FUNDACIÓ PRIVADA INTERNACIONAL JOSEP CARRERAS
MEMÒRIA NORMAL DELS COMPTES ANUALS
DE L‘EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2014

NOTA 1. NATURALESA I ACTIVITATS
La Fundació Privada Internacional Josep Carreras per a la Lluita contra la Leucèmia (d’ara en
endavant la Fundació), va ser constituïda el 14 de juliol de 1988 davant el Notari de l’Il·lustre
Col·legi de Barcelona, el Sr. Juan José López Burniol, per un període de temps indefinit, tenint
caràcter privat. Els seus estatuts s’adapten a les exigències de la Llei de Fundacions de la
Generalitat de Catalunya i actua sota el Protectorat d’aquesta. Ha obtingut la qualificació de
fundació benèfica de tipus científic i assistencial.

Va acreditar davant l’Agència Estatal

Tributària la seva condició d’entitat sense ànim de lucre, per tal d’acollir-se al règim fiscal
previst al Títol II de la Llei 30/1994 del 24 de novembre, i amb data 28 d’octubre de 2003 va
exercitar l’opció per acollir-se al nou règim fiscal previst al Títol II de la Llei 49/2002, de 23 de
desembre.

El Patronat exerceix el govern de la Fundació, tot i que les seves funcions poden ser
delegades a un o diversos dels seus membres. En base a aquesta possibilitat, s’ha acreditat
un òrgan: la Comissió Delegada, amb responsabilitats de gestió. La Direcció Científica corre a
càrrec de un Patró. Per a la seva designació i contractació el Patronat va adoptar la
corresponent Declaració Responsable en data 4 de Desembre de 2012.
La Fundació es finança mitjançant les rendes generades pel seu capital, concerts benèfics,
aportacions individuals, aportacions institucionals i convenis amb empreses i institucions
públiques.

En exercicis anteriors van ser constituïdes diverses entitats a nivell internacional: als Estats
Units la “FRIENDS OF THE JOSÉ CARRERAS INTERNATIONAL LEUKEMIA FOUNDATION”,
a Suïssa la “FONDATION JOSÉ CARRERAS POUR LA LUTTE CONTRE LA LEUCEMIE.
GENEVE”, i a Alemanya la “DEUTSCHE JOSÉ CARRERAS LEUKÄMIE STIFTUNG, e.V.”,
amb totes elles la “FUNDACIÓ INTERNACIONAL JOSEP CARRERAS” manté relacions de
col·laboració tendents a la realització de l’objecte fundacional.

La Fundació té per objecte social la lluita contra la leucèmia mitjançant la recerca de noves
tècniques per combatre aquesta malaltia, facilitar la seva aplicació a centres mèdics,
l’assistència social dels malalts de leucèmia i dels seus familiars, donar suport a la docència,
així com propiciar el desenvolupament de la recerca en altres malalties en el camp de l’
hematologia. En aquest marc, les seves principals activitats en l’actualitat són les següents:
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Recerca clínica



Registre de donants de medul·la òssia no emparentats (REDMO)



Pisos d’acollida



Programa docent (Farreras Valentí)

Es d’assenyalar que en data 30 de novembre de 2.010 es va subscriure entre l’Administració
de la Generalitat de Catalunya i la Fundació Privada Internacional Josep Carreras el conveni
de col·laboració en virtut del qual es regulava la creació i posada en funcionament de la
Fundació Pública Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, establint-se que, a
més de les respectives aportacions a la dotació fundacional, l’Administració de la Generalitat
de Catalunya i la Fundació Privada Internacional Josep Carreras es comprometien:

a)

L’Administració de la Generalitat de Catalunya a aportar, anualment, els recursos

econòmics adequats per al finançament de la posada en marxa i de les despeses estructurals
de funcionament ordinari de la Fundació, i això, de forma indefinida,

b)

I la Fundació Privada Internacional Josep Carreras a aportar les quantitats

adequades per la promoció, projecció i construcció de l’edifici on s’emplaçarà el centre de
recerca al Campus Germans Tries i Pujol, i per l’adquisició del seu equipament, així com
també per la remodelació dels espais necessaris per a l’emplaçament del Campus Clínic, situat
en les instal·lacions de l’Hospital Clínic de Barcelona i de la Facultat de Medicina de la
Universitat de Barcelona, i l’adquisició del seu equipament, fins un límit en el seu conjunt de
CATORZE MILIONS D’EUROS. Aportació, aquesta, que es farà efectiva de manera
successiva d’acord amb les necessitats financeres de la Fundació, i tindrà la naturalesa de
dotació.

Finalment, mitjançant escriptura pública autoritzada pel Notari de Barcelona, el senyor Pedro
Ángel Casado Martín, el dia 30 de novembre de l’any 2.010, amb el número 2.407 del seu
protocol, fou atorgada, amb plena subjecció a l’acord de Govern de la Generalitat de Catalunya
i al conveni de col·laboració abans esmentats, la carta fundacional de la Fundació Pública
Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras.
D’acord a la escriptura de constitució esmentada l’ import de la dotació fundacional va ser de
60.000 €, i fou constituït per les aportacions a Fons Dotacional de 48.000 € y 12.000 €
compromeses per la Fundació Internacional Josep Carreras i la Generalitat de Catalunya
respectivament.

2

FUNDACIÓ INTERNACIONAL JOSEP CARRERAS
MEMÒRIA NORMAL DELS COMPTES ANUALS
DE L’ EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2014

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

Imatge fidel
En compliment de la legislació vigent, el Patronat de la Fundació ha formulat els comptes
anuals adjunts amb l’objectiu de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i
dels excedents o dèficits generat en el exercici 2014, dels canvis en el patrimoni net i dels
fluxos de efectiu corresponents al exercici anual acabat el 31 de desembre de 2014, conforme
a les disposicions legals en matèria comptable d’acord amb el Decret 259/2008 pel qual
s’aprova el Pla sectorial de comptabilitat de les fundacions i associacions.
Principis comptables
Els esmentats comptes anuals han estat preparats d’acord amb els principis comptables
generalment acceptats, a partir dels registres auxiliars de comptabilitat. El Patronat estima que
els comptes anuals de l’exercici 2014 s’aprovaran sense variacions significatives.
Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa.
Per la formulació dels Comptes Anuals s’ han realitzat determinades estimacions i judicis en
relació amb el futur. Per la seva quantificació s’ ha tingut en compte l’ experiència històrica i
altres factors, en particular, les expectatives de successos futurs que es puguin preveure
raonablement sota les circumstàncies actuals.
No existeixen dubtes raonables sobre el funcionament normal de la societat, pel que els
Comptes anuals han estat formulats aplicant en sentit estricte el principi d’ empresa en
funcionament.
Comparació de la informació
D’acord amb el Decret 259/2008 de 23 de desembre pel qual s’ aprova el Pla de comptabilitat
de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, i
els efectes derivats de l’aplicació del principi d’uniformitat i del requisit d’establir comparació
amb les dades de l’exercici anterior, les presents comptes anuals, reflecteixen les xifres
comparatives corresponents al exercici anterior.
.
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Elements aplegats en diverses partides
En compliment de la normativa vigent, no s’han segregat ni agrupat elements o partides del
balanç de situació, ni del compte de pèrdues i guanys, ni del estat de canvis en el patrimoni
net, en formes diferents a les estructures normatives establertes.
Canvis de criteris comptables
La Fundació no ha realitzat en el present exercici canvis que afecten a patrimoni net.
Correcció d’errors.
No s’han detectat errors existents al tancament de l’exercici que obliguin a refer els comptes,
els fets coneguts amb posterioritat al tancament, que podrien aconsellar ajustaments en les
estimacions en el tancament de l’exercici, han estat comentats en els seus apartats
corresponents.
NOTA 3. DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS
La proposta de distribució del resultat de l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2014,
formulada per el Patronat és la següent:

en euros

2.014

2.013

Base de repartiment
Excedent del exercici

Importe €
2.355.021,70

Importe €
862.857,26

Total base de repartiment

2.355.021,70

862.857,26

Distribución a
Fons dotacional
Romanent
Excedents pendents d'aplicació en activit. Fundac.
Compensació excedents negatius de exerc. anteriors

0,00
0,00
2.355.021,70
0,00

0,00
0,00
862.857,26
0,00

Total Aplicació

2.355.021,70

862.857,26

La distribució del resultat de l’ exercici 2013 (Excedent) a Excedents Pendents d’aplicació per
import de 862.857,26 EUR. va esser aprovat per tots els membres del Patronat Executiu en
data 5 de maig de 2014.
NOTA 4. PRINCIPIS COMPTABLES I NORMES DE VALORACIÓ APLICADES
Els comptes anuals adjunts han estat formulats d’acord amb els principis comptables i normes
de valoració i classificació generalment acceptats. Els principals son els següents:
Reconeixements d’ingressos i despeses
Els ingressos i despeses es reconeixen en funció de la seva data de meritament.
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En particular, els ingressos per serveis, es reconeixen exclusivament quan el resultat de la
transacció es coneix de forma certa i fiable.
Com part del programa d’activitats dissenyat per al compliment dels seus objectius, la
Fundació atorga beques per a l’estudi i recerca d’accions relacionades amb la leucèmia i
institucions de recerca. Aquestes beques es reconeixen com a despesa en l’exercici en el qual
es convoquen.
En el cas de beques de durada plurianual, es considera com a despesa de l’exercici el import
de la primera anualitat en el moment en què es fan públiques les convocatòries, i les següents
anualitats únicament es reconeixen com a despesa en els exercicis següents en la mesura que
els beneficiaris de les mateixes compleixin amb certes condicions establertes en la
convocatòria, necessàries per continuar gaudint del benefici de l’esmentada beca.
Immobilitzat intangible
L’immobilitzat immaterial es presenta pel seu valor d’adquisició, net de la corresponent
amortització acumulada, que es calcula utilitzant un mètode lineal i en base als següents
percentatges:
Coeficient
Aplicacions informàtiques

25%

Immobilitzat material
L’immobilitzat material es valora pel seu preu d’adquisició, deduïda l’amortització acumulada
corresponent. Els adquirits a títol gratuït figuren pel seu valor de mercat en el moment de
l’adquisició, segons resulta del certificat i peritatge en poder de la Fundació.
L’amortització de l’immobilitzat material es calcula sistemàticament pel mètode lineal en funció
de la vida útil dels respectius béns.
Els coeficients d’amortització utilitzats en el càlcul de la depreciació experimentada pels
elements que composen l’immobilitzat material són els següents:
Coeficient
Instal·lacions

10%

Mobiliari

10%

Equips Informàtics

25%

Edificis

3-4%

En particular, les obres d’art no s’amortitzen, al tractar-se de actius que tenen una vida útil
indefinida. El valor dels actius que figuren en aquest epígraf al 31 de desembre de 2014, es de
10.217,21 EUR.
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Les despeses de manteniment i reparació de l’immobilitzat material que no milloren el seu ús o
no amplien la seva vida útil, es carreguen al compte de pèrdues i guanys en el moment en què
es produeixen.
Inversions Immobiliàries
La Fundació inclou en aquest apartat aquells immobles destinats a l’obtenció d’ingressos per
arrendament. Els criteris continguts en la norma anterior de immobilitzat material, s’apliquen a
les inversions immobiliàries.
Actius no corrents i grups alienables d’elements, mantinguts per a la venda
La Fundació ha classificat en aquest apartat els actius dels quals preveu recuperar el seu valor
comptable fonamentalment a través de la seva venda, i que compleixen el requisits establerts
a la norma de valoració 8a del Pla General de Comptabilitat. La Fundació està compromesa en
un pla de venda per aquest actius, i ja ha iniciat tots els tràmits pertinents per a trobar
compradors. D’acord amb el criteri dels agents immobiliaris, la venda d’aquets actius s’ està
negociant activament dins d’un marc per tal de adequar el preu de venda al seu valor raonable
actual.

