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ZENIT 
INFORME D' AUDITORIA INDEPENDENT DE COMPTES ANUALS 

A l'Assemblea General de I'ASSOCIACIÓ BARCELONA CENTRE FINANCER EUROPEU: 

Hem auditat els comptes anuals de l'Associació Barcelona Centre Financer Europeu que comprenen el 
balans: de situació al 31 de desembre de 2014, el compte de resultats, I'estat de canvis en el patrimoni net i 
la memoria corresponent a I'exercici anual acabat en I'esmentada data. 

Responsabilitat de la Junta Directiva en relació amb els comptes anuals 

La Junta Directiva és responsable de formular els comptes anuals adjunts, de manera que expressin la imatge 
fidel del patrimoni, de la situació financera i deis resultats de I'Associació Barcelona Centre Financer 
Europeu, d'acord amb el marc normatiu d'informació aplicable a I'entitat en España, que s'identifica en la 
nota 2 de la memoria adjunta, i del control intern que consideren necessari per a permetre la preparació 
deis comptes anuals lliures d 'incorrecció material, deguda a frau o error. 

Responsabilitat de I'auditor 

La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els comptes anuals adjunts basat en la nostra 
auditoria. Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de I'auditoria de 
comptes vigent a España. Aquesta normativa exigeix que complim els requeriments d'etica, així com que 
planifiquem i executem I'auditoria amb la finalitat d'obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals 
esta n lIiures d'incorreccions materials. 

Una auditoria requereix I'aplicació de procediments per obtenir evidencia d'auditoria sobre els imports i la 
informació revelada en els comptes anuals. Els procediments seleccionats depenen del judici de I'auditor, 
inclosa la valoració deis riscos d'incorrecció material en els comptes anuals, deguda a frau o error. En 
efectuar aquestes valoracions del risc, I'auditor té en compte el control intern rellevant per a la formulació 
per part de I'entitat deis comptes anuals, amb la finalitat de dissenyar els procediments d'auditoria que 
siguin adequats en funció de les circumstancies, i no amb la finalitat d'expressar una opinió sobre I'eficacia 
del control intern de I'entitat. Una auditoria també inclou I'avaluació de les polítiques comptables aplicades i 
de la raonabilitat de les estimacions comptables realitzades per la direcció, així com I'avaluació de la 
presentació deis comptes anuals en el seu conjunto 

Considerem que I'evidencia de I'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a 
la nostra opinió d'auditoria. 

En la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del 
patrimoni i de la situació financera d'Associació Barcelona Centre Financer Europeu al 31 de desembre de 
2014, així com deis seus resultats corresponents a I'exercici anual acabat en I'esmentada data, de 
conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació i, en particular, amb els 
principis i criteris comptables continguts en ell. 

ZENIT AUDITORES Y CONSULTORES, S.L.P. 
W R.O.A.C. S-l 039 

Xavier Jorba Tomas 
Auditor de Comptes 
23 de mars: de 2015 

Zenit Auditores y Consultores, S.L.P. 
Comte d'Urgell 154, Entlo. 6 0 -08036 Barcelona 
Teléfonos 93 452 55 10/ 11 - Fax 93 452 55 12 

Inscrita en el Registro Oficial de Auditores de 
Cuentas (ROAC) na S-l 039 
Inscrita en el Registro de Economistas Auditores 
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Comptes Anuals Abreujats 2014 
ASSOCIACIÓ BARCELONA CENTRE FINANCER EUROPEU 

BALAN~OS DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2014 I 2013 
(Expressats en Euros) 

ACTIU 

'ACTIU NO CORRENT 

I nversions financeres a lIarg termini (Nota 5) 

ACTIU CORRENT 

Usuaris, patrocinadors i deutors de I'activitat i altres 
comptes a cobrar 
Usuoris i deutors per prestocions de serveis (Noto 6) 
Actiu per impost corrent (Nota 8) 

I nversions financeres a curt termini (Nota 5) 

