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INFORME D'AUDITORIA DE COMPTES DE L'ENTITAT PÚBLICA 
EMPRESARIAL FUNDACIÓ MIES VAN DER ROHE CORRESPONENTS A 

L'EXERCICI 20 17 

1 lntroducció 

Hem auditat els comptes anuals de I'Entitat Pública Empresarial Fundació Mies Van 
der Rohe que comprenen el balanc; a 31 de desembre de 20 17, el compte de perdues i 
guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memoria 
corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data. 

Aquesta auditoria ha estat realitzada en el marc del control financer de la lntervenció 
General I'Ajuntament de Barcelona definit en l'article 220 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de marc;. pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals. 

El Consell d'Administració és responsable de la formulació deis comptes anuals de l'entitat 
d'acord amb el marc d'informació financera que es detalla a la nota 2.1. de la memoria 
adjunta i en particular d'acord amb els principis i crite~is comptables, així mateix, és 
responsable del control intern que consideri necessari per permetre que la preparació deis 
esmentats comptes anuals estiguin lliures d'incorrecció material. 

Els comptes anuals a que es refereix aquest informe van ser formulats pel Consell 
d' Administració en data 19 de m are; de 20 18. 

11 Objectiu i abast del treball: Responsabilitat deis auditors 

La nostra responsabilitat és emetre una opinió sobre si els comptes anuals adjunts 
expressen la imatge fidel, basada en el treball realitzat d'acord amb les normes d'auditoria 
del sector públic. Aquestes normes exigeixen que planifiquem i executem l'auditoria per tal 
d'obtenir una seguretat raonable, encara que no absoluta, que els comptes anuals estan 
lliures d'incorrecció material. 

Una auditoria comporta l'aplicació de procediments per obtenir evidencia adequada i 
suficient sobre els imports i la informació recollida en els comptes anuals. Els 
procediments seleccionats depenen del judici de !'auditor, inclosa la valoració deis riscos 
d'incorrecció material en els comptes anuals. En efectuar aquestes valoracions del risc, 
!'auditor té en compte el control intern rellevant per a la preparació i presentació raonable 
per part del gestor de comptes anuals, a fi de dissenyar els procediments d'auditoria que 
siguin adequats en funció de les circumstancies, i no amb la finalitat d'expressar una opinió 
sobre !'eficacia del control intern de l'entitat. Una auditoria també inclou l'avaluació d ::;.---_ 
l'adequació deis criteris comptables i de la raonabilitat de les estimacions comg . J~ HS 

0 
realitzades pel gestor, així com l'avaluació de la presentació global deis comptes an»¿G ·ql--. , . 

((; •JI~ 
Considerem que !'evidencia d'auditoria que hem obtingut proporciona una base '~:~ • cient i (. \, 
adequada per emetre la nostra opinió d'auditoria. ~ (31\ 
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111 Opinió 

En la nostra opinió els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, 
la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera de I'Entitat Pública Empresarial 
Fundació Mies Van der Rohe a 31 de desembre de 20 17, així com deis seus resultats i 
fluxos d'efectiu corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta 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 el mateix. 

Barcelona, 20 de mart; de 20 18. 

Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L. 

Col·legi 
de Censors Jurats 
de Comptes 
de Catalunya 

FAURA·CASAS 
Audllors ' 
Consultors, S.L. 

2018 Núm. 20118105702 
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ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL FUNDACIÓ MIES VAN DER ROHE 
Balan~tos a 31 de desembre de 2017 i 2016 (expressats en euros) 

BALAN(: 

ACTIU Notes 2017 

ACTIU NO CORRENT 10.472.885,84 

lmmobilitzat intangible 41.538,17 

Aplicacions informatiques 5.1 41.538,17 

lmmobilitzat material 10.422.597,67 

Béns de Patrimoni Historie, Artístic i Cultural 5.5 9.931.028, 78 

lnstal·lacions tecniques i .altre immobilitzat • 1 5.2 491.568,89 

lnversions financeres a llarg termini 7.3 8.750,00 

Altres actius financers 8.750,00 

ACTIU CORRENT 771.728,38 

Existimcies 6 231.489,60 

Comercials 231.489,60 

Deutors co.,..ercials i altres comptes a cobrar 447.254,24 

Clients per vendes i prestacions de serveis 7.2 447.254,24 

Deutors varis 

Personal 

Altres credits ambles administracions públiques 13.2 

Actius per impost corrent 13.2 

lnversions financeres a curt termini 2.504,84 

Altres actius financers 7.3 2.504,84 

Periodificacions a curt termini 22.350,34 

Efectiu i altres actius líquids equivalents 68.129,36 

Tresoreria 8 68.129,36 

TOTALACTIU 11.244.614,22 

2016 Ajustat 

10.280.816,77 

35.287,22 

35.287,22 

10.236.779,55 

9.927.564,06 

309.215,49 

8.750,00 

8.750,00 

897.135,61 

183.990,86 

183.990,86 

287.754,90 

279.884,30 

20,00 

·1.002,27 

6.767,96 

80,37 

210.404,71 

210.404,71 

625,97 

214.359,17 

214.359,17 

11.177.952,38 

Les notes 1 a 19 descrites en la Memoria formen part integrant del balan~ a 31 de 
desembre de 2017 
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ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL FUNDACIÓ MIES VAN DER ROHE 
Balan<;os a 31 de desembre de 2017 i 2016 {expressats en euros) 

') 

PATRIMONI NET 1 PASSIU Notes 2017 2016 Ajustat 

PATRIMONI NET 10.949.762,88 10.696.144,62 

Fons propis 7.029.674,46 6.952.649,48 

Capital 5.932.390,46 5.932.390,46 ") 

Fons Social 9.1 5.931.388,46 5.931.388,46 

Reserva d'anivellació 1.002,00 1.002,00 

Resultats d'exercicis anteriors 1.020.259,02 1.018. 788,89 

Romanent 9.1 1.020.259,02 1.018.788,89 
) 

Resultat de l'exercici 9.2 77.024,98 1.470,13 

Subvencions, donacions i llegats rebuts 10 3.920.088,42 3.743.495,14 

PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 

Provisions a llarg termini o o 
Passius per impostas diferits o o 
PASSIU CORRENT 294.851,34 481.807,76 

Provisions a curt termini 11.1 333,34 8.740,34 

Deutes a curt termini 1.359,47 1027,07 

Altres passius financers 1;359,47 1027,07 

Creditors comercials i altres comptes a pagar 293.158,53 217.040,35 

Prove"idors 11.2 129.002,57 27.597,06 

Creditors diversos 11.2 75.586,80 128.818,28 

Personal, remuneracions pendents pagament 11.2 19.202,99 17.247,23 
) 

Altres deutes amb les atfministracions públiques 13.2 69.289,81 43.377,78 

Passiu per impost corrent 13.1 76,36 o 
Periodificacions a curt termini 12 0,00 255.000,00 

TOTAL PATRIMONI NET 1 PASSIU 11.244.614,22 11.177.952,38 
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ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL FUNDACIÓ MIES VAN DER ROHE 
Compte de pérdues i guanys corresponents als exercicis acabats el31 de desembre de 2017 i 

2016 (expressats en euros) 

~~ 

COMPTE DE PERDUES 1 GUANYS EXERCICI 2017 Notes 2017 2016 Ajustat 

lmport net de la xifra de negocis 14.1 653.454,03 656.239,72 

Vendes 344.240,89 353.088,69 
') Prestacions de serveis 309.213,14 303.151,03 

Aprovisionaments -218.103,87 -192.305,31 

Consum de mercaderies 14.2 -218.103,87 -192.305,31 

Deteriorament de mercaderies, materies primeres i altres 
6 0,00 

aprovisionaments 

1 Altres ingressos d'explotació 1.347.108,30 1.287.225,97 

lngressos accessoris i altres de gestió corrent 14.3.1 334.582,30 433.627,52 

Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici 14.3.2 1.012.526,00 853.598,45 

Despeses de personal 14.4 -709.370,91 -594.141,28 

Soús, salaris i assimilats -544.179,71 . -464.553,18 
Carregues socials -165.191,20 -129.588,10 
Altres despeses d'explotació 14.5 -960.492,00 -1.067.716,96 

a)Serveis exteriors -692.694,00 -891.402,00 
b)Perdues deteriorament i variado provisions comercials -573,28 
c)Aitres despeses de gestió corrent -267.798,00 -175.741,68 

) 
Amortització de l'immobilitzat S -66.738,18 -53.825,26 

lmputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 10 24.569,99 16.271,91 