Cal esmentar que per circumstàncies externes al control de la Fundació, i com a
conseqüència de la actual situació de crisi generalitzada i que està afectant de forma plena i
directa al sector immobiliari, el termini de venda en promig supera l’any de la data de
classificació de l’actiu com a mantingut per a la venda.
Arrendaments
Arrendaments financers
La Fundació no té cap acord signat que es pugui qualificar com a arrendament financer.

Arrendaments operatius
La Fundació és arrendatària de determinats actius, i d’acord als contractes té dret a utilitzar un
actiu durant un període de temps determinat, a canvi de fer front a una sèrie de pagaments o
quotes, sense que es tracti d’un arrendament financer.
Les despeses corresponents es consideren com a despesa de l’exercici en què es meriten, i
s’imputen al compte de resultats.
Instruments financers
La Fundació presenta la informació considerant la naturalesa dels instruments financers i les
categories establertes en la norma de registre i valoració 10a. :
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Inversions mantingudes fins al venciment
Valors representatius de deute, amb una data de venciment fixada.
Els actius classificats en aquest apartat, es valoren inicialment per el seu valor raonable, que
es el preu de la transacció, que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada més els
costos de transacció directament atribuïbles. Posteriorment es valoren per el seu cost
amortitzat. Els interessos meritats es comptabilitzen en el compte de resultats, aplicant el
mètode del tipus d’interès efectiu.

Actius financers mantinguts per a negociar
La Fundació no classifica cap dels seus actius financers en aquest apartat

Actius financers disponibles per a la venda
Valors de deute e instruments de patrimoni d’altres entitats.
Es valoren inicialment, pel preu de la transacció més els costos de transacció atribuïbles, així
com els drets preferents de subscripció. Els canvis que es produeixin en el valor raonable es
registren directament en el patrimoni net, fins que l’ actiu financer causi baixa del balanç o es
deteriori, moment en el que així reconegut, s’imputa al compte de resultats.

En el cas de venda de drets preferents de subscripció, es disminueix el valor comptable dels
actius respectius.
En particular, la Fundació manté el criteri de registrar en aquest apartat els valors de deute e
instruments de patrimoni que han estat obtinguts en virtut de donacions i llegats, en la mesura
en que el seu objectiu no és mantenir una cartera de negociació per a obtenir guanys a curt
termini de forma especulativa, sinó disposar dels rendiments de la cartera així configurada.

Partides a cobrar i a pagar
Inclouen els actius i passius financers originats per a la venda i prestació de serveis, fruit de les
operacions que li son pròpies per a desenvolupar la seva activitat.

Es valoren inicialment per el seu valor raonable, que es el preu de la transacció. Amb
posterioritat i en la mesura en què el seu import s’espera recuperar en el curt termini, es
valoren per el seu valor nominal.

Les pèrdues per deteriorament, corresponen a la diferència entre el seu valor en llibres i el
valor de fluxos d’efectiu que s’espera recuperar.
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Requalificació d’actius financers
La Fundació no ha venut o reclassificat actius inclosos en la categoria mantingudes fins al
venciment en l’exercici a què es refereixen els comptes anuals o en els dos precedents, llevat
d’aquelles que corresponguin a vendes o a reclassificacions motivades per trobar-se els actius
molt properes al seu venciment.
Interessos i dividends rebuts d’actius financers
Els interessos i dividends meritats amb posterioritat en el moment de l’adquisició, es
reconeixen com a ingressos en el compte de resultats. Els interessos es reconeixen utilitzant el
mètode del tipus d’interès efectiu i els dividends quan es declari el dret del soci a rebre’ls.

Amb caràcter general, un actiu o passiu financer es dona de baixa quan expiren o es cedeixen
els drets contractuals i les obligacions corresponents
Fiances lliurades
Aquestes es registren per el seu import desemborsat . No es considera necessari realitzar el
descompte de fluxos d’efectiu, si el seu efecte no és significatiu.
Subvencions, donacions i llegats rebuts
Les subvencions, donacions i llegats monetaris no reintegrables es comptabilitzen amb
caràcter general com a ingressos del període imputats al compte de pèrdues i guanys de
l’exercici. D’altre banda les carteres de instruments de patrimoni d’altres entitats i els immobles
rebuts en llegat o herència es comptabilitzen amb caràcter general al patrimoni net i s’imputen
al compte de resultats com a ingressos sobre una base racional i sistemàtica de forma
correlacionada amb les despeses derivades de la subvenció, donació o llegat.
Les donacions i llegats no reintegrables rebuts directament per incrementar el fons dotacional,
o per compensar dèficits d’exercicis anteriors, no constitueixen ingressos, i es registren
directament en els fons propis.
Transaccions en moneda diferent del euro
Les transaccions en moneda diferent de l’euro es registren comptablement pel seu contravalor
en euros, utilitzant els tipus de canvi vigents en les corresponents dates d’acreditament. Els
beneficis o pèrdues per les diferències de canvi originades per la cancel·lació de saldos
procedents de transaccions en moneda diferent del euro, es reconeixen en el compte de
pèrdues i guanys en el moment en què es produeixen.
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Els saldos per cobrar i pagar al tancament de l’exercici , en moneda diferent del euro de
països que no pertanyen a la Unió Monetària Europea (UME) es valoren en euros al tipus de
canvi vigent en el tancament de l’exercici, registrant les pèrdues i els ingressos no realitzats en
el compte de resultats.
Aquest criteri no s’aplica per a aquelles monedes, el tipus de canvi dels quals està assegurat.
En aquest cas es valoren a l’esmenta’t tipus de canvi.
Impost sobre Societats
La Fundació va exercitar l‘opció davant l’Agència Estatal Tributària, a efectes d’acollir-se al nou
règim fiscal previst en el Títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, règim que li resulta
d’aplicació des del període impositiu iniciat el 1 de gener de 2003.
En virtut de la mateixa, la Fundació gaudeix d’exempció en el Impost sobre Societats pels
resultats obtinguts en l’exercici de les activitats que constitueixen el seu objecte social o
finalitat específica, per les rendes procedents del patrimoni mobiliari e immobiliari de la
entitat, com també pels increments patrimonials. També estan exempts, els resultats obtinguts
en l’exercici d’explotacions econòmiques, sempre que hagin estat desenvolupades en
compliment del seu l’objecte o finalitat específica de la Fundació.
Provisions i contingències
Els comptes anuals recullen totes les provisions significatives que sent indeterminades
respecte l’ import o la data en que es liquidaran s’han de recollir com a passiu. Es procedeix a
la reversió total o parcial, quan aquestes obligacions deixen d’ existir o es redueixen.
Elements patrimonials de naturalesa mediambiental
No existeixen elements patrimonials de naturalesa mediambiental
Criteris aplicats per al registre i valoració de les despeses de personal; en particular, el
referit a compromisos per pensions.
La Fundació no té contractades obligacions de retribucions al personal a llarg termini
Transaccions amb pagaments basats en instruments de patrimoni
No se ha realitzat cap transacció amb pagaments basats en Instruments de patrimoni.
Negocis conjunts
La Fundació durant l’exercici ha realitzat operacions d’aquesta naturalesa, com a
conseqüència de la recepció de llegats d’immobles ens el que es partícip amb tercers.(Nota
24).
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Criteris emprats amb transaccions entre parts vinculades
Les operacions entre empreses del mateix grup, amb independència del grau de vinculació
entre les empreses del grup participants, es comptabilitzaran d’acord amb les normes
generals.

NOTA 5. IMMOBILITZAT INTANGIBLE I MATERIAL
En aquest apartat s’hi inclouen els actius immobilitzats destinats al servei de les finalitats
fundacionals, en particular la seu social i els pisos d’acollida, així com els equips informàtics
adquirits i les aplicacions desenvolupades per a la millora de la gestió i de les prestacions que
la Fundació realitza en compliment de la seva missió fundacional. També s’hi inclouen els
immobles llegats o rebuts en herència subjectes a us de fruit per voluntat dels legataris o
testamentaris.

Els imports i les variacions experimentades per les partides que composen l’ Immobilitzat són
les següents:
en euros

Aplicacions informàtiques

Total

2013

2014

2013

2014

703.738,37

794.689,02

703.738,37

794.689,02

90.950,65

131.073,18

90.950,65

131.073,18

794.689,02

925.762,20

794.689,02

925.762,20

-533.349,27

-627.452,64

-533.349,27

-627.452,64

-94.103,37

-85.668,36

-94.103,37

-85.668,36

-627.452,64

-713.121,00

-627.452,64

-713.121,00

Correccions valor por deteriorament saldo inicial

0,00

0,00

0,00

0,00

Correccions valor por deteriorament saldo final

0,00

0,00

0,00

0,00

167.236,38

212.641,20

167.236,38

212.641,20

IMMOBILITZAT INTANGIBLE
Saldo inicial brut
( + ) Entrades, adquisicions
Saldo final brut
Amortizació Acumulada saldo inicial
( + ) Dotació a la amortització del exercici
Amortització Acumulada saldo final

Total
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Terrenys i Construccions

en euros
IMMOBILITZAT
MATERIAL
Saldo inicial brut
( + ) Entrades,
adquisicions

Mobiliari

Equip informàtic

Altre Immobilitzat

Total

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2.376.750,10

2.376.750,10

191.464,34

210.739,50

286.176,68

300.008,87

242.223,50

242.223,50

3.096.614,62

3.129.721,97

8.659,65

3.706,23

24.447,70

13.619,61

0,00

0,00

33.107,35

17.325,84

0,00

0,00

( - ) Sortides, baixes o
reducc.

0,00

0,00

0,00

-3.452,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3.452,94

( - / + ) Traspasos

0,00

0,00

10.615,51

0,00

-10.615,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.376.750,10

2.376.750,10

210.739,50

210.992,79

300.008,87

313.628,48

242.223,50

242.223,50

3.129.721,97

3.143.594,87

-528.721,41

-588.904,38

-138.697,96

-152.574,05

-251.742,56

-265.494,00

-180.179,31

-191.599,36

-1.099.341,24

-1.198.571,79

-60.182,97

-60.182,97

-13.876,09

-11.612,65

-13.751,44

-15.699,21

-11.420,05

-9.350,58

-99.230,55

-96.845,41

Amortització
Acumulada saldo final

-588.904,38

-649.087,35

-152.574,05

-164.186,70

-265.494,00

-281.193,21

-191.599,36

-200.949,94

-1.198.571,79

-1.295.417,20

Correccions per
deterior. saldo inicial

-191.060,53

-191.060,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-191.060,53

-191.060,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-191.060,53

-191.060,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-191.060,53

-191.060,53

1.596.785,19

1.536.602,22

58.165,45

46.806,09

34.514,87

32.435,27

50.624,14

41.273,56

1.740.089,65

1.657.117,14

Saldo final brut
Amortització Acum
saldo inicial
( + ) Dotació a la
amortització

( + ) Correc por
deterioro reconocidas
Correccions per
deterior. saldo final
Total

L’import del immobilitzat intangible i material totalment amortitzat a la data del tancament del
exercici 2014 es de 542.420,08 EUR. i 497.398,79 EUR., respectivament (En el tancament de
l’exercici 2013 l’import per immobilitzat intangible totalment amortitzat va ser de 439.695,95
EUR. i l’import per immobilitzat material va ser de 474.480,01 EUR.).

