'import net d'ingressos despeses de I'exercici amb la base 
imposable de I'impost és la següent: 

Resultat de I'exerclcl: 

- Ingressos acrcditals 
- Despeses acreditades 
- Renda 

Diferéncies pormanents: 
- Rendes exemptes 

Base Impasable de I'impost de I'exerclcl 

Perdues I 
nuanys 

322.04 1,03 
(-)1.133.992,81 

(-)811.951,78 

811.951,78 

Patrlmonl net 

14.4. Impost sobre Societats: deduccions pendents d'aplicació 

Al tancament de I'exercici 2016 les deduccions pendents d'aplicació sobre 
íntegres que puguin generar-se en exercicis futurs ho són pels imports i 
relacionen a continuació: 

Palrons FNOB 

Ajuntament 
de Ba rcelona + 

Port de Barce lona 

Tolal 

322.041 ,03 
(-)1.133.992,81 

(-)811.951 ,78 

811.951,78 

~,~ 
Fira Barcetona 



48 

Imporl A~lIcacló deduccions Pendenl Exerclcl de 
Naluralesa deduccló deduccló Exerclcl Im~orl d'a~lIcar caducltal 

Donacions a enlitats beneficiaries del 
mecenalge 45.500,00 2008 4.849,77 

2009 1.676,75 38.973,48 2018 
6.526,52 38.973,48 

Per a incentivar determinades 
activilats: 

Formació professional 78,40 2009 78,40 
~ Assistcncia a tires internacionals 7.807,08 2009 1.598,35 6.208,73 2019 

7.885,48 1.676,75 6.208,73 

Donacions a onlilats beneficiaries del 
mecenatge per a incentivar 
determinades aclivitals: 66.000,00 66.000,00 2020 
- Assisténcia a fires inlernacionals 226,38 226,38 2020 

66.226,38 66.226,38 

Donacions a entilats beneficiaries del 
mecenalge 67.062,18 67.062,18 2021 

186.674,04 8.203,27 178.470,77 

15. INGRESSOS I DESPESES 

15,1. Despeses derivades del funcionament de I'organ de govern 

El 2016 no s'han acreditat despeses d'aquest tipus. Tampoc es varen acreditar en I'exercici 
2015. 

15,2, Ajuts concedits i allres despeses 

L'exercici 2016 no s'han generat despeses per aquest concepte. Els imports lIiurats en I'exercici 
2015 presenten el següent detall: 

PatronsFNOB 

Ins titut Químic de Sarria, projecte oceans Iliures de plastics 
Federació Catalana de Vela: prom oció de la vela: 

- Batejos vela 
Club Nautic Sant Caries, xerrades es coles 

AJuntamont 
de Barcelona 

2016 

• Port de Barcelona 

2015 

22.000,00 

3.000,00 
4.453,90 

29.453,90 

~,~ 
Fira Barcelona 
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15.3. Aprovisionaments 

Inelouen: 

2016 2015 

• Casi de les vendes de mercaderies del centre d'interpretació de la 8WR (-)1.049.87 

(-)1.049,87 

7 .794,21 

15.4. Carregues soeials 

Aquesta partida inelou les següents despeses: 

Segurelal Social a earree de la FNOB 
Allres despeses soeials: 
- Cursos personal 

15.5. Perdues deteriorament i variació de 

7.794,21 

2016 2015 

120.467,11 147.999,39 

734.29 1.896,70 
121.201,40 149.896,09 

er o eracions de les activ 

L'evolueió el2016 deis saldos deis eomptes de Provisions ha estat la següent: 

Provisions a curt termlnl 
Reclamacions: 

Sobre drels de reproducció de marques publicitaries 
Uoc virtual, segona edició bwr) 
Contractes mercanlils 
Allres 

Paga extraordinaria, desembre 2012 (vegeu Nota 12.2) 

01.01.2016 

35.000.00 
25.000.00 

60.000,00 

38.792,04 
98.792,04 

Dolaclons, 
apllcacions o 

cancel·laclons 

(-)35.000,00 
(-)25.000,00 

(-)60.000,00 

¡-125.574,21 
- 85.574,21 

Saldo 
31.12.2016 

13.217,83 
13.217,83 

Les provisions referides a eontractes mercantils i a la paga extraordinaria de desembre de 2012 
s'han cancel'lat amb abonament a tresoreria. 
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La provisió relaliva al contenciós sobre els drets de reproducció ha estat cancel, lada amb 
abonament al compte de resullats, excés de provisions per allres activitats. 

