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WW'N deloitte es 

l . Hem auditat els comptes anuals de la Fundació Joan Miró Centre d'Estudis d' Art Contemporani (la 
Fundació), que comprenen el balans: de situació a 31 de desembre de 2013, el compte de resultats, 
I'estat de canvis en el patrimoni net, I'estat de fluxos d 'efectiu i la memoria conesponents a I'exercici 
anual acabat en aquesta data. EIs Patrons de la Fundació són responsables de la formulació deis 
comptes anuals de la Fundació, d'acord amb el marc normatiu d'infonnació financera aplicable a 
I'entitat (que s' dentifica a la nota 2.1 de la memoria adjunta) i, en particular, amb els principis i 
criteris comptables que hi conté. La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els 
esmentats comptes anuals en el seu conjunt, basada en el treball realitzat d'acord amb la normativa 
reguladora de I'activitat d'auditoria de comptes vigent a Espanya, que requereix I'examen, 
mitjan<;ant la realització de proves selectives, de I'evidencia justificativa deis comptes anuals i 
I'avaluació de si la seva presentació, els principis i criteris comptables utilitzats i les estimacions 
realitzades, estan d'acord amb el marc normatiu d ' informació financera que resulta d'aplicació. 

2. Segons la nostra opinió, els comptes anuals de I'exercici 2013 adjunts expressen, en tots els aspectes 
significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Fundació Joan Miró Centre 
d'Estudis d' Art Contemporani a 31 de desembre de 2013, així com deis resultats de les seves 
operacions i deIs seus fluxos d'efectiu corresponents a I'exercici anual finalitzat en aquesta data, de 
conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació i, en particular, 
amb els principis comptables en eH continguts. 
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Notes de la 
ACTlU Memoria 

ACTIU NO CORRENT: 

Immobllltzat inIB nglble- Nota 5 
Patents, llicéncies, mBl'tlUes i similBr3 
Aplicacions inlbrmatiques 
Immobililzat intangible en curs i acomptes 

Immobllltzat matertal- Nota~ 

OmstNcclons 
InstaHacions lecniques 
Milquinária 
Mobiliari 
Equips per a processaments d'informaci6 
Altre immobilitzat 

Séns del patrfmoni culbual- Nota 7 
Séns rT'IQb¡es 

Inverslonsflnanceresa "arg tennlnl~ Nota 9.1 
erectits a tercers 

Total a"ctlu no cOlT1!nt 

ACTIU CORRENT: 

Exlsténcles- Nota 10 
8éns destinats a les Bcti'-ilats 

U:!IUIr1S, patroclnadors I deutors de les activltats 
I litres comptes. cobrar- Nota 11 
Usuaris i deutors per \endes i prestació de seMis 
Alt'""s deutcn 
Personal 

Inversions flnanceres a curt termlnl. Nota 9.1 
Credits a tercers 
Altres 8etius finsneiel'S 

PeriodIfiClc:lon:; ¡ji cun tarmlnl 

Efectlu i altres actius IIqutds equiwtents-
Tresoreria 

Total actfu corrent 
TOTAL ACTIU 

FUNDACIÓ JOAN MIRÓ 

BALANC DE SITUACIO A 31 DE DESEMBRE DE 2013 
(Euros) 

3111212013 31/1212012 PATRlMONl NET I PASSIU 

PATRlMONI NET: 

981.28(J 1.078.950 Fans dota clonals-
916 1160 Fens dotaciona15 

865.393 997.825 
114971 79965 Reserves 

6.036.576 6.540.966 E.J;cedents d'e-xerclcls antl!riors.. 
3.215.794 3.295342 Excedents negatius exen::icis anleriors 
2.554.575 2.960.927 

5784 6577 Excedent de "exerc:lci (positiu O negatiu) 
79.376 84.032 

130.495 149.211 Subvenclons, donac.lons Illegats rebuts-
50.552 44.877 Subwncions, donacions i lIegals de capital 

28.460.528 28.460.528 Total patrimonl net 
28.460 ~28 28 .48(J.~28 

1.594.403 2.304.892 
1.594403 2.304.892 PASSIU NO CORRENT: 

Oeutes a l1arg tennini-
37.072.787 38.385.336 Deutes 8mb entitat! de cr9dit 

Alt'""s passius finance1'$ 

Total passiu no corrent 

437.715 488.677 
437.715 488.677 

PASSIU CORRENT: 
904.775 764.641 
370.196 350.448 Oeutes a curt termini-
528.111 400 000 DeuteJ 8mb entitats de erédil 

6468 4.093 Attres passius financers 

910.489 610.489 Credltors per actlvitats faltres comptesa pagar-
710.489 460.489 Prowi"dors 
200.000 150.000 Credilors wrls 

Personal (remunereeions pendents de pagament) 
91.629 111.972 Altrvs deutes 8mb les Administracions Públiques 

8eslretes de clients 
464.313 555.608 
464.313 555.8(J8 Periodificaclons a cun tennini 

2.808.921 2.521.287 Total passlu corrent 
39.851 .708 40.906.623 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 

Les Notes 1 a 22 descrites a la Memoria adjunta formen part integrant del balane¡:; de situaei6 a 31 de desembre de 2013 

", '" fJ) fJ) fJ) fJ) ~ fJ) ~ ~ ~ '" rt ~ ~ f1' (1\ <1' 

Notes de la 
MemOria 3111212013 3111212012 

Nofa 12 

27.790.722 27.790.722 
27790722 27.790 722 

1.720.523 1.720.523 

(149.721) (297.733) 
(149721) (297733) 

57.190 148.012 

5.093.224 5.537.0&3 
5093.224 5537.063 

34.511.938 34.898.587 

Nota 9.2 2.749.498 3.310.553 
1 750000 2200.000 

999498 1 110553 

2.749.498 3.310.553 

Nota 92 656.772 949.341 
450000 755000 
206772 194 341 

Nota 9.3 1.302.858 1.509 .467 
287890 295 142 
846388 779941 
123818 158105 

Nota 14 216535 254972 
28227 21307 

Nota 13 660.642 238.&75 

2.620.272 2.697.483 
39.881.708 40906.623 
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COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI2013 
(Euros) 

Notes de la 
Memoria 

Ingressosper les activltats- Nota 15.1 
Vendes 
Prestacions de seM!is 
Sub\encions oficial s a les actiloitats 
Allres sub\encions , donacions i lIegats incorporats al resultat de I'exercici 

Variació d'existéncies de productes acabats i en curs de fabricació 

Treballs realitzats per I'entltat per al seu actiu Nota 5 

Aprovlslonaments- Nota 15.2 
Consums de béns destinats a les actiloitats 
Consums de materies primeres i altres materies consumibles 
Deteriorament de béns destinats a les acti"'tats, primeres materies i 
allres apro"'sionaments Nota 10 

Altres Ingressos de les activitats- Nota 15.1 
Ingressos per arrendaments 
Ingressos accessoris i allres de gestió corrent 

Oespeses de personal- Nota 15.3 
Sous, salaris i assimilats 
Cárregues socials 

Altres despeses d'explotacló-
SeM!is exleriors Nota 15.4 
Tributs 
Perdues, deteriorament i wriació de proloisions per operacions 

de les actiloitats Nota 15.5 
Altres des peses de gestió corrent 

Amortitzacló de I'immobllltzat Notes 5 i 6 

Subvenclons, donacions i lIegats traspassats al resultat Notes 12.2 i 15.1 

Altres resultats 

RESULTAT O'EXPLOTACIÓ 

Ingressos financers- Nota 15.6 
De wlors negociables i altres instruments financers 

Despeses financeres-
Per deutes amb tercers Nota 15.6 

Diferencies de canvi 

RESULTAT FINANCER 

RESULTAT ABANS O'IMPOSTOS 
Impostos sobre beneficis 
RESULTAT DE L'EXERCICI 

Exercici 
2013 

6.949.922 
1.661 .176 
3558.837 
1 137.440 

592.469 

(96.662) 

-
(762.481) 
(787.827) 

(19.254) 

44.600 

505.358 
107.526 
397.832 

(2.581.802) 
(2.074.035") 

(507.767) 

(3.619.310) 
(3 ,61 9,447) 

6.858 

(3 ,160) 
(3.561) 

(888.924) 

593.839 

11.500 

112.540 

4.487 
4.487 

(58.620) 
(58.620) 

(1.217) 

(SS.3S0) 

57.190 
-

67.190 

Les Notes 1 a 22 descrites a la Memória adjunta formen part integrant del compte de resultats corresponent a I'exercici 2013 
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Exercici 
2012 

7.279.514 
1782.551 
3.329.002 
1.498.203 

669.758 

(56.634) 

79.965 

(879.631) 
(846,558) 

(16.300) 

(16.773) 

258.902 
67.569 

191 .333 

(2.481 .215) 
(1 .991 .986) 

(489.229) 

(3.888.653) 
(3.868.927) 

(8.562) 

(6.098) 
(5.066) 

(887,263) 

554.720 

261.564 

241 .269 

620 
620 

(80.366) 
(80.366) 

(13.511) 

(93.267) 

148.012 
-
148.012 
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FUNDACIÓ JOAN MIRÓ 

ESTAT DE CANVlS EN EL PATRIMONI NET DE L'EXERCICI2013 
Al ESTAT D'INGRESSOS I DES PESES RECONEGUTS 

(Euros) 

Noles de la 
Memoria 

RESULTAT DEL COMPTE DE RESULTATS (1) 

Ingressos I despeses imputats directament al patrimoni net 
- Subwncions, donacions i lIegats rebuls Nota 12.2 

TOTAL INGRESSOS 1 DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT EN EL PATRlMONI NET (11) 