Efectiu i altres actius líquids equivalents 

TOTAL ACTIU 

31/12/2014 31/12/2013 PATRIMONI NET I PASSIU 

92.474,72 

92.474,72 

281 .960,63 

1.532,48 
900,00 
632,48 

252.282,19 

28.145,96 

374.435,35 

92.474,72I1 PATRIMONI NET 

92.474,72 Fons propis 
Aportocions fons sociol (Noto 7 ) 
Excedents d'exercici s onterio rs 
Excedent de I'exercici 

284.067,84 ~IPASSIU CORRENT 

2.700,00 Creditors per activitats i altres comptes a pagar 
2 .700,00 Creditors voris 

- Possiu per impost corrent (Noto 8) 
Altres deutes omb les odministracions públiques 

253.504,12 

27.863,72 

376.542,56~iTOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 

31/12/2014 31/12/2013 

372.050,92 371.561,88 

372.050,92 371.561,88 
35 4 .597,14 354.597,14 

16.964,7 4 9.209,21 
4 89,04 7 .755,53 

2.384,43 4.980,681 

2.384,43 4.980,68 
1.8 10,7 8 4 . 139,48 

286,24 
573,65 554,96 

374.435,35 376.542,56 

Sr. Ángel Tello 
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Comptes Anuals Abreujats 2014 
ASSOCIACIÓ BARCELONA CENTRE FINANCER EUROPEU 

COMPTES DE RESUL TATS CORRESPONENTS ALS EXERCICIS 2014 I 2013 
(Expressades en Euros) 

I OESCRIPCIÓ 

I ngressos per les activitats (Nota 9) 
Ingressos rebuts amb caracter periodic 

Altres despeses d'explotació 
Serveis exteriors 

· Reparació i conservació 

· Serveis professionals independents (Notes 7 ° i 7 7) 
· Serveis hostesses / catering 

· Transports 

· Serveis bancaris 

· Subministraments 

· Altres serveis i despeses de I 'activitat 

Tributs 

Perdues, deteriorament operacions comercial s (Nota 6) 

!RESULTAT O'EXPL9TACIÓ 

Ingressos financers (Nota 5) 

r.RESULTATS FINANCERS 

~RESULTATABANS O'IMPOSTOS 

Impost sobre societats (Nota 8) 

¡EXCEOENT DE L'EXERCICI 

El Pc. i. 
1'----_ 

--------> 

Comptes anuals abreujats formulats a 23 de mar~ de 2015 

2014 2013 

18.900,00 18.900,00 
18.900,00 18.900,00 

(21 .326,57) (15.521,47) 
(14 .921,16) (13.621,62) 

(235,95) 
(8 .590,08) (6.792,74) 
(2 .580,99) (2.295 ,03) 

(469 ,70) 
(700 , 72) (73 ,57) 

(7 .072,88) (443 ,63) 
(2.707,39) (4.380 ,76) 

(105,41 ) (99,85) 
(6.300,00) (1.800,00) 

(2.426,57) 3.378,53 

3.611,10 5.561,22 

3.61-J,10 ~ . .s61,22J 

1.1J1~4,53 8.939,751 

(695,49) (1.184,22) 

489,04 7.755,531 

Sr. Ángel lello 
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Comptes Anuals Abreuiats 2014 
ASSOCIACIÓ BARCELONA CENTRE FINANCER EUROPEU 

EST ATS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 
CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ANUALS 2014 I 2013 

{Ex~ressats en Euros} 

Excedents 
Aportacions d'Exercicis Excedent de 

Concepte Fons Social Anteriors l'Exercici Total 

ISaldoJinal a 31 de desembre de 2012 354.597,14 (58.082,54) 67.291,75 304.270,13 

Ajustaments per canvis de criteri i errors 

ISaldo ajustat a 1 de gener de 2013 354.597,14 (58.082,54) 67.291,75 363.806,35j 

Excedent de I'exercici 7.755,53 7.755,53 

Altres variacions del patrimoni net 67.291,75 (67.291,75) 