Altres resul~ats 18 6.174,66 -50.699,90 

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 76.602,02 1.048,89 
j 

lngressos financers 616,01 434,28 

De valors negociables i altres instruments financers 616,01 434,28 

RESULTAT FINANCER 616,01 434,28 

RESULTAT AB/'NS D'IMPOSTOS 77.218,03 1.483,17 

lmpost sobre beneficis 13.1 -193,05 -13,04 
J RESULTAT DE L'EXERCICI 77~024,98 1.470,13 
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ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL FUNDACIÓ MIES VAN DER ROHE 
Estats de canvis en el patrimoni net corresponents als exercicis anuals acabats 

el31 de desembre de 2017 i 2016 (expressats en euros) 

A) ESTAT D'INGRESSOS 1 DESPESES RECONEGUDES 

Resultat del compte de perdues i guanys 

lngressos i despeses imputades directament al patrimoni net 

Per valoració d'instruments financers 

Per cobertures de fluxos d'efectiu 

Subvencions, donacions i llegats rebuts (Nota 10) 

Per guanys i perdues actuarials i altres ajustes 

EfÉ!cte impositiu 

Total 

Transferimcies al compte de perdues i guanys 

Per valoraciq d'instruments financers 

Per cobertures de fluxos d'efectiu 

Subvencions, donacions i llegats rebuts (Nota 10) 

Altres ajustes 

Total 

TOTAL D'INGRESSOS 1 DESPESES RECONEGUTS 

Exercici 
Exercici Exercici 

2017 
2016 2016 

Aprovat Ajustat 

77.024,98 5.202,16 1.470,13 

201.163,27 64.767,00 15.000,00 

201.163,27 64.767,00 15.000,00 

-24.569,99 -20.003,94 -16.271,91 

-24.569,99 -20.003,94 ;.16.271,91 

253.618,26 49.965,22 198,22 

Les notes 1 a 19 descrites en la Memoria formen part integrant del compte de perdues 
i guanys de l'exercici 2017. 

,, 



) 

) 

. ) 

) 

J 

5/37 

ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL FUNDACIÓ MIES VAN DER ROHE 
Estats de canvis en el patrimoni net corresponents als exercicis anuals acabats 

el31 de desembre de 2017 i 2016 (expressats en euros) 

B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 

Capital Reserves Resultats Resultat Subvencions, 
Social de d'exercicis de donacionsi 

Escripturat nivellació anteriors l'exercici llegats rebuts 

SALDO FINAL DE 
5.931.388,46 958.890,55 11.133,34 3.744.767,05 

L'EXERCICI 2015 

Ajustes per errors de 
49.767,00 

l'exercici 2015 i anter. 

SALDO AJUSTAT INICI 
EXERCICI 2016 

5.931.388,46 1.008.657,55 11.133,34 3.744.767,05 

Total ingressos i 
5.202,16 44.763,06 

despesesreconegudes 

Altres variacions del 
1.002,00 10.131,34 -11.133,34 

patrimoni net 

SALDO FINAL DE 
5.931.388,46 1.002,00 1.018.788,89 5.202,16 3.789.530,11 

L'EXERCICI 2016 

Ajustes per errors de 
- 3.732,03 46.034,97 -

l'exercici 2016 i anter. 

SALDO AJUSTAT INICI 
5.931.388,46 1.002,00 1.018. 788,89 1.470,13 3.743.495,14 

EXERCICI 2017 

Total ingressos i 
77.024,98 176.593,28 

despesesreconegudes 

Altres variacions del 
1.470,13 - 1.470,13 

patrimoni net 

SALDO FINAL DE 
L'EXERCICI2017 

5.931.388,46 1.002,00 1.020.259,02 77.024,98 3.920.088,42 

Les notes 1 a 19 descrites en la Memoria formen part integrant d'aquest Estat de fluxos 
d'efectiu de l'exercici 2017 

TOTAL 

10.646.179,40 

49.767,00 

10.695.946,40 

49.965,22 

10.745.911,62 

49.767,00 

10.696.144,62 

253.618,26 

10.949.762,88 
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ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL FUNDACIÓ MIES VAN DER ROHE 
Estats de canvis en el patrimoni net corresponents als exercicis anuals acabats 

el31 de desembre de 2017 i 2016 (expressats en euros) 

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2017 

Notes 2017 2016 Ajustat 

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ 

Resultat de l'e~ercici abans d'impostos 77.218,03 1.483,17 

Ajusts del resultat 209.738,46 25.065,69 

Amortització de l'immobilitzat (+) 
5.1 i 

66.738,18 53.825,26 
5.2 

Correccions valoratives per deteriorament (+/-) 6 573,28 
Variació de provisions 168.186,28 - 12.626,40 
Resultat de vendes i baixes de l'immobilitzat 

lngressos financer~ (-) 616,01 434,28 
lmputació de subvenció (-) 10 24.569,99 - 16.271,91 
Altres ingressos i despeses (+/-) 0,26 

Canvis en el capital corrent - . 407.604,27 249.530,16 

Existencies (+/-) 6 47.498,74 - 49.283,69 
Deutors i altres comptes a cobrar(+/-) - 159.499,34 57.413,65 

Altres actius corrents 21.724,37 625,97 
Creditors i altres comptes a pagar(+/-) 76.118;18 37.026,17 

Altres passius corrents (+/-) - 255.000,00 205.000,00 

Altres fluxos d'efectiu d'activitats d'explotació 422,96 1~276,37 

Cobraments/pagaments impost sobre beneficis 193,05 842,09 
Cobraments d'interessos 616,01 434,28 

Altres pagaments 

Fluxos d' efectiu de les activitats d'explotació - 120.224,82 277.355,39 

FLUXOS O' EFECTIU DE LES ACTIVITATS D' INVERSIÓ 

Pagaments per inversions (-) - 50.907,38 - 284.100,35 

lmmobilitzat intangible 5.1 19.048,71 - 33.975,09 
5.2 i 

lmmobilitzat material - 239.758,54 - 86.720,55 
5.5 

Altres actius financers 8 207.899,87 
, , \ f 

- 16,3 :4.04, 71 
\ 

Cobraments per desinversions F1 ooo,oo 
lmmobilitzat material . / ¡ - - i 
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ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL FUNDACIÓ MIES VAN DER ROHE 
Estats de canvis en el patrimoni net corresponents als exercicis anuals acabats 

el31 de desembre de 2017 i 2016 (expressats en euros) 

Altres actius financers 4.000,00 

Fluxos d' efectiu de les activitats d'inversió 50.907,38 - 280.100,35 

FLUXOS D' EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE 
FINAN(:AMENT 

Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni 24.902,39 65.551,70 

Subvencions, donacions i llegats rebuts 10 24.569,99 64.767,00 

Cobraments i pagaments per instruments de passiu 

Altres deutes 332,40 784,70 

Fluxos d'efectiu de les activitats de financiació 24.902,39 65.551,70 

AUMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O 
- 146.229,81 62.806,74 

EQUIVALENTS 

Efectiu o equivalents al comen!;ament de l'exercici 214.359,17 151.552,43 

Efectiu o equivalents al final del exercici 68.129,36 214.359,17 

Les notes 1 a 19 descrites en la Memoria formen part integrant d'aquest Estat de fluxos 
d'efectiu de l'exercici 2017 
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ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL FUNDACIÓ.MIES VAN DER ROHE 
Memoria deis comptes anuals de l'exercici 2017 (expressats en euros) 

MEMORIA 

l. ACTIVITAT DE L'ENTITAT 

1.1 Naturalesa de l'entitat 

L'Entitat Publica Empresarial FUNDACIÓ MIES VAN DER ROHE, (en endavant, I'Entitat) 
es va constituir l'any 1983 com una Fundació Publica municipal d'acord amb els articles 
20, 67, i 85 b) del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals i altres disposicions 
que li són d'aplicació. Amb data 14 d'octubre de 2005 es va aprovar en Plenari Municipal 
la transformaoió de la Fundació en Organisme Autonom Local, canviant la seva 
denominació social perla d'"lnstitut Municipal Fundació Mies Van Der Rohe". Amb data 
30 d'octubre de 2009 es va aprovar en Plenari Municipal la transformació de la Fundació 
en Entitat Publica Empresarial fixant !'entrada en vigor del canvi de forma jurídica a 
partir de 1'1 de gener de 2010. És un ens constitu"it per 1' Ajuntament de Barcelona, amb 
patrimoni · adscrit pel mateix i personalitat jurídica propia. Per aquest fet rep de 
I'Ajuntament de Barcelona el finan~ament necessari perdura terme la seva activitat. 

El se u domicili social esta situat a 1' Avinguda Francesc Ferrer i Guardia nº 7, 08038 de 
Barcelona. 

1.2 Estatuts 

Es regeix pels seus Estatuts, aprovats per acord del Consell Plenari de I'Ajuntament de 
Barcelona en data 30 d'octubre de 2009. 

1.3 Objectiu de l'entitat 

L'objectiu inicial de I'Entitat va ser fer possible la reconstrucció, el manteniment, l'us i 
l'administració del Pavelló Alemany de I'Exposició Internacional de 1929, situat al Pare 
de Montju"ic de la ciutat de Barcelona. 