El 2015 els moviments registrats per aquests comptes van ser els següents: 

Provlsions a curt termlnl 
Redam acio lls: 

Sobre drets de reproducci6 do marquos publicitarias 
(joe virtual, segorla edició bl'lr) 
Sobre comisslons 
Conlfactos mercanlils 
AUres 

Per a contractos oncra sos (tancamont excreiei 2014 , 
vegeu Nota 2 .3) 

Paga extraordinaria, desembre 2012 (vegou Nota 12.2) 

. Oclmloromollt de saldos deulors 

Saldo 
01.01.2015 

35.000.00 
60.000.00 

17.085,47 
11 2.085,47 

2.086.276,19 

43.182,36 

Oolae/ons, 
apllcaclons o 

cancel-Iaclons 

(·)60.000.00 
25.000,00 

(-)17.085,47 
{-)52.085,47 

(-)2.086.276.19 

(-)43.182,36 

Traspassos de 
provlslons a 
Ilarg termlnl 

Saldo 
31.12.2015 

35.000,00 

25.000,00 

60.000,00 

Les dotacions, aplicacions o cancel'lacions de saldos van incidir en els següents comptes de 
despesa: 

• Perdues deteriorament i variació de provisions per operacions de les 
activitats (-)2 .146.276,19 

• Despeses de personal: provisions 25.000,00 
Reduccló de saldos 2.121.276,19 

15.6. Allres resullals 

Inclou els següents ingressos i despeses: 

• Ingressos extraordinaris: 
Indemnilzacions assegurances 
Ajustarnent exces amortitzacions (Nota 5.1) 
Cancel'lacions saldos creditors no exigibles 
Allres 

• Despeses extraordinaries: 

Palrons FNOB 
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Allres 

2016 

69.065,51 
4.901,02 

73.966,53 

73.966,53 

~ 
Port de Barcelona 

2015 

10.921 ,96 
1.519,47 

246,87 
12.688,30 

(-)1.606,75 
(.) 1.606,75 

11.081 ,55 
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15.7. Prestacions de servels produ"ides per permuta 

Els Ingressos per donacions, per promocions, patrocinadors col'laboracions registrats en 
concepte de permuta ho han esta! en contraprestació de: 

• Serveis exleriors: 
. Publicitat, propaganda i relacions públiques 
. Arrendaments i canons 

• Béns d'immobilitzat 

2016 2015 

495.924,58 
85.000,00 
24.30t ,8t 

605.226,39 

16. APLlCACIÓ O'ELEMENTS PATRIMONIALS I O'INGRESSOS A FINALlTATS PRÓPIES 

16.1. Béns i drets de la dotació fundacional 

La dotació fundacional va ser Integrament aportada en tresoreria per par! deis patrons. 

16.2. Oestinacló a finalitats fundaclonals del percentatge legalment establert 

D'acord amb I'article 333-2 de la Llei 4/2008, del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, la 
FUNOACIÓ ha de destinar almenys el 70% de les rendes i deis altres ingressos nets anuals 
que obtingui al compliment de les finalitats fundacionals (vegeu Nota 3). 

El 70% de la renda obtinguda en I'organització de la 2' edició de la BWR (import tancat a 31 de 
maig de 2011 14.505.907,29 euros; 70%, 10.154.135,10 euros), va ser aplicat en escreix a 
finanQar les activitats fundacionals en el periode juny 2011·desembre 2015. La pérdua 
registrada en aquest perlode (13.433.549,64 euros) va ser finanQada amb la practica totalitat 
deis recursos positius resultants de la 2' edició. 

Amb efectes 20 de gener de 2015 no formen part del 
donatius, els altres recursos obtinguts que es ae:5l11i1 lel1f8. ~"~'1'''' 
els resultats per alienacions de béns o drets que han ~~i~~~~:' 
la Llei. J 

La Llei 4/2008 preveu I'aplicació de les rendes 
comptadors a partir de I'exercici següent a aquel! en 

La FUNOACIÓ ha complert amb aquest mandat legal. 
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16.3. Actius corrents I no corrents vlnculats al complimenf de les flnalitats estatutarles 

La totalltat deis actius, corrents I no corrents de la FNOB estan directament vinculats al 
compliment de les seves finalitats, les quals es descriuen a la Nota 1.1 d'aquests comptes 
anuals. 

Els béns i drets més rellevants que configuren I'immobilitzat material i intangible de la 
FUNDACIÓ són els que es relacionen tot seguit, desglossant-ne la vida útil restant, el cost 
d'adquisició i el valor net comptable a 31 de desembre de 2016. 