La Fundació, a la finalització de cada exercici, practica correccions valoratives per
deteriorament en aquells actius en que el seu valor comptable supera l’import del valor de
recuperació, d’acord a l’ informació que ha obtingut de les valoracions efectuades per expert
independent en determinats immobles, tenint en compte la incidència dels costos relacionats
amb grans reparacions i obres.
La composició i moviments de les correccions per deteriorament dels immobles registrats a
l’apartat de immobilitat material, es presenta a continuació:
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FUNDACIÓ INTERNACIONAL JOSEP CARRERAS
MEMÒRIA NORMAL DELS COMPTES ANUALS
DE L’ EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2014

Immoble
c/Marques
Campo Sagrado

Edificis
Immoble c/Onze
Immoble
de Setembre
c/Naim,3
(Hospitalet LL.)
(Bcna)

Immoble
c/San
Quintin

TOTAL

Pérdua por deteriorament al
final del exercici 2011

36.010,00

70.527,52

0,00

0,00

106.537,52

(+) Correcció valorativa per
deteriorament 2012

62.139,53

11.849,52

8.151,44

2.382,52

84.523,01

Pérdua por deteriorament al
final del exercici 2012

98.149,53

82.377,04

8.151,44

2.382,52

191.060,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98.149,53

82.377,04

8.151,44

2.382,52

191.060,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98.149,53

82.377,04

8.151,44

2.382,52

191.060,53

(+) Correcció valorativa per
deteriorament 2013
Pérdua por deteriorament al
final del exercici 2013
(+) Correcció valorativa per
deteriorament 2014
Pérdua por deteriorament al
final del exercici 2014

Es detallen a continuació els valors comptables dels immobles que han estat objecte de
deteriorament així com els moviments dels darrers anys:
Immoble
c/Marques Campo
Sagrado (Bcna)

Edificis
Immoble c/Onze
de Setembre
Immoble c/Naim,3
(Hospitalet LL.)
(Bcna)

Immoble
c/San
Quintin

TOTAL

Valor comptable adquisició

354.077,57

248.560,00

202.708,91

191.928,44

997.274,92

Valor Net Comptable 2011

277.965,29

170.326,31

166.206,10

157.220,95

771.718,65

(-) Correcció valorativa per
deteriorament 2012

-62.139,53

-11.849,52

-8.151,44

-2.382,52

-84.523,01

(-) Amortització 2012

-11.944,76

-4.970,39

-7.496,20

-4.338,43

-28.749,78

Valor Net Comptable 2012

203.881,00

153.506,40

150.558,46

150.500,00

658.445,86

(-) Correcció valorativa per
deteriorament 2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-9.883,62

-2.991,29

-7.325,01

-4.288,40

-24.488,32

193.997,38

150.515,11

143.233,45

146.211,60

633.957,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-9.883,62

-2.991,29

-7.325,01

-4.288,40

-24.488,32

184.113,76

147.523,82

135.908,44

141.923,20

609.469,22

(-) Amortització 2013
Valor Net Comptable 2013
(-) Correcció valorativa per
deteriorament 2014
(-) Amortització 2014
Valor Net Comptable 2014

NOTA 6. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES
En aquest apartat, s’hi inclouen aquells actius immobiliaris que la Fundació destinar a lloguer.
Aquest immobles procedeixen de herències i llegats i de la fusió amb la Fundació Farreras
Valentí. En tots els casos, els llogaters tenien el contracte de lloguer vigent en el moment de la
acceptació de la herència per part de la Fundació.
La composició i el moviment d’aquest epígraf a 31 de desembre, es el que es mostra a
continuació:
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FUNDACIÓ INTERNACIONAL JOSEP CARRERAS
MEMÒRIA NORMAL DELS COMPTES ANUALS
DE L’ EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2014
en euros
INV.INMOBILIÀRIES 2013

Pis Cabanes 40-(Bcna)

Pis Sardenya (Bcna)

Local c/Pelayo 3-(La Senia)

Total

Saldo inicial brut

245.000,00

166.892,70

46.388,68

458.281,38

( - / + ) Traspasos

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo final brut

245.000,00

166.892,70

46.388,68

458.281,38

Amortització Acumulada saldo inicial
( + ) Dotació a la amortització del
exercici

-25.725,00

-14.019,00

-2.226,65

-41.970,65

-4.263,10

-3.504,75

-590,88

-8.358,73

Amortització Acumulada saldo final

-29.988,10

-17.523,75

-2.817,53

-50.329,38

Correccions de valor per deterior.saldo
inicial

-41.995,10

0,00

-13.562,23

-55.557,33

Correccions de valor por deterior.saldo
final

-41.995,10

0,00

-13.562,23

-55.557,33

Total

173.016,80

149.368,95

30.008,92

352.394,67

en euros
INV.INMOBILIÀRIES 2014

Saldo inicial brut
( - / + ) Traspasos (*)
Saldo final brut
Amortització Acumulada saldo inicial

Pis Cabanes 40Bcna)

Pis Sardenya Local c/Pelayo 3-(La
(Bcna)
Senia)

Vivenda Rambla Nova
113-(Tarragona)

Local Rambla
Nova 113
(Tarragona)

Total

245.000,00

166.892,70

46.388,68

0,00

0,00

458.281,38

-245.000,00

-166.892,70

0,00

323.855,37

73.496,11

-14.541,22

0,00

0,00

46.388,68

323.855,37

73.496,11

443.740,16

-29.988,10

-17.523,75

-2.817,53

0,00

0,00

-50.329,38

( + ) Dotació a la amortització del
exercici

-4.263,11

-3.504,73

-590,88

-5.400,00

-1.322,94

-15.081,66

( - ) Disminuc. por salidas, bajas,
reducciones o traspasos

34.251,21

21.028,48

0,00

0,00

0,00

55.279,69

0,00

0,00

-3.408,41

-5.400,00

-1.322,94

-10.131,35

Amortització Acumulada saldo final
Correccions de valor per deterior.saldo
inicial

-41.995,10

0,00

-13.562,23

0,00

0,00

-55.557,33

( + ) Correc. valorativas por deterioro
reconocidas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

( + ) Aumentos. por altas o traspasos

41.995,10

0,00

0,00

-23.855,37

0,00

18.139,73

Correccions de valor por
deterior.saldo final

0,00

0,00

-13.562,23

-23.855,37

0,00

-37.417,60

Total

0,00

0,00

29.418,04

294.600,00

72.173,17

396.191,21

Les xifres incloses en el resultat de l’exercici, per ingressos i despeses directes per lloguers,
relacionats amb les inversions immobiliàries son les següents:

INV. IMMOBILIÀRIES 2013
Ingressos per lloguers
Amortització
Despeses Comunitat
Saldo

Pis Cabanes 40
(Bcna)

Pis Cerdenya (Bcna)

Local c/Pelayo (La
Senia)

Total

6.240,00
-4.263,10
-1.515,90

7.645,03
-3.504,75
-649,22

1.397,50
-590,88
0,00

15.282,53
-8.358,73
-2.165,12

461,00

3.491,06

806,62

4.758,68
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MEMÒRIA NORMAL DELS COMPTES ANUALS
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INV. IMMOBILIÀRIES 2014
Ingressos per lloguers
Amortització
Despeses Comunitat
Saldo

Pis Cabanes 40
(Bcna)
6.000,00
-4.263,11
-1.014,22

Pis Cerdenya
Local c/Pelayo
(Bcna)
(La Senia)
7.745,00
382,50
-3.504,73
-590,88
-1.029,55
0,00

722,67

3.210,72

Total

-208,38

7.614,40
-6.722,94
-2.603,11

21.741,90
-15.081,66
-4.646,88

-1.711,65

2.013,36

El moviments de traspassos corresponen a la reclassificació durant l’exercici 2014, de
determinats immobles que han deixat de complir els requisits per a ser classificats com a
mantinguts per a la venda, i que s´han registrat en aquest apartat donat que han estat objecte
de lloguer. Veure detall a la NOTA 7, subapartat “operacions 2014”,
NOTA 7. ACTIUS NO CORRENTS MANTINGUTS PER A LA VENDA
La Fundació ha classificat en aquest apartat els actius dels que espera recuperar el seu valor
comptable a través de la seva venda. L’ import de les amortitzacions acumulades fins a la data
de la seva classificació en aquest apartat, s’inclou com a menys valor de cost.
Els elements que composen aquesta partida son en la seva totalitat, immobles rebuts en
herència o llegat per la Fundació.
Al tancament de l’exercici es procedeix a practicar la correcció valorativa per deteriorament si
correspon, d’aquells immobles dels quals s’estima que el seu valor recuperable és inferior al
seu valor comptable, reconeixent la pèrdua en el compte de resultats.
El detall a 31 de desembre, es el següent:

Actius no corrents
mant. per a la venda

Correccions
Deteriorament
Baixes 2013
(+/-) 2013

01,01,13

Altes 13

Immobles

965.589,42

456.904,82

-246.356,86

-189.574,56

986.562,82

COST TOTAL

965.589,42

456.904,82

-246.356,86

-189.574,56

986.562,82

Actius no corrents
mant. per a la venda

Correccions
Deteriorament
Baixes 14
(+/-) 2014

31.12.13

01,01,14

Altes 14

31.12.14

Immobles

986.562,82

356.613,01

-708.606,30

98.497,18

733.066,71

COST TOTAL

986.562,82

356.613,01

-708.606,30

98.497,18

733.066,71

A continuació es presenta detall individualitzat dels actius no corrents mantinguts per a la
venda al tancament del exercici :
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MEMÒRIA NORMAL DELS COMPTES ANUALS
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En euros

V. Comptable
31.12.12

Trapassos
2013

Altes 2013

Baixes 2013

Derterior.
2013

V. Comptable
31.12.13

Immobles
C/ Gregorio Marañon,8 (Algeciras)

128.319,74

0,00

0,00

0,00

-38.319,74

90.000,00

c/Rambl Nova 113 (Tarragona)

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

c/ R. Nova 113 2p. (Tarragona)
C/Mercadal (Martorell)
Solar (Martorell)
c/ Pelayo 3 (La Senia) (*)

73.496,11

0,00

0,00

0,00

0,00

73.496,11

156.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

156.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

121.211,10 -121.211,10

0,00

0,00

0,00

0,00

Loc.Papa Luna 16 (La Senia) (*)

0,00

26.326,06

0,00

-26.326,06

0,00

0,00

Local Arago 24 (La Senia) (*)

0,00

31.830,84

0,00

0,00

0,00

31.830,84

C/Pelayo 3 (La Senia) (*)

0,00

63.054,20

0,00

0,00

0,00

63.054,20

c/ S.Antonio 9 (La Senia)

75.811,67

0,00

0,00

0,00

0,00

75.811,67

c/Burgos 12 (La Bisbal)

22.075,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.075,00

c/Burgos 12 (La Bisbal)

8.295,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.295,00

74.380,80

0,00

0,00

-74.380,80

0,00

0,00

c/Font de la Via 19 (Rubi)