Actualment els seus objectius són: 

a. La conservació, l'ús i l'administració de l'esmentat Pavelló Alemany. 

b. L'impuls i la difusió del debat cultural sobre els problemes de 
contemporania, des de la perspectiva de la seva condició urbana. 

) 

) 
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c. L'organització de premis, cursos, simposiums, exposicions, publicacions, concerts, 
audicions i tota classe d'activitats que puguin contribuir a la consecució deis seus 
objectius culturals i ciutadans. • 

d. La creació d'un centre de formació i d'un centre d'arxiu documental i bibliografic 
d'arquitectura, centrat en l'obra de Mies van der Rohe, i en l'arquited:ura catalana, 
espanyola, europea i internacional moderna i contemporimia. 

e. L'atenció a les iniciatives d'interes i caracter internacional, dintre de l'ambit deis 
objectius anteriors que permetin situar a la ciutat de Barcelona en els circuits 
culturals europeus i internacionals. 

f. La gestió i explotació deis béns i les activitats de I'Entitat dins de l'ambit de les 
finalitats que li són propies. 

g. La potenciació de_ les relacions entre la cultura i el món universitari, promovent 
vincles que facilitin la interacció entre el món universitari i la vida cultural. 

h. La promoció del turisme cultural en l'i:~mbit tematic de !'arquitectura com a 
inst~ument de promoció internacional de la ciutat i de la seva vida cultural. 

i. Qualsevol altra relacionada amb les anteriors i amb les seves funcions que 
1' Ajuntament li pogués assignar. 

Pel millor compliment de les seves finalitats, I'Entitat podra realitzar activitats 
comercials i industrials que estiguin relacionades amb el seu objecte, d'acord amb el que 
acordin els seus organs de govern. 

De la mateixa manera I'Entitat també podra establir tot tipus d'acords o convenis amb 
entitats o institucions públiques i privades, nacionals i internacionals. Especialment 
podra signar acords amb institucions ofidals o privades per a la canalització, gestió i 
administració de fons, ajudes i instruments financers relacionats amb la seva activitat. 

El Consell d' Administració de la Fundació Mies van der Rohe esta format per 
1' Aju,ntament de Barcelona, el. Ministerio de Fomento, el Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, la Fira de Barcelona, el CoHegi 
d' Arquitectes de Catalunya, I'Escola Tecnica Superior d' Arquitectura de Barcelona, . el 
Museu d' Art Modern de Nova York i la Stiftung Preussischer Kulturbesitz de Berlfn .--:.\::::O=R::::_ -,~" 
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1.4 Organs de Govern 

Els Organs de govern i de gestió de I'Entitat són els següents: 

a) El Consell d'Administració 
b) El/la President/a i el/la Vicepresident/a 
e) El Gerent 

1.5 Grup de societats 

La Fundació Mies van der Rohe segons el previst a l'article 42 del Codi de Comer~, 
pertany al grup consolidat encap~alat per I'Ajuntament de Barcelona, amb domicili a la 
Pla~a Sant Jaume, 1. 

1.6 Moneda funcional 

Excepte indicació contraria, la moneda funcional utilitzada en els presents comptes 
anuals és l'euro. 

2. BASES DE PRESENTACIÓ 

2.1 lmatge Fidel 

Els presents comptes anuals s'han preparat a partir deis registres comptables de I'Entitat 
i es presenten d'acord amb la legislació mercantil vigent i amb les normes i principis 
establerts en el Pla General de Comptabilitat aprovat pel Reial Decret 1514/2007 i 
d'acord amb les successives modificacions en el seu cas, amb l'objecte de mostrar la 
imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, deis resultats de les seves 
operacions, deis canvis en el patrimoni net, així com de la veracitat deis fluxos 
incorporats en l'estat de fluxos d'efectiu. 

Aquests comptes anuals se sotmetran a l'aprovació de I'Ajuntament de Barcelona, i 
s'estima que seran aprovats sense cap modificació. 

No existeix cap principi comptable o criteri de valoració que, tenint un efecte significatiu ~ 
als comptes anuals, s'hagi deixat d'aplicar. . .,._" ·¡ 1 ,·., 

~ .. _;¡v u (.'. 

L'Entitat presenta els comptes anuals normals, encara que es compleixen els req 
pera p sentar els comptes abreviats. 
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2.2 Aspectes crftics de la valoració i estimació de la incertesa 

La preparació deis comptes anuals .requereixen la realització perla Direcció de I'Entitat 
de determinades estimacions comprables i la consideració de determinats elements de 
judici. Aquests s'avaluen contínuament i es fonamenten en !'experiencia historica i altr~s 
factors, incloent les expectatives de successos futurs, que s'han considerat raonables 
d'acord ambles circumstfmcies. 

Si bé les estimacions considerades s'han realitzat sobre la millor informació disponible a 
la data de tancament deis presents comptes anuals, qualsevol modificació en el futur 
d'aquestes estimacions s'aplicaria de forma prospectiva des d'aq'uell moment, 
reconeixent l'efecte del canvi en l'estimació realitzada en el compte de perdues i guanys 
de l'exercici en qüestió. · 

Les principals estimacions i judicis considerats en els comptes anuals son les següents: 

·Vides útils deis elements de l'immobilitzat intangible i material (nota 3.1.1 i 
3.1.2) 
· Valoració mitjan!;at utilització de taxacions (nota 3.1.3) 
• Valors raonables deis instruments financers (nota 3.3 i 3.5) 
• Estimació de la provisió per impostas (nota 13) 

2.3. Comparabilitat de la informació 

Els comptes anuals deis exercicis 2017 i 2016 s'han formulat d'acord amb !'estructura 
establerta en el Pla General de Comptabilitat, havent seguint en la seva elaboració 
l'aplicació de criteris uniformes de . valoració, .agrupació, classificació i unitats 
monetaries, de manera que la informació presentada és homogenia i comparable. 

2.4- Correcció de resultats 

D'acord amb !'informe de control financer de la intervenció amb data S d'abril de 2017 
el cobrament l'any 2015 del contracte de publicitat amb !'empresa Knoll mitjan!;ant una 
aportació en especie per valor de 49.767 euros s'ha de registrar com ingrés en aquel! 

--==~---

any i cobrament l'any d'entrega deis béns. Per aquest motiu s'ha rectificat el resul~ (íOR8 
l'any 2015 i realitzat un ajust en els Comptes Anuals de 2016 amb carrec a re ~ s 0q 
voluntaries i a resultats d'exercicis anteriors 0 ~1~ 0 c.,, 
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Exercici Exercici 
2016 Ajustas 2016 

Aprovat Ajustat 

Fons propis 
Capital 5.931.388;46 5.931.388,46 

Reserves d'anivellacJó 1.002,00 1.002,00 

Resultats d'exercicis anteriors 969.021,89 49.767,00 1.018. 788,89 

Resultat de l'exercici 5.202,16 - 3.732,03 1.470,13 
Subvencions, donacions i llegats 

3.789.530,11 -46.034,97 3.743.495,14 
rebuts 

TOTAL FONS PROPIS 10.696.144,62 10.696.144,62 

Perdues i Guanys 

lmputació de subvencions, donacions i 
20.003,94 - 3.732,03 16.271,91 

llegats rebuts 

Resultat d'explotacio 4.780,92 - 3.732,03 1.048,89 
Resultat abans d'impostos 5.215,20 - 3.732,03 1.483,17 

TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICI 5.215,20 - 3.732,03 1.483,17 

3. NORMES DE REGISTRE 1 VALORACIÓ 

Les principals normes de valoració utilitzades per I'Entitat en l'elaboració deis seus 
Comptes Anuals pera l'exercici 2017 han estat les següents: 

3.1 lmmobilitzat 

3.1.1 lmmobilitzat intangible 

Aplicacions informatigues 

Es refereix principalment als imports 'satisfets per l'accés a la propietat o pel dret a l'ús 
de programes informatics, únicament en ~ls casos on es preveu que la seva utilització 
durara varis exercicis. ,. 

. /_J.;\ 

Les aplicacions informatiques figuren valorades al seu cost d'adquisició i s'amorti~Zefl en 
fundó de la seva vida útil, que és de 4 anys. Les despeses de manteniment d'~~ue t~ 
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aplicacions informatiques es carreguen al compte de perdues i guanys de l'exercici en 
que es produeixen 

3:1.2 lmmobilitzat material 

L'immobilitzat material es comptabilitza pel seu cost d'adquisició menys l'amortització i 
l'import acumulat de qualsevol eventual perdua de valor. 

Els costos d'ampliació, modernització o millares que representin un augment de la 
productivitat, capacitat o eficiencia, o un allargament de la vida útil deis béns, es 
capitalitzen com a més cost deis actius corresponents. 

Les despeses de conservació i manteniment es carreguen al compte de resultats de 
l'exercici en el qual es produeixen. 

