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B IBP AUDITORES y ECONOMISTAS 

FUNDACIÓ PRIVADA PAU I SOLIDARITAT 

INFORME D' AUDITORIA JUNT 
AMB ELS COMPTES ANUALS 2015 

IBP Auditores y Economistas, S .L.P. 
C/ Johann Sebastian Bach nº 10 Ent. 08021 Barcelona 

C/ Paisos Catalans nº 9 Bajos 2da. (08755) Castellbisbal Tel. :659.796.418 



B IBP AUDITORES y ECONOMISTAS 

INFORME D' AUDITORIA INDEPENDENT DE COMPTES ANUALS 

Als Accionistes de la Fundació Privada Pau i Solidaritat. 

Informe sobre els comptes anuals 

Hem auditat els comptes anuals adjunts de la societat Fundació 
Privada Pau i Solidaritat, que comprenen el balan<; a 31 de desembre 
de 2015, el compte de perdues i guanys, l'estat de canvis en el 
patrimoni net, i la memoria corresponents a l'exercici finalitzat en 
a questa data. 

Responsabilitat deis Patrons en relació amb els comptes anuals 

Els Patrons són responsables de formular els comptes anuals adjunts, 
de forma que expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació 
financera i dels resultats Fundació Privada Pau i Solidaritat, de 
conformitat amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a 
l'entitat a Espanya, que s'identifica en la nota 4 de la memoria adjunta, 
i del control intern que considerin necessari per a permetre la 
preparació de comptes anuals lliures d'incorrecció material, deguda a 
frau o error. 

Responsabilitat de l'auditor 

La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els comptes 
anuals adjunts basada en la nostra auditoria. Hem dut a terme la 
nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de 
!'auditoria de comptes vigent a Espanya. Aquesta normativa exigeix que 
complim els requeriments d'etica, així com que planifiquem i executem 
l'auditoria a fi d'obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals 
estan lliures d'incorreccions materials. 

Una auditoria requereix l'aplicació de procediments per a obtenir 
evidencia d'auditoria sobre els imports i la informació revelada en els 
comptes a~. Els procediments seleccionats depenen del judici de 
l'audit~~fl.· éroM . valoració dels riscos d'incorrecció material en els 
comp9 ~'\~Ji.,,..,.~· . , ~,.. guda a frau o error. En efectuar aquestes 
valor i&n ~ j ,;¡.isé fauditor té en c.ompte el control intern rellevant per 
a la { ~ · _ /l ~ part de l'entitat dels comptes anuals, a fi de 
diss .. _ º" _ ~· ents d'auditoria que siguin adequats en funció de 
les e,."· "- §,§~' no amb la ~nalitat d'exp~es~ar una_ ~pinió sobre 

Go/roJ~<2f tern de l'entitat. Una aud1tona tambe mclou 

~ 
IBP Auditores y Economistas, S.L.P. 

C/ Johann Sebastian Bach nº 10 Ent. 0802 1 Barcelona 
C/Paisos Ca ta lans nº 9 Bajos 2da. (08755) Castellbisbal Tel.:6 59.796.4 18 
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B 1 BP AUDITORES y ECONOMISTAS 

l'avaluació de l'adequació de les polítiques comptables aplicades i de la 
raonabilitat de les estimacions comptables realitzades perla direcció, 
així com l'avaluació de la presentació dels comptes anuals presos en el 
seu conjunt. 

Considerem que !'evidencia d'auditoria que hem obtingut proporciona 
una base suficient i adequada pera la nostra opinió d'auditoria. 

Opinió 

Segons la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots 
els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació 
financera de la societat Fundació Privada Pau i Solidaritat a 31 de 
desembre de 2015, així com dels seus resultats i fluxos d'efectiu 
corresponents a l'exercici anual finalitzat en aquesta data, de 
conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta 
d'aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comptables que hi 
estiguin continguts. 

Paragraf d'emfasi 

Cridem l'atenció sobre la nota 2.C de la memoria adjunta que indica 
que: 
"La societat ha obtingut un benefici net de 1.650,08 euros durant 
l'exercici finalitzat el 31 desembre de 2015. 

L'actiu circulant de la Fundació és inferior al passiu circulant en 
9.611,38 euros. El passiu circulant inclou periodificacions pendents 
d'imputar com a ingressos de la Fundació per un total de 184.336,07 
euros. 

Les subvencions, les donacions i altres ingressos de la Fundació han 
disminu~~ a la situació económica general i a la caiguda dels fons 
que les~~~~bliques destinen a projectes solidaris i de cooperació. 

~'S~~ 
El p~lff~'Wi Fundació és positiu de 4.204,52 euros. 

Nr~¡i Fundació depen de la millora de la situació 
K~Ució de subvencions i del recolzament económic per 

IBP Auditores y Economistas, S.L.P. 
C/ Johann Sebastian Bach n º 10 Ent. 08021 Barcelona 

C/Paisos Catalans nº 9 Bajos 2da. (08755) Castellbisbal Tel. :659.796.418 
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B IBP AUDITORES y ECONOMISTAS 

Aquesta situació, indica !'existencia d'una incertesa material que pot 
generar dubtes significatius sobre la capacitat de la societat per 
continuar com a empresa en funcionament. Aquesta qüestió no 
modifica la nostra opinió. 

Fd6~ 

__....--
Col·legi 
de Censors Jurats 
de Comptes 
de Catalunya 

IBP AUDITORES Y 
ECONOMISTAS, S.L.P. 

Any 2016 Núm 20/16/07840 
COPIA GRAT\.lfrA 

···•· ···· ········ ····· ··· ·· 
Informe sobjecte a la normativa 

reguladora de l"activitat 
d'auditoria de comptes a Espanya 

•·•···•···•·•·•·•·······•·· 

Castellbisbal, a 7 d'abril de 2016 

IBP Auditores y Economistas, S.L.P. 
C/ Johann Sebastian Bach nº 10 Ent. 08021 Barcelona 

C/Paisos Catalans nº 9 Bajos 2da. (08755) Castellbisbal Tel.:659.796.418 
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fundació 
pau i 
solidaritat 

E3:EI 

A) ACTIU NO CORRENT 
11. lmmobilitzat material 
2 lnstal-lacions, maquinaria i uhllatge 

ACTIU 

VI. lnversions financeres a llarg termini 

B) ACTIU CORRENT 
11. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar 
1 Usuans i deutors 1 prestació de serveos 
2 OeutOfS, entotals del grup 1 assoaades 
7 Altres crédits amb les AdmirnstraCKJns Púbhques 

