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INFORME D'AUDJTORIA DE COMPTES ANUALS EMES PER UN AUDITOR 
lNDEPENDENT 

Al Patronat de la 

Fundació Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) 

Opinió 

Hem auditat els comptes anuals de la Fundació lnstitut Barcelona d'Estudis Internacionals 
(IBEI), que compren en el balan<; a 31 d'agost de 2018, el compte de resultats, l'estat de canvis en 
el patrimoni net i la memoria corresponents a l'exercid finalitzat en aquesta data. 

Segons la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes signíficatius, 

la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Fundació a 31 d'agost de 2018, així 

com deis seus resultats corresponents a l'exercici finalitzat en aquesta data, de conformitat amb 

el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació (que s'identífica a la nota 2 de la 

memoria) i, en particular, amb els principis i críteris comptables que hi estiguin continguts. 

Fonament de l'opinió 

Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat 

d'auditoria de comptes vigent a Espanya. Les nostres responsabilitats d'acord amb aquestes 

normes es descriuen més endavant en la secció Responsabilitats de l'auditor en relació amb 
['auditoria deis comptes anuals del nostre informe. 

Som independents de la Fundació de conformitat amb els requeriments d'etica, inclosos els 

d'independencia, que són aplicables a la nostra auditoria deis comptes anuals a Espanya segons 

allo que exigeix la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes. En aquest sentit, 

no hem prestat serveis diferents als de !'auditoria de comptes ni hi han concorregut situacions o 

circumstancies que, d'acord amb allo que estableix l'esmentada normativa reguladora, hagin 
afectat la necessaria independencia de manera que s'hagi vist compromesa. 

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

Aspectes més rellevants de l'auditoria 

Els aspectes més rellevants de !'auditoria són aquells que, segons el nostre judici professional, 

han estat considerats com els riscos d'incorrecció material més significatius en la nostra audi Qí:t~s-Zi-2'---~ .. 
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Aspecte rellevant Treball realitzat 

Situació de desequífibri patrimonial i aplicació del principi d'entitat en funcionament (nota 10 de la 

memoria) 

El patrimoni net de la Fundació a 31 d'agost de Els nostres procediments d'auditoria han indos la 
2018 és negatiu per import de 278.265,80 euros, revisió del pressupost aprovat per a l'exercici 2018-
degut a !'existencia de perdues originades en 2019 en que es contempla una estabititat en l'activitat 
exercicis anteriors per import de 383.823,15 euros. de la Fundació, tant pel que fa al número d'alumnes 

com en el import de les subvencions rebudes. Aquest 
fet juntament amb la contenció de les despeses per 
part de la Fundació permetria obtenir un resultat 
equilibrat. 
Així mateix s'ha analitzat !'estructura económic
financera de la Fundació, l'evolució de la seva actívitat 
i resultats, les necessitats de financ;ament i hem 
avaluat l'aplicació del principi d'entitat en 
funcionament d'acord amb el marc normatiu 
d'aplicació, considerant adequada l'aplicació del 
mateix. 

Deutes a llarg termini i ingressos perles activitats (notes 11 i 15 de la memória) 

Els ingressos de la Fundacíó es corresponen 
principalment a la impartíció de diversos masters 
(relacions internacionals, seguretat internacional i 
desenvolupament internacional) i a ingressos per 
subvencions d'entitats públiques per al 
financ;ament de diversos projectes relacionats 
amb l'objecte fundacional. 

Les despeses associades a les subvencíons 

rebudes poden meritar-se a un ritme diferent al 

de la concessió i reconeixement deis ingressos. 

Per tal d'establir una correcta correlació entre els 

ingressos i les despeses, la Fundació 

comptabilitza a l'epígraf "Deutes a llarg termini" 

del passiu del balan<; l'import de les subvencions 

concedides que encara no ha incorregut les 
corresponents despeses. 

La sig nificativitat deis ing ressos per les activitats, 
així com deis imports periodificats en el conjunt 

deis comptes anuals motiven que hagin estat 

considerats com un aspecte rellevant en 

!'auditoria. 

Pel que fa als ingressos per prestacions de serveis, 

els nostres procediments d'auditoria han inclos, 
entre d'altres, l'avaluació del control intern respecte 

de la comptabílització i registre de les matrícules. 
Així mateix, a través d'una mostra extreta del registre 

de gestió, s'ha revisat la matrícula i l'ingrés d'un grup 

d'estudiants de diversos cursos, l'aplicació correcta 

deis preus, de les beques i l'ingrés a l'entitat bancaria 

dins el període corresponent. 

Pel que fa als acomptes d'usuaris, l'entitat registra 

les preinscripcions que realitzen els estudiants 

abans del mes d'agost de 2018. Els nostres 

procediments d'auditoría han inclós, entre d'altres, 

la revisió d'una mostra deis ingressos registrats per 

preinscripcions en el banc i s'ha comprovat que 
corresponen a cursos a realitzar a partir de setembre 

de 2018, moment en que la fundació registra 

l'ingrés. 

Pel que fa als ingressos per subvencions, els nostres 

procediments d'auditoria han inclós, entre d'a~ s~ 

l'avaluació del control intern respecte de~1a';;,;,/~, 
b·1· ., d I b . A. ' //.. 4' o ' compta 11tzac10 e es su vencrons. 1x1 '1J¾e1x,,.~~i{ '¾\_'~ 
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Aspecte rellevant Treball realitzat 

Provisions i contingencies (nota 18 de la memoria) 

La Fundació té registrat en el passiu del balanc; a 
l'epígraf de provisions a curt termini l'import 
comunicat en diversos requeriments d'esmenes 
de despeses de determinades ajudes del 
"Ministerio de Economía, lndustria y 

Competitividad", per import de 130.158,48 euros. 
A data de formulació deis comptes anuals la 
Fundació no ha rebut resposta sobre les 
justifícacions presentades. 

L'epígraf de provisions a curt termini es considera 
un aspecte rellevant d'auditoria en requerir un 
judici significatiu per part de la Direcció de la 
Fundació sobre la resolució deis requeriments. 

Els nostres procediments d'auditoria han indos, la 
revisió de les comunicacions del "Ministerio" ambla 
relació de incidencies inicials en les despeses 
justificarles, així com l'obtenció de la manifestació 
escrita de la Direcció de la Fundació segons la qual, 
a data de formulació deis comptes anuals, no s'ha 
rebut cap altra comunicació al respecte per part del 
"Ministerio" sobre l'acceptació o no de les despeses 
justificarles. 

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 deis resultats de la fundació, de conformitat 

amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a la fundació a Espanya, i del control intern 
que considerin necessari per permetre la preparació de comptes anuals lliures d'incorrecció 

material, a causa de frau o error. 

En la preparació deis comptes anuals, els patrons són responsables de la valoració de la capacitat 

de la fundació per continuar com a entitat en funcíonament, revelant, segons correspongui, les 

qüestions relacionades amb l'entitat en funcionament i utilitzant el principi comptable d'entitat 

en funcionament excepte si els patrons tenen la intenció de liquidar la fundació o de cessar les 
seves operacions, o si no existeix cap altra alternativa realista. 

Responsabilitats de l'auditor en relaci6 amb l'auditoria deis comptes onuals 

Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals en el seu conjunt 

estan lliures d'incorrecció material, a causa de frau o error, i emetre un informe d'auditoria que 

conté la nostra opinió. Seguretat raonable és un alt grau de seguretat, pero no garanteix que una 
auditoria realitzada de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria vigent 

a Espanya sempre detecti una incorrecció material quan existeixi. Les incorreccions poden tenir 

lloc per frau o error í es consideren materials si, individualment o de forma agregada, es pot 

preveure raonablement que influeixen 
basant-se en els comptes anuals. 



Com a part d'una auditoria, de conformitat ambla normativa reguladora de l'activitat d'auditoria 

de comptes a Espanya, apliquem el nostre judici professional i mantenim una actitud 

d'escepticisme professional durant tata !'auditoria. També: 

• Identifiquem i valorem els riscos d'incorrecció material en els comptes anuals, a causa de frau 

o error, dissenyem i apliquem procediments d'auditoria per respondre a aquests riscos i 

obtenim evidencia d'auditoria suficient i adequada pera proporcionar una base pera la nostra 

opinió. El risc de no detectar una incorrecció material a causa de frau és més elevat que en el 

cas d'una incorrecció material a causa d'error, ja que el frau pot implicar col•lusió, falsifica ció, 

omissions deliberades, manifestacions intencionadament erronies, o l'elusió del control intern. 

• Obtenim coneixement del control intern rellevant pera !'auditoria ambla finalitat de dissenyar 

procediments d'auditoria que siguin adequats en fundó de les circumstancies, i no amb la 

finalitat d'expressar una opinió sobre l'eficacia del control intern de l'entitat. 

• Avaluem si les polítiques comptables que s'apliquen són adequades i la raonabilitat de les 
estimacions comptables i la corresponent informació revelada pel patronat. 

• Concloem sobre si és adequada la utilització, per part deis patrons, del principi comptable 

d'entitat en funcionament i, basant-nos en !'evidencia d'auditoria obtinguda, concloem sobre 

si existeix o no una incertesa material relacionada amb fets o amb condicions que poden 

generar dubtes significatius sobre la capacitat de la Fundació per continuar com a entitat en 

funcionament. Si concloem que existeix una incertesa material, es requereix que cridem 

l'atenció en el nostre informe d'auditoria sobre la corresponent informació revelada en els 

comptes anuals o, si aquestes revelacions no són adequades, que expressem una opinió 

modificada. Les nostres conclusions es basen en !'evidencia d'auditoria obtinguda fins a la 
data del nostre informe d'auditoria. No obstant aixo, fets o condicíons futurs poden ser la 

causa que l'entitat deixi de ser una entitat en funcionament. 