Immoblllzalllltanglble 

• 50% drels de propielat inteHectual de la BWA 

I Total immobililzalintangible segons balanc; 

Immobllizal malerial 

Vaixells : 
. I<¡ng fi sher 
- Irnoea Escola 
- Chalisma 

• Vehicles 

I Tofal immabililzat malerial segofJs balc1nc; 

Vida úlll 
reslan! 

1.00 
0 .58 

4,9 

Cosl 
d'aquislcl6 

2.450.000.00 

1.218.879.21 
516.431 .85 
3 17.873.23 

2.053.184 ,29 

53.456,75 

Valor net 
complable Valor raonable 

No disposat 

3.339.98 

200.000.00 
3.300.00 No disposal 

68.770.00 No disposat 
72.070,00 

33.163 ,00 No disposal 

105.233,00 

358.840,3 I I 
29.33% 

16.4, Resultats derivats de la venda de béns i drets de I'entitat 

Les baixes registrades el 2016 i el 2015 en comptes de I'lmmobilitzat material i intangible, aixi 
com d'Actius no corrents mantinguts per a la venda ho han estat pels següents conceptes i 
imports: 
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Sub,'enclons, 
p,(!U Cosl AIllOIl!luc16 don~c lon! I V,lor ne l Despeses 

venda d"guls lc16 ,cumul.d, DelerlO/amenl llellal! COfT1(!lable venda Resulta l 

l!!.!§.; 

lm!!l1l11i.llr¡!I UUIC!I.!! I WIll.ybll/i/ 

V('nclam~sH ~.ooooo 1-1233907.50 23390150 1"13.025.00 46915,00 
50.000,00 H23300750 23390750 H3.0:l5oo 46.97500 

Subvenclons, 
Pfeu Cosl Amorlilucl6 donaclons I V,lo, nel Desp eses 

venda o"gutskl6 acumul,d, Delerlor,menl Itesa ls Com(!WHe \'eoda Resultal 
201S: 

Imn!2ll.1Iir~ I ll.~II.!l.!ll lllrltrl l,l/,t1 

Yo"'" vai ,cIIs Olana SO , Trm!Ast>:: 
(,~No ... a52a) 1 200.000,00 (-)5 .122 9-15.55 4 . 1193~7,2'9 80 223.20 H9:l3375,06 (·) 102235,36 174.38'l,S8 
Oe~pt)SClS """lo val 'el Papre<;'V"bac 
(\-egeu No!a 5 2 a) 2.000 000,00 (·)2.420 000.00 370.000.00 H:l·OSO.ooo.oo (·)100.766.25 H 15O,766,25 

Venda \';¡h'des Ilola (~e-u llo!a 5.2.11) 61.272,73 1-1159538.05 2 1,477,76 10.762.70 ¡.j127 ~7.59 ( .)60 024,86 
V('fIda ,'e'h'<1e3 po-em's I d-sdpon bies per 
a la \'efld.t (\'e\}eU Ilota 8.1) 177.603,76 (-1436.490.38 141,742,67 48.484.12 ¡'¡:l40263,59 (·) 178,43 (·)62838,26 
AJ~es bal#Cls Invnobllzal malenaJ 

17. INFORMACIÓ SOBRE MEOI AMBIENT 

Es considera activitat mediambiental qualsevol operació el propósit principal de la mateixa sigui 
la minimització de I'impacte mediambiental i la protecció i millora del medi ambient. 

A la data de tancament deis estats financers interll1edis no existeixen contingencies 
relacionades all1b la protecció i millora del medi ambien t. En aquest sentit, els eventuals riscos 
que es puguin derivar estan adequadament coberts amb les pólisses de I'asseguranºa de 
responsabilitat civil subscrites per la FNOB. 

Per altra banda, la FUNOACIÓ no ha rebut cap subvenció ni ingrés com a conseqüéncia 
d'activitats relacionad es amb el medi ambient. 

Ateses les activitats de la FUNOACIÓ no es considera que de les mateixes puguin derivar-se 
riscos medi ambientals. 

18. ACTlUS CONTlNGENTS 
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L'embarcació pero, va ser retornada en condicions que no permetien la seva venda, havenl-se 
causat perjudicis significatius a la FUNDACIÓ, qui va haver d'assumir un ajustament a la baixa 
en el preu de venta i fer-se carrec de despeses no previstes en origen. 