IV. lnversions financeres a curt termini 
V. Periodificaclons a curt termlni 

VII. Efectiu i altres liquids equivalents 

TOTALACTIU 

NOTES DE 
LAMEMÓRIA 

5 
5 
5 

8 
10 

FUNDACIÓ PRIVADA PAU 1 SOLIDARITAT 
BALAN\: DE SITUACIÓ 

CORRESPONENT ALS EXERCICIS FINALITZAT DE 2015 i 2014 

2015 

13.815,90 
13.815,90 
13.815,90 

220.981 ,63 
65.998,19 

0,00 
415,54 

65 582,65 
45,25 

º·ºº 154.938,19 

2014 

16.327,50 
16.327,50 
16.327,50 

205.896,33 
65.534,01 

0,00 
0 ,00 

65 534,01 
5.815,83 

º·ºº 134.546,49 

234.797,53 222.223,13 

PATRIMONI NET 1 PASSIU 

A) PATRIMONI NET 
A-1) Fons propis 

l. Fons dotacionals o fons socials 
1 Fons dotacionals o fons socials 

2 Aportacions per compensar pérdues 
3 Resultados ejerCICl<>s antenores 
V. Exceden! de l'exercici (positiu o negatiu) 

C) PASSIU CORRENT 
IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 

1 proveidors emprases grup 
2 CredotOfS vans 
3 Personal (Remuneracions pendents de pagament) 
4 Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions Públiques 

VI. Periodificacions a curt termlnl 

TOTAL PATRIMONI NET t PASSIU 

Les notes 1 a 15 de la memória adjunta formen parl mtegrant del Balan~ de Situacl6 

Página 1 

NOTES DE 
LAMEMÓRIA 

7 
7 
7 
7 

8 

10 

2015 

4.204,52 
4.204,52 
2.554,44 

59 374,73 
60.772,52 

(117.592,81 ) 
1.650,08 

230.593,01 
46.256,94 
38 471 ,77 

1.848,84 
1.495,10 
4 441 ,23 

184.336,07 

2014 

(12.766,45) 
(12.766,45) 

2.554,44 
44 053,84 
60 772,52 

(102 271 ,92) 
(15.320,89) 

234.990,28 
89.141 ,83 
79 895,74 

2 887,86 
1501 ,80 
4 856,43 

145.848,45 

234. 797 ,53 222.223,13 

0,00 
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FUNDACIÓ PRIVADA PAU 1 SOLIDARITAT 

COMPTE DE Pi=RDUES 1 GUANYS 
CORRESPONENT ALS EXERCICIS FINALITZATS 2015 i 2014 

CUENTA PPGG PAU Y SOLIDARITAT 
Notas de la 

2015 
Memoria 

1 lmport net de la xifra de negocis 11 .4 296.715,52 
721 b) lngressos rebuts amb caracter periódic 11.4 7.538,00 

726,723 e) lngressos de promocions, patrocinadors i col ·laboradors 
11 .4 

88.029,72 

725,729,778 d) Subvencions, donacions i altres ingressos 11 .4 201 .147,80 
(658) h) Reintegro subvencions º·ºº 2 Ajuts concedits i altres despeses -165.649,02 
651 a) Ajuts concedits -165.649,02 

64 7 Despeses de personal 11 .3 -97.619,31 

8 Altres despeses d'explotació -29.346,67 
a) Serveis exteriors -29.346,67 

621 a.2) Arrendamientos -62,51 
620-622 a.3) Reparacions i conservació -12.329,87 

623 a.4) Serveis professionals independents -4.623,75 
624 a.5) Transports -3.808,16 
626 a.7) Serveis bancaris -1,91 
627 a.8) Publicitat i propaganda 0,00 
628 a.9) Subministraments -5.809,07 

629,631 a.1 O) Altres serveis -2.711,40 

69 
e) Pérdues, deteriorament i variació de provisions per 

0,00 
operacions de les activitats 

9 Amortització de l'immobilitzat -2.511 ,60 

67 13 Altres resultats 0,00 

l. RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 1.588,92 

76 14 lngressos financers 61 ,16 

66 15 Despeses financeres 0,00 

11. RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18) 61 ,16 

111. RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (1+11) 1.650,08 

19. lmpostos sobre beneficis 

IV. RESULTAT DE L'EXERCICI (111+19) 1.650,08 

Les notes 1 a 15 de la memoria adjunta formen part integrant del Balanc de Situació 

Secretaria 

Mª 

2014 

317.103,12 
7.405,89 

86.902,89 

222.794,34 

º·ºº -192.990,63 

-192.990,63 

-90.439,94 

-44.954,10 
-44.954,10 

-757,66 
-23.162,49 

-4.538 ,77 

-5.197,67 
-191 ,32 

-2.000,00 
-6.104,49 
-3.001 ,70 

0,00 

-3.052,09 

-993,70 

-15.327,34 

6,45 

0,00 

6,45 

-15.320,89 

-15.320,89 
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FUNDACIÓ PRIVADA PAU 1 SOLIDARITAT a fundació 
pau i 
solidaritat 

aamJ,~ 

A) ESTATS D'INGRESSOS 1 DESPESES RECONEGUDES A L'EXERCICI 

CORRESPONENT ALS EXERCICIS FINALITZATS A 31 DE DESEMBRE DE 2015 1 2014 

NOTES DE LA 

MEMORIA 

A) RESULTAT DEL COMPTE DE PERDUES 1 GUANYS 

INGRESSOS 1 DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT AL PATRIMONI NET 

l. Per valoració d'instruments financers 

1 Actius financers disponibles pera la venda 

2 Altres ingressos/despeses 

11. Per cobertures de fluxos d'efectiu 

111. Subvencions, donacions i llegats 

IV. Per guanys i pérdues actuarials i altres ajustaments 

v. Per actius no corrents i passius vinculats, mantinguts pera la venda 

VI. Diferencies de conversió 

VII. Efecte impositiu 

8) a.2) Arrendamients 

TRANSFERENCIES AL COMPTE DE PERDUES 1 GUANYS 

VIII. Per valoració d'instruments financers 

1 Actius financers disponibles pera la venda 

2 Altres ingressos/despeses 

IX. Per cobertures de fluxos d'efectiu 

X. Subvencions, donacions i llegats 

XI. Per guanys i pérdues actuarials i altres ajustaments 

XII. Diferencies de conversió 

XIII. Efecte impositiu 

C) Total transferencies al compte de perdues i guanys 

TOTAL D'INGRESSOS 1 DESPESES RECONEGUDES 
) 

2015 2014 

1.650,08 (15.320,89) 

0,00 0,00 

1.650,08 (15.320,89) 