L'Entitat amortitza el seu 'immobilitzat material seguint el metode lineal, distribuint el 
cost deis actius entre els anys de vida útil estimada, segons el detall següent: 

Anys vida 
útil estimada 

Construccions 50 
Maquinaries, instaHacions i utillatge 10 
Mobiliari 10 
Aplicacions informatiques 4 
Equips peral processament d'informació 4 
Altre immobilitzat material 10 

Les adquisicions s'amortitzen des de la data d'inici del seu funcionament. Les perdues i 
guanys per la venda d'immobilitzat material es calculen comparant els ingressos 
obtinguts perla venda amb el valor comptable i es registren en el compte de perdues i 
guanys. 

Les instaHacions realitzades en els espais arrendats s'amortitzen en funció de la durada 
i vigencia del contracte d'arrendament. 

3.1.3 Béns de patrlmoni historie, artístic i cultural 

L'Entitat té comptabilitzat com a patrimoni historie el Pavelló Mies van der Roh P.~ 
valor de l'adscripció que li va efectuar 1' Ajuntament de Barcelona, que es correspo -~~b q¿.. 
una estimació pericial del valor real de mercat realitzada per una societat de , t ació u¿ 
in ependen i es va registrar amb contrapartida Fans Propis, com "Fans Social' C; o 
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Així mateix, I'Entitat té comptabilitzat com a patrimoni artístic i cultural adquisicions de 
hlaquetes, fotografíes i altres documents que formen part del Patrimoni artístic i cultural 
de I'Entitat, que es registren pel seu preu d'adquisició, o bé pel valor determinat per un 
expert in~ependent. En el cas de registrar-se actius rebuts en donació, la seva 
contrapartida sera l'epígraf de "Subvencions, donacions i llegats" dins del Patrimoni Net 
de l'entitat. 

Els béns del Patrimoni historie, artístic i cultural no s'amortitzen ates que són objecte 
del manteniment que garanteix la permanen.cia del seu valor. 

3.1.4 Deteriorament del valor deis diferents actius 

Per a la realització de la seva activitat I'Entitat utilitza actius no generadors de fluxos 
d'efectiu. Tal i com es descriu a I'Ordre EHA/733/2010 de 25 de mar~, per la qual 
s'aproven aspectes comptables d'empreses públiques que operen en determinades 
circumstancies, els actius no generadors de fluxos d'efectiu són aquells que s'utilitzen 
no amb l'objecte d'obtenir un benefici o rendiment economic, sinó per l'obtenció de 
fluxos economics socials que benefici"in a la col-lectivitat per mitja del potencial servei o 
utilitat pública, a canvi d'un preu fixat directa o indirectament per 1' Administració 
Pública com a conseqüencia del caracter estrategic o d'utilitat pública de l'activitat que 
desenvolupa. Al tancament de l'exercici, I'Entitat avalua el deteriorament de valor deis 
diferents actius no generadors de fluxos d'efectiu, estimant el valor recuperable 
d'aquests actius, que és el majar entre el se u valor raonable i el se u valor en ús, entenent 
com a valor en ús el cost de reposició depreciat. Si el valor recuperable és inferior al 
valor net comptable es dotara la corresponent provisió per deteriorament de valor amb 
carrec al compte de perdues i guanys. 

3.2 Arrendaments 

Arrendament operatiu - Quan I'Entitat és l'arrendatari 

Els pagaments en concepte d'arrendament operatiu (nets de qualsevol incentiu rebut 
de !'arrendador) es carreguen en el compte de perdues i guanys de l'exercici que es 
meriten sobre una base lineal durant el període d'arrendament. 

Arrendament operatiu- Quan I'Entitat és !'arrendador --Quan els actius són arrendats amb caracter d'arrendament operatiu, l'actiu s'inclo "áb\ T u: 'ó e 
'v , 

balan~ d'acord amb la seva naturalesa. Els ingressos derivats de l'arrendame rt es ~ \ 
reconeixen de forma lineal durant el termini d'arrendament. (1 / _ ,¡ <-e!.\\ 
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3.3 Actius Financers 

L'Entitat fixa la categoria deis seus actius financers en el moment del seu reconeixement 
inicial i revisa la mateixa a cada data de tancament, en base a les decisions adoptades 
perla Direcció. Aquesta classificació depen de la finalitat perla qual aquestes inversions 
han estat adquirides . 

De forma general, en el balan~ adjuntes classifiquen com corrents els actius financers 
amb venciment igual o inferior a l'any, i com no corrents si el seu venciment supera 
aquest període. 

L'Entitat registra la baixa d'un actiu financer quan s'ha extingit o s'han cedit els drets 
contractuals sobre els fluxos d'efectiu de l'actiu financer, sent necessari que s'hagin 
transferit de forma substancial els riscos i beneficis inherents a la seva propietat, que en 
el cas concret de comptes a cobrar s'entén que aquest fet es produeix en general si s'han 
transmes els riscs d'insolvencia i de mora. 

Els actius financers de I'Entitat es classifiquen íntegrament en la categoria de partides a 
cobrar, els quals són actius financers no derivats amb cobraments fixes o determinables 
que no cotitzen en un mercat actiu i es valoren pel valor nominal del seu deute, que és 
similar al seu valor raonable en el moment inicial. Aquest valor és minorat, en el seu cas, 
per la corresponent provisió d'insolvencies (perdua per deteriorament de l'actiu), quan 
existeix evidencia objectiva que no es cobrara la totalitat de l'import adeudat, amb 
efecte al compte de perdues i guanys de l'exercici. 

Els instruments financers que I'Entitat té són els ·següents: 

3.4 Partides a cobrar 

Les partides a cobrar són actius financers no derivats amb cobraments fixos o 
determinables que no cotitzen en un mercat actiu. S'inclouen en actius corrents, éxcepte 
pera venciments superiors a 12 mesos des de la data del balan~ que es classifiquen com 
actius no corrents. 

Aquest epígraf correspon principalment a: 

• Diposits i fiances realitzats d'acord ambla legisla ció vigent registrats pel seu va}_p ~:, 
nominal. · f/._0.) 00 

• Comptes a cobrar per operacions comercials, les quals es valoren p 1 ~lor "'te.)\\ 
n minal del seu deute, que és similar al seu valor raonable en el momen ' iri'i cial ~\ 
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Aquest valor és minorat, si s'escau, per la corresponent provisió d'insolvencies 
(perdua per deterioració de l'actiu), quan existeix evidencia objectiva que no es 
cobrara la totalitat de l'import degut, amb efecte en el compte de perdues i 
guanys de l'exercici. 

• Comptes a cobrar per operacions no comercials, corresponents basicament a 
saldos amb el personal, etc. 

Al tancament de l'exercici, s'efectuen les correccions valoratives necessaries per 
deteriorament de valor si existeix evidencia objectiva que no es cobraran tots els 
imports que es deuen. 

3.5 Existencies 

Les existencies es valoren al seu cost d'adquisició o al seu valor net realitzable, el menor 
deis dos. Quan el valor net realitzable de les existencies sigui inferior al seu cost, 
s'efectuaran les oportunes correccions valoratives, reconeixent-les coma una despesa 
en el compte de perdues i guanys. 

Si les circumstancies que causen la correcció de valor deixen d'existir, l'import de la 
correcció és objecte de reversió i es reconeix com a ingrés en el compte de perdues i 
guanys. 

3.6 Passius financers 

L'Entitat fixa la categoria deis seus passius financers en el rnoment del seu 
reconeixement inicial i revisa la mateixa a cada data de tancament, en base a les 
decisions adoptades perla Direcció. Aquesta classificació depende la finalitat perla qual 
aquests passius han estat formalitzats. 

De forma-general, en el balan~ adjuntes classifiquen coma corrents els passius financers 
amb venciment igual o inferior a l'any, i com a no corrents si el venciment supera aquest 
període. La baixa d'un passiu financer es reconeixera quan l'obligació que genera s'hagi 
extingit. 

L'Entitat classifica la totalitat deis seus passius financers en la categoria de debits i 
partides a pagar. Es valoren inicialment pel seu valor raonable que, llevat que hi hagi 
alguna evidencia en contra, correspon al preu de transacció. En posteriors valoracions--<:;\ í lA ,o j 
es valoraran a cost amortitzélt, comptabilitzant els interessos meritats en el cornpte;á~ . ..:- '-q 
per u es i uanys aplicant el meto de del ti pus d'interes efectiu, amb excepció deis d · ~f s '· <~:. ~ 
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i partides a pagar amb venciment no superior a un any que es continuaran valorant pel 
seu valor raonable quan l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no sigui significatiu. 

S'inclouen sota aquesta categoría les següents tipologies de passius per naturalesa: 

• Debits per operacions comercials corresponents als saldos de creditors per 
prestació de serveis. 

• Partides a pagar. per operacions no comercials. S'inclouen, entre altres, creditors 
empreses del grup i associades, personal, etc. 