0,00

0,00

311.254,82

0,00 -151.254,82

160.000,00

Terreny Urb.Cal Jep (Ullestret)

0,00

0,00

67.000,00

-67.000,00

0,00

0,00

Terreny Urb.Cal Jep (Ullestret)

0,00

0,00

78.650,00

-78.650,00

0,00

0,00

TOTAL

965.589,42

0,00

456.904,82 -246.356,86 -189.574,56

986.562,82

En euros

V. Comptable
31.12.13

Immoble (Mojacar)

Trapassos
2014

Altes 2014 Baixes 2014

Derterior.
2014

V. Comptable
31.12.14

Immobles
c/ Gregorio Marañon,8 (Algeciras)
c/Rambla Nova 113 (Tarragona)

90.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90.000,00

300.000,00 -300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73.496,11

-73.496,11

0,00

0,00

0,00

0,00

156.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

156.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

Local Arago 24 (La Senia) (*)

31.830,84

0,00

0,00

0,00

0,00

31.830,84

c/Pelayo 3 (La Senia) (*)

63.054,20

0,00

0,00

0,00

0,00

63.054,20

c/ S.Antonio 9 (La Senia)

75.811,67

0,00

0,00

0,00

0,00

75.811,67

c/Burgos 12 (La Bisbal)

22.075,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.075,00
8.295,00

c/ R. Nova 113 2p. (Tarragona)
c/Mercadal (Martorell)
Solar (Martorell)

c/Burgos 12 (La Bisbal)

8.295,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160.000,00

0,00

0,00

-160.000,00

0,00

0,00

c/Cabanes,40 (Bcna)

0,00

168.753,69

0,00

0,00

-18.753,69

150.000,00

c/Sardenya, 277 (Bcna)

0,00

145.864,22

0,00

0,00

-15.864,22

130.000,00

986.562,82

-58.878,20

0,00

-160.000,00

-34.617,91

733.066,71

c/Font de la Via 19 (Rubi)

TOTAL

Es donar detall a continuació dels principals moviments en l’apartat d’actius disponibles per a
la venda:
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Operacions 2013
Les baixes del exercici 2013 per import de 246.356,86 EUR. corresponen a la venda de quatre
immobles. El resultat comptable de la venda ha generat un guany per alienacions
d’immobilitzat de 15.643,14 EUROS.
(*) Amb data 31 de juliol de 2013 es va formalitzar escriptura de segregació de la finca matriu
de la Sénia, immoble referènciat en el quadre anterior “ c/ Pelayo 3 (La Sénia)”, i posterior
compra venda d’una de las finques segregades. Aquesta operació es va a dur a terme, per tal
de poder vendre una part de la finca matriu de la Sénia, en la que hi havia quatre locals
comercials i una vivenda.

Operacions 2014
Les baixes del exercici 2014 per import de 160.000,00 EUR. corresponen a la venda d’un
immoble. El resultat comptable de la venda ha generat una pèrdua comptable per alienacions
d’immobilitzat, de 10.000 EUROS.

Els moviments de traspassos del exercici, corresponen a la reclassificació dels actius que han
deixat de complir o bé compleixen a la finalització del exercici, els requisits per a ser
classificats com a mantinguts per a la venda.


Immoble Rambla Nova, 113

Durant l’exercici 2014, la Fundació ha reclassificat aquest immoble del apartat d’actius
disponibles per a la venda a l’apartat d’ inversions immobiliàries, d’acord a el contracte de
lloguer signat en data 1 de gener de 2014. (NOTA 6), tot i preveien que el valor comptable es
recuperarà a través del seu ús continuat.
Cal mencionar que aquest immoble ha està composat per una vivenda i un local, segons es
detalla a continuació:

En euros
Immoble Rambla Nova 113:

1. c/ Rambla Nova 113
(Tarragona)

2 c/ Rambla Nova 113 2p.
(Tarragona)

Valor Comptable

323.855,37

73.496,11

Correccions per deteriorament

-23.855,37

0,00

TOTAL

300.000,00

73.496,11
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Immoble c/Cabanes, 40 (Barcelona)



Immoble Sardenya, 277 (Barcelona)

Al tancament del exercici 2014, i coincidint per una banda amb la finalització del contracte de
lloguer (Immoble c/Cabanes) i d’altre a la oferta de compra per part del arrendatari (Immoble
c/Sardenya), la Fundació a reclassificat aquest immobles de l’apartat de inversions
immobiliàries a l’apartat d’ actius no corrents mantinguts per a la venda, donat que es preveu
recuperar el seu valor a través de la seva venda.

En euros
c/Cabanes, 40 (Bcna)

c/ Sardenya, 277 (Bcna)

Valor Cost

245.000,00

166.892,70

Amortizació acumulada 2014

-34.251,21

-21.028,48

Correccions per deteriorament

-60.748,79

-15.864,22

TOTAL

150.000,00

130.000,00

Cal destacar que la finalitat de la venda dels immobles rebuts en herència o en virtut de llegats
es obtenir liquiditat per tal de donar compliment als compromisos i obligacions assumits, en
virtut del Conveni de Col·laboració signat en data 30 de novembre de 2010, amb la Generalitat
de Catalunya, el qual va donar lloc a la creació el “INSTITUT DE RECERCA CONTRA LA
LEUCEMIA JOSEP CARRERAS”, contribuint d’aquesta manera a la consecució d’una de les
finalitats fundacionals primordials, com es l’ investigació en noves tècniques per combatre la
leucèmia i el suport a la docència i a l’assistència sanitària i clínica d’aquesta malaltia i d’altres
hemopaties malignes.(Nota 1)

NOTA 8. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR
Arrendaments operatius
L’ informació corresponen a els exercicis 2014 i 2013 del import total dels pagaments futurs
mínims, quotes contingents i quotes de subarrendament reconegudes com despesa del
exercici sense tenir en compte la repercussió de despeses comuns, increments futurs de IPC,
ni actualitzacions futures de rendes pactades contractualment es detallen en els següents
quadres, expressats en euros:

Pagaments mínims per arrendament
Mens d'un any
Entre un i cinc anys
Mes de cinc anys
Total

2014
7.734,45
39.534,99
0,00
47.269,44

2013
6.458,96
41.153,63
0,00
47.612,59
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En la seva posició

d’ arrendatari, els contractes d’ arrendaments operatius que tenia la

Fundació al tancament dels exercicis 2014 i 2013, son els següents:


Arrendament d’un dispensador d’aigua, per un període de 4 anys, amb data venciment el
març de 2014.



Arrendament d’una ensobradora per un període de 5,25 anys, amb data venciment març
2015.



Arrendament d’una fotocopiadora per un període de 5 anys, amb data venciment desembre
2014. Aquest contracte es va cancel·lar al Octubre de 2012, per canvi de la màquina
fotocopiadora.



Arrendament d’una fotocopiadora per un període de 5 anys, amb data venciment octubre de
2017.



Arrendament d’una fotocopiadora per un període de 5 anys, amb data venciment 31 de
desembre de 2017.



Arrendament d’una centraleta per un període de 5 anys, amb data venciment 31 de
desembre de 2017.



Arrendament d’una fotocopiadora per un període de 5 anys, amb data venciment maig de
2019.

NOTA 9. INSTRUMENTS FINANCERS
La Fundació té per norma no participar de forma activa en els mercats de valors. La cartera de
valors borsaris de que disposa prové exclusivament de herències i llegats, alguna d’ elles
subjecte a us de fruit. El criteri de gestió d’aquests actius es de conservació de la cartera i
obtenció de rendiments (dividends), i no existeix el propòsit de vendre’ls a curt termini. D’acord
amb aquesta filosofia, la Fundació no registra cap actiu financer en la partida de “actius
financers mantinguts per negociar” (Norma de valoració 10a. apartat 2.3, del Pla de
Comptabilitat de les Fundacions, Llei 259/2008).
Els actius financers que son instruments de patrimoni (accions i fons d’inversió) es registren
con a actius financers disponibles per a la venda (Norma de valoració 10a. apartat 2.5, del Pla
de Comptabilitat de les Fundacions, Llei 259/2008). Els canvis que es produeixen en el seu
valor raonable es registren directament a Patrimoni Net.

Els actius financers que son valors representatius de deute i els dipòsits bancaris es registren
con a inversions mantingudes fins al venciment (Norma de valoració 10a. apartat 2.2, del Pla
de Comptabilitat de les Fundacions, Llei 259/2008). Els canvis que es produeixen en el seu
valor raonables es registren directament al compte de pèrdues i guanys.
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1. Detall dels actius financers a 31 de desembre:

Actius financers a llarg termini, amb excepció de les inversions en el patrimoni de entitats del grup, multigrup i associades
En euros
Actius f. mantiguts per a
negociar amb canvis a
resultats:
Mantinguts per a negociar
Altres
Inversions mantigudes fins al
venciment
Préstecs i partides a cobrar
Actius disponibles per a la
venda:
Valorats a valor raonable
Valorats a cost

Instruments de patrimoni
2013
2014

Valors representatius de deute
2013
2014

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

18.754.904,20
0,00

2.082.122,19 1.575.453,03
0,00
0,00

0,00
0,00

Crèdits, derivats i altres
2013
2014

0,00
0,00

2.082.122,19 1.575.453,03

18.754.904,20

2013

2014

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5.982.858,25
0,00
0,00 21.888,83

159.827,84

18.754.904,20
21.888,83

5.982.858,25
159.827,84

0,00
0,00

2.082.122,19
0,00

1.575.453,03
0,00

0,00

0,00

159.827,84 20.858.915,22

7.718.139,12

0,00
0,00

0,00
0,00

Derivats de cobertura
TOTAL

TOTAL

5.982.858,25 21.888,83

El valor raonable i les variacions en el valor dels actius financers valorats a valor raonable es
detallen a continuació:

Actius disponibles per a la Venda a Valor
Raonable

2013

2014

1.188.849,61

2.082.122,19

Actius financers valorats a v.raonable (adquisic)

737.901,18

0,00

Actius financers valorats a v.raonable (vendas)

-7.815,54

-666.499,38

-914,11

-32,56

164.101,05

159.862,78

2.082.122,19

1.575.453,03

Valor raonable al inici exercici

Variac. del valor raonable registrades en PyG
en el exercici
Variac. del valor raonable registrades en
Patrimoni Neto en el exercici
Valor raonable al final exercici

[T1]

En el tancament de l’exercici 2014, la Fundació ha practicat correcció valorativa per import de
159.862,78 EUR., com a conseqüència de la variació del valor dels actius financers disponibles
per a la venda, i s’ha registrat directament

al patrimoni net (164.101,05 EUR. a l’exercici

anterior).
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Actius financers a curt termini, amb excepció de les inversions en el patrimoni de entitats del grup, multigrup i associades
En euros

Instruments de patrimoni
2013
2014

Valors representatius de deute
2013
2014

TOTAL

Crèdits, derivats i altres
2013
2014

Actius f. mantiguts per a negociar
amb canvis a resultats:
Mantinguts per a negociar
Altres
Inversions mantigudes fins al
venciment

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00 11.434.492,57

23.183.869,62

Préstecs i partides a cobrar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2013