Transferencles al comple de resultats 
- Subwncions, donacions i lIegats rebuls Nota 12.2 

TOTAL lRANSFERENCIES AL COMPTE DE RESUL TATS (11/) 

TOTAL INGRESSOS I DES PESES RECONEGUTS (1+11+111) 

Exercici 
2013 

57.190 

150.000 
150.000 

(593839) 
(593.839) 

(386.649) 

Les Notes 1 a 22 descrites a la Memoria adjunta formen par! integrant de I'estat d'ingressos i despeses 
reconeguls corresponent a I'exercici 2013 

Exerclcl 
2012 

148.012 

164.342 
164.342 

(554.720) 
(554.720) 

(242.366) 
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SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2011 
SALDO A L'INICI DE L'EXERCICi 2012 

Aplicació de I'excedent de I'exercici 2011 
Total ingressos i despeses reconeguts 

SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2012 
SALDO A L'INICI DE L'EXERCICI 2013 

Aplicació de I'excedent de I'exercici 2012 
Total ingressos i despeses reconeguts 

SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2013 

FUNDACIÓ JOAN MIRÓ 

ESTAT DE CANVlS EN EL PATRIMONI NET DE L'EXERCICI2013 
SI EST AT TOTAL DE CANVlS EN EL PATRIMONI NET 

(Euros) 

Excedents 
Exceden! de Fons dotacional Reserves d'exercicis 

an!eriors 
I'exercici 

27.790.722 1.720.523 (310.0401 12.307 
27.790.722 1.720.523 (310.040 12.307 

. 12.307 (12.307) . 148.012 
27.790.722 1.720.523 (297.733) 148.012 
27.790.722 1.720.523 (297.733 148.012 

. 148.012 (148.012) 
- - 57.190 

27.790.722 1.720.523 (149.721) 57.190 

Subvencions, 
donacions i 

lIegats rebuts 

5.927.441 
5.927.441 

. 
(390.378) 

5.537.063 
5.537.063 

(443.8391 
5.093.224 

Les Notes 1 a 22 descrites a la Memória adjunta formen part integrant de i'estattotal de canlois en el patrimoni net corresponent a I'exercici 2013 

TOTAL 

35.140.953 
35.140.953 

(242.366) 
34.898.587 
34.898.587 

(386.649) 
34.511.938 
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ESTAT DE FLUXOS O'EFECTlU DE L'EXERCICI2013 
(Euros) 

Notes de la 
Memoria 

FLUX OS O'EFECTIU OE LES ACTIVITATS O'EXPLOTACIÓ (1) 
Resultat de I'exercici abans d'impostos 
Ajustaments del resultat-

Amortització de l'Immobilitzat Notes 516 
Correccions valoratiws per deteriorament 
Subwncions traspassades Notes 12.2 1 15,1 
Ingressos finaneers Nota 15,6 
Despeses financeres Nota 15.6 

Canvls en el capital corrent-
Existéncies 
Deutors i altres comptes a cobrar 
Allres actius corrents 
Creditors i altres comptes a pagar 
Altres passius corrents 

Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació-
Pagaments d'interessos Nota 15.6 
Cobraments d'interessos Nota 15,6 

FLUXOS O'EFECTIU OE LES ACTIVITATS O'INVERSIÓ (11) 
Pagaments per inversions-

Immobilitzat intangible Nota 5 
Immobilitzat material Nota 6 

Cobraments per desinversions- Nota 9.1 
Crédits a tercers 

FLUXOS O'EFECTIU OE LES ACTIVITATS DE FINANCAMENT (111) 
Cobraments i pagaments per Instruments de patrimonl-

Subwncions, donaeions i lIegats rebuts Nota 12.2 
Cobraments i pagaments per Instruments de passiu financer-

DelA:>lució i amortitzaeió de deutes amb entitats de crédit 
DeIA:>!ució i amortització d'altres deutes 

AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS (1+11+111) 

Efectiu o equivalents a I'iniei de I'exercici 
Efectiu o equivalents al final de I'exereici 

Exercici 
2013 

192.985 
57.190 

308.179 
888.924 
(41 ,039) 

(593.839) 
(4.487) 
58.620 

(118,251) 
95.562 

(147 ,604) 
(179.657) 
(308.519) 

421.967 
(54.133) 
(58.620) 

4,487 

419.344-
(191.145) 

(58,473) 
(132672) 

610.489 
610.489 

(703.624) 
150.000 
150.000 

(853.624) 
(755000) 

(98.624) 

(91.295) 

555_608 
464.313 

Les Notes 1 a 22 descrites a la MemDria adjunta fOlTTlen part integrant de I'estat de fluxos 
d'efeetiu eorresponent a I'exercici 2013 
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Exercici 
2012 

366.497 
148.012 
435.160 
887.263 
22.871 

(554.720) 
(620) 

80.366 
(136.929) 

56.634 
366.713 
115.956 

(179.907) 
(496.325) 

(79.746) 
(80.366) 

620 

(260.401) 
(470.890) 

(95.754) 
(375.136) 

210.489 
210.489 

(42.626) 
164.342 
164.342 

(206.968) 
(206968) 
-

63.470 

492.138 
555.608 
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Fundació Joan Miró 

Memoria 
corresponent a I'exercici anual acabat 
el 31 de desembre de 2013 

1. Activitat de la Fundació 

La Fundació Joan Miró Centre d'Estudis d'Art Contemporani (en endavant, la "Fundació") és una fundació civil 
privada, subjecte a la L1ei 49/2002, de 23 de desembre, de régim fiscal de les entitats sense anim de lucre, i 
regida pels Estatuts i altres disposicions legals que Ii siguin d'aplicació sota el protectorat de la Generalitat de 
Catalunya. 

El seu domicili social actual és al Parc de Montju"lc, sen se número, de la ciutat de Barcelona. 

La Fundació es constituí el 7 d'abril de 1972, dedicada principalment a la difusió de I'obra de Joan Miró, a través 
de la col'lecció deis fons de la Fundació i d'exposicions d'art contemporani, com també la realització d'activítats 
complementaries com cicles de música, seminaris, espectacles infantils, activitats pedagógiques, etc. 

1.1 Activitats desenvo/upades durant /'exercici i gestió 

Durant I'any 2013 la Fundació Joan Miró ha seguit amb la línia marcada de posar en valor i donar difusió de 
la figura i I'obra de Joan Miró, així com presentar exposicions d'art contemporani en les seves sales i 
apostant per la creació més emergent en l'Espai 13. 

Pel que fa a I'obra de Joan Miró, les sales de la col·lecció permanent han seguit mostrant la important 
coJolecció d'obres del fundador. En I'espai destinat a les exposicions temporals, I'any va comen9élr amb 
I'exposició Explosió! El lIegat de Jackson Pollock que va restar oberta fins el 24 de febrer. Posteriorment, es 
va presentar Insomnia del 22 de marc; al 16 de juny. Durant el període estiuenc, del 2 de juliol al 24 de 
setembre, vam exhibir a les sales temporals I'exposició Joan Miró (obra grafica). Finalment, la darrera de les 
exposicions temporals que hem presentat ha estat Davant I'horitzó, patrocinada per la Fundación BBVA, que 
ha estat exposada en les sales de la Fundació des del 24 d'octubre. 

En les sales destinades a presentar I'art més emergent, s'hi ha pogut veure artistes emmarcats en dos 
cicles. El cicle corresponent al curs 2012-2013 Perplexitat, comissariat per David Armengol, amb els artistes 
Jordi Mitja, Gabriel Perícas, Julia Montilla, ArrietaNázquez i Samuel Labadie. I el cicle corresponent al curs 
2013-2014 Arqueologia preventiva, comissariat per Oriol Fontdevila, amb els artistes Oriol Vilanova, Lúa 
COderch, Lola Lasurt i Antonio Gagliano. 

Cal explicitar que tota la oferta d'exposicions permanents i temporals ha continuat comptant amb el suport de 
visites comentades i tallers que s'han ofert a infants de tots els cicles de I'educació obligatoria, així com a 
estudiants de cicle superior i a públic familiar i adult. 

També s'ha mantingut les propostes ubicades a l'Auditori de la Fundació Joan Miró com els espectacles 
infantils, concerts i activitats diverses relacionades amb la cultura en general i la contemporania en particular. 

5 
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1,2 Principals finan~adors i ajuts atorgats 

Els principals finanyadors públics a nivel! nacional de la Fundació durant I'any 2013 han estat, en primer !loe 
la Generalitat de Catalunya, segon !loe l'Ajuntament de Barcelona i en tercer !loe el Ministeri de Cultura . 

1.3 Informació sobre les persones usuaries o beneficiaries de les activitats, desglossant la ínformació 
per sexes i detallant I'impacte diferenciat d'aquestes activitats sobre homes i dones 

Les persones usuaries i beneficiaries de les activitats realitzades per la Fundació són, en última instancia, 
tota la societat. 

La Fundació no diferencia per raó de genere ja que els beneficiaris de la seva activitat son tota la població. 
Tampoc existe ix diferenciació per raó de genere en el personal de la Fundació. 

1.4 Informació sobre les accions dutes a terme per promoure condicions d'igualtat de tracte 
d'oportunitats entre dones i homes durant I'any 

La política de contractació de personal de la Fundació es basa únicament en la igualtat de tracte 
d'oportunitats ja que s'utilitzen criteris objectius d'igualtat i merit sense discriminar mai per raó de genere. 

2. Bases de presentació deis comptes anuals 

D'acord amb el que preveuen les Normes d'elaboració deis comptes anuals, en relació a la memoria, no 
s'inclouen ni complimenten aque!ls apartats en que la informació que s'hi sol 'licita no sigui significativa o 
aplicable. 