• Avaluem la presentació global, !'estructura i el contingut deis comptes anuals, inclosa la 

ínformació revelada, i si els comptes anuals representen les transaccions i els fets subjacents 

de manera que aconsegueixen expressar la imatge fidel. 

Ens comuniquem amb els patrons de l'entitat en relació amb, entre altres qüestions, l'abast i el 

moment de realització de !'auditoria planificats i les troballes significatives de l'auditoria, així com 

qualsevol deficiencia significativa del control intern que identifiquem en el transcurs de l'auditoria. 

Entre les qüestions que han estat objecte de comunicació als patrons de l'entitat, determinem 

les que han estat de la majar significativitat en !'auditoria deis comptes anua Is del període actual 
i que són, en conseqüencía, els riscos considerats més significatius. 
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Descrivim aquests riscos en el nostre informe d'auditoria llevat que les disposicions legals o 

reglamentaries prohibeixin revelar públicament la qüestió. 

Barcelona, 21 de febrer de 2019 

Faura-Casas Auditors Consultors, S.L. 

Nº ROAC: S0206 

Col•legi 
de Censors Jurats 
de Comptes 
de Catalunya 

FAURA-CASAS, 
Audltors 
Consultors, S.L. 

2019 Núm. 20/19101844 
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_ BARCELONA 
ESTUDIS a INSTITUT 

1 NTERNACIONALS 

. Fundació INSTITUT BARCELONA D'ESTUDIS INTERNACIONALS (IBEI) 

Balan~ de situacló abreujat a 31 d'agost de 2018 
(lmports en Euros) 

ACTIU NOTES 31/08/2018 31/08/2017 

l. lmmobllltzat Intangible 
Propletat Industrial 
Aplicacions lnform~tiq'ues 

.11. lmmoblllltzat Materfal 
Altres lnstal·lacions 
Mobiliari i Equlps pera Proc:essament d'lnformacíó 
Altre lmmobllitzat 

111, lnverslons lmmoblllarles 

IV. Bens del Patrimonl Cultural 

VI. lnversions Flnanceres a llar¡ Terminl 
Dlposits i Flan ces Constituides a Llarg Termini 

214.791,17 

5 104.292,58 
6.117,49 

98.175,09 

6 76.92S,55 
27.824,86 
40.274,77 

8.825,92 

0,00 

0,00 

8 33.573,04 
33.573,04 

1,383.307 zo 8 AOIU C::cO:;..;;R.;;.R;.;;E""NT.;;.,__ __ ~......,..----------,--------= 
l. Ex lncles 

11. Usuarls, Patroclnadors i Deutors de les Actlvitats i Altres 
Usuaris i Oeutors per vendes i Presta ció de Serveis 
Patroclnadors 
Personal-
Actíus per lmpost Corrent 

IV. lnversions Financeres a Curt Terminl 
Altres Actius Financers 

v. Pertodificacions a CUrt Termlnl 

VI. Efectlu I Altres Actius Uquids E ulvalents 
Tresorerla 

e ¡ 

8 

8 
8 

8 

9 

0,00 

1.064.664,35 
882.191,64 
182.472,71 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

ZS.715,88 

292.926,97 
292.926,97 

112.844,85 
6.861,42 

105.983.43 

76.376,02 
31.893,79 
34.623,62 
9.858,61 

0,00 

0,00 

33.573,04 
33.573,04 

1.277.022,77 

o,oo 

880.764,18 
573.350,11 
307.414,07 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

21.06S,10 
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INSTITUT 
BARCELONA 

- ESTUDIS 
INTERNACIONALS 

Fundació INSTITUT BARCELONA D'ESTUDIS INTERNACIONALS (IBEI) 

Balan~ de sltuació abreujat a 31 d'agost de 2018 
(lmports en Euros) 

PASSIU NOTES 31/08/2018 31/08/2017 

PATRIMONI NET -278.265,80 -323.823,15 

FONSPROPIS 10 -278.265,80 -323.823,15 

Fons Dotadonals o Fons Socials 60.000,00 30.000,00 
Fons Dotocíonals ( 60.000,00 30.000,00 

Excedents d'Exercicis Anteriors -383.823,15 -394.349,73 
Romanent 78.860,70 78.860,70 
Excedents Negatius d'Exercicis Anteriors -462.683,85 -473.210,43 

Excedent de l'Exercici osltlu o negatlu) 45.557,35 40.526,58 
Excedent de l'Excercici 45.557,35 40.526,58 

SUBVENCIONS, OONACIONS I LLEGATS I ALTRES 0,00 º·ºº Subvenclons Executades de Cap/ta/ 0,00 0,00 

PASSIU NO CORRENT 853.643,38 799,558 S3 

Deutes a Uarg Termlnl 11,1 853.643,38 799.558,53 
Subvendons Na Executades 853.643,38 799.558,53 

PASSIU CORRENT 1.022. 720, 79 1,024.081,30 

Provisions a Curt Termlnl 4.8 130.158,48 91.742,46 

Deutes a Curt Termini 11.2 0,00 122,01 
Deutes amb Entitats de Credit 0,00 º·ºº ~ltres Passius Financers 0,00 122,01 

Deutes amb Entitats Assoclades a Curt Termtnl 11.1 0,00 0,00 

Credltors per Actlvltats I Altres Comptes a Pagar 11.1 717.111,30 
Creditors Varis 
Remuneracions pendents de pagament 
Altres Deutes amb les Administracions Públlques 14.1 
Acomptes d'usuaris 

Periodlflcaclons a Curt Termlnl 12 

í 



- ESTUDIS 11 
INSTITUT 
BARCELONA 

INTERNACIONALS 

Fundaci6 INSTITUT BARCELONA D'ESTUDIS INTERNACIONALS (IBEI) 

Compte de Resultats abreujat a 31 d'agost de 2018 
(lmports en Euros) 

COMPTE DE RESULTATS NOTES 31/08/2018 31/08/2017 

3.315.660,74 1. lngressa!__perl_es_Acti __ vltá_._ts __ ~-------------------'-
Prestaclons de Servels 
ln11ressos de promoclons, patroclnadors I coHaboraclons 
Subvenclons oficia Is a les activitats 

Z. AJuts Concedlts I Altres Despeses 
Ajuts Concedits 

S. Aprovlslanaments 
Va nació d'existencies d'altres aprovtsionaments 

7. Despeses de Personal 

B. Altres Despeses_d_'Exp_,_l_ota'--dd-'----------"-,,-
Servels Exteri ors 

Arrendaments 1 dnons 
Reparaclons 1 conservacló 
Serveis professlonals lndependents 
Primes d'assegurances 
Serve Is Banca rls 
Publlcltat, propaganda i relaclons públlques 
Submlnistraments 
Altres servels 

Tributs 
Altres tributs 

Perdues per deterlo rament de créd lts per operaclons 
Altres despeses de gestl 6 corrent 

9. Amortltncló de l'lmmobllltzat 

RESULTAT DE 'ECPlOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+1o+11+12+13) 

15.1 1.604.798,76 
15.1 314.980,16 
15.2 1.395.881,82 

15.3 ·263.410,00 
·263.410,00 

0,00 
0,00 

15.4 -1.663.903~ 

-1.296.195,47 

-417.079,46 
·9.133,81 

·500.144,44 
·6.783,38 
·1.255,06 
·9.300,35 
·2.903,38 

·307.741,71 

·1.949,08 
0,00 

·39.904,80 

s,,. -48.470,62 

43.681,23 

2.143,84 14, lng_!!!ISOS fina~ ____ ___. _______ ;..._ ________ ..;.;c_;;c.c.: 

15. Despeses FIMnc:eres -267,72 

1.1761Z 

R!SUlTAT AIANS D'IMPOSTOS 1+11 45.557,35 

19. Impostas sabre beneflds 

RESULTAT DE l'EXERCICI (111+19) 

/ 

3.076.467,51 
1.457.856,31 

328.429,67 
1.290.181,53 

-200.050,00 
·200,050,00 

•12,133,7Z 
-12.133,72 

•1.471.209,60 .----

-1.312.296,38 

·386.854,09 
-5.396,60 

·505.570;35 
·10.225,78 

·1.315,35 
·12.164,98 
·2.8S1,77 

-266.032,38 

•S71,68 
·21.382,16 
·99.931,24 

~.368,93 

4G.40l,18 

497,68 

-379,18 

117,70 

. . ' . . 



-::~i~~NA 

-

INSTITUT 

INTERNACIONALS 

Fundacló INSTITUT BARCELONA D'ESTUDIS INTERNAC!IONALS (IBEI) 

lstat de Canvls al Patrlmonl Neta 31 d'agost, de 2018· 
(lmports en Euros) 

ESTAT DE CANVIS AL PATRIMONI NET --SALDO f!INAL DI l!'IXIRCICI 1015·2016 J0.000,00 -397.966,oJ J:616,29 0,00 ·364.349,73 

Excedent de l'e,ierdcl 2016-2017 0,00 0,00 40.S26,58 0,00 40.526,SI 

Altres varlaclons del patrlmont net 0,00 3.616;29 ·3.616,29 0,00 0,00 

SALDO 111NAL DI l'IXIRCil(?J 2016-2017 30.000,00 -394.349,73 .ta.$26,$8 0,00 -323.82J,15 

l!xcedent de l'exerclci 201,7-2018 0,90 0,00 45.557,3S 0,00 45.557,35 

Altres varlaclons del ' patrlmonl net 30.000,00 10.526,58 -40.526,S8 0,00 0,00 

SAllDO lilNAII DI ll'&XltlCllit 201'7·2011 60.000,00 ·383.123,15 4S.557,35 0,00 ..Z71:265,IO 

,,,........- e-== 
/ 
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INSTITUT 
.. BARCELONA 

ESTUDIS 
INTERNACIONALS 

MEMORIA ABREUjADA 
DE L'EXERCICI TANCAT A31 D'AGOST DE 2018 

Nota 1. ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ 

1.1. L'INSTITUT BARCELONA O'ESTUOIS INTERNACIONALS (d'ara en endavant la 
FUNDACIÓ o IBEI) es va constituir el 16 de man; de 2003, segons escriptura pública 
davant del notari David Pérez Maynar, amb el número de protocol 616. ~s una 
entitat sense anim de lucre, i té caracter cultural, personalitat jurídica propia i 
duració il·limitada. 