0,00
0,00

0,00
9.490.303,17 10.256.487,21

2014

0,00
0,00

0,00
0,00

11.434.492,57

23.183.869,62

9.490.303,17

10.256.487,21

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

20.924.795,74

33.440.356,83

Actius disponibles per a la venda:
Valorats a valor raonable
Valorats a cost

0,00
0,00

0,00
0,00

Derivats de cobertura
TOTAL

0,00

0,00 11.434.492,57

23.183.869,62

9.490.303,17 10.256.487,21

Detall dels venciments en anys dels actius financers, a excepció dels instruments de patrimoni:
2013
1
Invers. financieres
Crédits, derivats i altres
TOTAL

2

3

11.434.492,57 16.026.000,00

Venciments en anys
4

5

Més de 5

TOTAL

2.401.900,00

2.000,00

0,00

325.004,20

30.189.396,77

0,00

0,00

0,00

0,00

21.888,83

9.512.192,00

20.924.795,74 16.026.000,00

2.401.900,00

2.000,00

0,00

346.893,03

39.701.588,77

9.490.303,17

2014
1
Invers. financieres

23.183.869,62

Crédits, derivats i altres

10.256.487,21

TOTAL

33.440.356,83

2

3

Venciments en anys
4
5

4.112.600,00 1.555.000,00

Més de 5

TOTAL

0,00

0,00

315.258,25

29.166.727,87

0,00

0,00

0,00

159.827,84

10.416.315,05

4.112.600,00 1.555.000,00

0,00

0,00

475.086,09

39.583.042,92

0,00

Amb caràcter general es manté el criteri de reinvertir o renovar al venciment, la pràctica
totalitat de les inversions financeres a la data del venciment.
El detall a 31 de desembre dels actius financers a curt termini del apartat de “Credits, derivats i
altres”, a excepció de les inversions en patrimoni en empreses del grup, multigrup i
associades, es el següent:

20

FUNDACIÓ INTERNACIONAL JOSEP CARRERAS
MEMÒRIA NORMAL DELS COMPTES ANUALS
DE L’ EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2014
2014

2013

5.994.042,89

6.863.013,25

10.617,40

5.290,56

Altres deutors

180.979,46

5.340,24

Banc ctes.ctes.

4.069.310,45

2.613.832,89

1.537,01

2.826,23

10.256.487,21

9.490.303,17

Usuaris, patroc. i altres deutors d´activitats
Deutors, entitats del grup,asssociades i altres parts
vinculades

Caixa, euros
TOTAL

El saldo d’usuaris, patrocinadors i altres deutors d’activitats el 31 de desembre de 2014
correspon:
a) Al import de les factures emeses per el REDMO : 681.544,16 €.per les recerques
realitzades a càrrec dels registres estrangers (700.519,53 € a l’exercici 2013),
4.899.642,93 € per les recerques realitzades per compte i càrrec d’entitats hospitalàries o
Administracions de Sanitat de les diverses Comunitats Autònomes Espanyoles
(6.152.171,92 € a l’exercici 2013), de donants compatibles en els diversos registres
estrangers, tot això en virtut dels convenis signats amb el Ministeri de Sanitat i les diverses
Administracions
b) Al import del convenis signats amb patrocinadors i col·laboradors durant l’exercici 2014:
412.855,80 € ( sense saldo a l’exercici anterior).

El saldo de deutors, entitats del grup, associades i parts vinculades, inclou els imports que es
detallen a continuació:
Deutors, entitats del grup, associades i altres parts
vinculades

2014

2013

Fundació Internacional Josep Carreras i Oscar Marin
Parra, C.B.

10.617,40

5.290,56

Saldo

10.617,40

5.290,56

El deute a 31 de desembre de 2014, correspon a la seva totalitat al deute amb la entitat
“Fundació Internacional Josep Carreras i Oscar Marín Parra, C.B.” de la que es partícip al
50%, i amb la que gestiona els immobles rebuts en herència segons es detalla a la Nota 24
posterior.
El saldo de la partida de altres deutors inclou:
a) Per import de 175.0000,00 € les aportacions compromeses per la Fundació La Caixa
destinades a contribuir en el finançament del equipament del “INSTITUT DE RECERCA
CONTRA LA LEUCEMIA JOSEP CARRERAS”.
b)

La resta per import de 5.979,46 € (5.340,24 € a l’exercici 2013) correspon a altres deutes.
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D’acord el que s’ha comentat al paràgraf anterior, en relació al saldo d’usuaris, patrocinadors i
altres deutors d’activitats el 31 de desembre, la Fundació té concentrat pràcticament la totalitat
del deute amb tercers amb entitats públiques del sector sanitari. El saldo a 31 de desembre de
2014 que correspon a entitats hospitalàries o Administracions de Sanitat de les diverses
Comunitats Autònomes Espanyoles, representa un 81,7% del total del deute amb Usuaris,
patrocinadors i altres deutors d’activitats (88,40% a l’exercici 2013).
En aquest sentit cal assenyalar a més que el període mig de cobrament corresponent a
l’exercici 2014 de les entitats públiques ha estat de 174 dies (197 dies a l’exercici 2013).
D’acord amb el criteri establert per el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)
en el BOICAC número 87 de data setembre de 2011, no es presenta dins dels actius financers
els dèbits amb les Administracions públiques per impostos.
A continuació, es presenta el detall dels deutes amb les Administracions públiques de forma
separada:
En €.

2014

2013

H.P.Deutora per retencions

47,42

337,28

TOTAL

47,42

337,28

1.2 Deteriorament del valor
La Fundació, a la finalització del exercici procedeix a practicar correccions valoratives per
deteriorament. En particular, manté el criteri de deteriorar aquells crèdits en les que existeix un
retard prou significatiu en els fluxos d’efectiu futurs estimats.

Cal en aquest sentit, posar de manifest que la majoria dels saldos deutors pendents de
cobrament al tancament del exercici corresponen a deutes amb entitats públiques del sector
sanitari. El deute amb entitats públiques, tal i com ja s’ha comentat prèviament, representa al
tancament del exercici 2014 un 82% del saldo pendent (88% a l’exercici 2013). Així doncs la
Fundació tot i que considerant que el risc per insolvència del deutor es moderat, manté el
criteri de registrar dotació per deteriorament del valor dels crèdits que tenen una antiguitat
superior a 2 anys, i dels que considera hi ha més risc de demora per sobre del promig mig de
cobrament del exercici en curs.

També cal destacar que, si be els terminis de cobrament son llargs, la Fundació pot acreditar
que, històricament i fins a la data,

acaba cobrant més de un 99% dels deutes amb les

administracions públiques. Si bé doncs ha d’afrontar uns terminis de cobrament dilatats, la
evidència disponible, correlacionada amb les característiques del sector on opera, indica que el
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risc de no percebre els pagaments meritats és molt baix. El total de factures no cobrades de
les administracions sanitàries espanyoles de les emeses entre els anys 2004 i 2011 ambdós
inclosos, representa el 0,12% del total de la facturació d’aquest període. Així mateix, és fet
habitual que la Fundació hagi de revertir correccions per deteriorament degut a que amb
posterioritat al meritament de la correcció s’aconsegueix el cobrament d’algun dels deutes
objecte de la mateixa.

Correccions por deteriorament de valor originats per el risc de crèdit
Crédi ts , deri va ts i a l tres
Pèrdua per deteri ora ment a l fi na l del exerci ci 2011

-185.262,62

(-) Correcci ó va l ora tiva deteri ora ment 2012

-96.846,86

Pèrdua per deteriorament al final del exercici 2012

-282.109,48

(-) Correcci ó va l ora tiva deteri ora ment 2013

-92.113,50

(+/-) tra s pa s s os i a l tres va ri a ci ons

419,44

(+) Revers i ó deteri ora ment 2013

4.604,87

Pèrdua per deteriorament al final del exercici 2013

-369.198,67

(-) Correcci ó va l ora tiva deteri ora ment 2014

-71.835,84

(+) Revers i ó deteri ora ment 2014

47.791,02

Pèrdua per deteriorament al final del exercici 2014

-393.243,49

2. Detall dels passius financers a 31 de desembre:

Passius financers a llarg termini
En euros

Deutes amb entitats
de crèdit
2013
2014

Derivats i altres
2013

TOTAL
2014

2013

2014

Dèbits i partides a pagar

0,00

0,00

6.076.679,77

6.105.572,27

6.076.679,77

6.105.572,27

Passius financers mantinguts per a
negociar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Derivats de cobertura

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

6.076.679,77

6.105.572,27

6.076.679,77

6.105.572,27

Passius financers a curt termini
En euros

Deutes amb entitats
de crèdit
2013
2014

Dèbits i partides a pagar

0,00

0,00

Passius financers mantinguts per a
negociar

0,00

0,00

Derivats de cobertura

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

Derivats i altres
2013

TOTAL
2014

2013

2014

6.555.056,57 5.711.997,74

6.555.056,57

5.711.997,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.555.056,57 5.711.997,74

6.555.056,57

5.711.997,74

23

FUNDACIÓ INTERNACIONAL JOSEP CARRERAS
MEMÒRIA NORMAL DELS COMPTES ANUALS
DE L’ EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2014

El detall a llarg termini 31 de desembre dels passius financers, es el següent:
Correspon per import de 6.105.464,77 EUR., (6.076.464,00 EUR € l’exercici anterior), al
préstec concedit per el MINISTERIO DE LA CIENCIA E INNOVACIÓN a la Fundació per el
finançament del projecte del Centre de Recerca.
Les condicions de finançament es detallen a continuació:

Total préstec : Principal : 6.000.000,00 EUR., repartits en tres anualitats,
Anualitats
1ra anualitat :

Import

Any

2.000.000,00 EUR

2011

2na anualitat : 3.000,000,00 EUR

2012

3ra anualitat : 1.000.000,00 EUR

2013

Període de carència : 3 anys des de la finalització del projecte (31 de desembre de 2013).
Tipus d’interès: 1,22% anual
Primera quota d’amortització prevista: 440.144 €, a liquidar el dia 30 de gener de 2017
Venciment: 30 de gener de 2031

La Fundació ha destinat aquest préstec exclusivament a finançar la promoció, projecció i
construcció de l’edifici on s’emplaçarà el centre de recerca de L’INSTITUT DE RECERCA
CONTRA LA LEUCÈMIA JOSEP CARRERAS al Campus Germans Tries i Pujol, i per
l’adquisició del seu equipament, així com també per la remodelació dels espais necessaris per
a l’emplaçament del Campus Clínic del mateix Institut , situat en les instal·lacions de l’Hospital
Clínic de Barcelona i de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona.
Al tancament de l’exercici, la Fundació, tot i el període de carència, ha meritat els interessos
corresponents, per import total de 29.000,00 EUR.( 28.674,29 EUR. a l’exercici anterior).

Finalment dins del passius a llarg termini , la Fundació té registrat al 31 de desembre de 2014
per import de 107,50 EUR., la fiança rebuda corresponent a un dels immobles que té en
lloguer (215,00 EUR. l’exercici anterior).

El detall a curt termini 31 de desembre dels passius financers, es el següent:
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En euros

2014

2013

16.756,60

15.558,69

432.005,23

1.648.093,13

Proveïdors ( albarans pdtes rebre factura) *

2.457.952,51

2.154.479,05

Proveïdors Registres Estrangers

2.272.882,18

2.263.326,94

488.581,21

429.203,75

Deutes a curt termini
Proveïdors

Creditors
Personal
TOTAL

43.820,01

44.395,01

5.711.997,74

6.555.056,57

El saldo creditor amb els Registres Estrangers resulta de les factures pendents de pagament
corresponents a recerques de donants de medul·la òssia realitzades pels diversos registres
internacionals per a pacients espanyols.
Tal i com ja s’ha descrit en el apartat anterior dels actius financers, d’acord amb el criteri
establert per el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) en el BOICAC número
87 de data setembre de 2011, la Fundació no recull dins dels passius financers els crèdits que
manté amb les Administracions públiques per impostos.