ISaldoJinal a 31 de desembre de 2013 354.597,14 9.209,21 7.755,53 371.561,88 

Ajustaments per canvis de criteri i errors 

Saldo ajustat a 1 de gener de 2014 354.597,14 9.209,21 7.755,53 371.561,881 

Excedent de I'exercici 489,04 489,04 

Altres variacions del patrimoni net 7.755,53 (7.755,53) 

ISaldo final a 31 de desembre de 2014 354.597,14 16.964,74 489,04 372.050,92 

El President 

Sr. Ángel Tello 
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Comptes Anuals Abreujats 2014 
ASSOCIACIÓ BARCELONA CENTRE FINANCER EUROPEU 

MEMORIA DE L'EXERCICI ANUAL ACABAr EL 31 DE DESEMBRE DE 2014 

1 - ACTIVITAT DE L'ENTITAT 

Associació Barcelona Centre Financer Europeu és una associació constitu·'da el 10 de juny de 1991, 
que regula les seves activitats d 'acord amb el que estableix la Llei 4 / 2008, de 24 d'abril, del lIibre 
tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, la Llei Organica 1/ 2002, de 22 
de mar~, reguladora del dret d'associació, i els propis estatuts. 

L'Associació figura inscrita en els Registre d'Associacions de la Direcció General de Dret i d'Entitats 
Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 12.841, i el seu 
domicili social es troba a Barcelona, Passeig de Gracia n019. 

Els fins de l'Associació són, amb caracter general, la promoció de Barcelona com a centre financer 
europeu per al desenvolupament, dins del seu ambit, d'estructures financeres que garanteixin i impulsin 
el progrés económic i social de Catalunya. Per aconseguir aquestes finalitats es realitzen, entre altres, 
les següents activitats: 

~ El foment, promoció i divulgació de I'activitat económica i financera de la ciutat de Barcelona. 

~ L'establiment de relacions institucionals amb les autoritats, organitzacions, intermediaris financers, 
Vo borses de valors, intercanviant informació, dades Vo dictamens, en estreta relació amb 
I'activitat económica i financera. 

~ La coHaboració en les actuacions que portin a terme els poders públics i que siguin d 'interes per 
al desenvolupament del mercat financer de Barcelona. 

~ L'organització de cursos, conferencies Vo simposis relatius a I'activitat económica i financera de 
Barcelona. 

~ La publicació d'estudis i informes relacionats amb I'evolució de I'activitat económica i financera de 
la ciutat de Barcelona en estricte compliment de les lIeis reguladores d'impremta i de la propietat 
inteHectual. 

~ La utilització deis mitjans publicitaris adequats per a la promoció i divulgació de I'activitat 
económica i financera de la ciutat de Barcelona, en compliment de la Llei General de Publicitat. 

L'Associació no disposa de personal ni d'estructures própies, sinó que fa servir, amb caracter general, 
els recursos humans i materials que Ii faciliten, sense cap carrec, alguns deis seus associats. En aquest 
sentit, cal destacar que la Borsa de Barcelona cedeix de forma gratuYta un despatx compartit així com 
la sala d'actes Vo auditori per les activitats que realitza l'Associació. 
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Comptes Anuals Abreujats 2014 
ASSOCIACIÓ BARCELONA CENTRE FINANCER EUROPEU 

2 - BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS I COMPARACIÓ DE LA INFORMACIÓ 

a) Imatge fidel 

Els comptes anuals adjunts, que han estat formulats per la Junta Directiva de I'Associació, han estat 
obtinguts deis seus registres comptables i es presenten d 'acord amb el Decret 259/ 2008, de 23 de 
desembre, per el qual s'aprova el Pla de Comptabilitat de les Fundacions i les Associacions subjectes a 
la legislació de la Generalitat de Catalunya i amb el Pla General de Comptabilitat de Petites i 
Mitjanes Empreses, de manera que mostren la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i deis 
resultats de l'Associació. A tal efecte, en la comptabilització de les operacions s'atén a la seva realitat 
economica i no només la forma seva jurídica. 