Je""' 
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A) SALDO, FINAL DEL EXERCICI 2013 

l. Excedent de l'exercici 

11. Operacions de patrimoni net 

1 Augments de fons dotacionals 

2 (-) Reduccions de fons dotacionals 

\~,·\ '\ '\~j\,j\,.i .l '~ \ ¡~ j~ j~ ·i j~ j~ ·~ ·~ ·~ ¡~ '~ ·~ ¡~ 4l Í~ ·~ 4~ 1~ ·~ '~ '~ ··~ !~ ·~ -~ -~ ll '\, ll'~ 
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FUNDACIÓ PRIVADA PAU 1 SOLIDARITAT 

B) ESTATS TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 

CORRESPONENT ALS EXERCICIS FINALITZATS A 31 DE DESEMBRE DE 2015 1 2014 

Aportacions 
Resultats 

Fo ns per 
Exerclcis 

dotacional compensar 
Anteriors 

perdues 

44.053,84 60.772,52 {102.690,24) 

0,00 

0,00 0,00 

Excedent de 
TOTAL 

l'exerclci 

418,32 2.554,44 

(15.320,89) 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

3 Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes) 0,00 

4 Altres aportacions 0,00 

111. Altres variacions del patrimoni net 418,32 (418,32) 418,32 

8) SALDO, FINAL DEL EXERCICI 2014 44.053,84 60.772,52 (102.271,92) (15.320,89) (12. 766,45) 

l. Excedent de l'exercici 0,00 1.650,08 1.650,08 

11. Operacions de patrimoni net 15.320,89 0,00 15.320,89 

1 Augments de fons dotacionals 0,00 

2 (-) Reduccions de fons dotacionals 0,00 

3 Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes) 0,00 

4 Altres aportacions 15.320,89 15.320,89 

111. Altres variacions del patrimoni net (15.320,89) 15.320,89 0,00 

C) SALDO, FINAL DEL EXERCICI 2015 59.374,73 60.772,52 (117.592,81) 1.650,08 4.204,52 

Les notes 1 a 15 de la memoria adjunta formen part integrant deis Estats Financers 

President 
Ricard Bellera Kirchhoff 



FUNDACIÓ PAU 1 SOLIDARITAT 

G-61538187 

l. ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ 

La FUNDACIÓ PRIVADA PAU 1 SOLIDARITAT, es va constituir coma Fundació el 18 de novembre 

de 1997 per a un període de temps indefinit, establint el seu domicili social a Barcelona, Vía 

Laietana núm.16, 1!! planta. Esta inscrita al Registre de Fundacions de la Direcció General de 

Dret d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia i d'lnterior de la Generalitat de 

Catalunya amb el número d'inscripció 1200. 

Les seves finalitats fundacionals són les següents: 

a) Fomentar la Pau i la Solidaritat a tot el món. 

b) Ajudar a l'estudi i la investigació per fomentar la cooperació internacional. 

c) Promoure l'activitat de cooperació internacional amb l'objecte d'afavorir el progrés 
social, cultural, economic, científic, i tecnic del pa"lsos. 

d) Afavorir els vincles d'amistat i solidaritat entre els pobles i el progrés deis valors 
humans i de la pau. 

e) Elaborar i subministrar informació sobre qualsevol tema que pugui afavorir la pau i la 
solidaritat internacional. 

f) Fomentar l'estudi i la investigació en l'ambit de les ciencies economiques i socials pera 
una major cooperació internacional. 

g) Contribuir a la creació de relacions solides entre les organitzacions catalanes així com 
les de l'estat espanyol i les deis pa"isos en vies de desenvolupament i, en particular, 
entre les organitzacions sindicals. 

h) Fer realitat la solidaritat deis treballadors catalans i espanyols i posar la seva 
experiencia professional al servei del desenvolupament del món. 

i) Prestar assistencia social, económica i cultural als asilats, refugiats i emigrants 
residents a Catalunya i Espanya. 

j) Divulgar i distribuir material solidari procedent de projectes amb cooperatives i 
comunitats socia Is de pa·isos del tercer món distribu'it per entitats sense anim de lucre. 

k) Concloure acords sobre projectes internacionals de cooperació al desenvolupament i 
campanyes de solidaritat amb organitzacions no governamentals de pa'isos del tercer 
món. 

1) Qualsevol altres fins que la Fundació consideri d'interes peral desenvolupament de la 
pau, la solidaritat i el benestar deis pobles. 

Aquest apartat ha estat desenvolupat a la memoria d'activitats que es va presentar junt amb 
la memoria economica. 

1 
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2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

a) lmatge fidel 

En compliment de la legislació vigent, s'han formulat els presents comptes anuals, que han 

estat obtinguts deis registres comptables de l'Entitat i es presenten d'acord amb el Pla 

General de Comptabilitat, aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de Desembre pel qual s'aprova 

el Pla General de Comptabilitat de les fundacions i les associacions i les disposicions legals en 

materia comptable obligatóries de manera que mostren la imatge fidel del patrimoni, de la 

situació financera i deis resultats de l'Entitat durant el corresponent exercici. 

Els comptes anuals de l'exercici 2015 formulats per l'Órgan de govern de l'entitat es 

sotmetran a aprovació per part del Patronat, estimant que seran aprovats sense modificacions. 

b) Principis comptables 

Aquests comptes anuals han estat elaborats a partir deis registres de la fundació, havent-s'hi 

aplicat els principis comptables generalment admesos. 

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

La Fundació ha formulat els comptes anuals d'acord amb el principi d'empresa en 

funcionament. 

La societat ha obtingut un benefici net de 1.650,08 euros durant l'exercici finalitzat el 31 

desembre de 2015. 

L'actiu circulant de la Fundació és inferior al passiu circulant en 9.611,38 euros. El passiu 

circulant inclou periodificacions pendents d' imputar com a ingressos de la Fundació per un 

total de 184.336,07 euros. 

Les subvencions, les donacions i altres ingressos de la Fundació han disminu"it degut a la 

situació económica general i a la caiguda deis fans que les Entitats Públiques destinen a 

projectes solidaris i de cooperació . 

El patrimoni net de la Fundació és positiu de 4.204,52 euros. 

La viabilitat de la Fundació depen de la millora de la situació económica, de l'obtenció de 

subvencions i del recolzament económic per part del patronat. 

d) Comparació de la informació 

Seguint la normativa comptable, el Balan~ de Situació, el Compte de Perdues i Guanys i l'Estat 

de canvis en el Patrimoni Net a 31 de desembre de 2015 recullen també els imports 

corresponents a l'exercici económic de 2014. 

e) Agrupació de partides 

S'han realitzat agrupacions de partides de comptes a efectes de la seva presentació en el 

balan~ i el compte de perdues i guanys . 

2 
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FUNDACIÓ PAU 1 SOLIDARITAT 

G-61538187 

f) Elements aplegats en diverses partides 

No existeixen elements patrimonials de I' Actiu o de Passiu que figurin en més d'una partida del 

Balan~ . 

g) Canvis en criteris comptables 

No s'han realitzat altres canvis en criteris comptables tret deis establerts per l'adaptació de la 

comptabilitat al nou Pla General de Comptabilitat de les Fundacions. 