Els assessors legals de la FNOB van entendre que 5-West Ud podria haver comés una 
apropiació indeguda d'alguns elements del vaixell. Mentre que en el cas deis perjudicis causats 
pel retard en el lIiurament de I'embarcació i les conseqüéncies del mateix en la reducció del 
preu de venda la via d'acció seria el Tribunal Arbitral, per a la valoració de la possible 
apropiació indeguda podria iniciar-se un procés davant l'Audiéncia Nacional, en via penal. 

5-West Ud va ser informada de les intencions de la FNOB, rebutjant inicialment els arguments 
exposats per aquesta i afirmant que es reservava el dret a demandar a la propia FUNDACIÓ 
per incompliment de contracte. 

Finalment la direcció de la FNOB, amb el vist-i-plau del Patronat, prenent en consideració, per 
una banda, els elevats costos de posar en marxa la via penal, i per altra, la possibilitat de qué 5 
West, Ud disposés de proves contraries als interessos de la FUNDACIÓ, ha decidit suspendre 
temporalment la interposició d'accions judicials de reclamació de danys i perjudicis i intentar 
arribar a algun acord favorable de cara a la propera edició de la regata que inclogui alguna 
concessió per part de 5 West, Ud que pugui compensar els perjudicis ocasionats. 

19.FETS POSTERIORS 

Entre la data de tancament de I'exercici i la de formulació deis comptes anuals no han 
esdevingut d'altres significatius deis que calgui informar en la memoria. 

20. INFORMACIÓ SEGMENTADA 

Tot seguit es presenta el compte de resultats desglossat entre els diferents projectes gestionats 
per la FUNDACIÓ des de juliol de 2015 fins el desembre de 2016. 

Conforme a les dades analitiques extretes del sistema de gestió econ6mico-financer de la 
FUNDACIÓ, els ingressos i despeses registrats en aquest periode són els que hi figuren en el 
quadre que s'acompanya a continuació. 
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21. AL TRA INFORMACIÓ 

21.1. Plantilla promig 

Atenent a ta classi ficació de les categories professionals, el 2016, el nombre mitja d'empleats 
de la FNOB ha estat de 10,25 persones, distribuH de la manera següent: 

Calegories ~rofessionals Homes Dones Tolat 

• Alta direcció 1,61 1,00 2,6t 
• Administració i técnics 0,38 7,22 7,60 

1.99 8,22 10,21 

El nombre mitja de persones ocupad es el 2015 per la FUNDACIÓ distribuH per categories 
professionals i desglossat per sexes va ser de 15,54 persones, d'acord amb el següsnt detall: 

Calegaries ~rofessionals Homes Dones Tolal 

• Alta direcció 1,3 1 1,33 2,64 
• Administració i lécnics 3,35 9,55 12,90 

4,66 10,88 15,54 

21.2. Composició del Patronat 

A la data de formulació deis comptes anuals, el Patronat de la FUNDACIÓ resta composat de 
la manera següent: 

Carrec 

Presidencia 

Vicepresidencia 

Vocal 

Vocal 

Persona IIsica 

David Escudé Rodriguez 

Sixte Cambra Sánchez 

Xavier Carbonell Roura 

Lluis Conde Moller 

Persona jurfdlc<! representada 

Ajuntament de Barcelona 

Autoritat Portuaria de Barcelona 

Cambra Oficial de Comen;:, 
Indústria i Navegació 

Fira Internacional de Barcelona 

En data 9 de juny de 2016 el Sr. David Escudé Rodriguez ha substituH en el carrec de la 
Presidencia a la Sra. Marta Carranza Gil-Dolz del Castellar. 

21.3. Director gerent 

El carrec de Director gerent de la FNOB I'exerceix en Xosé·Carlos Fernández González. 

Palroos FNOB 

Ajuntament 
do Barcelona ~·b. o!f( ,;,-", 

oIts.".lc.o"..a • Port de Barcelona 
~,,~ 

Fira Barcelona 



57 

21.4. Autoritzacions del Protectorat 

El 2016 ni en I'exercici 2015 s'han dut a terme operacions que hagin requerit d'autorització del 
Protectorat de Fundacions. 

21.5. Honoraris deis auditors 

Les despeses d'auditoria deis comptes anuals corresponents a I'exercici 2016 acreditades per 
la firma Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, S.A. han de ser repercutides per 
l'Ajuntament de Barcelona . . 

El 2016 la FNOB ha rebut de l'Ajuntament la liquidació deis costos deis treballs d'auditoria de 
I'exercici 2015, per import de 3.401 ,05 euros. 