2.1lmatge fidel ; marc normatiu d'informació finan cera aplicable a la Fundació 

Els comptes anuals adjunts han estat obtinguts deis registres comptables de la Fundaci6 ¡ es presenten 
d'acord amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a la mateixa , de manera que mostren la 
imatge fidel del patrimoni, de la situació financera , deis resultats de la Fundacio i deis fluxos d'efectiu 
produns durant el corresponent exercici. En particular el marc normatiu d'informació flnancera aplicable a la 
Fundació és I'establert en: 

a) Codi Civil de Catalunya i la restant legislació mercantil. 

b) L/ei 4/2008 de 24 d'abril per a Associacions i Fundacions Catalanes. 

c) Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les 
associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya. 

d) Resolució de 26 de mare de 2013, de l'lnstitut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per la que 
s'aprova el Pla de Comptabilitat de petites i mitjanes entitats sense finalitats lucratives. 

e) Instruccions del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya entitats 
fiscalitzadores. 

f) La L/ei 49/2002 de 23 de desembre de Régim fiscal de les Entitats sense fins lucratius i deis incentius 
fiscals al mecenatge. 

g) La resta de normativa comptable espanyola i catalana que resulti d'aplicació. 

Aquests comptes anuals es sotmetran a I'aprovació de la Junta del Patronat, i s'estima que seran aprovats 
sense cap modificadó. Per altra banda, els comptes anuals de I'exercici anual acabat el 31 de desembre de 
2012 varen ser aprovats per la Junta del Patronat de la Fundació amb data 13 de mar<; de 2013. 

6 



2.2 Principis comptables no obligatoris aplicats 

No s'han aplicat principis comptables no obligatoris. Addicionalment, els Patrons han formulat aquests 
comptes anuals tot considerant la totalitat deis principis i normes comptables d'aplicació obligatoria que 
tenen un efecte significatiu en aquests comptes anuals. No hi ha cap principi comptable que, sent obligatori, 
hagi deixat d'aplicar-se. 

2.3 Aspectes crítics de la valora ció i estimació de la incertesa 

En I'elaboració deis comptes anuals adjunts s'han utilitzat estimacions realitzades pels Patrons de la 
Fundació per valorar alguns deis actius, passius, ingressos, despeses i compromisos que hi figuren 
registrats. Basicament aquestes estimacions es refereixen a: 

La vida útil deis actius intangibles i materials (vegeu la Nota 4.1 i Nota 4.3). 
L'avaluació de possible pérdues per deteriorament de determinats actius (vegeu la Nota 4.1 i Nota 4.3). 
El calcul del deteriorament deis crédits comercials (vegeu la Nota 4.5). 
El valor de mercat de determinats instruments financers (vegeu la Nota 4.5). 
El calcul de provisions (vegeu la Nota 4.9) 

Malgrat que aquestes estimacions s'han realitzat basant-se en la millor informació disponible al tancament de 
I'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2013, és possible que esdeveniments que puguin tenir lIoc en el 
futur obliguin a modificar-les (a I'al<;a o a la baixa) en els proxims exercicis, la qual cosa es realitzaria, si 
s'escau, de manera prospectiva. 

2.4 Comparació de la informació 

La informació continguda en aquesta memoria referida a I'exercici 2013 es presenta, a efectes comparatius 
amb la informació de I'exercici 2012. 

2.5 Agrupació de partides 

Determinades partides del balan~, del compte de pérdues i guanys, de I'estat de canvis en el patrimoni net i 
de I'estat de fluxos d'efectiu es presenten de forma agrupada per facilitar la seva comprensió, si bé, en la 
mesura que sigui significativa, s'ha inclos la informació desagregada a les corresponents notes de la 
memoria. 

2.6 Empresa en funcionament 

Aquests comptes anuals han sigut preparats d'acord amb el principi d'empresa en funcionament, que 
pressuposa que els actius i passius es realitzaran i liquidaran, respectivament, en el curs normal de les 
operacions. 

2.7 Canvis en criteris comptables 

Durant I'any 2013 no s'han produn canvis de criteris comptables significatius respecte als criteris aplicats a 
I'exercici 2012. 

2.7 Correcció d'errors 

En la elaboració deis comptes anuals abreujats adjunts, no s'ha detectat cap error significatiu que hagi 
suposat la re-expressió deis imports inclosos en els comptes anuals del exercici 2012. 
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3. Aplicació de I'excedent de I'exercici 

O'acord amb I'article 33 de la Llei de Fundacions, s'han de destinar al menys el 70% de les rendes i ingressos 
nets anuals que obtenen al compliment deis objectius fundacionals , i la resta s'ha de destinar o bé al 
compliment diferit de les finalitats o bé a incrementar la dotació. 

Aquesta aplicació es fa efectiva en el període de tres exercicis. 

La proposta de distribució de I'excedent de I'exercici formulada pel Patronat de la Fundació és la següent: 

Bases de repartiment Euros 

Excedent de I'exercici 57.190 
Total base de repartiment = Total ap licació 57.190 

Aplicació a Euros 

A compensació d'excedents negatius d' exercicis anteriors 57.190 
Total aplicació = Total base de repartiment 57.190 

4. Normes de registre i valoració 

Les principals normes de valoració utilitzades per la Fundació en I'elaboració deis seus comptes anuals per a 
I'exercici 2013, d'acord amb les establertes pel Pla General de Comptabilitat, han estat les següents: 

4.1lmmobilitzat intangible 

Els elements de I'immobilitzat intangible es valoren al cost d'adquisició o, en el seu cas, de producció. La 
Fundació amortitza el seu immobilitzat linealment en un període de deu anys en funció de la vida útil 
estimada per a cada actiu. 

La Fundació segueix el criteri de registrar en el compte de pérdues i guanys les despeses de treballs 
realitzats per I'empresa pel seu actiu en els que incorre al lIarg de I'exercici. Aquestes despeses s'activen 
quan es compleixen les següents condicions: 

Estiguin especificament individualitzats per projectes i el seu cost sigui clarament establert. 

Existeixin motius fundats per confiar en I'exit tecnic i en la rendibilitat económic-comercial del projecte. 

Si existeixen dubtes sobre I'exit tecnic o la rendibilitat económica del projecte, lIavors els imports registrats en 
I'actiu s'imputen directament al compte de perdues i guanys de I'exercici. 

A 31 de desembre de 2013 no existeixen indicis de deteriorament en I'immobilitzat intangible. 

4.2 Béns integrants del patrimoni históric i cultural 

Les obres d'art integrants de la col ·lecció estan valorades al preu de mercat de I'any 1999, amb un criteri 
conservador, havent aplicat el coeficient corrector corresponent per traduir aquest valor monetari de I'any 
1975, que va ser el moment en que la majoria de les obres de Joan Miró varen ser lliurades a la Fundació. 

No s'ha registrat cap deteriorament derivat de la depreciació d'aquests elements. 
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4.3lmmobilitzat material 

L'immobilitzat material es valora inicialment pel seu preu d'adquisició i posteriorment es minora per la 
corresponent amortització acumulada i les pérdues per deteriorament, si n'hi hagués. 

Els costos d'ampliació, modernització o millores que representen un augment de la productivitat, capacitat o 
eficiéncia, o un allargament de la vida útil deis béns, es capitalitzen com a major cost deis corresponents 
béns. 

Les des peses de conservació i manteniment es carreguen al compte d'explotació de I'exercici en qué es 
produeixen. 

La Fundació amortitza el seu immobilitzat material seguint el métode lineal, distribuint el cost deis actius 
entre els anys de vida útil estimada segons el detall següent: 

Anys de Vida útil 
estimada 

Construccions 50 
Instal ' lacions 10 
Maquinaria 10 
Mobiliari 10 
Equips per a Processos d'Infonnació 5 
Altre immobilitzat material 5 

A 31 de desembre de 2013 no existeixen indicis de deteriorament en I'immobilitzat material. 

La Fundació té concedida de l'Ajuntament una concessió des del maig de 1971, inicialment per un període 
de 50 anys de durada i ampliada al 2009 fins a 99 anys, en virtut de la qual gaudeix de I'ús del terreny i de 
I'edifici en que desenvolupa la seva activitat. La data de finalització d'aquesta concessió es maig del 2070. 

4.4 Arrendaments 

Els arrendaments es classifiquen com a arrendaments financers sempre que de les seves condicions es 
dedueixi que es transfereixen a I'arrendatari substancialment els riscos i beneficis inherents a la propietat de 
I'actiu objecte del contracte. Els altres arrendaments es classifiquen com a arrendaments operatius. 

Al 31 de desembre de 2013 i 2012 la totalitat deis arrendaments contractats per la Fundació són de caracter 
operatiu. 

Arrendadora 

Els ingressos i les des peses derivats deis acords d'arrendament operatiu es carreguen al compte de 
resultats en I'exercici en qué es meriten. 

Arrendataria 

Les des peses derivades deis acords d'arrendament operatiu es carreguen al compte de resultats en I'exercici 
en qué es meriten. 

Qualsevol cobrament o pagament que pugui realitzar-se en contractar un arrendament operatiu, es tractara 
com un cobrament o pagament anticipat que s'imputara a resultats al lIarg del període de I'arrendament, a 
mesura que es cedeixin o rebin els beneficis de I'actiu arrendat. 



4.5/nstruments financers 

4.5.1 Actius financers 

C/assificació 

Els actius financers que posseeix la Fundació corresponen a credits, imposicions a termini i partides a 
cobrar. Es tracta d'actius financers originats en la venda de béns o en la prestació de serveis per operacions 
de trafic de la Fundació, o els que, en no tenir un origen comercial, no siguin instruments de patrimoni ni 
derivats i els cobraments deis quals siguin de quantia fixa o determinable i no es negoci"in en un mercat 
actiu. 