El seu domicili social és al Carrer Ramon Trias Fargas 25-27, Campus Ciutadella
UPF, de Barcelona (Codi Postal 08005}, i figura inscrita al Registre de Fundacions 
Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 1993, com a fundació 
benefica de fins científic, cultural i docent. (NIF G-63.518.476) 

1.2. La FUNDACIÓ té coma finalitatgeneral ser un centre de prestigi i excel-lencia, i un 
referent en l'ambit de l'estudi de les relacions internacionals, un centre que 
prepari les persones expertes que reclama· la concepció global en les relacions 
internacionals i que faci de Barcelona un poi d'atracció internacional en aquest 
ambít. 

Els objectius més especffics dirigits a assolir la finalitat general són els següents: 

a) 

b) 

Creació d'una plataforma de caracter obert i de més alt nlvell academic, u~n f ~ 
de recerca· i formació. ~) f!_' ' '"_' e~~~ 

o -"· ~, 

La integrad? del coneixement academíc i universitari amb el provihent ~fflÓ · 
1 

cl ~\' 
empresarial i !'experiencia en la practica governamental i institucional. w0 §i ROACNúm som 0 ~

1
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c) La voluntat de servei públic i de donar resposta a la demanda de recerca que 
emani del seu entorn, tant públic com privat. Ésa dir, una recerca que respongui 
a les preocupacions de les institucions públiques i privades que es dissemini entre 
una audiencia amplia interessada pels afers internacionals. 

d) La identificació i desenvolupament de programes de treball vinculats a iniciatives 
internacionals i empresarials, a les quals dota de perspectiva analítica 
metodologica, í mantenint els principis objectius d'excel-lencia acade"'ica. 

e) L'oferta d'una formació de postgrau que combini· l'exceHencia academica i a la 
orientació practica, incorporant també oportunitats educatives per aquells queja 
desenvolupen la seva actívitat professional en relació amb temes internacionals. 

f) La realitzacló d'una recerca orientada~ la presa de decisions i la formulació d'idees 
i propostes sobre el funcionament i evoluci6 del sistema internacional, sobre les 
qüestíons de l'agenda internacional i sobre el posicionament internacional de 
Barcelona, Catalunya, Espanya i la Unió Europea. 

g) La concreció de ('oferta educativa en programes d'estudis internacíonals 
interdisciplinaris especialitzats en arees fundacionals i en estudis regionals, que 
incorporin plenament el coneixement de l'economia i deis idiomes estrangers. 

1.3. Els Beneficiaris de la FUNDACIÓ són tots els sectors socials que contribueixen a 

1.4. 

1.5. 

desenvolupar les relacions internacionals; ja siguin entitats de naturalesa pública 
o privada, així com les persones físiques i jurídiques que es puguin beneficiar de 

' l'estudi de les relacions internacionals. 

La designació concreta de beneficiaris sera decidida lliurement pel Patronat, o per 
l'organ que aquest delegui, sense que ningú no pugui exigir prestacions a la 
FUNDACIÓ aHegant qualsevol tftol. 

La FUNDACIÓ es regeix pels seus estatuts, per la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del 
llibre tercer del, Codi Civil de Catalunya, tnodificat perla Llei 7 /2012, de 15 de juny. 
l pel regim jurídic propi deis instituts universitaris de recerca, en especial la Llei 
Organíca 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats i la Llei 1/2003, de 19 de 
febrer, d'Universitats de Catalunya. ' 

La composició a 31 d'agost de 2018 del patronat era la següent: 

7 
¿ > ) 



1.6. 

1.7. 

1.8. 

1.9. 

1.10. 

Nom 

Narcfs Serra I Serra 

Josep A. Planell 
Joan Elias i Garcia 

Francesc Torres 

Margarita Arboix Arzo 

Jaume Casals Pons 

Ignacio Ybaflez Rubio 

Roger Albinyana i Saigí 

Jaume Clurana Llevadot 

David Llistar Bosch 

Alfred Bosch Pascual 

Antoni Segura Ma~ 

Miquel Roca i Junyent 

Joaquim Coello Brufau 

Francisco Pérez 

Narcís Serra i Serra 

Stefania Panebianco 
Jaume Lanaspa 

Javier Solana 

Ana Palacio 
Eduard Sagarra 
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carrec 

Presldent 

Vocal 
vocal 

Vocal 

Vocal 
Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 
Vocal 

Vocal 

Vocal 
Vocal 

Vocal 

Vocal 
Vocal 

En representacló de 

IBEI 

Universitat Oberta de Catalunya 
Universitat de Barcelona 

Unlversltat Politecnlca de Catalunya 

Universitat Autonoma de Barcelona 
Unlversltat Pompeu Fabra 

Mlnisterl d' Afers Exterlors 1 Cooperacló 

Generalitat de Catalunya 

Dlputacló de Barcelona 

Ajuntament de Barcelona 

Area Metropolitana de Barcelona 

CIDOB 

SEBAP - Socletat Económica Barcelonesa d' Amics del 
País 

Barcelona Global 
ALIBEI 

Fundació Cercle d'Economia 

EtSA- European lnternational Studies Asociation 
Fundació Band1rla "La Cab1a" 

Assoclacló d'Amlcs IBEI 

ECFR - Europea n council on Foregin Relatiof)s 
ANUE-Asoclaclón para las Naciones Unidas Espai'ia 

D'acord a l'especificat al punt 2.2, l'exercici economic 2017-2018 de la FUNDACIÓ 
correspon al període compres entre l'l de setembre de 2017 i el 31 d'agost de 
2018. 

De l'activitat de la FUN0ACIÓ al present exercici destaca l'haver organitzat 
impartit els Masters en Relacions lnternacionals, Seguretat Internacional i 

• t 

Desenvolupament Internacional, així com seminaris relacionats amb les relacions 
internacionals. 

Els recursos obtinguts per la FUNDACIÓ al present exercici s'han destinat a 
l'aplicació de les finalitats fundacionals, tal com s'explica a la Nota 16. 

L'activitat de la FUNDACIÓ no té un impacte diferenciat entre homes i dones. 

Els comptes anuals han estat formulats en euros. La moneda funcional i de 
presentació de la FUNDACIÓ és I' euro. 
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Nota 2. BASES DE PRESENTACIÓ DElS COMPTES ANUAlS 

2.1. lmatge Fidel. 

. . 
Els comptes anuals abreujats adjunts s'han preparat a partir deis registres 
comptables de la FUNDACIÓ i es presenten d'acord amb la legislació vigent en 
especial: · 

a) El Decret 259/2008, de 23 de desembre, del Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya, pel qual s'aprova el pla de comptabilitat de les 
fundacions i de les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de 
Catalunya. 

b) La Uei 4/2008 del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu 
a ~erson~s jurídiques, modificada per la Llei 7 /2012 de 15 de juny: 

amb l'objecte de mostrar la lmatge Fidel del patrimoni, de la situació financera i 
. deis resultats de les seves operacions. 

2.2. Comparabilitat de la informa~ió 

La Fundació presenta el balan~ de situació, el compte de resultats i I' estat de canvis 
de patrimoni net de l'exercici tancat a 31 d'agost de 2017 i l'exercici tancat a 31 
d'agost de 2018 d'acord amb !'estructura aprovada al Pla de Comptabilitat de les 
fundacions, aprovat pel Decret 259/2008 de 23 de desembre . 

. Les xifres a les quals es refereixen les comptes anuals del 2016-2017 i del 2017-
2018 fan referencia a un període de 12 mesos, fent que les xifres siguin 
directament_ comparables. ' 

2.3. Elements recollits en diverses partides 

No existeixen a 31 d'agost de 2018 elements recollits en diverses partides del 
balan~ de situació ni del compte de perdues i guanys . . 

2.4. Correcció d' errors 

En l'elaboració deis presents comptes anuals no s'ha posat de manifest !'existencia 
d'errors significatius que facin necessaria la modificació deis imports re ~ ~{il s~ 
co'!lptes anuals de l'exercici finalitzat a 31 d'a~ost de 2018. ;p ~~ C'~~i. 

(J ~~ ;t4 
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Nota 3. EXCEDENT DE L'EXERCICI 

3.1. L'analisi de les principals partides d'ingressos i despeses que formen el resultat de 
l'exercici es detalla a la Nota 15 (ingressos i despeses). 