Aquest criteri afecta a la presentació dels instruments financers dels exercicis 2014 i 2013, i
per tant, el detall dels deutes amb les Administracions públiques es presenta de forma
separada:
En euros
H.P.Creditoria
Organisme S.Social Creditora
TOTAL

2014

2013

96.295,28
30.163,07
126.458,35

53.897,50
27.057,25
80.954,75

2.1. Proveïdors, albarans pendents de rebre factura *
La Fundació al tancament de cada exercici merita les despeses de les que té pendent de rebre
les corresponents factures en funció del cost del serveis sol·licitats.
Concretament, dins del àmbit d’actuació de la Fundació com a entitat gestora i titular del
REGISTRE DE DONANTS DE MEDUL·LA OSSIA NO EMPARENTATS (REDMO), una part
significativa dels serveis prestats per centres hospitalaris i laboratoris espanyols a la Fundació
a instàncies de sol·licituds de servei realitzades per registres estrangers, es troben pendents
de rebre factura. El procediment emprat per la Fundació per registrar fidelment aquestes
despeses i passius, ha estat el de estimar els cost dels serveis sol·licitats per el REDMO, en
base a les tarifes aprovades per la Comisión de Trasplantes de Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud en data 16 de Octubre de 2007 que expressament regula les
prestacions, tarifes màximes que poden carregar els centres sanitaris prestadors dels serveis
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així com els graus de llibertat de la Fundació a fi de repercutir les esmentades despeses en la
facturació que ella mateixa emet a registres estrangers, qui son els destinataris finals dels
serveis efectuats i per tant, responsables de la seva liquidació. La Fundació, en base a
l’esmenta’t Acord de 16 de Octubre de 2007 factura els serveis als seus sol·licitants, amb
independència d’haver rebut o no la factura que el prestador nacional del servei té dret a
emetre. Aquesta emissió de factura per part de la Fundació es realitza ja que els principals
destinataris de les mateixes, entre ells i molt particularment el National Marrow Donor Program
(NMDP) dels EE.UU., rebutgen satisfer cap factura que ells rebin més de sis mesos més tard
d’haver rebut el servei. El NMDP és el principal client internacional d’aquestes prestacions i si
la Fundació no emetés factura, els prestadors originals nacionals no tindrien opció de rebre el
cobrament pel seu servei. Per altre banda, en el moment de emetre la seva factura al registre
estranger la Fundació no pot saber amb seguretat si el prestador nacional acabarà emetent la
que està habilitat a efectuar.
A fi de que no hi hagi cap mena de dubte sobre l’actuació de la Fundació, aquesta afegeix a
totes les peticions de prestació de servei que realitza a centres espanyols en la realització de
recerques de donants per a registres estrangers un nota recordatori on s’indica que el centre
espanyol prestador està habilitat a facturar el servei segons lo regulat en l’esmenta’t Acord de
16 d’Octubre de 2007.

Cal assenyalar que en exercicis anteriors, la Fundació registrava aquesta despesa en el
compte de pèrdues i guanys amb contrapartida al compte de l’ apartat .I.4. Provisions a llarg
termini. “Altres provisions ”, de forma estimativa i genèrica, ja que no es disposava de l’
informació individualitzada per proveïdor. No obstant, atenent a les millores aconseguides en
el sistemes informàtics de control de dades de les peticions de servei que donen lloc a la
esmentada despesa, ja implantades i en funcionament en el exercici 2013,

la Fundació,

disposa de la composició individualitzada de les despeses per proveïdors. Així doncs la
Fundació en els comptes del exercici 2013, va dur a terme la reclassificació d’aquesta despesa
al Passiu Corrent, apartat V.1 Creditors per activitats i altres comptes a pagar. Proveïdors, en
lloc del compte de provisions on es va registrar en el anys anteriors.

Periòdicament la Fundació recorda a les autoritats sanitàries, en el sí de la Comissió Mixta
Sistema Nacional de Salut – Redmo, establerta en el Pacte Sisè del Acuerdo Marco entre el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad i la Fundació de data 21 de Maig de 2012
la situació anòmala que es crea per la manca de emissió de factures, segons queda reflectit en
les Actes de les reunions d’aquesta Comissió. En particular, la Fundació ha fet arribar a la
Organización Nacional de Trasplantes per a la seva distribució a les autoritats autonòmiques
corresponents el detall de les provisions que manté en relació als darrers anys sense que fins
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a la data de redacció de la present Memòria hagi hagut cap gestió generalitzada per part dels
habilitats a emetre factura a fi de procedir a la seva realització i ulterior cobrament.
La Fundació fins l’exercici anterior mantenia els passius generats durant un període de cinc
anys. Transcorregut aquest període sense que s’hagi rebut factura, es procedia a la seva
cancel·lació.
No obstant al tancament de l’exercici 2014, la Fundació ha considerat prudent mantenir aquets
passius per un període addicional d’un any més, es a dir sis anys. Aquesta decisió està
justificada amb la finalitat de garantir la recuperabilitat del deute per part de tercers. En
particular, el dia 14 de Octubre de 2014, va tenir lloc una reunió de la Subcomissió de
Trasplantaments de

Medul·la

Òssia

de

la

Organización

Nacional

de

Trasplantes

monogràficament destinada a temes econòmics. Dins d’aquests es va plantejar de nou la
situació plantejada per la no facturació, proposant-se els representants de les diferents CCAA
portar a terme les gestions necessàries a fi de possibilitar la inclusió de les prestacions en el
catàleg autonòmica sanitari de tarifes fent així possible des del punt de vista administratiu la
facturació que ara no es produeix. Aquest anunci d’actuació, tot i que no ha estat
materialitzada encara al moment de la formulació de la present memòria, aconsella diferir un
any addicional la cancel·lació d’aquests passius atesa la expectativa de que efectivament, les
autoritats corresponents facin arribar les factures no presentades dins del exercici 2015.
El detall dels moviments del compte de Proveïdors, albarans pendents de rebre factura, es el
següent:
Proveïdors (albarans pendents de
rebre factura)
(+) 2013 per peticions realitzades pendents de rebre factura

678.590,35

(-) Cancelació per a factures rebudes en 2013 d'anys ant.

-403.227,00

(-) Cancelació any anterior (2008)

-363.075,00

Saldo a 31 de desembre de 2013

2.154.479,05

(+) 2014 per peticions realitzades pendents de rebre factura

757.145,00

(-) Cancelació per a factures rebudes en 2014 d'anys ant.

-453.671,54

(-) Cancelació any anterior
Saldo a 31 de desembre de 2014

0,00
2.457.952,51

NOTA 10. INGRESSOS ANTICIPATS
Dins del marc d’actuació de la Fundació com a entitat responsable de la gestió del Registre de
Donants de Medul·la Òssia (REDMO), i d’acord al conveni signat amb el Servei Català de la
Salut), la Fundació assumeix el compromís d’atendre totes les despeses derivades del procés
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de recerca de donants de medul·la òssia o unitats de sang de cordó umbilical en els registres
internacionals, per a els pacients atesos per el Servei Català de la Salut. La contraprestació
econòmica per la realització d’aquest servei, queda establerta en el conveni corresponent i
s’actualitza periòdicament per part del Servei Català de la Salut.
La Fundació, sota un criteri de prudència i correlació d’ingressos i despeses, registra en el
compte d’ ingressos del l’exercici, la quantia de la contraprestació econòmica rebuda que
cobreix la quantia de les despeses incorregudes, imputant l’excés en el compte comptable de
balanç, Ajustaments per Periodificació, “ingressos anticipats”, per un import total a l’exercici
2014 de 17.414,81 € (262.488,59 EUR. en l’exercici anterior).

El detall dels moviments i saldo del compte, es el següent:

Saldo a 31 de desembre de 2012

Ingressos anticipats
0,00

(+) Ajust per excedent ingrès CatSalut 2012

26.762,29

(+) Ajust per excedent ingrès CatSalut 2013

262.488,59

(+) Ajust per excedent ingrès CatSalut 2014

17.414,81

Saldo a 31 de desembre de 2014

306.665,69

NOTA 11. DONACIONS I ALTRES INGRESSOS
Les donacions de caràcter monetari que es reben sense assignació a una finalitat específica
es registren en el compte de pèrdues i guanys. Es comptabilitzen com a ingressos directament
imputats al patrimoni net aquelles subvencions, donacions i llegats de caràcter no reintegrable
que la Fundació destina a finançar despeses específiques o

adquisicions de actius. En

particular es registren com a ingressos directament imputats a Patrimoni Net les aportacions
que provenen de les activitats del Sr. President de la Fundació (Nota 12 i Nota 14).

El detall a 31 de desembre dels ingressos per donacions i altres ingressos enregistrats en el
compte de pèrdues i guanys es el següent:
En €.
Donacions
Donacions condicionades
Altres Ingressos
Ingressos de patrocinadors i col.laboracions
Subv, donacions i llegats traspassats a resultats
TOTAL

2014

2013

6.126.451,26

4.718.014,20

205.745,44

232.345,23

20.387,95

16.881,50

458.844,82

173.709,30

3.293.847,46

795.641,63

10.105.276,93

5.936.591,86
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En el exercici 2014, la Fundació ha inclòs en el compte d’ingrés de Subvencions, donacions i
llegats per import de 3.268.207,34 EUR., els d’ingressos destinats al finançament de les
aplicacions destinades al compliment del compromís establert en el Conveni de 30 de
Novembre de 2010 per a la construcció i equipament del Institut de Recerca contra la
Leucèmia Josep Carreras (764.650,28 EUR. l’exercici anterior). D’aquest import, 616.618,11
EUR. han estat carregats a la conte de Patrimoni

“Subvencions, donacions i llegats”

(548.164,95 EUR l’exercici anterior). La resta, per import de 2.651.589,23 EUR s’ha carregat a
la compta de Excedents pendents d’aplicació (216.485,33 EUR l’exercici anterior). (Nota 14 i
Nota 12).

Es detallen a continuació els convenis de col·laboració i patrocini subscrits per la Fundació:

En euros
Allianz Seguros
Janssen-Cilag, S.A.
Amgen, S.A.
Celgene, S.L.
Dronas 2002, S.L.U.
Checpoint Systems España, S.L.
La Colección Gráfica, S.L.
Ingecal, S.L.
Gedesco, S.A.
Brandbuzz, S.L.
Magnesitas Navarra, S.A.
Concello do Porriño
TOTAL

2013
75.000,00
70.000,00
7.200,00
6.000,00
4.000,00
3.000,00
1.509,30
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.000,00
173.709,30
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En euros
Ingecal, S.L.
The Futboling Company,S.L.
Allianz Seguros
Wurth España, S.A.
Dronas 2002, S.L.U.
Janssen-Cilag, S.A.
Roche Farma, S.A.
Brandbuzz, S.L.
Gedesco, S.A.
Magnesitas Navarra, S.A.
Celgene, S.L.U.
Privalia Venta Directa, S.A.
Fundació Real Dreams
Mentja Melo, S.L.
Gidatxa, S.L.
Vins i Caves Pere Olivella
The Phone House Spain, S.L.
Entrelineas Editores SCM
Antcorps, S,L,

2014
1.500,00
1.535,00
50.000,00
18.000,00
4.000,00
70.000,00
3.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
6.000,00
1.407,00
537,43
772,05
8.000,00
1.640,00
5.000,00
96,76
150,00

Convenios de colaboracion
La Colección Gráfica, S.L.
Janssen-Cilag, S.A.
Firmar Norte, S.L.
Amgen, S.A.
Roca Sanitario, S.A.