Al tancament de I'exercici 2016 s'ha registrat una previsió del cost d'aquests serveis per aquest 
exercici per impor! de 3.585,11 euros. 

22. OPERACIONS I SALDOS AMB PARTS VINCULADES 

22.1. Operacions 

Les operacions efectuades amb parts vinculades es detallen tot seguit: 

EnUlat vinculada Naturalesa de les despeses I lngressos 

• Aulorilal Portuaria 
de Barcelona 

Tribuls (laxes portuaries) 
Serveis exteriors: lIoguers 
Compres 

• Fira Internacional de Barcelona Serveis exteriors 

• Cambra de Comen;, Indúslria SeMis exleriors 
i Na\'8gació de Barcelona Despeses de personal (Carregues socials) 

• ~unlalllent de Barcelona Serveis exteriors 
Tributs 

.Instilul fvlmicipal d'Educaci6 
de Barcelona 
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4.973,73 
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13.111,29 
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22.2. Saldos 

El saldos manlinguls allancamenl deis exercicis 2016 i 2015 amb parls vinculades presenlen 
el següenl delall, en tots els casos en posició credilora: 

Entitat vinculada 

• Aulorilal Porluaria de Barcelona 

• Ajuntarnent do Barcelona 

• Beslretes do tresore/ia (Nota 7.2.d) 

Naluralcsa del saldo 

Creditora, per lIoguors 

Repercussió casIos auditada, laxes j Iribuls 

Fira Inlernacional do Barcelona 
Autorilat Poflufuia de Barcolona 
Cambra de Comen;;:, Indúslria i Navegació 
de Barcelona 

22.3. Retribucions al personal dlrectiu i als patrons 

2016 

448,77 

3.585,1 1 

4.033,88 

100.000,00 
250.000,00 

250.000,00 
600.000,00 

2015 

7.806, 10 

7.800,10 

100.000.00 
250.000,00 

250.000,00 
600.000,00 

Conforme a I'arlicle 25é
, aparlal 2, deis Eslaluts de la FUNDACIÓ el carrec de patró no és 

retribu'it. 

Les retribucions acreditades el 2016 per tots els conceptes del personal directiu de la FNOB 
que inclou el director General I els Caps de departament que en depenen directament han estal 
de 249.837,19 euros (el 2015, 365.332,43 euros, que inclo'ien 130.813,59 euros en concepte 
de finim ents). 

El 2016 (ni tampoc I'any 2015) els patrons ni el personal directiu han rebut bestretes ni se'ls 
han atorgat crédits; en cap deis dos perlodes s'han contret al seu favor obligacions en matéria 
de pensions ni s'han satisfet primes d'asseguran9a de vida de les que resultin ser beneficiaris, 
ni han estat assul1lides obligacions per compte d'ells a titol de garantía. 

23. MEMORIA ECONOMICA REQUERIDA PER LA NORMATIVA FISCAL VIGENT 

Aquesta memória económica es formalitza únicament als efectes de donar complil1lent als 
requeriments exigits pels arlicles 3.1 Oé de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de régil1l fiscal 
de les entitats sense afany de lucre i deis incenlius fiscal s al mecenalge, i 3.1 del seu 
Reglal1lenl, aproval pel Reial Decrel 1.270/2003, de 10 d'oclubre, i recull, exclusivamenl, dades 
corresponenls a I'exercici 2015. 
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23.1. Identificació de les rendes exemptes I no exemptes de I'Impost sobre Socletats, 
assenyalant I'article de la L1el 49/2002 que empara I'exempcló 

Les rendes que obté la FUNDACIÓ provenen d'ingressos per donacions rebudes per a 
col, laborar en les activitats fundacionals, d'ajuts economics rebuts en virtut de convenis de 
col'laboració empresarial, de subvencions, de rendiments del seu patrimoni mobiliari o bé de 
contractes de patrocini publicitari regulats per la L1ei 34/1988, d'11 de novembre, General de 
Publicitat. 

Aquestes rendes es troben exemptes de tributar per l'lmpost sobre Societats, conforme a 
I'article 6 de la L1ei 49/2002. 

Tal i com s'indica a la Nota 4.10, les rendes es reconeixen comptablement en el moment en 
qué finalitza I'execució deis projectes gestionats per la FNOB. 