No existeixen raons excepcionals per les quals, per mostrar la imatge fidel, no s'hagin aplicat 
disposicions legals en materia comptable. 

b) Principis comptables 

Per a I'elaboració deis comptes anuals adjunts s'han seguit els principis comptables i normes de 
valoració generalment acceptats. No hi ha cap principi comptable o norma de valora ció de caracter 
obligatori que tenint un efecte significatiu als comptes anuals, s'hagi deixat d'aplicar. 

e) Comparació de la informació 

D'acord amb la legislació vigent, es presenten a efectes comparatius amb cadascuna de les partides 
del balans; de situació, del compte de resultats, de I'estat de canvis en el patrimoni net i de la memoria, 
a més de les xifres de I'exercici 2014, les corresponents a I'exercici anterior, essent les partides 
d'ambdós exercicis comparables i homogenies en tots els aspectes significatius. 

d) Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa 

L'Associació confecciona els comptes anuals sota el criteri d'empresa en funcionament, sense que 
existeixi cap tipus de risc important que pugui suposar canvis significatius al valor deis actius o passius 
a I'exercici següent. 

No es té constancia de I'existencia d'incerteses importants, relatives a esdeveniments o condicions que 
puguin aportar dubtes significatius sobre la possibilitat que l'Associació segueixi funcionant normalment, 
per la qual cosa els comptes anuals s'han elaborat sota el principi d 'empresa en funcionament. 

e) Canvis en criteris comptables 

No s'han realitzat a I'exercici, ajustos als comptes anuals de I'exercici 2014 per canvis de criteris 
comptables. 

f) Correcció d'errades 

Els comptes anuals de I'exercici 2014 no inclouen ajustos realitzats en conseqüencia d'errors detectats a 
I'exercici. 
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Comptes Anuals Abreujats 2014 
ASSOCIACIÓ BARCELONA CENTRE FINANCER EUROPEU 

3 - APLlCACIÓ D'EXCEDENTS 

Aquests comptes anuals formulats per la Junta Directiva de l'Associació se sotmetran a I'aprovació de 
l'Assemblea General, i s'estima que seran aprovats sense cap modificació. La proposta per part de la 
Junta Directiva d'aplicació de I'excedent de I'exercici 2014 per a la seva aprovació és la que es 
mostra a continuació: 

Concepte 

Base de repartiment 
Excedent de I'exercici 

Distribució 
Romanent 

4 - NORMES DE V ALORACIÓ 

Euros 

489,04 

489,04 

Les normes de valoració utilitzades per I'Associació en I'elaboració deis seus comptes anuals han estat 
les següents: 

a) Actius financers 

Els actius financers deis quals l'Associació és propietaria, a efectes de la seva valoració, es classifiquen 
en alguna de les següents categories: 

Actius financers a cost amortitzat 

Actius financers a cost 

Els actius amb venciment inferior a dotze mesos comptats a partir de la data del balanc; de situació es 
classifiquen com corrents, d'altre banda aquells amb venciment superior es classifiquen como no 
corrents. 

La valoració inicial deis actius financers sera el seu cost, que equivaldra al valor raonable de la 
contraprestació més les despeses per aquesta originades. 

Actius financers a cost amortilzal 

En aquesta categoria s'inclouen la totalitat deis epígrafs inclosos en I'actiu corrent de l'Associació i que 
després del seu reconeixement inicial, es valoren per el seu cost amortitzat, els interessos meritats es 
comptabilitzen al compte de perdues i guanys aplicant el metode del ti pus d'interes efectiu. No obstant 
aixo, aquells credits per operacions comercials amb venciment no superior al any i que no tenen interes 
contractual es valoren per el seu valor nominal, tant en la seva valoració inicial com en posterior, quan 
I'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no sigui significatiu. 

S'efectuen les correccions valoratives necessaries sempre que existeixi evidencia objectiva de que el 
valor d'un actiu financer comptabilitzat a cost amortitzat s'ha deteriorat com a resultat d'un o més 
esdeveniments que hagin ocorregut després del seu reconeixement inicial i que ocasionen una reducció 
o retard als fluxos d'efectiu estimats futurs. 
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Comptes Anuals Abreuiats 2014 
ASSOCIACIÓ BARCELONA CENTRE FINANCER EUROPEU 

La perdua per deteriorament de valor d 'aquests actius és la diferencia entre el seu valor en lIibres i el 
valor actual deis fluxos d'efectiu futurs que s'estima que es generaran, descomptats al tipus d'interes 
efectiu calculat al moment del seu reconeixement inicial. 