3.2. La proposta d'aplicaci6 de l'excedent és la següent: 

Base de Repartlment • lmport 

Excedent de l'Exercici AS.557,35 

_T_o_ta_l _Ba_s_e_d_e _Re_,p_a_rt_lm_e_nt _____ ...,.,,..... __ 45.5S7 ___ ,3_5 __ 

Apllcacló a: 
Excedents Negatlus d'Exerclcls Anterlors • 45.557,35 

Total Apllcacló 4S.S57,35 

Nota 4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 

Les principals normes de registre i valoració utilitzades per la FUNDACIÓ en 
l'elaboració de.Is comptes·anuals abreujats pera l'exercici acabat el 31 d'agost de 
2018, han estat els següents: 

1 

4.1. lmmobilitzat Intangible 

4.2. 

Els immob_ilitzats intangibles es presenten valorats pel cost d'adquisició, dedu'ides 
les amortitzacions acumulades corresponents. 

Les amortitzacions es_calculen seguint el metode lineal, d'acord ambla vida útil 
estimada deis respectius elements, aplicant els següents percentatges anuals, 
coincidents amb els aplicats a l'exercici anterior: 

- Propietat Industrial 
- Apllcaclons lnfonnltiques 

" 
10,0 
25,0 

Les inversions de l'exercici s'ámortitzen proporcionalment per mesas des de la 
data d'adquisici6. 

lmmobilitzat material 

7 ~ -
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Les amortitzacions es calculen seguint el metode lineal, d'acord amb la vida útil 
estimada deis respectius elements, aplicant els següents percentatges anuals, 
coincidents amb els aplicats a l'exercici anterior: 

" 
- Moblllarl 10,0 

- Equlps lnformfltlcs 25,0 

- Altres lnstaf.laclons 12,0 

-Altre lmmobllltiat 25,0 

Les inversions de l'exercici s'amortitzen en proporció al temps transcorregut des 
que els actius es troben en condicions de funcionament. 

Les reparacions que no signlfiquin una ampliació de la capacitat productiva o un 
allargament de la vida útil i les despeses de manteniment són carregades 
dírectament al compte de resultats. Els costos d'ampllació, modernització o 
millora que donen lloc a un augment de la durada del bé o a un increment de la 
seva capacitat próductiva son capitalitzats com més valor del bé~ 

4.3. Arrendaments 

Els arrendaments es classifiquen com a financers sempre que de les seves 
condicions es dedueixi que es transfereíxen a l'arrendatari substancialment els 
riscos í despeses inherents a la propietat de l'actiu objecte del contracte. Els altres 
arrendaments es classifiquen coma arrendaments operatius, els quals són objecte 
de comptabilització amb carrec al compte de resultats de l'exercici en que es 
meriten. 

la FUNDACIÓ no disposa d'arrendaments que tinguin la consideració 
d'arrendament financer. 

4.4. Actius Financers 

a) La FUNDACIÓ flxa la categoria deis seus actius financers en el moment del seu 
reconeixement inicial i la revisa a cada data de tancament, en base a les 
decisions adoptades perla Direcció. Aquesta classificació depen de la flnalitat 
per la qual aquestes inversions han estat adquirides. 

De forma general, en el balan~ adjunt es classifiquen com a corrents els J;Cti.us.::._ 
financers amb venciment igual o inferior a l'any, i com no corrents ;(~~~! ~'-. 

f/ 'S /2 "'""'~ C'~ venciment supera aquest període. ~!:? ✓-~~'- l..:i \ 
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La FUNDACIÓ registra la baixa d'un actiu financer quan s'ha extingit o s'han 
cedit els drets contractuals sobre els fluxos d'aquest, i s'hagin transferit de 
forma substancial els riscs i beneficis inherents a la seva propietat. En el cas 
concret de comptes a cobrar, s'entén que aquest fet es produeix en general si 
s'han transmes els riscos d'insolvencia i demora. 

b) Els actius financers de la FUNDACIÓ es classifiquen en les següents categories: 

• Actius a cost amortitzat. 

La categoría de Actius a cost amortitzat correspon principalment a: 

• Diposits I fiances realitzats d'acord amb la legislació vigent registrats 
pel seu valor nominal. 

• Comptes a cobrar per operacions comercials, les quals es valoren pel 
valor nominal del seu deute, que és similar á1 seu valor raonable en el 
moment inicial. Aquest valor és minorat, si s'escau, perla corresponent 
correcció {perdua per deteriorament de l'actiu), degut al retard estimat 
en els fluxos d'efectiu futurs, amb efecte en el compte de resultats de 
l'exercici. 

• Subvencions a cobrar sense un tipus d'interes contractual, i saldos amb 
Administracions Públiques per subvencions concedides pendents de 
cobrament. 

Els actius financers es donen de baixa quan es transfereixen substancialment 
els riscos i beneficis inherents a la seva propietat. 

4.5. Passius financers 

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

• Passius a cost amortitzat. 

7 

La FUNDACIÓ fixa la categoría deis seus passius financers en el mo_ment 
del seu reconeixement inicial i la revisa a cada data de tancament, en 
base a les decisions adoptades perla Direcció. ~=~ 

han estat formalitzats. 
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De forma general, en el balan~ adjuntes dassifiquen con a corrents els 
passius financers amb venciment igual o inferior a l'any, i co·m a no 
corrents si el venciment supera aquest perfode. 

La baixa d'un passiu financer reconehcera quan l'obligació que genera 
s'hagi extingít. 

El deute financer es reconeix inicialment per l'import del v~lor 
raonable, i es registren també les despeses necessaries per a la seva 
obtenció. En perfodes posteriors, la diferencia entre els fons obtinguts 
(nets de despeses necessaries per a la seva obtenció) i el valor de 
reemborsament, si n'hi hagués i fos significativa, es reconeix en el 
compte de resultats durant la vida del deute d'acord amb el tipus 
d'interes efectiu. 

Els deutes per operacions comercials amb venciment no superior a ün 
any i que no tenen un tipus d'ínteres contractual es valoren, tan~ e11 el 
moment inicial com posteriorment, pel seu valor nominal quan l'efecte 
de no actualitzar els fluxos d'efectíu no és significatiu. 

4.6. lmpost sobre Societats 

.. 

4.7. 

L'impost sobre Societat es calcula en funció del resultat de l'exercici considerant 
les diferencies existents, si n'hi hagués, entre el resultat comptable i el resultat 
fiscal (base imposable de l'impost) i distingint per a aquestes el seu caracter de 
permanents o temporals a efectes de determinar l'lmpost sobre Societats 
acreditat en l'exercici . 

La FUNDACIÓ es troba acollida al regim fiscal ·especial per a entitats sense fins 
lucratius, regulat en la Lleí 49/2002, de 23 de desembre. 

lngressos i despeses 

Els ingressos de l'exercici han estat comptabilitzats atenent a la naturalesa deis 
' mateixos. 

La Fundació gestiona diversos contractes finarn;ats per institucions públiques i 
privades amb caracter plurianual per tal de realitzar activitats d'estudi i recerca. 

Donat que l'íngrés economic rebut s'ha d'aplicar a la realització d'a~ ,tes~ 
activítats, quan no existeix una correlació entre aquest ingrés i la d~~"'"~~~\ 
relacionada amb llur obtencíó, el criteri que segueix la Fundaci¿_¿j'si e ''íf~ ~ t..\}~ 
comptabilitzar els ingressos i les despeses associades a les activitats er /fa~cii é ·~~ '0.~~
corrent real de béns i serveis que representen, amb independencia d~lj~ ome~ 

1
' _ r.t. iil 

en que es produeixi el corrent monetari o financer que es derivi. ~~~ ~ R=~~ ~ g~~ 
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D'aquesta manera, per a les subvencions especifiques, imputa a ingressos les 
subvencions rebudes en proporció a la despesa efectivament incorreguda i 
coberta per la mateixa. 

Els "overheads", o part de la subvenció concedida pera cobrir despeses generals, 
' s'imputen a resultats en funció de la proporció lineal que aquests representen 

sobre els costos directes totals subvencionats. 

Pel que fa a les aportacions deis Patrons (Area Metropolitana de Barcelona, 
Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona i 
Fundació Bancaria La Caixa); les anualitats rebudes, s'imputen íntegrament a 
resultats per l'import concedit i meritat en l'exercici. Pel que fa a les aportacions 
(veure nota 15.2), les aportacions figu_ren íntegrament com a aportacions de 
I' exercici. 

En quant als abonaments de les reserves de matrícula es registren com a ingressos 
en l'exercici en el que l'estudiant es matricula o renuncia a la reserva de pla~a, i 
els ingressos per matrícula a I' exercici en es matrícula. 

4.8. Provisions i contingencies 

4.9. 

les provisions es reconeixen únicament sobre la base de fet presents o passats 
que generin obligacions futures. Es quantifiquen tenint en consideració la millor 
informació disponible sobre les conseqüencies del succés que les motiven i són 
reestimades en ocasió de cada tancament comptable. S'utilitzen pera afrontar les 
obligacions específiques per a l~s quals van ser originalment reconegudes. Es 

, procedeix a la seva reversió total o . parcial, quan aquestes obligacions deixen 
d'existir. 

A l'exercici 2017-2018 s'ha dotat una provisió per import de 38.416,02 euros 
corresponent als requeriments d'esmenes en les justificacions d~ despesa d'ajuts 
del "Ministerio de Economía, Industria i Competitivitat" als quals ha donat 
resposta la Fundació, mentre a 1' exercici 2016-2017 es va dotar una provisió_ de 
.91.742,46€ pel mateix concepte. A data de formulació deis presents comptes 
anuals estan pendents de resolució. 