Valoració 

Les inversions financeres es troben comptabilitzades pel cost d'adquisició, corregit pels deterioraments 
necessaris per depreciació, en cas d'excés de cost sobre el valor raonable al tancament de I'exercici. 

En particular, i respecte a les correccions valoratives relatives als deutors comercials i a altres comptes a 
cobrar, el criteri utilitzat per la Fundació per a calcular les corresponents correccions valoratives, si n'hi 
hagués, consiste ix en la dota ció anual deis saldos de certa antiguitat o ens els quals concorren 
circumstancies que permeten raonablement la seva classificació com de dubtós cobrament a partir d'un 
analisi individualitzal. 

Baixa d'actius 

La Fundació dóna de baixa els actius financers quan expiren o s'han cedit els drets sobre els f1uxos d'efectiu 
del corresponent actiu financer i s'han transferit substancialment els riscos i beneficis inherents a la seva 
propietat. 

En canvi, la Fundació no dóna de baixa els actius financers, i reconeix un passiu financer per un import igual 
a la contraprestació rebuda, a les cessions d'actius financers en les que es retingui substancialment els 
riscos i beneficis inherents a la propietal. 

4.5.2 Passius financers 

Són passius financers aquells debits i partides a pagar que té la Fundació i que s'han originat en la compra 
de béns i serveis per operacions de trafic de la Fundació, o també aquells que, sense tenir un origen 
comercial, no poden ser considerats com a instruments financers derivats. 

Els debits i partid es a pagar es valoren inicialment al valor raonable de la contra presta ció rebuda, ajustada 
pels costos de la transacció directament atribu"ibles. Amb posterioritat, aquests passius es valoren d'acord 
amb el seu cost amortitzat. 

La Fundació dóna de baixa els passius financers quan s'extingeixen les obligacions que els han general. 

4.6 Existéncies 

Les existencies es valoren al cost d'adquisició (cost mitja ponderat) o al valor de mercat, el menor, entenent 
com a valor de mercat el valor net de realització o de reposició. La Fundació efectua les oportunes 
correccions valoratives que en el seu cas fossin necessaries per obsolescencia o lenta rotació. 

4.7 Transaccions en moneda estrangera 

La moneda funcional utilitzada per la Fundació és I'euro. Conseqüentment, les operacions en altres divises 
diferents de I'euro es consideren denominades en moneda estrangera i es registren segons els tipus de 
canvi vigents a les dates de les operacións. 
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Al tancament de I'exercici, els actius i passius monetaris denominats en moneda estrangera es converteixen 
aplicant el ti pus de canvi en la data del balan9 de situació. Els beneficis o pérdues posats de manifest 
s'imputen directament al compte de resultats de I'exercici en qué es produeixen. 

4.8/mpostos sobre beneficis 

La Fundació, até s que no té anim de lucre, esta exempta de l'lmpost sobre Societats en aplicació de la 
normativa establerta a la Llei 49/2002 de régim fiscal de les entitats sense anim de lucre pel que fa als 
resultats i als increments de patrimoni relacionats amb el seu objecte social i les seves finalitats 
especifiques. No estan, en canvi, exempts d'aquests impostos els rendiments de capital obtinguts, els 
rendiments que es puguin derivar d'explotacions economiques no declarades exemptes per les autoritats 
fiscals i de la cessió d'ús del seu patrimoni, ni els increments de patrimoni que s'obtinguin deis bens no 
afectes al seu objecte social o finalitat específica. 

4.9 Provisions i contingencies 

Els Patrons de la Fundació en la formulació deis comptes anuals diferencien entre: 

a) Provisions: saldos creditors que cobreixen obligacions actuals derivades de successos passats, la 
cancel ·lació de les quals és probable que originin una sortida de recursos, pero que resulten 
indeterminats quant al seu import i/o moment de cancel·lació. 

b) Passius contingents: obligacions possibles sorgides com a conseqüi!ncia de successos passats, la 
materialització futura de les quals esta condicionada al fet que ocorri, o no, un o més esdeveniments 
futurs independents de la voluntat de la Fundació. 

Els comptes anuals recullen totes les provisions respecte a les quals s'estimi que la probabilitat que s'hagi 
d'atendre I'obligació és major que en cas contrari. Els passius contingents no es reconeixen en els comptes 
anuals, sinó que s'informa sobre aquests a les notes de la memoria, en la mesura que no siguin considerats 
com a remots. 

Les provisions es valoren pel valor actual de la millor estimació possible de I'import necessari per cancel·lar 
o transferir I'obligació, tenint en compte la informació disponible sobre el succés i les seves conseqüéncies, i 
els ajustos que sorgeixin per I'actualització d'aquestes provisions es registren com una despesa financera 
conforme es va meritant. 

4.10 Provisions per a pensions i obligacions similars 

El balan9 de situació adjunt no mostra cap saldo inicial i final en aquests epígrafs. 

4.11 /ndemnitzacions per acomiadament 

D'acord amb la legislació vigent, la Fundació esta obligada al pagament d'indemnitzacions a aquells 
empleats amb els quals, sota determinades condicions, rescindeixi les seves relacions laborals. Per tant, les 
indemnitzacions per acomiadament susceptibles de quantificació raonable es registren com a des pesa a 
I'exercici en qué s'adopta la decisió de I'acomiadament i es crea una expectativa valida envers tercers. En els 
comptes anuals adjunts no s'ha registrat cap provisió per aquest concepte, ja que no estan previstes 
situacions d'aquesta naturalesa. 
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4.12 Subvencíons, donacíons í I/egats 

Per a la comptabilització de les subvencions, donacions i lIegats rebuts, la Fundació segueix els criteris 
següents: 

a) Subvencions, donacions i lIegats de capital no reintegrables: es valoren pel valor raonable de I'import o el 
bé concedit, en funció de si són de caracter monetari o no, i s'imputen a resultats en proporció a la 
dotació a I'amortització efectuada en el periode per als elements subvencionats o, si s'escau, quan es 
produeixi la seva alienació o correcció valorativa per deteriorament, a excepció de les rebudes de patrons 
que si es destinen específicament a aportació es registren directament en els fons propis i no 
constitueixen cap ingrés. 

b) Subvencions d'explotació: s'abonen a resultats en el moment en qué es concedeixen, excepte si es 
destinen a finan9ar déficit d'explotació d'exercicis futurs; en aquest cas s'imputaran en aquests exercicis. 
Si es concedeixen per finan9ar des peses específiques, la imputació es realitzara a mesura que es meritin 
les des peses financ;:ades. 

4.13 Ingressos í despeses 

Els ingressos i les des peses s'imputen en funció del criteri de meritació, és a dir, quan es produeix el corrent 
real de béns i serveis que aquests representen, amb independéncia del moment en qué es produeixi el 
corrent monetari o financer que se'n deriva. A conseqüéncia d'aquest criteri, els ingressos obtinguts amb 
cursos que es porten a terme totalment o parcialment durant I'exercici següent es periodifiquen en funció de 
la seva meritació. 

4.14 Classíficació entre correntí no corrent 

Un actiu o passiu corrent agrupa aquells elements que la Fundació espera vendre, consumir o realitzar al 
lIarg del cicle normal d'explotació, aquells altres als quals el seu venciment, alienació o realització s'espera 
que es produeixi en un any, els classificats com mantinguts per negociar, excepte els derivats a lIarg termini, 
i els efectiu i equivalents. La resta es classificara com no corrents. 

4.15 Impost sobre el Valor afegit 

La Fundació aplica la Regla de la Prorrata Especial donat que realitza, conjuntament, operacions que 
originen dret a deducció i altres que no li permeten exercitar aquest dret. Durant els exercicis 2013 i 2012, la 
prorrata definitiva ha estat del 43% i del 39%, respectivament. L'IVA suportat no dedu"ible es comptabilitza, 
en el seu cas, com major cost de I'immobilitzat, o com a despesa al compte de resultats de I'exercici. 
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5. Immobilitzat intangible 

El moviment produrt durant els exercicis 2013 i 2012 en els diferents comptes d'immobilitzat intangible i de les 
seves corresponents amortitzacions acumulades ha estat el següent: 

Exercici 2013 

Cost 31/12/2012 

Patents, llicencies, marques i similars 2.571 
Aplicacions infonnatiques 1.349.543 
Irnmobilitzat intangible en curs i acomptes 79.965 
Total cost 1.432.079 

Amortitzacions 31/12/2012 

Patents, lIicencies, marques i similars (1.411) 
Aplicacions infonnatiques (351. 718) 
Total amortitzacioDs (353.129) 

Totallrnmobilitzat Intangible 

Cost 
Amortitzacions 
Total Det 

Exercici 2012 

Cost 31/12/2011 

Patents, lIicencies, marques i similars 1.350 
Aplicacions infonnatiques 1.455.258 
Irnmobilitzat intangible en curs i acomptes -
Total cost 1.456.608 

Amortitzacions 31/12/2011 

Patents, lIicencies, marques i similars (1.142) 
Aplicacions infonnatiques (317.099) 
Total amortitzacions (318.241) 

Euros 
Addicions Baixes 31/12/2013 

- - 2.571 
23.467 - 1.373.010 
35.006 - 114.971 
58.473 - 1.490.552 

Euros 
Dotacions Baixes 31/12/2013 

(244) - (1.655) 
(155.899) - (507.617) 
(156.143) - (509.272) 

Euros 
31/12/2012 31/12/2013 

1.432.079 1.490.552 
(353.129) (509.272) 
1.078.950 981.280 

Euros 
Addicions Baixes 31/12/2012 

1.221 - 2.571 
14.568 (120.283) 1.349.543 
79.965 - 79.965 
95.754 (120.283) 1.432.079 

Euros 
Dotacions Baixes 31/12/2012 

(269) - (1.411) 
(154.902) 120.283 (351.718) 
(155.171) 120.283 (353.129) 
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Euros 
Total Immobilitzat Intangible 31 /12/2011 31 /12/201 2 

Cost 1.456.608 1.432.079 
Amortitzacions (3 18.241 ), (353.129) 
Total net 1.138.367 1.078.950 

Les addicions de I'immobilitzat intangible de I'exercici 2013 es corresponen , principalment, a adaptacions 
bestretes pel nou espai web de la Fundació i el projecte per la aplicació móbil "Play Miró". 