Les correccions valoratives per deteriorament, així com la seva reversió quan I'import de la perdua 
disminuís per causes relacionades amb un esdeveniment posterior, es reconeixen com una despesa o un 
ingrés, respectivament, al compte de resultats. La reversió del deteriorament té com a límit el valor en 
lIibres del credit que estaria reconegut a data de reversió si no s'hagués registrat el deteriorament del 
valor. 

Actius financers a cost 

En aquesta categoria s'inclouen la totalitat de I'epígraf del balanc; de situació "Inversions financeres a 
lIarg termini" que corres ponen a participacions en fons d'inversió mobiliaris , i que després del seu 
reconeixement inicial, les inversions en instruments de patrimoni es valoren per el seu cost, menys, en el 
seu cas, el import acumulat de les correccions valoratives per deteriorament. 

Al tancament de cada exercici s'han realitzat les correccions valoratives per la diferencia entre el valor 
en lIibres de les inversions i el valor raonable, portant a resultats les diferencies. 

La reversió del deteriorament té com a límit el valor en lIibres de la inversió que estaria reconeguda 
en la data de reversió si no s'hagués registrar el deteriorament del valor. 

b) Passius financers 

Els passius financers es valoren inicialment el seu cost, que equivaldra al valor raonable de la 
contraprestació més les despeses per aquesta originades. 

Els passius amb venciment inferior a dotze mesos comptats a partir de la data del balanc; de situació es 
classifiquen como corrents, d'altre banda aquells amb venciment superior es classifiquen como no 
corrents. 

La totalitat del passiu de l'Associació es classifiquen com a passius financers a cost amortitzat, i que 
després del seu reconeixement inicial, es valoren per el seu cost amortitzat, els interessos meritats es 
comptabilitzen al compte de perdues i guanys aplicant el metode del ti pus d'interes efectiu. No obstant 
aixo, aquells credits per operacions comercials amb venciment no superior al any i que no tenen interes 
contractual es valoren per el seu valor nominal, tant en la seva valoració inicial com en posterior, quan 
I'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no sigui significatiu. 

c) Efectiu i altres actius líquids equivalents 

En aquest epígraf es registra I'efectiu a caixa, els comptes corrents bancaris i, en el cas que n'hi hagi, 
altres inversions a curt termini d'alta liquiditat que són rapidament realitzables a caixa i que no tenen 
risc de canvis al seu valor. 

d) Impost sobre beneficis 

La despesa o ingrés per impost sobre beneficis compren la suma de la despesa o ingrés per impost 
corrent i impost diferit. 
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Comptes Anuals Abreujats 2014 
ASSOCIACIÓ BARCELONA CENTRE FINANCER EUROPEU 

l'impost corrent és la quantitat que l'Associació satisfa com a conseqüemcia de les liquidacions fiscals 
de I'impost sobre beneficis relatives a un exercici. les deduccions i altres avantatges fiscals en la quota 
de I'impost, excloses les retencions i els pagaments a compte, com també les perdues fiscals 
compensables d'exercicis anteriors i aplicades efectivament en aquest exercici, donen lIoc a un menor 
import de I'impost corrent. 

la despesa o ingrés per impost diferit es correspon amb el reconeixement i canceHació deis actius i 
passius per impost diferit. Aquests inclouen les diferencies temporanies que s'identifiquen com aquells 
imports que es preveuen pagadors o recuperables derivats de les diferencies entre els imports en 
lIibres del actius i passius i el seu valor fiscal, com també les bases imposables negatives pendents de 
compensació. Aquests imports es registren aplicant a la diferencia temporania o credit que 
correspongui el tipus de gravamen al qual s'espera recuperar-los o liquidar-los. 

l'Associació no esta acollida al regim fiscal especial de la lIei 49/ 2002 per no haver estat declarada 
associació d'utilitat pública. No obstant aixo, tributa en un regim especial favorable, establert a la 
normativa de l'lmpost sobre Societats (regim de les entitats parcialment exemptes), regulat en el 
capítol XV del Títol VII del Reial Decret legislatiu 4 / 2004, pel qual s'aprova el Text Refós de la lIei 
de l'lmpost sobre Societats. 