3. APLICACIÓ DEL RESULTAT 

Durant l'exercici 2015, la Fundació ha obtingut un resultat positiu de 1.650,08 euros. La 

proposta de distribució d'aquest resultat, i la distribució del resultat de l'exercici 2014 és la 

següent: 

Base de repartiment 2015 2014 

Excedent de l'exercici 1.650,08 ( 15.320,89) 

Aplicació 

A: Resultat negatius exercicis anteriors 1.650,08 ( 15.320,89) 

A l'exercici 2015 la Confederació Sindical CONC ha realitzat una aportació per import de 

15.320,89 euros per cobrir el Fons Patrimonial negatius de l'exercici 2014. 

4. NORMES DE REGISTRE 1 VALORACIÓ 

Les principals normes de valoració utilitzades en l'elaboració deis seus comptes anuals per a 

l'exercici 2015, d'acord amb les establertes pel Pla General de Comptabilitat, han estat les 

següents: 

a. lmmobilitzat material 

Valoració inicial 

Els béns compresos en l'immobilitzat material es valoren pel seu cost, ja sigui el preu 
d'adquisició o el cost de producció. 

Els impostas indirectes que graven els elements de l'immobilitzat material només s'inclouen en 
el preu d'adquisició o en el cost de producció quan no són recuperables directament de la 
Hisenda Pública. 

Així mateix, forma part del valor de l'immobilitzat material, l'estimació inicial del valor actual 
de les obligacions assumides derivades del desmantellament o la retirada i altres associades a 
l'actiu esmentat, com els costos de rehabilitació del lloc on s'ubica, sempre que aquestes 
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obligacions donin lloc al registre de provisions d'acord amb allo disposat en la seva norma 
aplicable. 

Els deutes per la compra d'immobilitzat es valoren d'acord amb la norma relativa a 
instruments financers. 

La seva valoració consta del preu d'adquisició disminu'it perles amortitzacions practicades fins 
a la data que correspon al tancament de l'exercici. 

b. Arrendaments 

lnstal·lacions 

Equips comunicació 

Mobiliari 

Sistemes informatics 

Arrendaments operatius 

% 

10 
12 
10 
25 

Es tracta d'acords mitjan~ant els quals !'arrendador convé amb l'arrendatari el dret a l'ús d'un 

actiu durant un període de temps determinat, a canvi de percebre un import únic o una serie 

de pagaments o quotes, sense que es tracti d'un arrendament de caracter financer. 

Els ingressos i despeses, corresponents a !'arrendador i a l'arrendatari, derivats deis acords 

d'arrendament operatiu han de ser considerats, respectivament, com a ingrés i despesa de 

l'exercici en que es meritin, i s'han d'imputar al compte de resultats. 

L'arrendador ha de continuar prestant i valorant els seus actius cedits en arrendament 

conforme a la seva naturalesa, incrementant el seu valor comptable a l'import deis costos 

directes del contracte al que siguin imputables, els quals s'hauran de reconeixer coma despesa 

durant el termini del contracte aplicant el mateix criteri utilitzat per al reconeixement deis 

ingressos de l'arrendament. 

Qualsevol cobrament o pagament que es pugui fer al contractar un dret d'arrendament 

qualificat como a operatiu, s'ha de tractar com un cobrament o un pagament anticipat per 

l'arrendament que s'ha d'imputar a resultats al llarg del període d'arrendament a mesura que 

es cedeixen o es reben els beneficis economics de l'actiu arrendat. 

c. lnstruments financers 

Un instrument financer és un contracte que dóna lloc a un actiu financer a una entitat i, 
simultaniament, a un passiu financer o a un instrument de patrimoni a una altra entitat. 

l. Actius financers 

Un actiu financer és qualsevol actiu que sigui: diner en efectiu, un instrument de patrimoni 
d'una altra entitat, o suposi un dret contractual a rebre efectiu o un altre actiu financer, o a 
intercanviar actius o passius financers amb tercers en condicions potencialment favorables. 
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Els actius financers es valoren inicialment pel seu valor raonable, que, llevat evidencia en 
contrari, és el preu de la transacció, que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada 
més els costos de transacció directament atribu'ibles. 

No obstant el que s'ha assenyalat en el paragraf anterior, els credits per operacions de les 
activitats amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d'interes contractual, 
així com les bestretes i credits al personal, els dividends a cobrar i els desemborsaments 
pendents sobre fons dotacionals, fons socials o fons especials, l'import deis quals s'espera 
rebre a curt termini, es poden valorar pel seu valor nominal quan l'efecte de no actualitzar els 
fluxos d'efectiu no sigui significatiu. 

2. Passius financers . 

Suposen per a l'entitat una obligació contractual, directa o indirecta, de lliurar efectiu o 

qualsevol altre actiu financer, o d'intercanviar actius o passius financers amb tercers en 

condicions potencialment desfavorables. 

Debits i partides a pagar 

En aquesta categoria s'han de classificar: 

a) Debits per operacions de les activitats: són aquells passius financers que s'originen en 
la compra de béns i serveis per activitats de l'entitat, i 

b) Debits per operacions no relacionades amb les activitats : són aquells passius financers 
que, no tractant-se d'instruments derivats, no tenen origen en les activitats. 

Debits i partides a pagar es valoren inicialment pel seu valor raonable que, llevat evidencia 

en contrari, és el preu de la transacció, que equival al valor raonable de la contraprestació 

rebuda ajustat pels costos de transacció directament atribu'ibles. 

No obstant l'assenyalat en el paragraf anterior, els debits per operacions de les activitats 

amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d'interes contractual, així 

com els desemborsaments exigits per tercers sobre participacions, l'import deis quals 

s'espera pagar a curt termini, es poden valorar pel seu valor nominal, quan l'efecte de no 

actualitzar els fluxos d'efectiu no sigui significatiu. 

d. lmpost sobre el Valor Afegit (IVA) i altres Impostas indirectes 

L'IVA suportat no dedu'ible forma part del preu d'adquisició deis actius corrents i no corrents, 
així com deis serveis, que siguin objecte de les operacions gravades per l'impost. 

Les regles sobre l'IVA suportat no dedu'ible són aplicables a qualsevol altre impost indirecte 
suportat en l'adquisició d'actius o serveis, que no sigui recuperable directament de la Hisenda 
Pública. 
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e. lmpost sobre beneficis 

Els impostas sobre el benefici als quals es refereix aquesta norma són aquells impostas 
directes que es liquiden a partir del resultat economic d'una entitat, calculat d'acord amb les 
normes fiscals aplicables. 

l. Actius i passius per impost corrent. 