3.7 lmpost sobre beneficis 

A partir de l'exercici 2010 com a conseqüencia de la transformació de personalitat 
jurídica, I'Entitat aplica el que disposa l'apartat 2 de l'article 34 del Reial Decret Legislatiu 

· 4/ 2004 , de 5 de mar~, pel qual s'aprova el Text refós de la Uei de l'lmpost sobre 
Societats, el qual preveu que els Ens Públics Empresarials Locals disposaran d'l.ina 
bonificació del 99% de la part de la quota íntegra de les rendes que procedeixin deis 
serveis compresos a l'apartat 2 de l'article 25 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Regim Local. · 

La despesa (ingrés) per impost sobre beneficis és l'import que, per aquest concepte, es 
merita en l'exercici i que compren tant la despesa (ingrés) per impost correntcom per 
impost diferit. 

Tant la despesa (ingrés) per impost corrent com diferit es registra al compte de perdues 
i guanys tenint en compte l'aplicació deis beneficis fiscals indica.ts anteriorment. No 
obstant, es reconeix en el patrimoni net l'efecte impositiu relacionat amb partides que 
es registren directament en el patrimoni net. 

Els actius i passius per import corrent es valoraran perles quantitats que s'espera pagar 
o recuperar de les autoritats fiscals, d'acord amb la normativa vigent o aprovada i 
pendent de publicació a la data de tancament de l'exercici. 

Els impostas diferits es calculen, d'acord amb el metode del passiu, sobre les diferencies 
temporanies que sorgeixen entre les bases fiscals deis actius i passius i els seus valors en 
llibres. 

No obstant aixo, si els impostas diferits sorgeixen del reconeixement inicial d'un -t~S e 
un passiu en una transacció diferent d'una combinació de negocis que en el mo · t de 0.-z. 
la tr sac ió no afecta ni al resultat comptable ni a la base imposable de l'imp ·~Jno e ut, 
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reconeixen, L'impost diferit es determina aplicant la normativa i els tipus impositius 
aprovats o a punt d'aprovar-se a la data del balan~ i que s'espera aplicar quan el 
corresponent actiu per impost diferit es realitzi o el passiu per impost diferit es liquidi. 

Els actius per impostos diferits es reconeixen en la mesura en que resulti probable que 
es vagi a disposar de guanys fiscals futurs amb els que poder compensar les diferencies 
temporimies. 

3.8 Subvencions. donacions i llegats 

Les activitats desenvolupades per I'Entitat corresponen, fonamentalment, a la prestació 
de serveis públics en l'ambit competencia! de 1' Ajuntament de Barcelona, mitjan~ant 
gestió directa per delegació de 1' Ajuntament de Barcelona, d'acord amb allo previst per 
la legislació vigent (Liei Reguladora de las Bases de Regim Local i Reglament d'Obres, 
Activitats i Serveis de les Entitats Locals). Per a la prestació deis serveis públics, en 
l'ambit de competencies de 1' Ajuntament de Barcelona, I'Entitat rep d'aquest el 
finan~ament pressupostari, el qual es reflecteix a l'epígraf d'lngressos "Subvencions 
d'explotació", incorporades al resultat de l'exercici, del compte de perdues i guanys. 

Aquesta transferencia corrent pressupostaria, que es considera no reintegrable, esta 
fixada tenint en compte els suposits d'equilibri pressupostari previstos a la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 

Les transferencies corrents rebudes per I'Entitat de I'Ajur:Jtament de Barcelona que 
tenen per objecte el finan~ament d'actuacions i projectes desenvolupats per consorcis i 
entitats culturals, són comptabilitzades, en el moment en que són aprovades, com 
ingressos per transferencies corrents, i la seva aplicació com a despeses tanmateix per 
transferencies corrents. De la mateixa manera, les transferencies de capital rebudes 
també de I'Ajuntament de Barcelona que tenen la mateixa finalitat, són objecte de 
comptabilització en el compte de perdues i guanys com a ingressos per transferencies 
de ca pitan la seva aplicació com a despeses per transferencies de capital i, en el se u cas, 
corrents. 

Al tancament de cada exercici economic, les transferencies corrents i de capital que 
estan pendents d'aplicació es reflecteixen com a Periodificacions a curt termini en el 
passiu del balan~. En el suposit que no es materialitzin, poden ésser exigides pels ens 
que les van atorgar. -~ 

~ .~)\ 1 u, ... ,::,' ("'~ 
L'Entitat sol· licita i rep transferencies de diversos organismes pel finan~ament d71 ~ ' .J cc,;t,' 
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moment en que s'atorga per part de l'entitat concedent la transferencia sol·licitada: 
Atesa la naturalesa de la gestió d'obtenció de finan~ament, I'Entitat registra, al mateix 
temps que lá transferencia rebuda, la despesa relativa al projecte finan~at i el 
corresponent compte a pagar als beneficiaris del projecte. 

Les subvencions que tinguin caracter de reintegrables es registren com passius fins a 
complir les condicions pera considerar-se no reintegrables, mentre que les subvencions 
no reintegrables es registren com ingressos directament imputats al patrimoni net i es 
reconeixen com ingressos sobre una base sistematica i racional de forma correlacionada 
amb les despeses derivades de la subvenció. 

A aquests efectes, una transferencia es considera no reintegrable quan existeix un acord 
individualitzat de concessió i s'han complert tates les condicions establertes pera la seva 
concessió i no existeixen dubtes raonables de que es cobrara. 

D'altra banda, les subvencions no reintegrables relacionades amb despeses específiques 
es reconeixen en el compte de perdues i guanys en el mateix exercici en que es meriten 
les corresponents despeses. 

3.9 Provisions i contingencies 

L'Entitat reconeix comptablement una provisió per passiu contingent quan té una 
obligació present sorgida com a conseqüencia de successos passats, és probable que 
puguin produir-se perjudicis patrimonials per I'Entitat i l"import es pot estimar de 
manera fiable. 

Les provisions es valoren d'acord amb la informació .disponible, pel valor actual de la 
millar estimació possible de l'import necessari per cancel-lació o transferencia a un 
tercer de l'obligació, registrant els ajustaments per actualització de la provisió com una 
despesa financera atenent al meritament. 

D'altra banda, es consideren passius contingents aquelles possibles obligacions sorgides 
coma cohseqüencia de successos passats, quina materialització esta condicionada a que 
ocorri o no un o més esdeveniments futurs independents de la voluntat de I'Entitat. 
Aquests passius contingents no són objecte de registre comptable, presentant-se detall 
deis mateixos en la memoria, quan sigui necessari. 

3.10 lngressos i despeses 

1 
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Amb criteri general els ingressos i despeses s'enregistren atenent el principi de meritació 
i el de correlació d'ingressos i despeses, independentment del moment en que són 
cobrats o pagats. 

Els ingressos es registren pel valor raonable de la contraprestació rebuda o a rebre, i 
representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en el marc 
ordinari de la seva activitat, deduint els descomptes, l'impost sobre el valor afegit i altres 
impostes relacionats amb les vendes. 

Els ingressos per prestacions de serveis es reconeixen quan co'mpleixen els següents 
requisits: 

• L'import deis ingressos es pot valorar amb fiabilitat. 

• L'Entitat rep els beneficis o rendiments economics derivats de la transacció. 

• El grau de realització de la transacció pot ser valorat amb fiabilitat. 

• Els costos incorreguts en la presta ció, així com els que queden per incórrer fins a 
completar-la poden ser valorats amb fiabilitat. 

3.11 Medi ambient 

Les des peses derivad es de les actuacions . empresarials que tenen per objecte la 
protecció i millora del medi ambientes comptabilitzen, si s'escau, com a despeses de 
l'exercici en que s'incorren. No obstant aixo, si suposen inversions com a conseqüencia 
d'actuacions per minimitzar ('impacte o la protecció i millora del medi ambient, es 
comptabilitzen com a major valor de l'immobilitzat. 

3.12 Transaccions entre parts vinculades 

Amb caracter general, les operacions amb empreses vinculades es comptabilitzen en el 
seu moment inicial pel seu valor raonable. Si el preu fixat difereix del seu valor raonable, 
la diferencia es registra atenent a la realitat economica de l'operació. La valoració 
posterior es realitza conforme amb el previst a les corresponents normes. 

3.13 Transaccions i saldos en moneda estrangera 
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realització. Totes les perdues (realitzades o no), així com els beneficis realitzáts, es 
porten al compte de perdues i guanys, mentre que els beneficis no realitzats es porten 
a ingressos diferits i s'imputen' a resultats quan es realitzen. 

4. GESTIÓ DEL RISC FINANCER 

4.1 Factors de risc financer 

Les activitats de I'Entitat estan exposades a diversos riscos financers: risc.de credit, risc 
del tipus de interes i risc de liquiditat. 