En virtut d'aquest regim estan exemptes de I'impost sobre societats les rendes procedents de la 
realització d 'activitats que constitueixen el seu objecte social o finalitat especifica. No obstant, no 
estaran exemptes de tributa ció, entre altres, les rendes derivades del patrimoni com ara dividends, 
interessos, ni les rendes obtingudes de la seva transmissió, que tributen al tipus del 25%. 

e) Ingressos i des peses 

Els ingressos i les despeses s'imputen en funció del principi del tneritació, es a dir, amb la corrent real 
de béns i serveis que representen i amb independencia del moment en que es produeixi el corrent 
monetari o financer que se'n deriva. Concretament, els ingressos es calculen al valor raonable de la 
contraprestació a rebre. 

Si existeixen dubtes raonables del cobrament d'un import previament reconegut como ingrés, la 
quantitat que s'estimi improbable de cobrament es registrara comptablement com una despesa per 
correcció valorativa per deteriorament i no com un menor ingrés. 

f) Provisions i contingimcies 

l'Associació reconeixera com provisions els passius que, seguint la definició i criteris de registre o 
reconeixement comptable continguts en el pla general comptable, resultin indeterminats respecte el 
import o data en que es donaran de baixa. les provisions poden vindre determinades per una 
disposició legal, contractual o una obligació implícita o tacita. En aquest últim cos, el seu naixement es 
situa en I'expectativa creada per l'Associació davant tercers, en I'assumpció d'una obligació. 

9) Informació medi ambiental 

Donada I'activitat a la que es dedica l'Associació, aquesta no té responsabilitats, despeses, actius ni 
provisions i contingencies de naturalesa mediambiental que pugin ser significatius en relació al 
patrimoni, la situació financera i els resultats de la mateixa. Per aquest motiu, no s'inclou desglossament 
específic en la present memoria deis comptes anuals respecte a la informació de qüestions 
mediambientals. 
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s - INVERSIONS FINANCERES 

Inversions financeres a lIar9 lermini 

La composició i el moviment de les inversions financeres a lIarg termini durant els exercicis 2014 i 2013 
és la següent, expressada en euros: 

Instrument de Patrimoni 31/12/2012 

Variadó 
Deteriorament 

a Resultats 31/12/2013 

Variació 
Deteriomment 

a Resultats 31/12/2014 

Cost participacions 
Deteriorament de valor 

92.474,72 92.474,72 92.474,72 

IValor net comptable 92.474,72 92.474,72 92.474,72 

Les plusvalues latents de les participacions en fons d'inversió al 31 de desembre de 2014 són de 
19.860,09 amb un valor de mercat de 1 12.334,81 euros. 

Inversions financeres a curt lermini 

La composició i el moviment de les inversions financeres a curt termini durant els exercicis 2014 i 2013 
és la següent, expressada en euros: 

Descripció 31/12/2012 Altes Alienacians 31/12/2013 Altes Alienacions 31/12/2014 

Pagarés bancaris 50.525,62 (50.525,62) 
Imposicions a termini fixe 150.000,00 299.000,00 (200.000.00) 249.000.00 250.000.00 (249.000,00) 250.000,00 
Interessos meritats 4.693,40 5.251 ,26 (5.440,54) 4.504,12 3.611,10 (5.833,03) 2.282,19 

Total 205.219,02 304.251,26 (255.966,16) 253.504,12 253.611,10 (254.833,03) 252.282,19 

El detall de les imposicions a termini fixe que hi ha al 31 de desembre de 2014 és el que es mostra a 
continuació, expressat en euros: 