L'impost corrent és la quantitat que satisfa l'entitat com a conseqüencia de les liquidacions 
fiscals de l'impost o impostas sobre el benefici relatives a un exercici. 

Les deduccions i altres avantatges fiscals en la quota de l'impost, excloses les retencions i 
pagaments a compte, així com les perdues fiscals compensables d'exercicis anteriors i 
aplicades efectivament en aquest, donen lloc a un menor import de l'impost corrent. No 
obstant aixo, aquelles deduccions i altres avantatges fiscals en la quota de l'impost que tinguin 
una naturalesa económica assimilable a les subvencions, es poden registrar d'acord amb allo 
disposat en l'apartat 4 d'aquesta norma i en la norma relativa a subvencions, donacions i 
llegats rebuts . 

L'impost corrent corresponent a l'exercici present i als anteriors s'ha de reconeixer com un 
passiu en la mesura en que estigui pendent de pagament. En cas contrari, si la quantitat ja 
pagada, corresponent a l'exercici present i als anteriors, excedeix de l'impost corrent per 
aquests exercicis, l'excés s'ha de reconeixer com un actiu . 

2. Actius i passius per impost diferit. 

Diferencies temporanies. 

Les diferencies temporanies són aquelles derivades de la diferent valoració, comptable i fiscal, 

atribu"ida als actius i passius de l'entitat, en la mesura en que tinguin incidencia en la carrega 

fiscal futura . 

Aquestes diferencies es produeixen: 

a) Normalment per !'existencia de diferencies temporals entre la base imposable i el 
resultat comptable abans d'impostos, l'origen de les quals es troba en els diferents 
criteris temporals d'imputació emprats per a determinar ambdues magnituds i que, 
per tant, reverteixen en períodes subsegüents. 

b) En altres casos, com: 

els ingressos i despeses registrats directament en el patrimoni net que no es computen 

en la base imposable, incloses les variacions de valor deis actius i passius, sempre que 

aquestes variacions difereixen de les atribu"ides a efectes fiscals; i 

en el reconeixement inicial d'un element si el seu valor comptable difereix de l 'atribu"it 

a efectes fiscals . 
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Les diferencies temporanies es classifiquen en: 

a) Diferencies temporanies imposables, que són aquelles que donaran lloc a majors 
quantitats a pagar o menors quantitats a retornar per impostas en exercicis futurs, 
normalment a mesura que es recuperin els actius o es liquidin els passius de que es 
deriven. 

b} Diferencies temporanies dedu"ibles, que són aquelles que donaran lloc a menors 
quantitats a pagar o majors quantitats a retornar per impostas en exercicis futurs, 
normalment a mesura que es recuperin els actius o es liquidin els passius de que es 
deriven . 

En la data de tancament de cada exercici, l'entitat ha de reconsiderar els actius per impost 
diferit reconeguts i els que no hagi reconegut anteriorment. En aquell moment, l'entitat ha de 
donar de baixa un actiu reconegut anteriorment si ja no resulta probable la seva recuperació, o 
ha de registrar qualsevol actiu d'aquesta naturalesa no reconegut anteriorment, sempre que 
resulti probable que l'entitat disposi de guanys fiscals futurs en quantia suficient que permetin 
la seva aplicació . 

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

Els actius i passius per impost diferit es valoren segons els tipus de gravamen esperats en el 
moment de la seva reversió, segons la normativa que estigui vigent o aprovada i pendent de 
publicació en la data de tancament de l'exercici, i d'acord amb la forma com racionalment es 
prevegi recuperar o pagar l'actiu o el passiu . 

Tant la despesa o l'ingrés per import corrent com diferit, s'inscriuen en el compte de resultats. 
No obstant aixo, els actius i passius per impost corrent i diferit que es relacionin amb una 
transacció o succés que s'hagués reconegut directament en una partida del patrimoni net 
s'han de reconeixer amb carrec o abonament a aquesta partida. 

La Fundació gaudeix d'una exempció parcial de l'impost i la Base lmposable ha resultat zero. 

f. lngressos per vendes i prestació de serveis 

La comptabilització deis ingressos i de les despeses s'ha realitzat segons el principi general de 
meritació, amb independencia del moment que s'efectu·in els cobraments i els pagaments. 

S'ha respectat el principi de correlació entre ingressos i despeses. És per aquest motiu que els 
projectes han estat comptabilitzats tan en quant als seus ingressos coma les seves despeses. 

g. Subvencions, donacions i llegats 

Reconeixement 

Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen inicialment, amb 

caracter general, com a ingressos directament imputats al patrimoni net i s'han de reconeixer 

7 



. ..-s ... 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ ..... 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
¿-9 
~ 
~ 
~ 

.~ 
..jlt4 
.~ f 

-~ :;: 
.~ 

·~ 
. ...-

~ ........ 
~ 

.......--
~ 
.~ 

.~ 

.~ 

~ 

'"""""'" -= 
~ 

~ 
~ 

FUNDACIÓ PAU 1 SOLIDARITAT 
G-61538187 

en el compte de resultats com a ingressos sobre una base sistematica i racional de forma 

correlacionada amb les despeses derivades de la subvenció, donació o llegat, d'acord amb els 

criteris que es detallen en l'apartat 3 d'aquesta norma. 

No obstant el que s'indica en el paragraf anterior, les subvencions, donacions i llegats no 

reintegrables rebuts directament per incrementar el fans dotacional o el fans social de 

l'entitat, o pera compensar deficits d'exercicis anteriors, no constitueixen ingressos, i s'han de 

registrar directament en els fans propis, independentment del tipus de subvenció, donació o 

llegat de que es tracti. En aquest cas, no és aplicable el que s'indica en l'apartat 3 d'aquesta 

norma. 

Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caracter de reintegrables es registren com a 

passius de l'entitat fins que adquireixin la condició de no reintegrables. A aquests efectes, es 

considera no reintegrable quan hi ha un acord individualitzat de concessió de la subvenció, 

donació o llegat a favor de l'entitat, s'han complert les cond icions establertes per a la seva 

concessió i no hi ha dubtes raonables sobre la recepció de la subvenció, donació o llegat. 

La imputació a resultats de les subvencions, donacions i llegats que tinguin el caracter de no 

reintegrables s'efectua atenent a la seva finalitat. 

Quan es concedeixen per a finan~ar despeses específiques: s'imputen com a ingressos en el 

mateix exercici en que es meriten les despeses que estiguin finan~ant. 