Elements patrimonials de naturalesa mediambiental 

les despeses derivades de les actuacions que tenen per objecte la P. L:,~~?s 
millora del medí ambient es comptabilitzen, si fos el cas, com a dz., e ,. s ] _ . 1¾}~ 
l'exercici en que s'incorren. No obstant aixo, si suposen inco~~~ad · ~ i ~\~ 

(JJ • \i 
l'immobilitzat material coma cónseqüencia d'actuacions per minimi 
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Les subvencions es reconeixen inicialment pel valor concedit quan hi ha una 
seguretat raonable que la subvenció es cobrara i que es complira. amb. totes les 
condicions establertes en les respectives bases reguladores. lnicialment es 
registren coma subvencions reintegrables formen part del passiu a llarg termini 
fins que passen a considerar-se no reintegrables, atenent a les condicions de 
l'atorgament de cada subvenció. 

Atenent a criteris de prudencia i d'acord ambles característiques del programari 
comptable de la Fundació, en el cas de subvencions referides a més d'un any, 
aquesta registra com a subvencions els imports cobrats i/o justificats durant 
l'exercici o a cobrar dur~nt l'exercici següent i no el total de la subvenció 
concedida. 

Es reconeixen coma ingressos en el compte de perdues i gua~ys sobre una base 
sistematica i racional de forma relacionada ambles despeses o la depreciació que 
experimenten els actius finan~ats ambla subvenció. 

Els criteris de sanejament apliéats són ·els següents: 

Subvencions per finan~ar inversions: Es sanegen d'acord amb la vida útil estimada 
deis béns que financen, amb abonament a comptes d'ingrés. 

f 

Subvencions per finan~ar despeses de funcionament: les subvencions _a 
l'explotació atorgades perla Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona 
i la Diputació de Barcelona s'imput~n íntegrament al resultat de l'exercici per al 
qual han estat concedides, i per l'import meritat a l'exercici, casque no coincidís 
amb l'exercici econorriic de la Fundació. 

Pel que respecte als imports concedits dins de projectes competitius pel 
finan~ament de les despeses d'estructura de la fundació "overheads", la Fundació 
segueix el criteri de traspassar linealment a resultats en funció del percentatge de 
costos indirectes respecte deis directes que aquests representen sobre el total 
concedit. La subvenció que fa referencia als costos directes s'imputen a resultats 
a mesura que aquests es meriten i en proporció a la part que la subvenció cobreix. 

4.11. Transaccions entre parts vinculades 
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Nota s. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

5.1. El detall i moviment de l'immobilitzat intangible, durant l'exercící, el seu 
comp~ratiu, son els següents: 

, . 

Saldo Saldo 
Concepte 31,08.17 Altes Balxes 31.08.18 
Propietat Industrial 7.439,23 0,00 0,00 7.439,23 

Apllcacions lnformati9ues 213.703,17 14.134,12 0,00 227.837,29 

lmmobllltzat lntan§lble Brut 221.142,40 14.134¡12 0,00 235.276,52 

Propietat Industrial -577,81 -743,93 0,00 -1.321,74 

Aelicacions lnformati9ues -107.719,74 -21.942,46 0,00 -129.662,20 

Amortltzacions lmmobllltzat Intangible -108.297,55 -22.686,39 0,00 -130.983,94 

lmmabllltzat Intangible Net 112.844,85 -8.552,27 0,00 104.292,58 

Saldo Saldo 
Concepte 31.08.16 Altes Balxes 31,08.17 

Propietat Industrial 7.439,23 0,00 0,00 7.439,23 

Aelicacions lnformatíques 126.887,15 86.816,02 0,00 213.703,17 

lmmobilltzat Intangible Brut 134.326,38 86,816,02 0,00 221.142,40 

Propietat Industrial -372,03 -205,78 0,00 -577,81 

Apllcaclons lnformatl9ues -88.574,28 -19.145,46 0,00 -107.719, 74 

Amortltzaclons lmmobllltzat lntan1lble -88.946,31 -19.351,24 0,00 -108.297,55 

lmmobllltzat Intangible Net 45.380,07 67.464,78 0,00 112.844,85 

A final de l'exE!rcici finalitzat a 31 d'agost de 2017 el cost deis actius intangibles 
totalment amórtitzats es de 73.728,77 euros, mentre que a l'exercici finalitzat a 
31 d'agost de 2018 es de 85.160,90 euros. 

No ha estat necessari efectuar cap dotació per deteriorament. 

,.· 

Á -
7 
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IMMOBILITZAT MATERIAL 

6.1. Els moviments enregistrats durant l'exercici, i el seu comparatiu, pels comptes de 
l'immobilitzat material i les seves respectives amortitzacions acumulades són els 
que es detallen a continuació. 

Concepte 

Mobiliari 

Altres instaHacions 

Equips de Processament d 'lnformacló 

Altre lmmobilítzat 

lmmobllltzat Material Brut 

Mobiliari 

Altres instal·lacions 

Equips de Processament d 'lnformació 

Altre immobilitzat 

Amortltzaclons lmmobllltzat Material 

lmmobllltzat Material Net 

Concepte 

Mobiliari 

Altres instal-lacions 

Equips de Processament d 'lnformació 

Altre lmmobilitzat 

lmmobllltzat Materia! Brut 

Mobiliari 

Altres instal-lacions 

Equlps de Processament d 'lnformació 

Altre immobilitzat 

Amortltzaclons lmmobllltzat Material 

lmmobllltzat Material Net 

Saldo 
31.08.2017 

40.811,74 

33.907,92 

82.395,35 

37.000,79 

194.115,80 

-28.340,28 

.-2.014,13 

-60.243,19 

-27.142,18 

-117.739,78 

76.376,02 

Saldo 
31.08.2016 

35.788,68 

4.409,80 

65.783,75 

30.241,76 

136.223,99 

-24.583,17 

-1.615,74 

-48.855,64 

-21.667,54 

-96.722,09 

39.501,90 

Altes 

3.534,17 

0,00 

18.106,28 

,4,693,31 

26.333,76 

-3.846,73 

-4.068,93 

-12.142,57 

-5.726,00 

-25.784,23 

549,53 

Altes 

5.023,06 

29.498,12 

16.611,60 

6.759,03 

57.891,81 

-3.757,11: 

-398,39 

-11.387,55 

-5.474,64 

-21.017,69 

36.874,lZ 

Saldo 
Balxes 31.08.2018 

0,00 44.345,91 

0,00 33.907,92 

Baixes 100.501,63 

0,00 41.694,10 

0,00 220.449,56 

0,00 -32.187,01 

0,00 -6.083,06 

0,00 -72.385,76 

0~00 -32.868,18 

0,00 -143.524,01 

0,00 76.925,55 

Saldo 
Babees 31.08.2017 

0,00 40.811,74 

0,00 33.907,92 

0,00 82.395,35 

0,00 37.000,79 

0,00 194.115,80 

º·ºº -28.340,28 

0,00 -2.014,13 

0,00 -60.243,19 

0,00 -27.142,18 

0,00 -117.739,78 

0,00 &76.3~ ~ ~~ 
. ' ' §, ~~~ C'~~}\ , 9..~ >.<r ·q• <!.$,' 

A final de f'exercici finalitzat a 31 d'agost de 2017 el cost deis actiu~ [lfate¿~ í,\ i\ 
totalment amortitzats es de 65.084,28 euros, mentre que a l'exercici t i~9aJttzat ,,; ~il 

w 51 ROAC ~um ro-ros «f e- l, 
31 d'agost de 2018 es de 95.179,38 euros. · ~-h BMt:fiJ)IM lj f¡'J 

(~ -v.: ~., .J-fl1 
' ,~ ü> ~ .,.._ . ·~)~ ,.,~~ 
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No ha estat necessari efectuar cap dotació per deteriorament. 

Nota 7. ARRENDAMENTS I AL TRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 

7.1. Arrendaments financers 

La FUNDACIÓ no té contractat cap arrendament financer. 

7.2. Arrendaments Operatius 

. Les despeses d'arrendaments i canons corresponen basicament a: 

• Canons pér matrícules, cursos, expedició de tftols i cessió de personal, que 
totalitzen 109.752,97€ a l'exercici 2016-2017 i 99.960,78€ a l'exercici 2017- • 
2018. 

• A l'exercici 2016-2017 et cost del lloguer de les instal•lacions va 'suposar un 
import de 263.760,20€ deis quals 262.938,61€ han estat repercutits perla UPF 
i els 821,59€ restants per la UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB). Mentre al 
2017-2018 e_l cost ha estat de 297.546,95€, deis quals 295.973,93€ han estat 
repercutits per la UPF, 847,00€ per la UNIVERSITAT DE BARCELONA {UB), 
423,52€ per Cerveses Almogavers, S.L. i 302,50€ per l'IAAC (Instituto de 
Arquitectura Avanzada de Cataluña). 

• Altres quotes pagades per altres arrendaments 'totalitzen 12.103,09€ a 
l'exercici 2016-2017 i 18.221,37€ a l'exercici 2017-2018. 1 els rentings 
totalitzen 1.237,83€ a l'exercici 2016-2017 i 1,350,36€ a l'exercici 2017-2018. 