Les altes de I'exercici 2012 que es trobaven registrades en I'epígraf "Immobilitzat intangible en curs i acomptes" 
corresponien, principalment, al projecte "Cataleg Raonat", que consisteix en un cataleg d'obres d'art de Joan 
Miró que, a part de ser un inventari i classificar les obres amb les dades essencials, les descriu, documenta i 
comenta des d'un punt de vista técnic i crítico 

Al 31 de desembre de 2013 i 2012, el detall deis elements de I'immobilitzat intangible totalment amortitzats i en 
ÚS, és el següent: 

Euros 
Totallmmobilitzat Intangible 3 1/1 2/20 13 31/12/2012 

Propietat industrial 1.350 1.350 
Aplicacions informatiques 22.487 15.006 
Total net 23.837 16.356 

6. Immobilitzat material, exclosos els béns del patrimoni cultural 

El moviment produrt durant els exercicis 2013 i 2012 en els diferents comptes de I'immobilitzat material i de les 
seves corresponents amortitzacions acumulades ha estat el següent: 

Exercici 2013 

Euros 
Cost 31 /12/2012 Addicions Baixes 31/12/2013 

Construccions 4.437.314 16.421 - 4.453.735 
Instal ' lacions tecniques 5.413.668 126.292 - 5.539.960 
Maquinaria 10.947 321 - 11.268 
Mobiliari 351.597 23.854 - 375.451 
Equips per a processaments d'informació 693.755 43 .694 - 737.449 
Altre irnmobilitzat 220.166 17.807 - 237.973 
Total cost 11.127.445 228.389 - 11.355.836 
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Euros 
Amortitzacions 31/12/2012 Dotacions Baixes 31/12/2013 

Construccions (1.141.972) (95.969) - (1.237.941) 
Instal·lacions tecniques (2.452.739) (532.646) - (2.985.385) 
Maquinaria (4.370) (1 .114) - (5.484) 
Mobiliari (267.565) (28.510) - (296.075) 
Equips per a processaments d'infonnació (544.544) (62.410) - (606.954) 
Altre immobilitzat (175.289) (12.132) - (187.421) 
Total amortitzacions (4.586.479) (732.781) - (5.319.260) 

Euros 
Total Immobilitzat Material 31/12/2012 31/12/2013 

o 
Cost 11.127.445 11.355.836 
Amortitzacions (4.586.479) (5.319.260) 
Total net 6.540.966 6.036.576 

Exercici 2012 

Euros 
Cost 31/12/2011 Addicions Baixes 31/12/2012 

Construccions 4.403.793 33.521 - 4.437.314 
Instal·lacions tecniques 5.349.834 257.465 (I93.631) 5.413.668 
Maquinaria 10.947 - - 10.947 
Mobiliari 714.979 15.382 (378.764) 351.597 
Equips per a processaments d'infonnació 723.429 35.737 (65.411 ) 693.755 
Altre immobilitzat 187.133 33.033 - 220.166 
Total cost 11.390.115 375.136 (637.806) 11.127.445 

Euros 
Amortitzacions 31/12/2011 Dotacions Baixes 31/12/2012 

Construccions (1.047.297) (94.675) - (l.l41.972) 
lnstal·lacions tecniques (2.118.508) (527.862) 193.631 (2.452.739) 
Maquinaria (3.275) (1.095) - (4.370) 
Mobiliari (615.832) (30.497) 378.764 (267.565) 
Equips per a processaments d'infonnació (544.890) (65.065) 65.411 (544.544) 
Altre immobilitzat (162.391) (12.898) - (175.289) 
Total cost (4.492.193) (732.092) 637.806 (4.586.479>-
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Euros 
Total Irnmobilitzat Material 31/12/20 11 31/12/2012 

Cost 11.390.115 11.127.445 
Amortitzacions (4.492.193) (4.586.479) 
Total net 6.897.922 6.540.966 

Les addicions més significatives de I'exercici 2013 i 2012 corresponen a inversions realitzades per a reformar les 
instal 'lacions de la Fundació, entre els quals podem destacar les realitzades en l'Auditori i el restaurant, com la 
construcció de rampes i la reforma de la cuina, entre d'altres. 

AI31 de desembre de 2013 i 2012, els elements de I'immobilitzat material totalment amortitzats i en ús són els 
següents: 

Euros 
Total Irnmobilitzat Material 31/12/2013 31/12/2012 

Instal ' lacions tecniques 350.993 98.348 
Mobiliari 124.934 56.306 
Equips processos d'informació 409.934 361.563 
Altre immobilitzat 164.775 151.161 
Total Det 1.050.636 667.378 

A 31 de desembre de 2013 i 2012 no existeixen indicis que ens portin a pensar que s'ha d'efectuar un 
deteriorament en els actius de la Fundació. 

La política de la Fundació és formalitzar polisses d'assegurances per cobrir els possibles riscos als quals estan 
subjectes els diversos elements del seu immobilitzat material. Al tancament de I'exercici anual acabat el 31 de 
desembre de 2013 i 2012 no existia déficit de cobertura relacionat amb aquests riscos. 

7. Béns del patrimoni cultural 

El saldo a 31 de desembre de 2013 i 2012 és de 28.460.528. 

No s'ha registrat cap deteriorament per possible depreciació d'aquests elements ni deteriorament per a 
reparacions i conservació de béns del patrimoni historie i cultural. 

No hi ha altra circumstancia de caracter substantiu que afecti els béns del patrimoni historie i cultural i que no 
s'hagi posat de manifest en aquesta nota o en les Normes de Valoració. 

La política de la Fundació és formalitzar polisses d'assegurances per cobrir els possibles riscos als quals estan 
subjectes els diversos elements del seu patrimoni cultural. Al tancament de I'exercici anual acabat el 31 de 
desembre de 2013 i 2012 no existia déficit de cobertura relacionat amb aquests riscos. 
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8. Arrendaments operatius 

Arrendadora 

Al tancament de I'exercici 2013 i 2012, la Fundació té contractades amb els arrendataris les següents quotes 
d'arrendament mínímes, d'acord amb e/s actua/s contractes en vigor, sense tenir en compte la repercussió de 
despeses comunes, increments futurs per IPC, ni actualitzacions futures de rendes pactades contractualment: 

Arrendaments Euros 
Operatius Valor Nominal 

Quotes Mínimes 2013 2012 

Menys d'un any 34.657 34.377 
Entre un i cinc anys 138.628 137.508 
Total 173.285 171.885 

En la seva posició d'arrendador, el contracte d'arrendament operatiu que té la Fundació al tancament de 
I'exercici 2013 és el I/oguer del negoci de bar i restaurant que ofereix la Fundació al seus visitants en horari 
d'obertura al públic. 

9. Instruments financers 

9.1 Actius financers 

Immobílifzat financer 

El saldo deis comptes de I'epígraf "Inversíons financeres a lIarg termini" al tancament deis exercicis 2013 i 
2012 és el següent: 

Euros 
Categories 31/12/2013 3 J /12/2012 

Préstecs i partid es a cobrar -
Credits a lIarg termini 1.594.403 2.304.892 

Total 1.594.403 2.304.892 

Els credits a lIarg termini corresponen als següents conceptes: 

Compte a cobrar amb la Generalitat de Catalunya per la subvenció de 2.000.000 euros atorgada per fer 
front a un préstec formalitzat amb una entitat bancaria al 2009 per a la realització de reformes a les 
instaHacions de la Fundació (vegeu la Nota 9.2) . L'import de deute restant amb I'entitat bancaria i I'import 
pendent de cobrament a lIarg termini de la Generalitat a data de tancament és de 1.500.000 euros 
(1 .700.000 euros al tancament de I'exercici 2012). 

Compte a cobrar amb la Fundació Col/serola per import de 94.403 euros (104.892 euros al tancament de 
I'exercici 2012), associat al préstec concedit pel Ministeri d'lndústria per la realització del "Pla Avanza" 
(vegeu la Nota 9.2). 
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El compte a cobrar amb la Generalitat de Catalunya per la subvenció de 2.000.000 euros atorgada per fer 
front a un préstec formalitzat amb una entitat bancaria al 2005 per a la realització d'inversions a les 
instal ' lacions de la Fundació per un import de 500.000 euros al tancament de I'exercici 2012 (vegeu la 
Nota 9.2), s'amortitzara anticipadament durant I'exercici 2014. Per aquest motiu, han sigut rec/assificats a 
I'epígraf "Inversions financeres a curt termini" del balanv adjunt els 250.000 euros amb venciment 2014 i 
els 250.000 euros amb venciment 2015. 