Els imports monetaris que es reben sense assignació a una finalitat específica s'imputen com a 
ingressos de l'exercici en que es reconeixen . 

h. Operacions entre entitats del grup 

Les operacions entre empreses del mateix grup, es comptabilitzaran d'acord amb les normes 
generals. En conseqüencia, els elements objecte de la transacció es comptabilitzaran en el 
moment inicial pel seu valor raonable. Si escau, si el preu acordat en una operació diferís del 
seu valor raonable, la diferencia haura de registrar-se atenent a la realitat econbmica de 
l'operació. La valoració posterior es realitzara d'acord amb el previst en les corresponents 
normes. 

i. Classificació de saldos entre corrent i no corrent 

En el balan~ de situació adjunt els saldos es classifiquen en no corrents i corrents. Els corrents 
agrupen aquells saldos que la societat espera vendre, consumir, desemborsar o realitzar en el 
transcurs del cicle normal d'explotació. Aquells altres que no corresponguin amb aquesta 
classificació es consideren no corrents. 

j. Elements patrimonials de naturalesa mediambientals 

Els membres del patronat confirmen que la Fundació no té responsabilitats, despeses, actius, 
ni provisions ni contingencies de naturalesa mediambiental, que puguin ser significatius en 
relació amb el patrimoni la situació financera i els resultats . 

k. Canvis en criteris comptables, errors i estimacions comptables 
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Quan es produeix un canvi de criteri comptable, que només procedeix d'acord amb allo 
establert en el principi d'uniformitat, s'aplica de forma retroactiva i el seu efecte es calcula des 
de l'exercici més antic del qual es disposi d'informació. 

L'ingrés o despesa corresponent a exercicis anteriors que es derivi d'aquesta aplicació motiva, 
en l'exercici en que es produeix el canvi de criteri, l'ajustament corresponent per l'efecte 
acumulat de les variacions deis actius i passius, el qual s'ha d'imputar directament en el 
patrimoni net, en concret, en una partida de romanents llevat que afecti a una despesa o un 
ingrés que es va imputar en els exercicis previs directament en una altra partida del patrimoni 
net. Així mateix, s'han de modificar les xifres afectades en la informació comparativa deis 
exercicis als quals afecta el canvi de criteri comptable . 

En l'esmena d'errors relatius a exercicis anteriors són d'aplicació les mateixes regles que per 
als canvis de criteris comptables. A aquests efectes, s'entén per errors les omissions o 
inexactituds en els comptes anuals d'exercicis anteriors per no haver utilitzat, o no haver-ho 
fet adequadament, informació fiable que estava disponible quan es van formular i que l'entitat 
podria haver obtingut i tingut en compte en la formulació d'aquests comptes. 

l. Fets posteriors al tancament de l'exercici 

Els fets posteriors que posin de manifest condicions que ja hi havia al tancament de l'exercici, 
s'han de tenir en compte per a la formulació deis comptes anuals. Aquests fets posteriors 
motiven en els comptes anuals, en funció de la seva naturalesa, un ajustament, informació en 
la memoria o ambdues coses . 

En tot cas, en la formulació deis comptes anuals s'ha de tenir en compte tota aquella 
informació que pugui afectar a l'aplicació del principi d'entitat en funcionament. En 
conseqüencia, els comptes anuals no s'han de formular sobre la base d'aquest principi si els 
gestors, fins i tot quan sigui amb posterioritat al tancament de l'exercici, determinen que 
tenen la intenció de liquidar l'entitat o de cessar en la seva activitat o que no hi ha una 
alternativa més realista que fer-ho. 

S. INMOBILITZAT MATERIAL 

El moviment en aquesta partida del balan~ durant l'exercici 2015 ha estat el següent: 
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~ 
~ 
~ Saldo al Saldo al 

'~ 31.12.2014 Addicions Disminucions 31.12.2015 
'~ Cost 
'~ lnstal ·laci ons 35.797,49 0,00 0,00 35.797,49 
'~ 
~ 

Equips pera la comunicació 1.443,02 0,00 0,00 1.443,02 

~ 
Mobiliari 9.383,19 0,00 0,00 9.383,19 

'~ 
Sistemes informatics 22.016,79 0,00 0,00 22.016,79 

'~ TOTAL 68.640,49 0,00 0,00 68.640,49 

·~ 
~ Amortització 

'~ lnstal·lacions 19.487,56 2.494,03 0,00 21.981,59 

'~ Equips pera la comunicació 1.443,02 0,00 0,00 1.443,02 

~ Mobiliari 9.365,62 17,57 0,00 9.383,19 

~ Sistemes informatics 22.016,79 0,00 0,00 22.016,79 

~ TOTAL 52.312,99 2.511,60 0,00 54.824,59 

~ 
~ VALOR NET COMPTABLE 
~ 

16.327,50 13.815,90 

~ 
~ 

'~ A 31 de desembre de 2014 el moviment era el següent: 

~ Saldo al Saldo al 
~ 

31.12.2013 Addicions Disminucions 31.12.2014 

.-. Cn Cost 

~ lnstal ·lacions 35.797,49 0,00 0,00 35.797,49 

~ \ Equips pera la comun icació 1.443,02 0,00 0,00 1.443,02 

~ Mobiliari 9.383,19 0,00 0,00 9.383,19 ...... ·- Sistemes informatics 22.016,79 0,00 0,00 22.016,79 

~ TOTAL 68.640,49 0,00 0,00 68.640,49 

.A 

~ íl Amortització 
_... . lnstal·lacions 16.993,53 2.494,03 0,00 19.487,56 

Equips pera la comunicació 1.443,02 0,00 0,00 1.443,02 

Mobi liari 8.807,56 558,06 0,00 9.365,62 

Sistemes informatics 22.016,79 0,00 0,00 22.016,79 

TOTAL 49.260,90 3.052,09 0,00 52.312,99 

VALOR NET COMPTABLE 
~,J 

19.379,59 16.327,50 

~ ~ . ., 
~ 

L' import deis bens amortitzats al 100% ascendeix a 43.680,24 euros el 2015 i a 38.035,78 a 

l'exercici 2014. 
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Insta! ·lacions 

Equips pera comunicació 

Mobiliari 

Sistemes informatics 

2015 

10.788,67 

1.443,02 

9.383,19 

22.065,36 

43.680,24 

2014 

10.788,67 

1.443,02 

3.787,31 

22.016,78 

38.035,78 

6. ARRENDAMENTS 1 ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 

A 31 de desembre de 2015 i 2014 la societat no té arrendaments. 