Nota 8. ACTIUS FINANCERS 

8.1. Categories d'actius financers 

. a) 

Categorles 31.08.2018 
lnversions financeres a llarg termini: 

- Oiposits i Fiances Constituides a Llarg 33.573,04{ 
33.573,()4 € 

I \ 
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El saldo tanta 31 d'agost de 2017 com de 2018 correspon a la fian~a dipositada en 
virtut del contracte signat amb data 16 de setembre de 2014 amb la Universitat 
Pompeu, Fabra, per l'ús d'espais de l'edifici numero 24 situat al Campus de la 
Ciutadella, amb un termini ~e 10 anys a comptar des de 1 de setembre de 2014, 
renovable mitjan~ant acord exprés per un període de 5 anys. 

b) El detall d' Actius Financers a Curt Termini durant l'exercici, i el seu comparatiu, 
és el següent: 

Categorles 
Préstecs i partides a Cobrar: 

-Deutors 
-

- lmposicions a curt termini ' 
- Altres actíus ftnancers 

Actlús Flnancers a Curt Termlnl 

Credlts, Derlvats I Altres 

31.08.2018 31.08.2017 

1.064.664,35 € 
0,00 € 
0,00 € 

1.064,664,35 € 

880,764,18 € 
0,00€ 
0,00€ 

880.764,18 € 

8.2. El detall de l'epígraf deutors té el següent desglossament. 

Usuaris i Deutors per Vendes í Prestació de Serveis 

Patroclnadors 

Avan,;aments de remuneracions 

Actlus per lmpost Corrent 

31.08.2018 

882.191,64 € 

182.472,71 € 

0,00€ 

0,00€ 

1.064.664,35 € 

31.08.2017 

573.350,11 € 

307.414,07 € 

0,00€ 

0,00€ 

880.764,18 € 

8.3. El moviment registrat durant l'exercici i el seu comparatiu, deis usuarís, 
patrocinadors i altres deutors es resumeix tot seguit: 

Saldos& Augments Dlsmlnuclons Saldos a 
31.08.2017 31.08.2018 

Usuarls 63.748,25 1.563.551,70 1.595.909,42 31.390,53 

Usuaris de dubtós cobrament 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deteriorament de valor de 
·21.382,16 52.030,74 21.382,16 

credits 
' Patroclnadors 307.414,07 620.417,55 745.358,91 

Altres deutors 513.884,02 1.568.069,71 1.240.419,04 

Deutors, factures pendents 17.100,00 0,00 17.100,00 

880.764,18 3.804.069,70 3.620.169,53 
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Saldosa Augments 
31.08.2016 

20.564,70 1.674.966,24 

0,00 29,27 

0,00 0,00 

199.285,42 608.655,45 

320.359,59 1.874.989,23 

0,00 17.100,00 

540.209,71 4.175.740,19 

Dlsmlnuclons Saldos a 
31.08.2017 

1.6~1.782,69 63.748,25 

29,2~ 0,00 -
21.382,16 -21.382,16 

500.526,80 307.414,07 

1.681.464,80 513.884,02 

0,00 17.100,00 

3.835.185,72 880.764,18 

8.4. El saldo d'Usuaris al 31 d'agost de 2018 esta composat per matricules d'alumnes 
pendents de cobrar. 

8.5. El detall de Patrocinadors correspon als següents saldos pendents de cobrament 
d'aportacions: 

Generalitat de Catalunya 

Diputació de Barcelona 

La Caixa - Obra Social 

AM B - Area Metropolitana de Barcelona 

INDRA Sistemas SA 

Telefonlca SA 

0IPLOCAT 

· ACCO- Autoritat Catalana de la competencia 

C.ommission of the European Commission 

Banc sabadell 

UNDP • United Nations Development Programme 

31.08.2018 

0,00 

10.000,00 

130.000,00 

18.000,00 

0,00 

30.000,00 

-4.494,33 

0,00 

-14.476,96 

-11.000,00 

24.444,00 

182A72,71 

8.6. El detall de l'epígraf Altres Deutors presenta el següent detall: 

' . 

7 
6, 

31.08.2017 

40.000,00 

40.000,00 

130.000,00 

18.000,00 

25.000,00 

35.000,00 

2.933,87 

16.480,20 

0,00 

0,00 
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AGAUR - Agencia de Gestió d' Ajuts Unlversitaris 

DIPLOCAT 

AXA,S.A. 

SPEA - School of Public and Envlronmental Affairs 

Ministerio de Educación, Cultura i Deporte 

Fundació AGBAR 

LSE - London School of Economics and Politics 

Cobraments practiques d'estudlants 

Fundacló La Caixa 

Universitat Pompeu Fabra 

PUCP-Pontifica Universidad Catolica de Perú 

World Soclety Foundatlon 

AJUSTAMENTS PER PERJODIFICACIÓ (D'ACTIU) 

31.08.2018 31.08.2017 

504.541,98 199.771,01 

130.809,89 134.404,83 

100.201,22 33.868,91 

26.838,33 15.344,63 

60.000,00 30.000,00 

0,00 36.708,77 

55,38 0,00 

0,00 50.000,00 

13.975,87 13.975,87 

0,00 -190,00 

4.494,33 0,00 

2.060,00 0,00 

1.409,95 0,00 

-2.852,26 0,00 

841:534,69 513.884,02 

9.1. Els ajustaments per periodificació dassificats a l'actiu presenten la part 
corresponent a despeses que es meritaran a l'exercici següent al de tancament 
segons d eta 11: 

lloguer d'lnstal-laclons UPF 

Beques EMMAPP a Professors Visitants 

Altres despeses 

31.08.2018 31.08.2017 

11.242,11 e 17.055,10 e 
6.103,17 € 

2.370,00€ 

.o,00€ 

4.010,00 ( 

zs.11s,aa e 21.06s,10 < 

Nota 10. FONSPROPIS 
:-),¡,J..í'S D~ 

-s ~C'o;{ 

10.1 
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Els moviments que han presentat els comptes que integren aquest et,gtaf dt(ra'~·t , d.: P~,)· 
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Saldos a Apllcació Excedent Saldos a 
31.08.2017 excedent exerclcl 31.08.2018 

2016-2017 2017-2018 

Fons dotacional 30.000,00 30.000,00 0,00 60.000,00 

Romanents 78,860,70 0,00 0,00 · 78.860,70 

Excedents negatius d'Exerclcis Anterlors -473.210,43 10.526,58 0,00 -462.683,85 

Excedent de l'Exercici 40.526,58 -40.526,58 45.557,35 45.557,35 

-323.823,15 0,00 45.557,35 -278.265,80 

10.2 Per a l'exercici 2018-2019, via l'obtenció de noves aportacions, col-laboracions 
d'empreses i o patrocinis, es preveu l'obtenció d'ingressos suficients i una 
dismi.nució de despeses que permetin la generació d'un excedent positiu al 
compte de resultats. 

Nota 11. PASSIUS FINANCERS 

11.1. Categories de Passius Financers 

Passius Financers a Llarg Termini 

Correspon íntegrament a les subvencions rebudes considerades com a 
reintegrables, atenent al punt 4.10." 

El detall i evoluci6 de les Subvencions rebudes durant l'exercici per conceptes i 
organismes atorgants és el següent: 

Saldo a Babees 1 Tra~sa Saldo a 
31.08.2017 Addlclons modlflc. resultats 31.08.2018 

- Projectes UE 371.332,17 € 32.862,53€: 0,00€ -234.313,81 € 169.880,89 € 
- Programes 
MICINN i MEC 207.917,34 €: 821.138,57 €: 0,00€ -523. 739,30 € 50~.31~61·€ 
- Programa UE 
Marie Curie 178.615,72 € 51.438,24 €: 0,00€ -214.751,98€ ~~ 
-AGAUR l ~.082,87( 149.052,~2 € 0,00€ -....... ,1 •@»·ii~,, ·0 ... _ %_::", 
- Diplocat 28.610,43( 0,00€ ' 0,00€ -13.395,91 € , &'15. ij · ~ i~ 
-Altres f{? -. l ~ \\ 
organismes 

1.1:J 
¡ C..)::;;! -.1,c 

jUNDP) 0,00€ 24.444,00€ 0,00€ 1 UJ e- lj\;!~ t''~~a; . "'' ) o,oo e :::i j ·¡¡·ti~-il J9 ~ J 
Total 799.558,S3 € 1.078.935,36 € 0,00€ 

, \\.-- b =__.., / 
-1.024,sso,s1 <. (?, a.643,38 < :!'J 1// 

~001'ltJl'lrJi'<;i ~i.f.f 
6, :>4 -
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Saldo a 
31.08.2016 

- Projectes UE S6.397,35€ 
- Programes 
MICINNiMEC 183.647,87 € 
- Programa UE 
Marie Curie 145.210,11 € 
· AGAUR 3;.945,17 € 
- Diplocat 102.630,72 € 
Total 519.831,22 € 

·Passius Financers a Curt Termini 
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Balxes 1 
Addlclans modlftc. 

398.569,71 € 0,00€ 

350.769,14 € 0,00€ 

190.689,00 € 0,00 € 
52.213,47€ 0,00€ 

0,00€ 0,00€ 
992.241,32 € D,00€ 

Traspas a saldo a 
resultats 31.08.2017 

-103.191,21 € 371.332,17 € 

-306.943,35 € 227 .473,66 € 

-157.283,39 € 178.615, 72 € 

-71.075,77 € 13.082,87€ 
-74.020,29 € 28.610¡43 € ' 

-712.514,01 € 799,558,S3 € 

El valor en llibres de cadascuna de les categories de passius financers es detallen 
al següent quadre: 

Passlus financers a Curt Termfnl 

31.08,2018 31.08.2017 

Categoñes (passius flnancers a cost amortltzat) ---------------De u tes i partides a pagar: 

- Deutes amb entitats de credit 0,00 122,01 

- Deutes amb parts vlnculades 0,00 0,00 

- Creditors varis (Proveldors I Credltors, becarls I professorsJ 358.684,84 329.381,57 

- Remuneracions pendents de pagar (previslons pagues) '76.458,57 97.442,03 

- Altre~ deutes amb les Admlnistraclons Publiques 91.972,29 91.088,30 

- Acomptes d'usuarls 189.995,60 245.348,56 

717.111,30 763.382,47 

11.2. El saldo de Deutes amb Entitats de Credit i Altres al 31 d'agost de 2018 es 
composen de saldos disposats de targetes financeres pendents de liquidar, 
partides pendents d'aplicació i fiances constitu"ides a curt termini. 