Inversions financeres a curt fermini 

El saldo deis comptes de I'epígraf "Inversions financeres a curt termini" al tancament deis exercicis 2013 i 
2012 és el següent: 

Euros 

Categories 31/12/2013 31/12/2012 

Préstecs j partides a cobrar-
Credit a curt tennini 710.489 460.489 
Diposits constitui"ts a curt tennini 200.000 150.000 

Total 910.489 610.489 

Els credits a curt termini corresponen als següents conceptes: 

Compte a cobrar amb la Generalitat de Catalunya per un import de 500.000 euros d'acord amb la 
reclassificació descrita a I'epígraf "Immobilitzat fiMncer" anterior. 

Compte a cobrar amb la Generalitat de Catalunya per la subvenció de 2.000.000 euros atorgada per fer 
front a un préstec formalitzat amb una entitat bancaria al 2009 per a la realització de reformes a les 
instal'lacions de la Fundació(vegeu la Nota 9.2). L'import de deute restant amb /'entitat bancaria i I'import 
pendent de cobrament a curt termini de la Generalitat a data de tancament és de 200.000 euros. 

Compte a cobrar amb la Fundació Col/serola per import de 10.489 euros, associat al préstec concedit pel 
Ministeri d'lndústria per la realització del "Pla Avanza" (vegeu la Nota 9.2). 

Els dipósits constitu"its a curt termini han estat formalitzats durant el 2013 per un períade de 3 mesas. 

9.2 Passius financers 

Deufes a lIarg termini 

El saldo deis comptes de /'epígraf "Deutes a I/arg termini" al tancament deis exercicis 2013 i 2012 és el 
següent: 

Euros 

Categories 31/12/2013 31/12/2012 

Deutes amb entitats de credit 1.750.000 2.200.000 
Altres deutes a lIarg tennini 999.498 1.110.553 
Total 2.749.498 3.310.553 
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Els deutes a lIarg termini corresponen als següents conceptes: 

Durant I'exercici 2005 la Fundació va obtenir un préstec per import de dos milions d'euros amb venciment 
20 de desembre de 2015 i a un tipus d'interes inicial del 2,661%. En relació a aquest préstec, la 
Generalitat de Catalunya va atorgar una subvenció a la Fundació per un import equivalent al préstec 
indicat, de manera que la Fundació cobrara aquesta subvenció d'acord amb els imports i terminis 
d'amortització establerts pel préstec. Aquesta subvenció es troba comptabilitzada dins I'epígraf 
"Subvencions, donacions i lIegats rebuts" i al corresponent compte a cobrar dins I'epígraf "Inversions 
financeres a lIarg termini" i "Inversions financeres a curt termini" (vegeu la Nota 9.1). El deute a lIarg 
termini a data de tancament és de 250.000 euros. 

Durant I'exercici 2009 la Fundació va obtenir un préstec per import de dos milions d'euros amb venciment 
3 de setembre de 2022 i un tipus d'interes inicial de Euribor + 2,50%. En relació a aquest préstec, la 
Generalitat de Catalunya va atorgar una subvenció a la Fundació per un import equivalent al préstec 
indicat, de manera que la Fundació cobrara aquesta subvenció d'acord amb els imports i terminis 
d'amortització establerts pel préstec. Aquesta subvenció es troba comptabilitzada dins I'epígraf 
"Subvencions, donacions i lIegats rebuts" i al corresponent compte a cobrar dins I'epígraf "Inversions 
financeres a lIarg termini" (vegeu la Nota 9.1). Aquest préstec tenia carencia d'amortizació de capital fins 
el 3 de setembre de 2012. El deute a lIarg termini a data de tancament és de 1.500.000 euros. 

Durant I'exercici 2008 la Fundació va rebre un préstec per import de 1.332.664 euros amb venciment el 
23 de novembre de 2023, a un tipus d'interes zero per part del Ministeri d'lndústria, per al 
desenvolupament del "Pla avanza" que consisteix en un paquet d'inversions per al desenvolupament de 
continguts informatics sobre I'obra de Joan Miró amb caracter educatiu. Aquest préstec es registra en 
I'epígraf "Deutes a lIarg termini" i "Deutes a curt termini" per import de 999.498 i 111 .055 euros, 
respectivament, atenent al seu calendari d'amortització. De la totalitat del préstec rebut a la Fundació 
Miró, li corresponen 1.206.794 euros. Els 125.870 euros restants són per la Fundació ColIserola. La 
Fundació Miró és la responsable del retornament de la totalitat del préstec al Ministeri, així com de la 
recuperació de la part otorgada a la Fundació ColIserola. Aquest préstec es troba comptabilitzat dins 
I'epígraf "deutes a lIarg termini", i al corresponent compte a cobrar per la part de la Fundació ColIserola a 
I'epígraf "Immobilizat financer" (vegeu la Nota 9.1). 

El venciment per anys deis préstecs a lIarg termini és el següent: 

Exercici 2013 

Euros 
2019 i 

Concepte 2015 2016 2017 2018 següents Total 

Préstec BBV A 250.000 - - - - 250.000 
Préstec BBV A 200.000 200.000 200.000 200.000 700.000 1.500.000 
Préstec Pla Avanza 111.055 111.055 111.055 111.055 555.278 999.498 
Total 561.055 311.055 311.055 311.055 ].255.278 2.749.498 

7~ / rrc 
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Exercici 2012 

Euros 
2018 i 

Concepte 2014 2015 2016 2017 següents Total 

Préstec BBV A 250.000 250.000 - - - 500.000 
Préstec BBVA 200.000 200.000 200.000 200.000 900.000 1.700.000 
Préstec Pla Avanza 111.055 111.055 111.055 111.055 666.333 1.110.553 
Total 561.055 561.055 311.055 311.055 1.566.333 3.310.553 

Deutes a cun termini 

El saldo deis comptes de I'epígraf "Deutes a curt termini" al tancament deis exercicis 2013 i 2012 és el 
següent: 

Euros 

Categories 31/12/2013 31/1212012 

Deutes amb entitats de credit 450.000 755.000 
Altres deutes a curt tennini 111.055 111.055 
Provei"dors d'immobilitzat 95.717 83.286 
Total 656.772 949.341 

El saldo del préstec correspon a la part a curt termini deis préstecs de dos milions atorgats en I'exercici 2005 
i 2009, respectivament, així com una pólissa de crédit amb un límit de 500.000 euros i sense import disposat 
a data de tancament de I'exercici 2013 (import disposat de 305.000 euros a 31 de desembre del 2012). 

El saldo de "Altres deutes a curt termini" corres pon a la segona amortització del préstec atorgat pel Ministeri 
d'lndústria durant el 2008. 

9.3 Creditors comercials i altres comptes a pagar 

El saldo deis comptes de I'epígraf "Creditors comercials i altres comptes a pagar" al tancament deis exercicis 
anual acabats el31 de desembre de 2013 i 2012 és el següent: 

Euros 
Categories 31/12/2013 31/12/2012 

Provei"dors 287.890 295.142 
Creditors diversos 646.388 779.941 
Remuneracions pendents de pagament 123.8]8 158.105 
Altres deutes amb administracions públiques (Nota 14) 216.535 254.972 
Bestretes de clients 28.227 21.307 
Total 1.302.858 1.509.467 

Cap deis anteriors deutes detallats estan subjectes a cap tipus de garantia real. 
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9.4/nformaeió sobre natura/esa i e/ nivell de rise de/s instruments finaneers 

La gestió deIs riscos financers de la Fundació esta centralitzada en la Direcció Financera i en el patronat, els 
quals tenen establerts els mecanismes necessaris per controlar l'exposició a les variacions en el tipus 
d'interes i tipus de canvi, com també als riscos de credit i liquiditat. Tot seguit s'indiquen els principals riscos 
frnancers que tenen impacte a la Fundació: 

a) Risc de crédit: 

Amb caracter general la Fundació manté la seva tresoreria i actius Iíquids equivalents en entitats frnanceres 
d'elevat nivell cred itici. Aquests excedents de tresoreria han meritat al lIarg de I'any interessos a un tipus 
d'interés de mercat referenciat al Euribor. 

b) Risc de liquiditat: 

Per tal d'assegurar la liquiditat i poder atendre tots els compromisos de pagament que es deriven de la seva 
activitat, la Fundació disposa de tresoreria i imposicions a termini suficients, que es mostren al seu balan~, 
fet que no fa necessari obtenir frnan~ament addicional de tercers. 

c) Risc de mercat (inclou tipus d'interés i tipus de canvi) : 

La Fundació no té risc de tipus d'interes, donat que els préstec formalitzats que meriten interessos són 
compensats per la Generalitat de Catalunya (vegeu les Notes 9.2 i 9.3). 

La Fundació no disposa d'instruments financers (assegurances de canvi) que redueixin les diferéncies de 
canvi per transaccions en moneda estrangera, i per tant esta exposada a fluctuacions de tipus de canvi 
d'aquestes divises, pero es considera que el risc per aquest concepte no és significatiu. 

10. Existencies 

El detall de les existencies. netes de deteriorament, a 31 de desembre de 2013 i 2012 és el següent: 

Euros 
31/12/2013 31/12/2012 

Postals, catitlegs i cartells 55.329 144.695 
Llibres 55 .627 69.687 
Textil i de la llar 108.700 110.822 
Obra grafica 113.653 59.093 
Papereria 45.116 44.057 
Altres existfmcies 59.290 60.323 
Total 437.715 488.677 

El moviment de les correccions valoratives per deteriorament a I'epígraf "Existencies" del balan~ l de situació 
adjunt ha estat el següent: 

Exercici 2013 

Saldo inicial Addicions Reversions Saldo final 
Deteriorament d'existenCÍes (551 .645) - 44.600 (507.045) 
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Exercici 2012 

Saldo inicial Addicions Saldo final 
Deteriorament d'existencies (534.872) (16.773) (551.645) 

La reversió de les correccions valoratives registrades al 2013 han estat motivades per I'antiguitat d'alguns 
productes que ven la Fundació, els quals han sigut destrüits i donats de baixa de I'actiu . Les correccions 
valoratives registrades al2012 varen ser motivades per I'antiguitat d'alguns productes que ven la Fundació. 