La gestió del risc financer esta controlada per la Direcció Financera de I'Entitat. 

a) Risc de credit 

El risc de credit sorgeix de l'efectiu i equivalents a l'efectiu, així com de deutors 
comercials o altres deutes, incloent comptes a cobrar pendents i transaccions 
comp~omeses. 

En relació als deutors comercials, I'Entitat exigeix sempre el cobrament anticipat, de 
manera que es minimitza el risc de credit. 

b) Risc de tipus d'interes 

El risc de tipus d'interes sorgeix deis recursos aliens no corrents. 

L'Entitat no disposa de recursos aliens no corrents. 

e) Risc de liquiditat 

L'Entitat realitza una gestió prudent del risc de liquiditat . . La Direcció realitza un 
seguiment de les previsions de reserva de liquiditat de I'Entitat en funció deis fluxos 
d'efectiu esperats. 

4.2 Estimació del valor raonable 
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S. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 1 MATERIAL 

5.1 lmmobilitzat intangible 

El moviment del compte aplicacions informatiques i- de la seva corresponent 
amortització acumulada durant els exercicis 2017 i 2016 ha estat el següent: 

Aplicacions 
Total 

informatiques 

A 1 de Gener de 2016 

Cost 30.735,28 30.735,28 

Amortització acumulada -24.488,15 -24.488,15 

Valor net comptable 6.247,13 6.247,13 

Altes 33.975,52 33.975,52 

Dotació a l'amortització -4.935,43 -4.935,43 

A 31 de desembre de 2016 35.287,22 35.287,22 

Cost 64.710,80 64.710,80 

Arhortització acumulada -29.423,58 -29.423,58 

Valor net comptable 35.287,22 35.287,22 

Altes 19.048,71 19.048,71 

Dotació a l'amortització -12.797,76 -12.797,76 

A 31 de desembre de 2017 41.538,17 41.538,17 

Cost 83.759,51 83.759,51 

Amortització acumulada -42.221,34 -42.221,34 

Valor net comptable 41.538,17 41.538,17 
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5.2 lmmobilitzat material 

El moviment deis diferents comptes de l'immobilitzat material (exclos l'epígraf de "Béns 
de patrimoni cultural") i de la seva corresponent amortització acumulada durant els 
exercicis 2017 i 2016 ha estat el següent: 

Bens patrim. 
Construccions lnstal·lacions 

Altre 
Total 

historie cult. immobilitzat 

A 1 de Gener de 2016 

Cost 9.898.525,65 53~706,41 119.303,43 460.165,30 10.531.700,79 

Amortització acumulada 0,00 -6.591,04 -81.868,96 -244.291,79 -332.751,79 

Valor net comptáble 9.898.525,65 47.115,37 37.434,47 215.873,51 10.198.949,00 

Altes 29.038,41 0,00 . 400,21 57.281,76 86.720,38 

Dotació a l'amortització 0,00 -1.074,13 -9.215,16 -38.600,54 -48.889,83 

A 31 de desembre de 2016 9.927;564,06 46.041,24 28.619,52 234.554,73 10.236.779,55 

Cost 9.927 .5(?4,06 53.706,41 119.703,64 517.447,06 10.618.421,17 

Amortització acumulada 0,00 -7.665,17 -91.084,12 -282.892,33 '-381.641,62 

Valor net comptable 9.927.564,06 46.041,24 28.619,52 234.554,73 10.236.779,55 

Altes 3.464,72 0,00 158.727,85 77.565,97 239.758,54 

Dotació a l'amortització 0,00 -1.074,13 -8.645,46 -44.220,83 -53.940,42 

A 31 de desembre de 2017 9.931.028,78 44.967,11 178.701,91 267.899,87 10.422.597,67 

Cost 9.931.028, 78 . 53.706,41 278.431,49 595.013,03 10.858.179,71 

Amortització acumulada 0,00 -8.739,30 -99.729,58 -327.113,16 -435.582,04 

Valor net comptable 9.931.028, 78 44.967,11 178.701,91 267.899,87 10.422.597,67 

Durant l'exercici 2017 s'ha executat el Projecte basic i executiu de manteniment i millora 
del Pavelló Mies van der Rohe per un import de 201.163 euros distribu"its a l'apartat 
d'lnstal·lacions per 158.728, 85 euros i a l'apartat d'altre immobilitzat material per. 
import de 42.435,42 euros. /.,0u r.s c. 
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5.3 Béns totalment amortitzats 

L'import deis elements de l'immobilitzat material totalment amortitzats a 31 de 
desembre de 2017 és de 221.452 euros (203.261 euros el 2016). 

5.4 Assegurances 

És política de I'Entitat contractar les polisses d'assegurances que s'estimin necessaries 
per tal de donar cobertura als possibles riscos que poguessin afectar als elements de 
l'immobilitzat material. 

5.5 Béns del patrimoni historie, artístíc i cultural 

L'import que s'inclou a l'epígraf Béns de Patrimoni historie, Artístic i Cultural del balan~ 
adjunt correspon al següent detall: 

Concepte 2.017 2.016 

Valor del sol 1.386.535,00 1.386.535;00 

Edifici Pavelló Mies van der Rohe 4.544.853,46 4.544.853,46 

Bens de patrimoni cultural 3.999.640,32 3.996.175,60 

Total 9.931.028, 78 9.927.564,06 

El moviment del compte de Béns de patrimoni cultural durant els exercicis 2017 i 2016 
ha estat el següent: 

Maquetes i Centre documental 

Saldo a 31 de desembre de 2015 3.967.137,19 

Altes (Adquisicions i donacions) 29.038,41 

Saldo a 31 de desembre de 2016 3.996.175~60 

Altes (Adquisicions i donacions) 3.464,72 

Aquests moviments corresponen a adquisicions de maquetes, fotografíes i a~r ::u~ 
documents que formen part del Patrimoni Artístic de I'Entitat.· Durant l'exercici r¡.il ..., c:q~ 
s'han incorporat amb un cost de 3.310,82 € tres maquetes de projectes arquit]<;Jt?>nics A 1G1. 
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5.6 Correccions valoratives 

L'Entitat no ha registrat cap correcció valorativa durant els exercicis 2017 i 2016 sobre 
els diferents actius no generadors de fluxos d'efectiu de I'Entitat. 

6. EXISTENCIES 

La·composició de les existencies de I'Entitat a 31 de desembre de 2017 i de 2016 és la 
següent: 

Concepte 

Llibres, postals, posters i altres 

Provisió depreciació existencies 

2.017 2.016 
231.489,60 183.990,86 

0,00 0,00 

En aquest exercici, s'han editat dues noves publicacions, el Llibre Premi Mies 2017 que 
recull tots els projectes nominats i els guanyadors del Premi Mies en la ~eva edició de 
l'exercici 2017 i el llibre Mies van der Rohe Barcelona 1929 que recull les comunicacions 
presentades en el seminari celebrat en motiu deis 30 anys de la reconstrucció del Pavelló 
Mies van der Rohe. A tancament de l'exercici l'estoc existent d'aquestes dues 
publicacions, esta valorat en 47.533 € 

7. ACTIUS FINANCERS 

7.1 Categories d'actius financers 

Actius financers a llarg termini: 

Altres actius financers 

Total 

Actius financers a curt termini: 

Clients per vendes i prestacions de serveis 

Clients, empreses del grup i associades 

Deütors 

Personal 

Total 

2017 2016 

8.750,00 8.750,00 

8.750,00 8.750,00 

447.254,24 279.884,30 
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7.2 Clients per vendes i prestació de serveis i deutors 

Els saldos d'aquests actius financers s'expressen pel valor nominal, no existint 
diferencies significatives respecte el valor raonable deis mateixos. 

L'exposició maxima al risc de credit a la data de presentació de la informació és el valor 
raonable de cadascuna de les categories de comptes a cobrar indicades anteriorment. 
L'Entitat no manté cap garantia com a asseguran~a, si bé cal indicar que el 81% de la 
xifra per un import de 366.230 euros (281.514 euros al 2016), és amb entitats públiques, 
per tant el risc de no cobrament es considera com a baix. 

El deute a tancament de l'exercici per un import de. 291.230 € de, I'Ajuntament de 
Barcelona correspon a l'import pendent de cobrament pel projecte de manteniment i 
millora del Pavelló Mies i la subvenció concedida per cobrir les despeses d'organització 
i execució del programa "Made in Europe" i per l'ajornament de l'aportació de la 
Generalitat de Catalunya prevista per l'any 2017. 