Nota 12. AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ (DE PASSIU) 

12.1. Els ajustaments per periodificació de passiu corresponen a 
meriten amb posterioritat a l'exercici: 

l:-:==-----7,-,~~ -¡ I 
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31.08.2018 31.08.Z017 

- Periodificació aporta ció de 1' AJuntament de Barcelona 51.666,67€ 63.333,33€ 

- Periodificació aportació La Diputació de Barcelona 13.333,33€ 13.333,33 € . . 
- Periodíficació aportació Conveni amb Fundac. La Caixa 43.333,34€ 43.333,34€ 

- Periodificació aportació Conveni amb Telefonica 10.000,00€ 11.666,67 € 

- ·Periodificació aportació Convenl amb lndra 16.000,00€ 23.000,00 € 
~ 

- Perlodificacló aportació AGBAR 16.666,67€ 0,00€ 

· - Periodificació aportació AMB 7.000,00€ 7.000,00€ 

- Períodificació aportació AXA 16.510,17€ 4.220,32 € 

- Periodificació aportació Reserves Matrícula d'Estudíants 0,00€ 6.000,00€ . -
- Períodlficacló altres aportacions UNDP 2.444,80€ 0,00€ 

- PerJodiflcacJó aportació BIPP HUB -1.503,96€ -2.930,62 € 

175.451,02 € 168.956,37 € 

Nota 13. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 

13.1. Atenent a la regulació apareguda • a la Disposició addicíonal unica de l'Ordre 
EHA/733/2010, de 25 de mar~, les subvencions de capital i d'explotació, es 
consideren. com a Passiu No Corr:ent fins que es passen a considerar no 
reintegrables. El detall figura a la Nota 11.1. 

Nota 14. SITUACIÓ FISCAL 

14.1. La composició deis comptes d'Administracions Públiques al 31 d'agost de 2018 és 
la següent: 

- 1 

Acdu per lmpost Corrent 

a) lmpost sobre Socletats, retenclons suportades 
' 

Altres saldos amb Adminlstracions piíbllques 
b) lmpost sobre la Renda de les Persones Físiques 

• Pendent Liquidació 
e) lmpost sobre la Renda de No Residents 

_· Pendent Uquidació 
d) Seguretat Social: 

• Cotitzacíons pendents de pagament 
e) Altres 

7 

• Subvencions a reintegrar 
· IVA pendent de liq~idació 
· Embargaments 

Saldos Deutors 
31.08.2018 31.08.2017 

o,ooc p ,00€ 

Saldos Creditors 

31.08.2018 31.08.2017 

44.664,37€ 

6.457,04 € 

33.361,41€ 

7.254,99 € 
0,00€ 

234,48 € 

91.972,29€ 

40.826,64€ 
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El saldo 31 d'agost de 2018 d' Altres correspon subvencions a reintegrar que son a 
la espera de rebre instruccions de l'ens finan~ador. 

14.2. La conciliació entre l'import net deis ingressos i despeses de l'exercici i la base 
imposable (resultat fiscal) es detalla seguidament. 

Compte de Resultats Patrlmonl Net 
Augments Dlsmlnuc. Augments Dlsmlnuc. 

lngressos I despeses de l'exercicl 45,557,35 0,00 0,00 
lmpost de Societats --~-----------------0,00 _____ 0,00 _____ 0,00 ______ 0,00 
Diferencies Permanents ____________ -45.557,35 _____ 0,00 _____ 0,00 _____ 0,00 

-A/tres ajustas -45.557.35 0,00 0,00 0,00 
- Multes, sancions í recarre.._cs 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diferencies Temporaries . ________________ o,oo _____ o,oo ______ o,oo ______ o,oo 
• Amb origen en f' exercíci · 0,00 0,00 0,00 0,00 
• Amb origen en exercicis anteriors 0,00 ·0,00 0,00 0,00 

COmpensació bases negatlves d'ex. ant. ______ 0J)0 ____ 0,00 _____ 0,00 ______ 0,00 

Base lmposable (Resultat flscalt 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipus de gravamen 10"/4 
Deduccló plusvalues internes 
Quota liquida 
Retencions 
Quota de l'exerclci 

0,00 
0,00 

• 0,00 
0,00 
0,00 

14.3. La FUNDACIÓ va optar per l'aplicació del regim fiscal especial pera entitats sense 
fins lucratius, regulat en la Llei 49/2002, de 23 de desembre. 

D'acord amb aquest regim, es troben exemptes de l'lmpost sobre societats, entre 
d'altres, les rendes derivades de l'erysenyament · i formació professional, 
l'organització d'exposicions, conferencies, col•loquis, cursos o seminaris, 
l'elaboració, edició, publicació i venda de llibres, revistes, material audiovisual i 
multimedia, així com les donacions i subvencions rebudes, i els rendi ea.is~ 
financers. ~~íS ~ .. '$'~t~1 

1 ~>"J ~s\ 
!{} ·. f~-1.i] ~ _, e, 
Ü'{1 :,'is'. U>;c 

\.LI ~ ROAf. tlum. S{),00 "' 0 
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14.4. D'acord ambla legislació vigent, els impostes i cotitzacions a la Seguretat social no 
es poden considera~ definitivament líquidats fins que les declaracions presentades · 
hagin estat inspeccionades perles autoritats fiscals o labora Is, o hagi transcorregut 
el termini de prescripció de quatre anys. La FUNOACIÓ té oberts a lnspecció tots 
els impostos principals i cotitzacions socials que li són aplicables, des de la seva 
constitució. En opinió de la direcci6 no existeixen contingencies d'imports 
significatius que es poguessin derivar de la revisió deis exercicis oberts a inspecció. 

Nota 15. INGRESSOS I DESPESES 

15.1. Els ingressos per Prestació de Serveis i els lngressos de Promocions, Patrocinadors 
i Col•laboracions de l'exercici corresponen a: 

31.08.2018 31.08.2017 

- Matrícules i laxes de Masters 1.518.564,30 € 1.421.587,69 € 

) 
- Summer School 9.668,00€ 12.368,62 € 

- Programa Executive 76.566,46t 23.900,00 € 

lngressos per Prestacions de Servels 1.604.798,76 € 1.457.856,31 € 

-Agbar 33.333,33€ 50.000,00€ 

-INDRA 23.000,00€ 14.000,00€ 

-AXA · 47.710,15€ 65.779,68 € 

- Banc Sabadell 11.000,00€ 11.000,00 € 

- Fundació Bancaria la Caixa BG.no,01€ 129.999,99 € 

r - Telefonica 31.666,67 € 3S.000,00 € 

- Catalunya la Pedrera 31.500,00 € 21.000,00 € 

- Fundacíó ESADE 0,00€ 0,00€ 

- Xarxa Barcelona'gov 0,00€ 1.650,00 € 

lngressos de Promoclons, Patroclnadors I COHab. 314.980,16 € 328.429,67 € 

1.919.778,92,€ l. 786.285,98 € 

15.2. Els ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions, Subvencions a les 
activitats, i Reintegraments obtinguts en l'exercici per al desenvolupament de 
programes i projectes de la FUNDACIÓ, són els següents: 

/ 
(>, 
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- Subvencíons Programes MEC (abans MICINN) 

- Subvencíons Programes MECO 

- Subvenclons Programa UE Marle Curie 

- Subvencions AGAUR 

Total Subvendons 

- Aportacions Programa FPI/FPU - MICINN 

-Aportacions Ajuts Beques Erasmus Mundus MAPP 

• Aportaclons Cursos i Xarxa BCN.Gov 

-Aportacions M~ster MDAE 
-

- Aportacions Projecte SELFDET 

-Aportaclons Curs SPEA 

-Aportacíons Curs PUCP 

- Aportació Universitat zu Koln WS-FEUTURE/TRIANGLE 

- Aportacíó EISA's 11th Pan-Eorop Conf lntnal Rel 

-Aportació ajut Fun Frítz ThyssenESADEGEO 

-Aportació Fritz Thyssen WS GLONEXACO 

-Aportacions WORLD SOCIElY FOUNDATION 

-Aportaclons UNIVERSITY OF NOTRE DAMME 

-Aportacions AUTORITAT CATALANA COMPET~NCIA 

~Aportacions FONS D'ESTUOIANTS - DONACIO 

Total Aportaclons 

- Diputació de Barcelona 
-

- Generalitat de Catalunya 

-AJuntament de Barcelona 

, - Area Metropolitana de Barcelona 

Aportacló de Patrons 

- Relntegraments d'estudiants 

- Reintegrament d'Ajuts 

- Relntegraments d'aJuts·I assl¡na~lons 

31.08.2018 31.08.2017 

227.417,77 € 107.217,33 € 

302.530,61 € 269.959, 70 € 

0,00€ 0,00€ 

214.751,98 € 157.283,39 € 

3S.634,59€ 71.075,77€ 

780.334,95 € 605.536,19 € 

60.276,27€ 32.957,53€ 

123.810,00 € 82.950,00€ 

122.878,43 € 0,00€ 

4.494,33€ 68.396,22 € 

13.395,91 € 74.020,29 € 

0,00€ 50.806,27€ 

16.260,00 € 33.781,80€ 

493,001€ 0,00€ 

27.272,27 € 0,00€ 

10.000,00€ 0,00€ 

lQ.000,00€ 0,00€ 

0,00€ 33.754,00€ 

0,00€ 2.600,00€ 

0,00€ 13.620,00€ 

0,00€ 75,00€ 

388.880,21 € 392.961,11 € 

40.000,00 € 40.000,00€ 

0,00€ 40.000,00€ 

166.666,66 € 198.684,23 € 

20.000,00 € 13.000,00 € 

226.666,66 € 291.684,23 € 

0,00€ 0,00€ 

0,00€ 0,00€ 

0,00€ 0,00€ 

1.395.881,82 € 1.290.181,53 € 
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· Ajuts lndlviduals: 
- Beques Masters 