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

El detall de les comptes a cobrar al tancament de I'exercici 2013 i 2012, es el següent: 

Euros 
Categories 31/12/2013 31/12/2012 

Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 370.196 350.448 
Altres deutors 528.111 400.000 
Personal 6.468 4.093 
Total 904.775 754.541 

El saldo de I'epígraf d' "Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis" correspon, principalment, al conveni 
signat amb Sakip Sabanci Museum per dur a terme una exposició d'obres de Joan Miró a Estambul i a la 
col'laboració del quart trimestre amb ArTicket i Barcelona Cardo 

D'altra banda, en I'epigraf "Altres deutors" s'hi registren totes aquelles subvencions i/o donacions d'organismes 
públics pendents de rebre. Al tancament deis exercicis 2013 i 2012, la Fundació té registrada un compte a 
cobrar amb la Generalitat de Catalunya per import de 228 i 250 milers d'euros, respectivament, mentre que amb 
l'Ajuntament de Barcelona 300 i 150 milers d'euros, respectivament. 

12. Patrimoni net i fons propis 

12.1 Fons dotacional 

Donat el seu objecte fundacional i el seu caracter no lucratiu, la Fundació no té capital social ni, en 
conseqüéncia, accions o qualsevol títol representatiu del seu patrimoni. 

12.2 Subvencions, donacions i lIegats rebuts 

En I'epigraf "Subvencions, donacions i IIegats rebuts", la Fundació registra les subvencions de capital no 
reintegrables associades a I'adquisició d'immobilitzat intangible i material, que s'imputen a resultats en 
relació a la vida útil del elements de I'immobilitzat associats a aquest concepte i, per tant, a la seva dotació a 
l' amortització. 

La informació sobre les subvencions, donacions i IIegats rebuts per la Fundació, les quals formen part del 
Patrimoni Net, així com deis resultats imputats en el compte de pérdues i guanys procedents de les 
mateixes, és la següent: 
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Exercici 2013 

Euros 
Traspassos a 

Compte 
Saldo Inicial Augments Resultats Saldo Final 

Ajuntament de Barcelona 590.975 150.000 (72.031) 668.944 
Diputació de Barcelona 298.307 - (22.068) 276.239 
Ministeri de Cultura 1.117.407 - (53.270) 1.064.137 
Generalitat de Catalunya 2.835.332 - (433.470) 2.401.862 
Altres 695.042 - (13.000) 682.042 
Total 5.537.063 150.000 (593.839) 5.093.224 

Exercici 2012 

Euros 
Traspassos a 

Compte 
Saldo Inicial Augments Resultats Saldo Final 

Ajuntament de Barcelona 459.546 164.342 (32.913) 590.975 
Diputació de Barcelona 320.374 - (22.067) 298.307 
Ministeri de Cultura 1.170.676 - (53.269) 1.117.407 
Generalitat de Catalunya 3.268.803 - (433.471) 2.835.332 
Altres 708.042 - (13.000) 695.042 
Total 5.927.441 164.342 (554.720) 5.537.063 

La Fundació ha complert amb les condicions associades a les subvencions atorgades , 

13. Periodificacions a curt termini 

El saldo registrat en aquest epígraf al tancament de I'exercici 2013 i 2012 correspon, principalment, a 
subvencions de capital de l'Ajuntament de Barcelona pendents de realitzar per import de 300 i 150 milers 
d'euros, respectivament. 

14. Administracions Públigues i situació fiscal 

La composició deis saldos corrents amb les Administracions públiques creditores és la següent: 

Euros 
31/12/2013 31/12/2012 

Organismes de la Seguritat Social creditors 51.682 46.272 
Impost sobre el Valor Afegit 16.745 72.789 
Impost sobre la renda de les persones fisiques 148.108 135.911 
Total 216.535 254.972 
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La Fundació esta subjecta al regim fiscal establert a la Llei 49/2002. Per aplicació d'aquesta Llei la majoria de 
les rendes de la Fundació estan exemptes de l'lmpost sobre Societats. El tipus aplicable sobre les rendes que 
en el seu cas obtingui la Fundació i que, de conformitat amb la normativa vigent, estarien subjectes a aquest 
Impost sense que fos aplicable cap exempció es del 10%. 

La Fundació aplica la Regla de la Prorrata Especial dona! que realitza, conjuntament, operacions que originen 
dret a deducció i allres que no lI permelen exercitar aquest dret. Durant I'exercici 2013, la prorrata definitiva ha 
estat del 43%. L' IVA suportat no deduIble es complabilitza , en el seu cas, com major cosl de I'immobilltzal, o 
com a despesa al compte de resultats de l'exerc/cL La Fundació lé oberts a verificació les declaracions de lots 
els impostos als que es troba subjecta per als últims cinc exercicis. Aquestes declaracions no es poden 
considerar definitIves fins la seva veríficació per les autorltats fiscals o f1ns que es produeixi la seva prescrlpció, 
una cop transcorreguts quatre anys des de la data de finalització del lermini legal per la se va presentació. 

El Patrons de la Fundació consideren que s'han practíca! adequadament les liquídacions deis esmentats 
impostos, per la qual cosa , en cas que sorgiss in discrepancies en la interpretació de la normativa vigent pel 
tractament fiscal atorgat a les operacions, els eventuals passíus resultants, en cas de materíalítzar-se, no 
afectaríen de manera significativa als comptes anuals adjunts. 

15. Ingressos i des peses 

{ 

--

15.1 Ingressos per les activitats 

El detall deis epígrafs "Ingressos per les actívitats", "Altres ingressos de les actívítats" í "Subvencions, 
donacions i lIegats traspassats al resultat" del compte de resultats adjunt corresponent als exercicis 2013 í 
2012, presenta la composicíó següent: 

Euros 
2013 2012 

Subvencions: 
Instítucíonals 1.137.440 1.498.203 
Subvencíons de capítal 593.839 554.720 
Per a activitats especifiques 592.469 669.758 

Total 2.323.748 2.722.681 

Ingressos d'explotació: 
Visitants a les exposicions 3.558.837 3.329.002 
Venda llibreria i objectes de regal 1.661.176 1.782.511 
Drets de préstec d'exposicions 314.010 141 .679 
Arrendament i cessió d'espais 107.526 67.569 
Altres 83.822 49.694 

Total 5.725.371 5.370,455 

En relació al desglossament deis ingressos per mercats geografics, el 90,38% deis ingressos registrats al 
2013 són de procedencia nacional (97,70% a I'exercici 2012). 
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15.2 Aprovisionaments 

La composició de la partida "Aprovisionaments" és la següent: 

Euros 
Aprovisionaments 2013 2012 

Consums de mercaderies 787 .827 846.558 
Compres d'altres aprovisionaments 19.254 16.300 
Deteriorament de béns destinats a les activitats (Nota 10) (44.600) 16.773 
Total 762.481 879.631 

En relació al desglossament de les compres per mercats geografics, el 89,07% de les compres registrades 
al2013 són de procedencia nacional (88,23% a I'exercici 2012) . 

15.3 Despeses de personal 

La composició de I'epígraf "Despeses de personal" és la següent: 

Euros 
2013 2012 

Sous i Salaris i assimilats 2.074.035 1.991.986 
Seguretat Social a cé'mec de la Fundació 507.767 482.151 
Altres des peses socials - 7.078 
Total 2.581.802 2.481.215 

15.4 Altres despeses d'explofació 

La composició de I'epígraf "Serveis exteriors" és la següent: 

Euros 
2013 2012 

Arrendaments i crmons 26.325 1.500 
Reparació i conservació 498.934 456.603 
Serveis professionals independents 513.107 506.192 
Transports 5.106 5.673 
Primes d'assegurances 134.311 134.230 
Serveis bancaris 33.335 42.528 
Publicitat, propaganda i relacions públiques 91.403 120.758 
Subministraments 276.186 278.767 
Personal extem 519.324 629.739 
Exposicions temporal s 893.800 1.289.717 
Exposició permanent 29.010 16.387 
Despeses associades a altres activitats cultural s 316.259 236.221 
Yiatges i desplayaments 22.219 18.094 
Altres despeses 260.128 132.518 
Total 3.619.447 3.868.927 
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15.5 Pérdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials 

El moviment de la partida "Pérdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials" és el 
següent: 

Euros 
2013 2012 

Saldo Inicial 69.694 63.596 
Dotació a la provisió 4.158 8.498 
Aplicació a la provisió (998) (2.400) 
Cancel ' lació a la provisió - -
Saldo final 72.854 69.694 

15.6 Resultats financers 

L'import deis ingressos financers registrats durant I'exercici per naturalesa han estat els següents: 

Euros 
2013 2012 

Ingres~os: 

lngressos financers per imposicions a termini 4.335 -
Altres ingressos financers 152 620 
Total 4.487 620 

L'import de les des peses financeres per naturalesa registrades durant I'exercici han estat els següents: 

Euros 
2013 2012 

Despeses: 
Despeses financeres pels deutes bancaris 58.029 79.793 
Altres despeses fmancers 591 573 
Total 58.620 80.366 
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15.7 Moneda estrangera 

El detall deis saldos i transaccions en moneda estrangera més significatius, valorats al tipus de canvi de 
tancament i tipus de canvi mitja, respectivament, són els següents: 

Euros 
2013 2012 

Saldos: 
Dólars - 9.620 
Lliures esterlines 585 6.303 
Corona sueca - 443 

Transaccions: 
Serveis rebuts 194.026 280.103 

16. Retribució i altres prestacions a la Junta del Patronat i Alta Direcció 

16.1 Patronat 

Els membres del Patronat de la Fundació no han percebut cap mena de retribució per I'exercici de les 
funcions própies del seu carrec sota cap concepte ni per altres serveis. Tampoc tenen concedit cap 
avanc;:ament o crédit. Addicionalment durant els exercicis 2013 i 2012 no s'han meritat des peses 
relacionades, compromisos de pensions, pólisses d'asseguranc;:a o altres compromisos. 