Els imports pendents de cobrament deis élients a data 31 de desembre del 2017 són: 

Client lmport 

Ajuntament de Barcelona 291.229,99 

Unió Europea 75.000,00 

Col-legi Arquitectes de Barcelona 36.060,72 

Cooperativa Arquitectes Jordi Capell 73,50 

Axel Sowa 1.051,19 

Adom Studio 300,00 

Simon,S.A. 60.500,00 

Stitchting Schunck 7.500,00 

Shangai Desin & Promotion Center 6.410,00 

Estudio Diseño y Gestión de Proyectos 6.050,00 

Clients visitants Pavelló 1.249,20 

Llibreria Formatos,S.A. 324,40 

Clients botiga on-line 247,15 

Dotació provisió deteriorament clients -38,741,91 

Total 447.254,24 

L'Entitat manté una provisió per deteriorament de clients de 

) 

) 

) 



) 

. .J 

J 

27/38 

ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL FUNDACIÓ MIES VAN DER ROHE 
Memoria deis comptes anuals de l'exercici 2017 (expressats en euros) 

corresponent a l'import pendent de cobrar que tot i les gestions fetes es consideren de 
difícil cobrament. 

Els imports pendents de cobrament deis clients a data 31 de desembre del2016 eren: 

Client lmport 
Ajuntament de Barcelona 87.372,45 

Sfmon,S.A. 77.741,27 

Unió Europea 75.000,00 

Col-legi d'Arquitectes de Barcelona ·36.060,72 
Tea m Work SAS 19.000,00 

M: Al NRW Museum 15.000,00 

Ahíta Kitchen 5.250,00 

Mondadori Electa SPA 1.288,00 

Axel Sowa 1.051,19 

·Adom Studio S.R.O. 300,00 

~ooperativa Arquitectes Jordi Capell 294,01 

Triennale di Milano Servizi 268,57 

Dotació provisió deteriorament clients -38.741,91 

Total 279.884,30 

7.3 Altres actius financers a llarg termini 

Dins de l'epígraf "Aitres actius financers a llarg termini" es troben registrades les fiances 
dipositades pel lloguer de !'oficina de I'Entitat, el qual té venciment en l'exercici 2020. 
Els saldas deis actius financers es reflexen pel valor nominal, no existint diferencies 
significatives respecte el valor raonable deis mateixos. 

8. EFECTIU 1 AL TRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS E INVERSIONS FINANCERES A 

CURT TERMINI 

Els actius financers a curt termini al tancament deis exercicis 2017 i 2016, tenen 
venciment inferior a un any. 
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mercat i a l'erititat Caixa de Pensions en un compte corrent de lliure disposició 
remunerat a un tipus d'interes de mercat. 

Durant l'exercici 2017 han estat canceHats els diposits bancaris que mantenia a l'entitat 
BBVA i que a inici de l'exercici presentaven un saldo de 210.000 € 

. ') 

Així mateix, a 31 de desembre de 2017 i 2016l'Entitat no té concedides línies de credit. 

9. FONS PROPIS 

9.1 Fans social 

l'import que s'inclou a l'epígraf "Fans Social" del balan~ adjunt correspon íntegrament 
al Pavelló Mies van der Rohe (sol i edifici) que forma part deis Béns de Patrimoni Historie 
indicat a la nota S.S. El Pavelló Mies van der Rohe va ser aportat per 1' Ajuntament de 
Barcelona en adscripció tal i comes menciona en la nota 3.1.3. 

9.2 Resultat de l'exercici 

Es propasa al Consell d'Administració que la süma de 77.218, euros, obtinguda coma 
benefici de l'exercici de l'any 2017, s'apliqui a romanent de l'Entitat. 

10. SUBVENCIONS, DONACIONS 1 LLEGATS REBUTS 

Els moviments registrats per els exercicis 2017 i 2016 en aquest ~pígraf es resumeixen 
tot seguit: 

Saldo firial 2015 

Altes (adquisicions i donacions) 

Saldo final 2016 

Traspas a resultat · 

Altes(adquisicions i donacions ) 

Saldo final 2017 · 

3.744.767,05 

-1.271,91 

3.743.495,14 

-24.569,99 

201.163,27 

3.920.088,42 

~---....,... 
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Aquests moviments corresponen en l'exercici 2017 al traspasa resultats de l'exerci ·?'.>J t.(; 
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24.569.99 Euros i l'alta del projecte basic de mi llora i manteniment del Pavelló Mies van 
der Rohe per un import de 201.163,27 euros. 

11; PASSIUS NO CORRENTS 1 CORRENTS 

11.1 Provisions a curt termini 

A tancament de l'exercici 2017 presenta un saldo de 333,34 € corresponent a l'import 
provisionat per la demanda de la sra.Carnevali. 

11.2 Passius financers a curt termini 

Passius Financers a curt termini 

Prove'idors 

Creditors Diversos 

Personal, remuneracions pendents pagament 

2.017 ' 2.016 
129.002,57 27.597,06 

75.586,80 128.818,28 

19.202,99 17.247,23 

223;792,36 173.662,57 

11.3 lnformació sobre el període mitja de pagament a prove'idors. Disposició 
addicional tercera. "Deure d'informació" de la Llei 15/ 2010, de S de juliol 

Concepte 

Període mig de pagament a prove'idors 

Rati operacions pagádes 

Rati operacions pendents de pagament 

Total pagaments realitzáts 2017 
Total pagaments pendents a 31.12.2017 

Concepte 

Període mig de pagament a prove'idors 

Rati operacions pagades 

Rati operacions pendents de pagament 

2.017 

Di es 

24,12 

23,30 

29,80 
· lmport 
(euros) 

1.337.065,63 
202.076,79 

2.016 

Di es 

24,65 
25,24 

19,10 
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Total pagaments realitzats 2016 

Total pagaments pendents a 31.12.2016 

12.PERIODIFICACIONS D'ACTIU A CURTTERMINI 

lmport 
(euros} 

1.305.271,40 

133.647,62 

Desglossem el moviment corresponent a l'exercici 2017 del concepte de 
periodificacions de despeses anticipádes. 

Periodificacions d'actiu a curt termini. 

Documental en realització 

Maqueta pendent devolució 

TV per expos 

Periodificacio asseguran(;a multirisc 

Periodificació hosting virtual 

Periodificació despesa prevenció riscos 

Saldo finál 2017 

13.1MPOST SOBRE BENEFICIS 1 SITUACIÓ FISCAL 

13.1 Despeses per lmpost sobre Beneficis 

2.017 

12.535,28 

2.180,00 

3.202,30 

3.499,00 

687,12 

246,64 

22.350,34 

La conciliació de l'import net d'ingressos i despeses de l'exercici 2017 amb la base 
imposable de l'lmpost sobre beneficis és la següent: 

Concepte 

Resultat comptable 2017 després IS 

lmpost de societats 

Resultat comptable 2016 abans IS 

Diferencies permanents 

Diferencies temporaries 

Base imposable previa 

2.017 

77.024,98 

193,05 

77.218,03 

77.218,03 

•) 

) 

J 

J 

J 
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Diferencies temporaries 

Diferencies permanents 

Compensado B.l. negatives exerc anteriors 

Base imposable abans.reserva nivellació 

Diferencies temporaries 

77.218,03 

0,00 

77.218,03 
19.304,51 
-19.111,46 

Base imposable 

Quota integral 

Bonificació 99% 

Retencions -116,69 
Pagament 1p 

lncrement per perdua benef fiscal ex.ant. 

Total quota 76,36 

La despesa per l'lmpost sobre Societats de l'exercici 2017 ascendeix a: 

Despesa impost de societats 

lmpost corrent 

lmpost diferit 

Total 

13.2 Saldos amb les Administracions Públigues 

2017 

193,05 

193,05 

La composició deis comptes d' Administracions Públiques al 31 de desembre de 2017 i 
2016 és la següent: 

Creditors 

Hisenda Pública creditora per IVA 

Hisenda Pública creditora per IRPF 

lmpost sobre Societats 

Seguretat Social creditora 

Total 

Deutors 

lmpost sobre Societats 

. Hisenda Pública deutora per IVA 

Total 

2.017 
19.364,60 

32.031,88 

76,36 

17.893,33 

69.366,17 

0,00 

0,00 

0,00 

2.016 

28.804,48 

14.573,30 

43.377,78 

80,37 

6.767,9 

6.848,3 
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L'Entitat esta exempta de repercutir l'lmpost sobre el Valor Afegit (IV A) en el preu de les 
entrad es que posa a la venda i, per tant, no es pot deduir la totalitat de I'IVA que suporta. 

• És d'aplicació la Regla de la Prorrata pera les quotes d'IVA suportades, ates que durant 
l'exercici de la seva activitat realitza, conjuntament, prestacions de serveis que originen 
dret a deducció i d'altres operacions que no !'habiliten pera l'exercici de l'esmeritat dret. 

En el present exercici, la prorrata provisional ha estat del 38% i la definitiva ha sigut del 
33%. 

13.3 Tributs susceptibles d'inspecció 

Segons les disposicions legals vigents les liquidacions d'impostos i cotitzacions a la 
Seguretat Social no es poden considerar definitives fins que no han estat inspeccionades 
perles autoritat fiscals o laborals, o ha transcorregi.Jt el termini de prescripció de quatre 
anys. 