176.138,24
4.174,58
200.000,00
552,00
67.980,00
10.000,00

Convenios de patrocinio

282.706,58

Total convenios

458.844,82

NOTA12. FONS PROPIS I RESERVES

El imports i els moviments en els comptes de Fons Fundacional i reserves han estat els
següents:
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Fons
Fundacional

En euros
Saldo a 31.12.11

Reserves
Disponibles

Exced./Dèficit
pdt.aplicac.

Exced./Dèficit
exercici

TOTAL

18.004.685,31

0,00

6.238.853,78

1.145.065,97

25.388.605,06

0,00
0,00

0,00

1.145.065,97
0,00

-1.145.065,97
2.033.154,25

0,00
2.033.154,25

Distrib. 2011
Resultat exercici 12
Aplicació a resultats

0,00

0,00

-402.818,19

0,00

-402.818,19

18.004.685,31

0,00

6.981.101,56

2.033.154,25

27.018.941,12

Distrib. 2012

0,00

0,00

2.033.154,25

-2.033.154,25

0,00

Resultat exercici 13

0,00

0,00

0,00

862.857,26

862.857,26

Aplicació a resultats

Saldo a 31.12.12

0,00

0,00

-216.485,33

0,00

-216.485,33

Ajustaments exerc.anter.
Saldo a 31.12.13
Distrib. 2013
Resultat exercici 14
Aplicació a resultats
Reclasificació aportacions
President Sr, J.C.

0,00
18.004.685,31
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-74.552,77
8.723.217,71
862.857,26
0,00
-2.651.589,23

0,00
862.857,26
-862.857,26
2.355.021,70
0,00

-74.552,77
27.590.760,28
0,00
2.355.021,70
-2.651.589,23

4.588.838,84

0,00

-2.843.415,38

0,00

1.745.423,46

Saldo a 31.12.14

22.593.524,15

0,00

4.091.070,36

2.355.021,70

29.039.616,21

Fons Fundacional
A continuació es detallen els moviments, que per la seva naturalesa han tingut un impacte
significatiu en el Fons Propis de la Fundació:
Fins a 31 de desembre de l’any 2.009 els ingressos per la realització de concerts i altres
activitats benèfiques del Sr. President de la Fundació, van ser tractats com donacions per a la
seva capitalització i així van ser comptabilitzats fins a aquella data.
Fruit dels Conveni signats, en data 2 d’abril de l’any 2.009, entre la GENERALITAT DE
CATALUNYA, representada pel seu President, el Molt Hble. Sr. José Montilla i Aguilera, i la
FUNDACIO PRIVADA INTERNACIONAL JOSEP CARRERAS, representada pel seu
President, l’Excm. Sr. Josep Carreras i Coll, i en data 30 de novembre de 2010, la Fundació
es troba immersa en la creació i posada en funcionament de la FUNDACIÓ PÚBLICA
INSTITUT DE RECERCA CONTRA LA LEUCÈMIA JOSEP CARRERAS (INSTITUT
CARRERAS), havent de contribuir de forma activa i amb mitjans econòmics,en els termes que
resulten dels

esmentats convenis. La n ova entitat

complementaris als de

la

pròpia

FUNDACIO

persegueix i té fins fundacionals

PRIVADA

INTERNACIONAL

JOSEP

CARRERAS, per la qual cosa, la Fundació va decidir donar un nou tractament als esmentats
ingressos, en el sentit de que el seu destí no fos necessariament la capitalització en seu de la
FUNDACIÓ PRIVADA INTERNACIONAL JOSEP CARRERAS, sinó la seva possible aplicació
efectiva al projecte esmentat. En aquell moment els Acords van ser:

a) Adequar la comptabilitat a les decisions preses i per tant modificar la qualificació comptable
de les donacions per activitats del Sr. President per a la seva capitalització, que ascendien fins
31

FUNDACIÓ INTERNACIONAL JOSEP CARRERAS
MEMÒRIA NORMAL DELS COMPTES ANUALS
DE L’ EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2014
a 31 de Desembre de 2009 a la suma de 2.843.415,38 EUROS (DOS MILIONS VUIT-CENTS
QUARANTA-TRES MIL QUATRE-CENTS QUINZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS
D’EURO), de manera que van passar a tenir la consideració de excedents pendents
d’aplicació.

b) Tractar tots els ingressos obtinguts per la realització de concerts i altres activitats benèfiques
del Sr. President de la Fundació -en las que aquest intervé, directa o indirectament, per tal
d’aconseguir la seva obtenció amb destí a la Fundació- com a ingressos destinats al
finançament de la creació i posada en funcionament de la FUNDACIÓ PÚBLICA INSTITUT
INTERNACIONAL JOSEP CARRERAS DE RECERCA CONTRA LA LEUCÈMIA (INSTITUT
CARRERAS), mentre duri el Projecte esmentat.
Conseqüentment amb tot que el anteriorment s’ha exposat el Fons Fundacional comptable
quedava establert en la suma de 17.629.250,74 EUROS (DISSET MILIONS SIS-CENTS VINTI-NOU MIL DOS-CENTS CINCUENTA EUROS AMB SETANTA QUATRE CÈNTIMS D’EURO),
Corresponen 17.000.000,00 (DISSET MILIONS) D’EUROS a fons fundacional pròpiament dit
coincident amb el fons fundacional escripturat i inscrit al Registre de Fundacions de la
Generalitat de Catalunya. Corresponeni 629.250,74 EUROS (SIS-CENTS VINT-I-NOU MIL
DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS D’EURO) als
ingressos, patrimonials i/o econòmics, percebuts com a conseqüència de la fusió per absorció
realitzada amb la FUNDACIÓ DE L’ESCOLA D’HEMATOLOGIA FARRERAS VALENTÍ.
Durant l’exercici 2010 la Fundació va destinar el donatiu rebut de la entitat Friends of José
Carreras International Leukemia Foundation, per import de 375.434,57 €. A l’increment del
Fons Fundacional, d’acord als termes en que va ser donada.

Posteriorment en els exercicis 2011, 2012 i 2013 no hi ha hagut variacions del Fons
Fundacional,

quedant establert a la data del tancament del 2013, en la suma de

18.004.685,31 EUROS (DIVUIT MILIONS QUATRE MIL SIS-CENTS VUITANTA-CINC
EUROS AMB TRENTA-UN CÉNTIMS).
L’evolució de la Fundació en els darrers anys s’ha vist potenciada per dos fets d’impacte
econòmic molt rellevant. En primer lloc, la Fundació ha estat beneficiaria de un conjunt de
immobles, llegats i heretats, que ha destinat al compliment del compromís de finançament de
l’INSTITUT JOSEP CARRERAS. En bona mesura, com es detalla en el quadre inferior, han
pogut ser venuts. Per altre banda, la Fundació ha vist com les seves activitats promocionals
han permès consolidar una base social que supera els 60.000 socis a 31 de Desembre de
2014 i que registra una alta fidelitat. Aquesta massa social ha generat unes quantitats creixents
de ingressos per donatius que han contribuït de forma molt apreciable a la creació d’excedents
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d’explotació. D’aquesta manera, a data de tancament de l’exercici 2014 , la Fundació, gràcies
a herències, llegats, excedents que destina a finalitats fundacionals i donatius destinats al
compliment del compromís, compta amb la quantitat de 12.716.297,76 € per fer front al total
acordat amb la Generalitat de Catalunya en el Conveni de 30 de novembre de 2010 per import
de 14.000.000 €. La Fundació preveu, en base al fluxe mantingut de donatius en el primer
trimestre de l’any, que l’exercici 2015 es tanqui amb un nou excedent que permeti assolir la
xifra compromesa.

IMPORT INICIAL

APLICACIÓ
2010

APLICACIÓ
2011

APLICACIÓ
2012

APLICACIÓ
2013

APLICACIÓ
2014

TOTAL APLICAT 20102011-2012-2013-2014

IMPORT
DISPONIBLE

1.906.390,87

-100.745,88

-93.254,12

-486.048,14

-248.164,95

-259.676,91

-1.187.890,00

718.500,87

Immobles i llegats venuts 2010

194.000,00

-100.745,88

-93.254,12

-194.000,00

0,00

Immobles i llegats venuts 2011

0,00
386.600,00

0,00

0,00

ORIGEN
HERENCIES I LLEGATS APLICATS A
CENTRE DE RECERCA

Immobles i llegats venuts 2012
Immobles i llegats diponibles per a la
venda
Llegat Emilia Gutierrez Ruiz (€)
26/09/2012
Immobles i llegats venuts 2013

-386.600,00

-386.600,00

718.500,87

0,00

99.448,14

-99.448,14

248.164,95

Immobles i llegats venuts 2014
DONATIUS DESTINATS AL CENTRE DE
RECERCA
Rotary (Badalona)

259.676,91

Fundació La Caixa 2011
Fundació La Caixa 2012

100.000,00
200.000,00

Fundació La Caixa 2013

300.000,00

Fundació La Caixa 2014

175.000,00

-99.448,14

-56.200,00

56.200,00

-56.200,00

-300.000,00

0,00
0,00

-259.676,91

-248.164,95
-259.676,91

-356.941,20

-713.141,20

175.000,00

-248.164,95

888.141,20

0,00
718.500,87

0,00

-56.200,00

0,00

-100.000,00

-100.000,00

0,00

-200.000,00

-200.000,00

0,00

-300.000,00

-300.000,00

0,00
175.000,00
6.446.092,06

-56.941,20

0,00
-56.941,20

EXCEDENTS PENDENTS APLICACIÓ

9.921.765,69

0,00

-204.780,88

-402.818,19

-216.485,33

-2.651.589,23

-3.475.673,63

EXCED.PENDENT APLIC. ANT.2010

1.816.766,36

0,00

-204.780,88

-402.818,19

-216.485,33

-992.681,96

-1.816.766,36

0,00

RESERVAS (SCS) ANT.2013

0,00

-74.552,77

RESULTAT 2010

-74.552,77
1.783.452,92

-1.658.907,27

124.545,65

RESULTAT 2011

1.145.065,97

0,00

1.145.065,97

RESULTAT 2012

2.033.154,25

0,00

2.033.154,25

RESULTAT 2013

862.857,26

RESULTAT 2014
TOTAL FINANÇAMENT CENTRE
RECERCA

2.355.021,70

0,00
0,00

2.355.021,70

-5.376.704,83

7.339.592,93

Setmana contra la leucèmia 2014 sms

56.941,20

12.716.297,76

-1.658.907,27

-100.745,88

-354.235,00

-888.866,33

-764.650,28

-3.268.207,34

0,00

862.857,26

Els fets detallats anteriorment permeten afirmar que la Fundació no necessitarà recórrer a
aportacions per activitats benèfiques del Sr. President per tal de completar el finançament
necessari pel compliment del compromís. Per aquest motiu, les esmentades aportacions
a)