En la reunió de Patronat celebrada el 28 de novembre de 2012, es va nomenar a la directora de la Fundació 
Joan Miró nova membre del Patronat. 

16.2 Alta D;recc;ó 

L'alta direcció, format per dues persones, de les quals una d'elles forma part de la Junta de Patronat de la 
Fundació, ha percebut 216.302 euros (208.224 euros al 2012) per I'exercici de les seves funcions. No s'han 
meritat des peses relacionades ni tampoc s'ha concedit cap avanc;:ament de crédit. 

( 
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17. Membres de I'organ de govern 

La eomposieió deis membres de la Junta del Patronat al 31 de desembre de 2013 és la següent: 

Membre Carree Órgan 
Eduard Castellet President emerit Títol particular 
Jaume Freixa President Títol particular 
Joaquim de Nadal Vicepresident Títol particular 
J osep M. Coronas Secretari Títol particular 
Frederic Amat Vocal s Títol particular 
Pere Jaume Borrell Vocals Títol particular 
Marta Clari Vocals Ajuntament de Barcelona 
Lola Femández Vocal s Títol particular 
Joan Gardy Artigas Vocal s Títol particular 
Kazumasa Katsuta Vocals Títol particular 
Daniel Lelong Vocal s Títol particular 
Jaume Ciurana L1evadot Vocal s Ajuntament de Barcelona 
Enrique Varela Vocals Ministerio de Cultura 
Eva Prats Vocal s Títol particular 
Joan Punyet Miró Vocals Títol particular 
Maria Angels Torras Vocals Generalitat de Catalunya 
CarIes Usandizaga Vocals Títol particular 
Francesc Vicens Vocals Títol particular 
Joan Pluma Vilanova Vocal s Generalitat de Catalunya 
Caries V iladas Vocals Títol particular 
Rosa Maria Malet Vocals Títol particular 
Odette Vifias Vocal s Títol particular 
Robert Lubar Vocal s Títol particular 
Sara Puig Alsina Vocals Títol particular 

18. Informació sobre medi ambient 

Ateses les activitats a les quals es dedica la Fundació, aquesta no té responsabilitats, despeses, actius ni 
provisions o contingencies de naturalesa mediambiental que puguin ser significatius en relació amb el patrimoni, 
la situació financera i els resultats de la Fundació. Per aquest motiu, no s'inclouen els desglossaments 
específics en aquesta memoria. 

Aplicació d'elements patrimonials i d'ingressos a finalitats estatutaries 

Tal i com es descriu en la Nota 4.2 de la present Memoria, el balanc; de situació adjunt inclou dins de I'epígraf 
"Béns del patrimoni historie i cultural" les obres d'art integrants de la col'lecció Joan Miró que varen ser lliurades 
a la Fundació i que formen part deis "Fons dotacionals". S'inclou dins d'aquest epígraf el fons d'obres de Joan 
Miró, entre pintures, escultures, obra grafiea, téxtils, \libres de bibliófil, etc., presents, en bona part, a les sales 
d'exposició permanent per a gaudi del públic de la Fundació. 

La Fundació ha complert amb les condicions associades als ingressos obtinguts i a les subvencions atorgades, 
de manera que es complira el termini de 3 anys per aplicar com a mínim el 70% deis ingressos a les activitats 
fundacionals que estableixen la \lei 5f2001, de 2 de maig, de Fundacions aprovada pel Parlament de Catalunya 
en el seu article 33. 

La Nota 1 de la present Memória descriu les principals activitats desenvolupades per la Fundació durant 
I'exercici 2013. Totes aquestes han estat destinades a complir amb la finalitat fundacional de la Fundació. 
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20. Altra informació 

20.1 Personal 

El nombre mitja de persones empleades en el curs de I'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2013 i 
2012 distribuH per categories i sexe ha estat el següent. 

N° mitja d'empleats 
Categories 2013 2012 

Direcció 2 2 
Caps d'Área 10 10 
Caps de Departament 7 7 
Coordinadors 5 5 
Ajudants 4 4 
Ajudants oficials de primera 9 7 
Oficials de primera 5 7 
Oficials de segona 6 6 
Auxiliars 3 3 
Total plantilla mitja 51 51 
Patrons 23 21 

El nombre de persones empleades a data 31 de desembre de 2013 i 2012 és el següent: 

N° empleats 
31/12/2013 31/12/2012 

Categories Homes Dones Homes Dones 

Direcció - 2 - 2 
Caps d'Área 5 6 4 6 
Cap!; de Departament 2 7 2 7 
Coordinadors 1 5 1 5 
Ajudants 2 3 2 3 
Ajudants oficial s de primera 4 8 3 7 
Oficial s de primera 1 5 2 6 
Oficial s de segona 3 4 3 4 
Auxiliars 2 2 2 2 
Total plantilla 20 42 19 42 
Patrons 16 7 16 5 
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20.2 Honoraris d'auditoría 

En el detall de la partida "Serveis professionals independents", dins I'epígraf de "Serveis Exteriors" del detall 
adjunt, s'inclouen els honoraris relatius als serveis d'auditoria deis comptes anual s de la Fundació i els 
honoraris corresponents a altres serveis facturats per I'auditor, així com per altres entitats vinculades al 
mateix, sense incloure la prorrata de I'IVA, per import de: 

Exercici 2013 

Euros 

Auditoria 9.320 

Total serveis d'Auditoria j Relacionats 9.320 

Serveis d'Assessorament Fiscal 9.644 

Total 18.964 

Exercici 2012 

Euros 

Auditoria 9.300 

Total serveis d'Auditoria i Relacionats 9.300 

Serveis d'Assessorament Fiscal 9.644 

Total 18.944 

20.3 Canvis deIs components de I'órgan de govern 

El Patronat de la Fundació s'ha reunit en dues ocasions: el 13 de marc; i el 28 de novembre. 

El 13 de man; el Sr. Josep Colomer Maronas va passar a formar part del Patronat Emerit. 

El Patronat va designar membre del Patronat el 28 de novembre de 2013 la Sra. Sara Puig Alsina i el Sr. 
Robert Lubar. 
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20Alnformació sobre els ajornaments de pagament realitzats a proveiC/ors. Disposició addicional 
tercera. "deure d'informació" de la L/ei 15/2010, de 5 dejuliol 

A continuació es detalla la informació requerida per la Disposició Addicional Tercera de la Llei 15/2010, de 5 
dejuliol: 

Pagaments reaJitzats i pendents de pagar a la data de 
tancament de I'exercici (Euros) 

2013 2012 
Import % Import % 

Realitzats dins del termini maxim legal 2.207.374 46% 2.621.625 51% 
Altres pagaments 2.602.463 54% 2.545.026 49% 
Total pagaments de l'exercici 4.809.837 100% 5.166.651 100% 
PMPE (dies) pagaments fora del maxim 51 dies 43 die s 
legal 
PMPE (dies) de pagament 111 dies 118 dies 
Apla9aments que a la data de tancament 
sobrepassen el termini maxim legal 136.895 247.009 

Les dades exposades en el quadre anterior sobre pagaments a prove"idors fan referencia a aquells que per la 
seva naturalesa són creditors comercials per deutes amb subministradors de béns i serveis, de manera que 
inclouen les dades relatives a les partides "Prove'idors" i "Creditors varis" del passiu corrent del balany de 
situació. 

El termini mig ponderat excedit (PMPE) deis pagaments s'ha calculat com el coeficient format en el 
numerador pel sumatori deis productes de cada un deis pagaments a prove"idors realitzats en I'exercici amb 
un aplayament superior al respectiu termini legal de pagament i el número de dies d'aplayament excedit del 
respectiu termini, i en el denominador per I'import total deis pagaments realitzats en I'exercici amb un 
aplayament superior al termini legal de pagament. 

El termini maxim legal de pagament aplicable a la Fundació segons la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 
qual s'estableixen les mesures de lIuita contra la morositat en les operacions comercials i conforme a les 
disposicions transitóries establertes en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, és de 60 dies fins el 31 de desembre 
de 2013 i era de 75 dies fins el31 de desembre de 2012. 

20.5 Altres comentaris 

No s'ha demanat cap autorització al Protectorat en relació a les operacions de I'exercici, i no s'esta esperant 
cap resolució d'exercicis anteriors. 

No hi ha cap garantia compromesa amb tercers o altres passius contingents. 

No hi ha hagut moviments deis fons especials. 

21. Informació de les entitats vinculades 

No hi ha cap entitat vinculada a la Fundació en termes de participació en el seu capital o fons social. 

~ 
~ 
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22. Esdeveniments posteriors al tancament 

No hi ha hagut .esdeveniments ocorreguts amb posterioritat al tancament deis comptes anuals que puguin 
afectar als mateixos ni que afectin el prin<;:ipi d'empresa en funcionament. 

Jaume Freixa Joaquim de Nadal 

President Vicepresident 

G-/l 
Josep M. Coronas 

Secretan 
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