El detall de les operacions exemptes corresponents a I'exercici 2016 es mostra a la pagina 
següent: 
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23.2. Idenlificacló deis Inqressos, despeses i inverslons corresponents als projectes o 
aclivitats realitzades per la FUNDACIÓ en compliment de les seves flnalitats 
estatuhlries 

Els ingressos i despeses inclosos al compte de resullats de I'exercici 2016 corresponen 
íntegrament a activitats realitzades per la FUNDACIÓ en compliment de les seves finalitats 
estatutaries. 

Els ingressos i des peses de la FUNDACIÓ s'imputen comptablement atenent als projectes als 
que es troben directament vinculats, la qual cosa permet obtenir comptes de resullats 
degudament desglossats, i, conseqüentment, determinar la base imposable de l'lmpost sobre 
Societats corresponent tant a operacions exemptes com a les susceptibles de ser qualificades 
com a no exemptes. 

El 2016, les inversions en béns d'immobilitzat immaterial, material i en actius no corrents 
disponibles per a la venda han totalitzat 3.950,99 euros (vegeu Notes 5.1 i 6.1). 

23.3. Especificació i forma de catcul de les rendes i inqressos a que es referelx I'arlicle 
3.2 de la Llei 49/2002 

Els ingressos i despeses de la FUNDACIÓ s'imputen comptablement a nivell analític als 
projectes als que es troben directament vinculats, la qual cosa permet obtenir comptes de 
resullals degudament desglossats, i conseqüentment, determinar la base imposable de 
I'lmposl sobre Societats corresponent tanl a les operacions exemples com a les susceptibles 
de ser qualificades com a no exemples. 

D'acord amb els artides 333-2 de la Llei 4/2008, del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, i 
3.2 de la Llei 49/2002 de régim fiscal de les entilats sense afany de lucre, la FUNDACfÓ ha de 
destinar almenys el 70% de les rendes i altres ingressos nets anuals al compliment de les 
tinalilats fundacionals. 

La FUNDACIÓ destina la totalilat deis .ingressos que obté de les operacions que realitza al 
complimenl de les seves finalilals (vegeu Nola 16.2). 

23.4. Retribucions dinerarles o en especie satlsfetes per I'enlitat als seus patrons 
representants o membres de I'órgan de govern 

Durant el 2016 no s'han efeclual reinlegraments de despeses incorreg 
Patronat de la FUNDACIÓ. 
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Tampoc els membres del Patronat han estat remunerats per I'exercici del seu carrec, ates que 
I'article 25' , apartat 4, deis Estatuts vigents de la FUNDACIÓ estable ix que els Patrons 
exerceixen el seu carrec de forma gratuHa. 

23.5. Percentatge de participació gue posseeix la FUNDACIÓ en societats mercantils 

La FUNDACIÓ no participa en el capital social de cap societat mercantil. 

23.6. Retrlbuclons percebudes pels admlnistradors gue representen a la FUNDACIÓ en 
les socletats mercantlls en gue aguesta participa 

El 2016 no s'han acreditat retribucions per aquest concepte. 

23.7. Convenls de col·laboració empresarial i en activitats d'lnteres general subscrits 
per I'entltat 

La Nota 1.3 de la memória descriu els diferents convenis formalitzats per la FUNDACIÓ que 
han estat vigents I'any 2016. 

23.8. Indicació de les activltats prioritaries de mecenatge gue desenvolupa I'enlltat 

La FUNDACIÓ no desenvolupa activitats qualificades com a prioritaries de mecenatge. 

23.9. Previsió estatutaria 

O'acord amb I'article 43ó deis Estatuts vigents, en cas de dissolució de la FUNDACIÓ, els béns 
que integrin el seu patrimoni romanent s'han d'adjudicar a l'Ajuntament de Barcelona, 
adjudicació que, si s'escau, hauria de ser autoritzada pel Protectorat de Fundacions de la 
Generalitat de Catalunya. 

O'aquesta manera es compleix el requeriment exigit en I'article 3.6e de la Llei 49/2002, que 
determina que en cas de dissolució, el patrimoni de les entitats que optin per gaudir deis 
beneficis fiscals previstos en la Llei es destini en la seva totalitat a alguna de les entitats 
considerades com a beneficiaries del mecenatge segons I'esmentat Títolll. 
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Aquests comptes anual s han estat formulats el 27 de juny de 2017, dins del termini establert en 
I'article 333-9 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya. 

Vist-i-plau 

El President del Patronat, 
Sr. David Escudé Rodriguez 

Patrons FNOB 
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de B. rcelona ""1M. f t (_I( H l mt:C' 1 

El Secretari del Patro at, 
Sr. Jordi Cases Pall és 
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