INSTITUT / 
_ BARCELONA 

ESTUOIS 
INTERNACIONALS 

(Relaclons, Seguretat i Desenvolupament lntnal) 
· - Fund Carolina, Generalitat, lndra, Enagas 
- Catalunya La Pedrera 
- Erasmus Mundus i PAS 
- Erasr:nus + y IBEI-BCNgov 

Sous, salaris i assimilats inclou: 

- SOus 15alaris 
- Carregues Socials ~Seiuretat Social i d' Altres) 

31.08.2018 31.08.2017 

62.750,00€ 74.000,00€ 

33.000,00€ 22.000,00€ 
31.S00,00€ 22.000,00€ 

115.7S0,00 € 69.500,00€ 
20.410,00 € 12.550,00€ 

263A10,00€ 200.050,00 € 

31.08.2018 31.08.2017 

1.307.575,79 € 1.153.467,28 € 

356.327,63 € 317.742,32 € 
1,663,903,42 € 1.471.209,60 € 

Nota 16. APLICACIÓ D'ELEMENTS PATRIMONIALS I D'INGRESSOS A FINALITATS 
ESTATUTARIES. 

16.1. Tots els elements patrimonials estan1afectes a les activitats i finalitats propies de 
la FUNDACIÓ. 

16.2. Calcul per a la determinació del percentatge deis ingressos aplicat a les finalitats 
fundacionals: 

31.08.2018 31.08.2017 

lmport lmport 

(en euros) " (en eur°') " lngressos segons Compte de Resultats 3.31,.7.804,58 100,IJO'Jli 3.076.965,19 100,~ 

Aplicacions a les flnalitats fundaclonals 

- Oespeses segons el compte de resultats 

-Total 3.272.247,23 3.036.438,61 

- Dotacions a Amortitzacions -48.470,62 -40.368,93 

3.223. 776,61 2.996.069,68 

- lnverslons en l'Exercici 

- lmmobilitzat Intangible 14.134,12 

- lmmobilitzat Material 26.333,76 

3.264.244,49 98,3~ 

/ 
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D'acord amb el que estableix l'article 333-2.1 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del 
Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, la FUNDACIÓ ha de destinar almenys el 
70% de les.rendes obtingudes i deis altres ingressos nets anuals al compliment deis 
fins fundacionals, i la resta s'ha de destinar al compliment diferit de les finalitats o 
a incrementar la dotació. L'aplicació s'ha de fer efectiva en el termini de tres 
exercicis, a computar de l'inici del següent al de l'acreditació comptable, a 
excepció deis suposits per que el Protectorat hagi autoritz.at un termini díferent. 

16.3. Les partides més significatives de les despeses (totes elles aplicades a les finalitats 
fundacionals) es detallen a la Nota 15. 

Nota 17. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES. 

17.1. Es considera partvinculada a la fundació CIDOB coma entitat fundadora i membre 
del patronat de l'IBEI, aixf com els patrons. En Aquest sentit, les operacions 

, apareixen detallades al punt 15.2, i els saldos al punt 8.5. 

17.2. D'acord amb l'article 18 deis Estatus de la FUNDACIÓ, els membres del Patronat 
exerceixen el carrec gratuitament. Durant l'exercici finalitzat en data 31 d'agost de 
2017 i 31 d'agost d~ 2018 no s'ha satisfet cap retribució als membres del Patronat. 

17.3. 

,. 

Durant l'exercici finalitzat a 31 d'agost de 2018 i fins la formulació deis comptes 
anuals es modifiquen els següents membres del Patronat: 

Noms entrants arree En representadó de 

Joan Ellas i García Vocal Universltat de Barcelona 
Francesc Torres Vocal Unlversitat Polltt}cnica de Catalunva 
Roger Alblnyana I Salgl Vocal Generalitat de Catalunya 
Jaume Ciurana Llevadot Vocal DI p utaci 6 de Barcelona 

Té. la consideració de personal d'alta direcció els carreé:s de Director i de Gerent. 
El total de les retribucions satisfetes al personal d'alta direcció de 'la FUNDACIÓ en 
el desenvolupament d'aquests mateixos carrecs ha estat de 34.923,97€ a l'exercicí 
finalitzat en data 31 d'agost de 201_7 i 63.000€ a l'exercici finalitzat a 31 d'agost d~~ 
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Nota 18. PROVISIONS I CONTINGtNCIES 

18.1. Provisions reconegudes 

A l'exercici 2017-2018 s'ha dota~ una provisió per import de 38.416,02 euros 
corresponent als requeriments d'esmenes en les justificacions de despesa d'ajuts 
del "Ministerio de Economia, Industria i Competitivitatn als quals ha donat 
resposta la Fundació, mentre a l'exercici 2016-2017 es va dotar una provisió de 
91. 742,46€ pel mateix concepte. A data de formulació deis presents comptes 
anuals estan pendents de resolució •• 

18.2. Garanties compromeses amb tercers i altres passius contingents 

Sense anotadons en aquesta partida. 

Nota 19. ALTRA INFORMACIÓ. 

19.1. El nombre mitja de persones ocupades durant el curs de l'exercici, considerat a 
jornada completa, distribu·it per categories, i desglossat per sexes, equival al 
detallat al següent quadre: 

19.2. 

Personal de Gestió 
_Professorat Junior 
Professorat Postdoctoral 
Professorat Predoctoral 

Membres del Patronat 

31.08.2018 31.08.2017 

Homes Dones Total Homes Dones Total 

4 12 16 4 9 13 
4 7 11 4 5 9 
4 4 8 . 5 5 10 
4 5 9 3 2 5 
16 28 44 16 21 37 

_.;;;18~_....;;3 __ _,,;;2;;..1 ____ 1;;.;7 ___ 4.;..__.,..F,·~~l'\"5. D 
~ V '/¡ ~' 
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Atenent al que es disposa al Decret 125/2010 de la Generalitat de Cat lijnya ' ' 1;, '\\ 
14 de setembre de 2010, publicat al DOGC del 16 de setembre, durant l ¡~ ercic1 ~ d ??1 \} 
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Entltat 

Fundació Bancaria "La Caixa" 

Telefonica 

AGBAR 
Fundació Catalunya-·ta Pedrera 

1NDRA 

San~ Sabadell 

DIPLOCAT 
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Aportacló per al Aportacl6 per al 
2017-2018 2016-2017 

136.770,01 € 130.000,00 € 
31.666,67€ 35.000,00 € 

33.333,33€ 50.000,00€ 

31.500,00€ 21.000,00€ 

23.000,00€ 14.000,00€ 

11.000,00€ 11.000,00€ 

0,00€ 68.396,21 € 

267 .270,01 € 329.396,21 € 

Encasque l'aportació no es correspongui amb l'exercici economic l'aportació ha 
estat convenientment periodificada. 

19.3. L'import deis honoraris facturats per la societat auditora durant exercici 2017-
2018 van ser de 6.135,73€, deis qua Is 4.568,48€ en concepte de serve is d'auditoria 
de l'exercici 1617 i 1 1.567,25€ per altres serveis. Els honoraris a l'exercici 2016-
2017 van ser de 4.954,09€, deis quals 4.482,64€ en concepte de serveis 
d'auditoria, i 471,45€ per altres serveis 

19.4. La FUNDACIÓ no té responsabilitats, despeses, actius ni provisions i contingencies 
de naturalesa mediambiental que poguessin ésser significatius en relació amb el 
patrimoni, la situació financera i els resultats. Per aquest motiu, no s'inclouen 
desglossaments en aquesta memoria deis comptes anuals pel que fa a informació 
sobre qüestions mediambientals. 

Nota 2:0. INFORMACIÓ SOBRE PAGAMENTS A PROVE'iDORS. 

20.1. A efectes de donar compliment als requeriments d'informació recollits a la 
disposició final segona de la llei 31/2014, de 3 de desembre, que modifica la 
disposició addicional tercera de la llei 15/2010, de 5 de juliol, i atenent a la 
Resolució de 29 de gener de 2016 de l'lnstitut de Comptabilitat i Auditoria de 
Comptes, sobre la informació a incorporar a la memoria deis comptes anual _ 
relació amb el perfode mitja de pagament a prove'idors en operacions com ~~~ 
el termini mig de pagament a tercers de l'exercici 2017-2018 ha estat tcs4<~ .......,.., l;i~, 
dies (56,36 dies a l'exe~cici 2016-2017). 'fl .~ · -¡".¡,~\ 
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Nota 21. FETS POSTERIORS. · 

Amb posterioritat a 31 d'agost de 2018, no s'ha produ'it cap fet que, per la seva · 
importancia, requereixi la modificació deis presents comptes anua Is. 

Els comptes anuals de la Fundació INSTITUT BARCELONA D'ESTUDIS INTERNACIONAL.$ de ' 
l'exercici han estat formulats pel Patr_onat a Barcelona, de 21 de febrer de 2019 . 

7 
Sr. Na reís Serra i Serra Sra. Yolanda Puiggros Jiménez de Anta 

,. President del Patronat Secretaria del Patronat 

' 
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