7. FONS PROPIS 

El moviment deis Fons Dotacionals registrats a aquest compte durant el transcurs de l'exercici 
economic de 2015 ha estat degut al resultat negatiu de l'exercici anterior: 

Aportació inicial 

Aportació Fons compensació pérdua 2014 

Excedents exercici 2013 

Aplicació de la pérdua de l'any 2010, 2011,2014 

Compensació fons dotacionals negatius 

TOTAL FONS DOTACIONALS 

A l'exercici 2014 el moviment deis Fons Dotacionals va ser: 

Aportació inicial 

Excedents exercici 2013 

Aplicació de la pérdua de l'any 2010 i 2011 

Compensació fons dotacionals negatius 

TOTAL FONS DOTACIONALS 

8. ENTITATS DEL GRUP, MULTIGRUP 1 ASSOCIADES 

44.053,84 

15.320,89 

418,32 

(118.011,13) 

60.772,52 

2.554,44 

44.053,84 

418,32 

(102.690,24) 

60.772,52 

2.554,44 

La seva composició a 31 de desembre de 2015 i 2014 és com segueix: 

Deutor 2015 Creditor 2015 Deutor 2014 

A curt termini 

Empreses del grup 0,00 38.471,70 0,00 

Empreses associades 415,54 0,07 0,00 

Total curt termini 415,54 38.471,77 0,00 

Creditor 2014 

79.895,67 

0,07 

79.895,74 
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El detall de les empreses del grupa 31 de desembre de 2015 és el següent: 

Deutor 2015 Creditor 2015 

A curt termini 

CONC 

Total curt termini 

Comissió Obrera Nacional de Catalunya 

0,00 38.471,70 

0,00 38.471,70 

Denominació: Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO) 

Domicili: Via Laietana, 16 (Barcelona) 

Forma Jurídica: Sindicat 

Deutor 2014 

0,00 

0,00 

Creditor 2014 

79.895,67 

79.895,67 

El Patronat de la Fundació esta format íntegrament per membres de CCOO, la funció deis quals 
és la propia de l'organ de govern d'una fundació . 

9. SUBVENCIONS, DONACIONS 1 LLEGATS 

La Fundació Privada Pau i Solidaritat no ha rebut cap subvenció de capital i tates les 
subvencions rebudes són no reintegrables ates a la norma de valoració 18 recollida dintre de 
les normes d'adaptació del PGC a les entitats sense anins de lucre de l' ICAC. 

lnformació sobre l'origen de les subvencions, donacions i llegats a data 31 de desembre de 
2015: 

12 
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Subvencions 

Generalitat 

Diputació de Lle ida 

Ajuntament Mollet del V. 

Ajuntament Prat Llobregat 

Ajuntament Vilanova i Geltrú 

Ajuntament Sant Boi de LI . 

Ajuntament Sabadell 

Ajuntament Gava 

Ajuntament Manlleu 

Ajuntament Granollers 

Ajuntament Sant Ad ria 

Ajuntament Hospitalet 

Ajuntament Girona 

Ajuntament Calella 

Ajuntament Esplugues 

Ajuntament Lle ida 

Ajuntament Reus 

Ajuntament Igualada 

Ajuntament Mataró 

Ajuntament Cerdanyola 

Ajuntament La Garriga 

Ajuntament Santa Coloma 

Ajuntament Vilafranca 

Cons Com V. Oriental 

Area Metrop. BCN 

10. SITUACIÓ FISCAL 

lmport concedit Pdt. Cobrament 

Data concesió 2015 2015 

2015 50.000,00 25.000,00 

2014 7.429,90 

2015 1.590,00 

2015 4.091,00 1.636,40 

2015 2.463,26 

2015 7.700,00 7.700,00 

2015 11.335,22 

2014/2015 5.500,00 1.375,00 

2015 4.044,00 2.022,00 

2015 8.852,07 

2015 22.826,00 

2015 13.730,00 

2015 

2015 4.264,42 

2015 17.772,73 9.000,00 

2015 5.768,00 

2015 1.000,00 300,00 

2015 4.500,00 

2015 1.818,18 

2015 28.898,00 

2015 12.430,85 

2015 8.369,16 

2015 8.573,70 8.573,70 

2015 1.500,00 

2015 6.000,00 2.546,74 

233.026,59 65.583,74 

La Fundació gaudeix d' una exempció parcial de l' impost (LIS art.9.2 estable ix l' exempció parcial 
per les entitats sense anims de lucre que sigui d'apl icació la L30/1994) i la Base lmposable ha 
resultat zero. Al 2003 va optar per l'aplicació del regim fiscal especial previst al títol 11 de la Llei 
49/2002, de 23 de desembre, perles entitats sense fins lucratius i deis incentius al mecenatge. 

La totalitat de les rendes obtingudes per la fundació són exemptes de l' lmpost de Societats, 
segons l'art.6 rentes exemptes Llei 49/2002 . 

La Fundació mantenia a 31 de desembre de 2015 i 2014 els següents saldos amb les 
administracions públiques: 

13 
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Administració Pública Deutora 

Concepte 

HP Deutora per retencions 

HP lva Deud. 

HP Devolució Impostas 

HP per subvencions atorgades 

Administració Pública Creditora 

Concepte 

HP Creditora per retencions 

HP per lmpost de Societats 

Org. Seguretat Social creditors 

11. INGRESSOS 1 DESPESES 

2015 

14,23 

-13,24 

-2,08 

65.583,74 

65.582,65 

2015 

2.105,87 

0,00 

2.335,36 

4.441,23 

11.1 No hi ha despesa d'administració del Patrimoni de la Fundació. 

2014 

3,43 

-13,24 

-2,08 

65.545,90 

65.534,01 

2014 

2.407,55 

0,00 

2.448,88 

4.856,43 

11.2 La partida 2.a Ajuts monetaris del compte de resultats, esta integrada pels imports de les 

prestacions concedides a entitats i realitzades en compliment de les finalitats propies de 

la Fundació, incloses les despeses necessaries per a portar a terme cadascun deis 

projectes, i de les que es realitzen en regim concertat per mitja d'entitats o centres aliens 

a la Fundació. 

11.3 El detall de la partida 7. Despeses de Personal que figura al compte de Perdues i Guanys 

es compasa deis comptes següents: 

Sous i Salaris 

Despesa social 

2015 

73.654,07 

23.965,24 

97.619,31 

2014 

66.180,04 

24.259,90 

90.439,94 

11.4 Els ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions, com també els ingressos 

derivats de subvencions, donacions i llegats, es destinen a les activitats relacionades a la 

memoria d'activitats, i amb projectes realitzats durant l'exercici 2015. 

El detall deis ingressos pels exercicis 2015 i 2014 és el següent: 

lngressos rebuts amb caracter periodic 

lngressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors 

Subvencions, donacions i altres ingressos 

2015 

7.538,00 

88.029,72 

201.147,80 

296.715,52 

2014 

7.405,89 

86.902,89 

222.794,34 

317.103,12 

14 
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11.5 A data 31 de desembre han periodificat els lngressos per subvencions que estaven 

comptabilitzats aplicant el principi de meritació. Aquests ingressos fan referencia a 

projectes desenvolupats i gestionats en períodes posteriors, per tant, aplicant el principi 

de prudencia comptable i el de co rrelació d' ingressos i despeses s'ha practicat el seu 

diferiment. 