Descripció 

Imposicions a termini fixe 1 

Imposicions a termini fixe 2 

Nominal Venciment 

230.000,00 26/ 09/ 2015 
20.000,00 29/ 03/ 2015 

Total 250.000,00 

Tipus 
d'interés 

1,25% 
0,50% 
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6 - USUARIS I DEUTORS PER PREST ACIONS DE SERVEIS 

La composició d'aquest epígraf del balan<;: de situació al 31 de desembre de 2014 i de 2013 és la 
que es mostra a continuació, expressada en euros: 

Concepte 

Quotes pendents de cobrament de I'exercici 2014 
Quotes pendents de cobrament de I'exercici 2013 
Quotes pendents de cobrament de I'exercici 2012 
Quotes pendents de cobrament de I'exercici 2011 
Quotes pendents de cobrament de I'exercici 2010 
Quotes pendents de cobrament de I'exercici 2009 
Correccions per deteriorament de valor (*) 

Tolal 

31/12/2014 

4.500,00 
4.500,00 
2.700,00 
2 .700,00 

900,00 
900,00 

(15.300,00) 

900,00 

31/12/2013 

4.500,00 
2.700,00 
2.700,00 

900,00 
900,00 

(9.000,00) 

2.700,00 
(*) -Al 31 de desembre de 2014 el total de correccions corresponen a disset quotes 

pendents de cobrament de diferents e xercicis de set membres de l'Associació. 

El moviment de les correccions per deteriorament de valor registrades per quotes de dubtós cobrament 
durant els exercicis 2014 i 2013 és el que es mostra a continuació, expressat en euros: 

Reversió del CanceUació 
31/12/2012 Dolació deleriorament deleriorament 31/12/2013 Dotació 31/12/2014 

8.100,00 4 .500,00 (2.700,00) (900,00) 9 .000,00 6 .300,00 15.300,00 

L'import registrat als comptes de resultats deis exercicis 2014 i 2013 en concepte de variació del 
deteriorament per operacions comercial ha estat de 6.300,00 euros i 1.800,00 euros (4.500,00 euros 
menys 2.700,00 euros), respectivament. 

7 - APORT ACIONS FONS SOCIAL 

En aquest epígraf figura registrat el import de les aportacions inicials que, de conformitat amb els 
Estatuts de l'Associació, varen efectuar les institucions i membres fundadors, d'acord amb el criteri 
següent: 

~ Dues institucions coHaboradores, que van efectuar una aportació de 60.10 1,21 euros cadascuna. 

~ Trenta-nou membres fundadors, que van efectuar una aportació de 6.010,12 euros cadascú. 

~ Altres institucions fundadores, tant públiques com privades, sense aportació economica. 
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8 - SITUACIÓ FISCAL. 

Segons les disposicions legals vigents les liquidacions d'impostos no es poden considerar definitives fins 
que no hagin estat inspeccionades per les autoritats fiscals o hagi transcorregut el termini de 
prescripció de quatre anys. En opinió de la Direcció de l'Associació no existeixen contingencies 
d'imports significatius que poguessin derivar-se de la revisió deis anys oberts a inspecció i no prescrits. 

Impost sobre Societats 

l'impost sobre societats es calcula a partir del resultat economic o comptable, obtingut per I'aplicació 
de principis de comptabilitat generalment acceptats, que no necessoriament ha de coincidir amb el 
resultat fiscal, entes aquest com la base imposable de I'impost. 

la conciliació entre I'excedent de I'exercici i la base imposable de I' impost sobre societats pels anys 
2014 i 2013, així com els colculs corresponents a la liquidació de I'impost son els que es mostren a 
continuació, expressats en euros: 

Concepte 

¡Excedent de I'exercici 

¡Diferencies permanents 
Impost sobre societats 
Resultats exempts 

IBase imposable (resultat fiscal) 

Quota íntegra, que coincide. ix amb la despesa per impost 
sobre societats registrada al compte de resultats 

Retencions 

~Líquid (a retornar) / a ingressar 

9 - INGRESSOS PER QUOTES. 