En el cas d'inspeccionar-se la Direcció no espera que es meritin passius addicionals als 
indicats en els comptes. 

14.1NGRESSOS 1 DESPESES 

14.1 lmport net de la xifra de negocis 

Aquests epígrafs del compte de perdues i guanys presenten el detall següent en 1' 
exercici 2017 i 2016. 

Concepte 

· lngressos per prestació de serveis 

Vendes de la botiga 

Total 

2.017 2.016 
309.213,14 303.151,03 

344.240,89 353.088,69 

653.454,03 656.239,72 

) 

) 

J 
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Concepte 

Compres 

Variació d'existencies 

Total 

14.3 . Altres ingressos d' explota ció 

14.3.1 lngressos accessoris i altres de gestió corrent 

2.017 2.016 
265.602,61 241.589,00 

-47.498,74 -49.283,69 

218.103,87 192.305,31 

Aquests epígrafs del compte de perdues i guanys inclouen ingressos de patrocinis i 
altres ingressos :. 

Concepte 2.017 2.016 

lngressos de patrocini 167.722,85 97.000,00 

Altres ingressos 166.859,45 336.627,52 

Total 334.582,30 433.627,52 

14.3.2 Subvencions d'explotació incorporades al resultat 

Les transferencies meritades durant els exercicis 2017 i 2016 han estat les següents: 

Detall 2.017 2.016 

Ajuntament de Barcelona (Nota 15.1) 707.526,00 704.898,45 

Ministerio de Fomento 60.000,00 60.000,00 

Subvenció Unió Europea 220.000,00 30.000,00 

Altres Subvencions 3.000,00 6.700,00 

Fira de Barcelona 22.000,00 52.000,00 

Total 1.012.526,00 853.598,45 

,~'~ 
14.4 Despeses de personal .:; "' 

/, 'C 
'. 1,:., 

L'epígraf "despeses de personal" presenta la composició següent a 31 de den~J1l bre =--( 
el2017 i 2016: 1 :~ -

u • 
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Detall 2.017 2.016 

Sous i salaris 544.179,71 464.553,18 

Carregues socials 165.191,20 129.588,10 

Total 709.370,91 594.141,28 

A tancament de l'exercici 2017 és manté la provisió constitu"ida en l'exercici 2015 per 
import de 333,34 € corresponent a l'import reclamat en la demanda presentada per la 
Sra.Carnevali en motiu del seu acomiadament. , 

En l'exercici 2017 s'ha cobert una vacant a la. plantilla de I'Entitat en la posició de Tecnic 
Superior d'Arquitectura pel Comisariat de premis i programes de la Fundació. 

La plantilla mitjana de I'Entitat durant els exercicis 2017 i 2016 s'ha distribu"it segons el 
següent detall: 

Detall 2.017 2.016 

Alts carrecs 1,0 . 0,5 

Laborals indefinits 15,2 14,5 

Laborals temporals 

Total 16,2 15,0 

D'altra banda, la plantilla de personal a 31 desembre 2017 i 2016 distribu"ida per sexes, 
és la següent: 

2.017 2.016 
Detall Homes Dones Homes· Dones 

Gerencia 0,0 1,0 0,0 1,0 

Tecnic superior 3,0 2,0 

Tecnic mig ~1,0 1,0 1,0 

Oficial administratiu 1,0 2,0 1,0 

Auxiliar administratiu-vigilant 6,0 2,0 6,0 

Total 11,0 6,0 10,0 

n 

) 

:J 
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A 31 de desembre de 20171'Entitat no té en plantilla treballadors amb una minusvalua del 
33% o superior. 

14.5 Altres despeses d'explotació 

El detall de les despeses d'explotació durant els exercicis 2017 i 2016 és el següent: 

Concepte 2.017 2.016 

lloguers 112.072,96 118.547,48 

A) Oficines i magatzem 72.055,70 62.928,30 
B) Altres lloguers 40.017,26 55.619,18 
Reparacions i conservació 39.360,88 21.207,87 

Serveis professionals externs 405.596,89 648.671,82 

Transport.i comunicacions 62.134,33 55.482,75 
Primes d'assegurances 14.660,08 14.764,13 

Serveis bancaris 8.280,41 3.657,17 

Publicitat, propaganda 26.515,35 24.876,93 
Subministraments 24.072,58 19.041,43 
Altres despeses 58.171,06 42.064,50 

Altres despeses de gestió corrent 209.627,46 119.402,88 

Total 960.492,00 1.067.716,96 

15.0PERACIONS AMB PARTS VINCULADES 

15.1 Saldos i transaccions amb empreses del grup 

Les transaccions efectuades amb entitats que conformen el Grup Ajuntament en els 
exercicis 2017 i 2016 són les següents: 

Operacions amb parts vinculades en 2017 

lngressos 

Transferencies corrents 

De peses 

Ajuntament 
Barcelona 

707.526,00 
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Serveis Rebuts 

Subvencions 

Subvencions de capital 

Operacions amb parts vinculades en 2016 

lngressos 
TransferEmcies corrents 

Despeses 
Serveis Rebuts 

15.2 Administradors i Alta Direcció 

6.816,24 

201.229,99 

Ajuntament 
Barcelona 

704.898,45 

3.117,48 

Empreses 
del Grup 

Els membres del Cónsell d' Administració no han meritat durant l'exercici 2017 i 2016 
sous, dietes o remuneracions de qualsevol classe, .incloent aportacions a sistemes de 
pensions. No s'han concedit als membres del Consell d' Administració bestretes ni credits 
de cap tipus. 

Els membres del Consell d' Administració de I'Entitat a 31 de desembre de 2017 i a 31 de 
desembre de 2016 distribu'it per sexes eren els següents: 

Membres 
Homes 

16 

2.017 
Dones 

1 

Total 

17 

Homes 

16 

2.016 
Dones 

1 

Total 

17 

L'Entitat no te contractada cap asseguran~a per tobrir possibles responsabilitats deis 
membres del Consell d'Administració en l'exercici deis seu carrec. 

la remuneració total incloent qualsevol ti pus de remuneracions del personal d' Alta 
Direcció {Gerencia de I'Entitat) ha ascendit a 59.999,94 euros a l'exercici 2017 
{31.357,11 euros a l'exercici 2016) pera tots els conceptes. No hi ha altres operacions 
de balan~, préstecs o similars atorgades a aquest col·lectiu. 

16.1!'1FORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT 

) 

' ) 

) 
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En aquest sentit, els eventuals riscos que poguessin derivar-se estan adequadament 
co~erts ambles polisses d'asseguran!;a de responsabilitat civil que I'Entitatté subscrites. 

D'altra banda, I'Entitat no ha percebut cap subvenció ni ingrés com a conseqüencia 
d'activitats relacionades amb el medi ambient. 

17.ALTRA INFORMACIÓ 

Les despeses d'auditoria, derivad es deis honoraris meritats durant r exercici 2017 per 
la societat Faura-Casas Auditors, S.L. són repercutides per I'Ajuntament de Barcelona a 
cadascuna de les entitats que composen el grup municipal. 

18. AL TRES RESULTATS. 

L'import d'aquest concepte corresponent a l'exercici 2017 és de 6.179,81€. Aquest saldo 
es forma a partir de les següents partides: 

Concepte 2.017 

Despesa extraordinaria exercici -184,70 

Regularització exercicis anteriors (despesa) ..:2.168,67 

Regularització prorrata definitivá IVA 2017 -2.979,80 

lngrés diferencies positives d ecanvi 37,49 

Cobrament indemnització transportista 3.962,30 

lngrés indemnització asseguran!;a vidre Pavelló 1.683,94 

Regularització exercicis anteriors (ingrés) 5.824,10 

Total 6.174,66 

L'import d'aquest concepte corresponent a l'exercici 2016 és de -50.697,30€. Aquest 
saldo es forma a partir de les següents partides: 

Concepte 

lndemnització acord extrajudicial LSE 

Substitució vidres oficina per intent robatori 

2.016 

-65.000,00 

-1.302,23 
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Regularització exercicis anteriors (despesa) 

Regu.larització prorrata definiva IVA 2016 
Cobrament asseguran~a reposició vidres 
oficines 

Regularització exercicis anteriors (ingrés) 

Total 

19. FETS POSTERIOR$ AL TANCAMENT 

-587,27 

10.798,97 

1.373,76 

4.016,87 

-50.699,90 

Entre el 31 de desembre de 2017 i la data de formulació deis Comptes Anuals, no ha 
esdevingut fets posteriors deis quals hagi d'informar-se a la Memoria 

Els Comptes Anuals de I'Entitat Pública Empresarial Fund~ció Mies van der Rohe 
corresponents a l'exercici 2017 han estat formulats pel Consell d' Administració el19 de 
mar~ de 2018 i consten d' un total de 38 pagines 
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