Tanmateix a principi d' any s'han imputat com a ingressos del període, els procedents 

d'exercicis anteriors i gestionats en l'any en curs. 

El seu detall és el següent: 

lngressos anticipats 

PROJECTES INGR.ANT.2014 CONCESIONS 2015 INGR.ANT.2015 PERDUES 1 GUANYS 

EMERGOOO 466,18 0,00 466,18 0,00 
MAR/CDT-TEXTIL/08 9.626,68 0,00 9.626,68 0,00 

APS/BCNSOLl/14 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 
GUA/MSICG/TD-14 28.670,35 56.227,99 17.450,99 67.447,35 

MAR/FORM/14 105.085,24 0,00 68.707,27 36.377,97 

HON/Sl/12 6.000,00 6.000,00 0,00 

ACCD/COL-DONES/15 50.000,00 50.000,00 0,00 

LIB/TDM/2015 13.730,00 -116,45 13.846,45 

GUA/TD/13 0,00 -12.651,85 12.651,85 

GUA/DON ES/DHL/15 98.216,53 47.512,23 50.704,30 
MAR-FOR-15 0,00 -11.511,05 11.511,05 

GUA/GRA/15 8.852,07 8.852,07 0,00 
TOTALES 145.848,45 233.026,59 184.336,07 194.538,97 

12. APLICACIÓ D'ELEMENTS PATRIMONIALS 1 D'INGRESSOS A FINALITATS ESTATUTARIES 

12.1 lnformació sobre els actius corrents i no corrents que estan directament vinculats al 

compliment de les finalitats estatutaries 

Tots els elements estan afectes a les diferents activitats que desenvolupa la Fundació. 

12.2 Finalitats Fundacionals 

La Fundació ha de destinar al compliment deis fins fundacionals almenys el 70% de les rendes i 
d'altres ingressos nets anua Is obtinguts. La resta l' ha de destinar o bé al compliment diferit de 
les finalitats o bé a l' increment deis seus fans propis. El Patronat ha d'aprovar l'aplicació deis 
ingressos. 

Per a l'any 2015 el calcul pel qual es determinen les partides a través de les quals es pot 
comprovar el compliment de les finalitats és el següent: 

15 
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Prom., patroc. i col.laboradors 

Subvencions, donacions 

Altres ingressos 

Total ingrés 

Despeses Generals 

Arrendaments i canons 

Manteniment 

Serveis professionals indep. 

Viatges 

Publicitat i propaganda 

Serveis bancaris 

Subministraments 

Altres serveis 

Sous i salaris + Seguretat social 

Altres despeses socials 

Ajuts 

Despeses excepcionals 

Amortització 

% 

Euros 

88.029,72 

201.147,80 

7.538,00 

296.715,52 

62,51 

12.329,87 

4.623,75 

0,00 

1,91 

0,00 

1.168,95 

2.711,40 

38.411,10 

0,00 

0,00 

0,00 

2.511,60 

61.821,09 

21% 

Determinació del destí deis ingressos a finalitats fundacionals segons el que s'estableix 

legalment: 

lngressos 

Despeses generals 

Despeses imputades a projectes 

12.3 Compliment de Finalitats Fundacionals 

Euros 

296.715,52 

(61.821,09) 

234.894,43 

Tal i com es dedueix de l'apartat anterior, la Fundació ha destinat més del 70% deis seus 
ingressos a finalitats fundacionals, amb la qual cosa s' ha complert amb el que s'estableix 
legalment . 

13. INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT 

16 



.~ •. 
~ · ~ 

~ · ~ ,......., -. 
~ 
~ 
~ ..... '·-- . 
. ~ 

.~ 

·~ 

~ 
~ 
~ 

~ 
~ 
~ 

·~ 
·~ -
·~ 
·~ 
·~ 
·~ 
·~ 
·~ 
~ 

~ I~ ..,, 

.~ 

~ ...-.. 
~ 

§(;\\ 
~ 

~ '• 

.~ 

--~ ~ 
~ 
.~ 
.~ 

......, 

~ 

FUNDACIÓ PAU 1 SOLIDARITAT 
G-61538187 

Donada l'activitat a la que es dedica la Fundació, aquesta no té responsabilitats, despeses, 
actius ni provisions o contingencies de tipus mediambientals significatives en relació amb el 
patrimoni, la situació financera i els resultats de la mateixa. Per aquest motiu no s'inclou cap 
detall específic en la present memoria deis comptes anuals. 

14. ORGAN DE GOVERN DE LA FUNDACIÓ 

L'organ de govern no ha generat cap despesa en el desenvolupament de les seves funcions. 

15. Al TRE INFORMACIÓ 

a) Previsió estatutaria del destí deis fons patrimonials en suposit de dissolució 

La previsió estatutaria del destí deis fons dotacionals en suposit de dissolució, esta prevista a 
l'art. 27e, "Si per qualsevol circumstancia no es poguessin complir les fites fundacionals, el 
Patronat en el mateix acte que acordi l'extinció, donara als bens de la Fundació la seva 
destinació més adient a favor d'altres fundacions o entitats públiques i privades sense anim de 
lucre. En cas de que persisteixi la personalitat jurídica de l'entitat fundadora s'acordara amb 
ella la destinació deis bens i drets". 

b) El nombre mitja de persones ocupades ha estat de 3 en el curs de l'exercici 2015, distribu"it 

per categories i desglossat per sexe de la següent manera: 

Categoria professional Homes Dones Total 

Cap d'area o 1 1 

Tecnics o 1 1 

Administratius 1 o 1 

Total 1 2 3 

En l'exercici 2014 el nombre mitja de persones ocupades era de 3 distribu"it per categories i 

sexe de la següent manera: 

Categoria professional Homes Dones Total 

Cap d'area o 1 1 

Tecn ics o 1 1 

Administratius 1 o 1 

17 
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Total 1 2 3 

e) Honoraris per auditoria de comptes i altres serveis prestats pels auditors de comptes 

Els honoraris professionals pels serveis prestats en relació a !'auditoria de comptes anuals de 
l'exercici 2015 és de 2.800 euros, els honoraris per !'auditoria 2014 van ser de 2.800 euros. 

d) lnformació sobre els ajornaments de pagament efectuats als prove'ldors 

D'acord amb l'establert a la Disposició addicional tercera "Deber de información" de la Llei 
15/2010, de 5 de juliol, la informació referent als ajornaments de pagaments efectuats a 
prove'ldors i creditors varis és la següent: 

Durant els exercicis 2015 i 2014 la Fundació ha realitzat el pagament a prove'ldors i creditors 
dins el període que estableix la llei pera cada exercici. 

A Barcelona, 31 de Marc; de 2016 
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