2014 2013 

489,04 7.755,531 
2.292,93 (3.018,64) 1 
695,49 1.184,22 

1.597,44 (4.202,86) 

2.781,97 4.736,891 

695,49 1.184,22 

(1.327,97) (897,98) 

(632,48) 286,241 

Segons estableix I'article 28 deis Estatuts de l'Associació, el límit moxim del pressupost anual no podro 
ser superior a la quantia de 300.542,00 euros. D' altra banda, l'Associació preveu comptar amb els 
recursos economics següents: 

~ Quotes deis membres fundadors 

~ Quotes anuals del membres, essent aquestes per cadascun deis exercicis 2014 i 2013 de 90 
euros. Durant els exercicis 2014 i 2013 han hagut 36 socis, 21 deis quals son empreses i/ o entitats 
que han de fer efectives les seves quotes i la resta son membres promotors i diferents associacions 
professionals. 

~ Aportacions voluntories. 

~ Aportacions de les institucions col·laboradores. 
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10- SERVEIS EXTERIORS. 

Aquest epígraf inclou, basicament, el cost deis serveis professionals necessaris per a la gestió de les 
activitats de I'Associació. Els honoraris relatius a I'auditoria de comptes de l'Associació corresponent als 
exercicis 2014 i 2013 han estat de 1.600,00 euros anuals. Ni I'auditor ni altres entitats vinculades al 
mateix han facturat altres serveis a l'Associació. 

11 - OPERACIONS AMB ENTIT ATS I PERSONES VINCULADES 

Amb el vistiplau de l'Assemblea General, en I'exercici anterior la Junta Directiva va aprovar un sistema 
que permetia compensar la dedicació del Secretari en funció d'un import fixe net per cada acte 
organitzat i coordinat directament per l'Associació, per la qual cosa en I'epígraf "Serveis professionals 
independents" deis comptes de resultats deis exercicis 2014 i 2013 figura registrat per aquest 
concepte un import de 5.063,30 euros i 2.531,65 euros, respectivament. 

Durant els exercicis 2014 i 2013 no s'han meritat remuneracions ni altres prestacions, addicionals a les 
comentades en el paragraf anterior, als membres de la Junta Directiva, ni es van concedir credits ni 
bestretes. lampoc figuren en el balanc;: de situació cap d'aquests conceptes procedents d'exercicis 
anteriors. 

L'Associació no ha subscrit compromisos amb els membres de la Junta Directiva en materia de pensions, 
premis de jubilació, indemnitzacions especials o assegurances de vida. 

12 - INFORMACIÓ SOBRE ELS APLA~AMENTS DE PAGAMENTS EFECTUATS A PROVE"iDORS 

D'acord amb I'establert en la disposició transitoria segona de la Resolució del Institut de Comptabilitat 
i Auditorio de Comptes, de 29 de desembre de 2010, sobre la informació a incorporar a la memoria 
deis comptes anuals en relació amb els aplac;:aments de pagament a proveYdors i creditors comercials, 
s'informa que 0131 de desembre de 2014 i 2013 no hi ha en el epígraf del balans; de situació 
"Creditors varis" imports pendents de pagament que a I'esmentada data tinguin un aplas;ament 
superior al termini legal de pagamento 

La totalitat de pagament fets durant els exercicis 2014 i 2013 per import de 1 2.592,46 euros 
11.327,59 euros, respectivament, s'han realitzat dins del termini legal maxim. 

13 - ESDEVENIMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT 

Entre el 31 de desembre de 2014, data de tancament de I'exercici i la data de formulació d 'aquestes 
comptes anuals, no han tingut lIoc esdeveniments, el coneixement deis quals, fos útil pels usuaris 
d'aquesta informació financera. 

****************** 
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En compliment de la normativa mercantil vigent, la Junta Directiva de la Associació Barcelona Centre 
Financer Europeu formula els comptes anuals corresponents a I'exercici 2014, amb data 23 de mar~ 
de 2015, que es composa deis fulls adjunts número 1 a 13, signant en aquesta última fulla en senyal 
de conformitat amb les pagines anteriors com a representants de la Junta Directiva, el seu President i 
Secretario 

El Secretari 

Sr. Ángel Tello 

I 
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