registrades en els Fons Propis per import de 2.843.415,38 € corresponents a activitats
benèfiques del Sr. President anteriors a 2010 i actualment classificades com a Excedents
pendents d’aplicació i

b) registrades a Patrimoni Net

per import de 1.745.423,46 € corresponents a activitats

benèfiques del Sr. President a partir de 1 de Gener de 2010 i actualment classificades com
a Subvencions, donacions i llegats passen a ser reclassificades com a Fons Fundacional.
Addicionalment, a fi de consolidar aquesta reclassificació i fer efectiva la política fundacional de
enfortiment del seu Fons Fundacional durant la vida artística del seu fundador, a qual ha estat
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essencial per a la seva creació i desenvolupament, el Patronat de la Fundació preveu adoptar
el següent acord en la seva reunió ordinària del dia 22 d’abril, en els següents termes:
Proposta d’acord de Junta de Patronat. 22 d’abril de 2015
La Fundació Internacional Josep Carreras s’ha pogut desenvolupar gràcies, fonamentalment, a
l’esforç personal del seu fundador i President. Aquesta dedicació s’ha materialitzat en la
realització de més de 200 concerts i activitats benèfiques que han servit per proporcionar
solidesa financera a la Fundació i permetre la seva viabilitat a llarg termini. La voluntat
consensuada del Patronat, explicitada amb tercers en tots els convenis que han instrumentat
legalment aquests actes, és la de destinar els fons recaptats al Fons Fundacional, ampliant
la dotació constitutiva, en aplicació del que permet la legislació vigent (article 331-5 de la Llei
4/2008 del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, modificada per la Llei 7/2012) i de l’article
13.1 dels nostres Estatuts.
La Fundació també ha complert sobradament amb el requeriment legal de destinar a les
finalitats fundacionals el percentatge de ingressos que la legislació dicta. És més, l’Article 3332, apartat 2 de la Llei 4/2008 estableix clarament que els fons captats que es destinen a
incrementar la dotació no entren en el càlcul del percentatge d’aplicació obligatòria.

Per tant, en congruència amb la identitat de la Fundació i en senyal de reconeixement a la
tasca ingent desenvolupada pel Sr. Josep Carreras, procedeix consolidar de manera formal i
expressa la seva aportació materialitzant aquesta voluntat en un article dels Estatuts de forma
que quedi oficialitzada i protocol·litzada amb caràcter permanent.

De forma complementària, és aconsellable integrar en el Fons Fundacional dues addicions als
fons de la Fundació realitzades amb expressa voluntat de permanència. La primera neix de la
fusió amb la Fundació Farreras Valentí esdevinguda l’any 2009. Integrar el cabdal fusionat en
el Fons Fundacional és també una manera de perpetuar l’agermanament realitzat i dona
continuïtat a la magnífica labor que va portar a terme aquesta entitat, sent fídels a l’esperit de
la fusió. En segon lloc, la fundació germana “Friends of the José Carreras International
Leukaemia Foundation”, en fase de progressiva liquidació, va voler fer beneficiària la nostra
entitat dels recursos captats als Estats Units, majoritàriament també fruit d’activitats benèfiques
del Sr. Carreras en aquell país.
Atenent a les consideracions prèvies, es proposa l’adopció el següent acord:
Es modifica l’Article 9 dels Estatuts de la Fundació, “Patrimoni de la Fundació i activitats
econòmiques”, afegint el següent paràgraf
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“El Fons Fundacional queda establert en la xifra de 22.593.524,15 €. El Patronat no pot portar
a terme actes de disposició ni compromisos econòmics que impliquin la reducció del Fons
Fundacional. Aquest patrimoni queda reservat a preservar la continuïtat a llarg termini de la
Fundació”
Aplicació Excedents al Centre de Recerca
La Fundació, d’acord a la seva voluntat de destinar els excedents d’exercicis anteriors al
projecte esmentat de la FUNDACIÓ PÚBLICA INSTITUT INTERNACIONAL JOSEP
CARRERAS DE RECERCA CONTRA LA LEUCÈMIA (INSTITUT CARRERAS), ha vingut
aplicat al finançament del Centre de Recerca els següents imports :

Aplicació dels Excedents pendents d'aplicació al finançament del INSTITUT CARRERAS
Aplicació exercici 2011

204.780,88

Aplicació exercici 2012

402.818,19

Aplicació exercici 2013

216.485,33

Aplicació exercici 2014

2.651.589,23

Total romanent aplicat al INSTITUT CARRERAS

3.475.673,63

Ajustos a Patrimoni Net
En l’exercici 2013, La Fundació va practicar ajust contra partida de Patrimoni net, per import de
74.552,77 EUR. Aquest ajust resulta per una banda, per import de 26.762,29 EUR. de la
requalificació a compte de Passiu dels excedents generats en el exercici anterior 2012, amb la
finalitat de cobrir despeses futures, tot dins del marc d’actuació de la Fundació com a entitat
responsable de la gestió del Registre de Donants de Medul·la Òssia (REDMO) a compte de
despeses futures. (Nota 10). La resta per import de 47.790,48 EUR., correspon a la part dels
interessos meritats del anys 2011 i 2012, del préstec a llarg termini amb el MINISTERIO DE LA
CIENCIA E INNOVACIÓN (Nota 9).
Altre informació
Cal esmentar en aquest apartat, que la Fundació disposa d’immobles en el apartat de actius
No corrents mantinguts per a la venda. La Fundació va rebre la corresponent autorització del
Protectorat (la Generalitat de Catalunya) per a dur a terme la venda dels immobles descrites
anteriorment, segons Resolució del dia 29 de Juliol de 2010. En l’esmentada Resolució
s’autoritza a la Fundació per poder destinar el producte obtingut de la venda de les finques al
compliment dels compromisos que es deriven del conveni que es va subscriure el 30 de
novembre de 2010, entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i la Fundació Privada
Internacional Josep Carreras en virtut del qual es regula la creació i posada en funcionament
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de la Fundació Pública Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, abans
esmentat. En base per tant a aquesta resolució, s’exonera a la Fundació de l’obligació de
reinvertir el producte obtingut de la venda de les finques en el Patrimoni.

Es detalla a continuació els immobles venuts en els darrers anys:

Immobles venuts 2014
Immoble c/ F.Via (Rubi)
(Declaració responsable adoptada pel Patronat en data 7 de maig de 2014)

Immobles venuts 2013
Loc.Papa Luna 16 (La Senia)
Immoble (Mojacar)

(Declaració responsable adoptada pel Patronat en data 28 de Abril de 2013)

Terreny Urb.Cal Jep (Ullestret)
Terreny Urb.Cal Jep (Ullestret)

Immobles venuts 2012
Immoble c/Encina,6 (Alicante)

(Declaració responsable adoptada per patronat en data 25 de Juliol de 2012)

Immoble Urb.Alfas del Pi (Alicante)

(Declaració responsable adoptada per patronat en data 5 de maig de 2014)

Finca rústica ( Martorell)

El import de la venda de la finca venuda en el 2014, ha estat de 150.000,00 EUR. (262.0000
EUR l’exercici anterior).
Operació de Fusió
A data 8 de setembre de 2009 es va formalitzar amb escriptura pública la Fusió de
Fundacions, segons els acords de data 18 de maig de 2009 per el Patronat de la Fundació de
l’Escola d’Hematologia Farreras Valentí, Fundació Privada (fundació absorbida), i l’acord de
data 29 de maig de 2009 per el Patronat de la Fundació Privada internacional Josep Carreras
(Fundació Absorbent). Com a conseqüència d’aquets acords, la Fundació Privada
Internacional Josep Carreras es converteix en successora universal de tots el béns, drets i
obligacions de la Fundació de l’Escola d’Hematologia Farreras Valentí, Fundació Privada.
En data 22 de setembre de 2009, es va sol·licitar l’aprovació al Protectorat dels acords presos
per les fundacions privades participants en la fusió. Posteriorment en data 30 de setembre de
2009, el Protectorat va aprovar e inscriure la fusió sota els

fonaments de dret, que es

resumeixen a continuació:
L’expedient ha estat promogut per una persona legitimada i s’han complert tots els requisits
establerts al Llibre III del Codi Civil de Catalunya, relatius al tipus d’acords que s’han pres.
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Que transcorregut el termini legal de la publicació d l’últim anunci de l’acord de fusió no s’hi ha
posat cap creditor ni cap altre persona.
La fusió s’ha adoptat per acord motivat del patronats respectius. S’ha justificat la fusió perquè
ambdues fundacions tenen objectius coincidents i en el decurs dels darrers anys han vingut
col·laborant estretament, i compartint tres patrons en els òrgans de govern respectius, i per
tant convé a l’interès general.
S’ha acreditat que la fusió no lesiona cap dels objectius previstos en els estatuts respectius.
Com a conseqüència de la Fusió es modifiquen els articles dels estatuts de la Fundació
Privada Internacional Josep Carreras, incloent com a objecte de la fundació el suport a la
docència, així com l’ampliació de les finalitats a altres malalties en el camp de l’Hematologia,
inclusió de la denominació en totes les activitats docents de l’expressió “Programa Farreras
Valentí” i ampliació del nombre màxim de membres que poden formar part del patronat, que en
endavant serà de setze.

Acreditació suficient dels documents econòmics, de la fusió mitjançant absorció, amb la
conseqüent dissolució sense liquidació de la darrera, que s’extingirà, i la transmissió en bloc
del seu patrimoni i dels seus drets i obligacions.
S’annexa a continuació al balanç d’absorció aprovat referit a data 31 de març de 2009, amb
expressió que no s`han produït modificacions substancials de l’actiu i del passiu amb
posterioritat a aquesta data, segons consta a l’acord d’absorció:

FUNDACIÓ DE L'ESCOLA D'HEMATOLOGIA FARRERAS VALENTI, FUNDACIÓ PRIVADA
ACTIU
ACTIU NO CORRENT
Immobilitzat Intangible
Immobilitzat material
ACTIU CORRENT
Deutors comercials i altres comptes a cobrar
Inversions financeres a c/t
Periodificaions a c/t

PASIU
224.794,35
638,75
224.155,60
716.411,12

PATRIMONI NET

940.762,83

Fons Propis

773.870,13

Fons fundacional

634.363,06

Result.exercicis anteriors

24.694,96

Resultat exercici

114.812,11

Subvencions, donac.i llegats

166.892,70

2.685,40
184.056,46
326,61

PASIU NO CORRENT

0,00

PASIU CORRENT

442,64
442,64

Efectiu i altres liquids equivalents

529.342,65

Deutes a c/t

TOTAL ACTIU

941.205,47

TOTAL PASIU

941.205,47

NOTA 13. AJUSTAMENTS PER CANVIS DE VALOR
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El detall a 31 de desembre, es el següent:
Actius financers a valor raonable

En euros
Saldo final exercici 2012

167.217,60

Variació per valoració dels actius financers 2013

163.186,94

Variació per venda actius financers 2013

-914,11

Saldo final exercici 2013

330.404,54

Variació per valoració dels actius financers 2014

159.862,78

Variació per venda actius financers 2014
Saldo final exercici 2014

-32,56
490.234,76

NOTA 14. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS
La Fundació aplica el següent criteri per a la comptabilització i aplicació de les subvencions,
donacions i llegats:
a)

Les subvencions, donacions, herències i llegats

que es reben expressament

destinades a projectes concrets, s’apliquen com a donatiu condicionat al projecte identificat en
la voluntat del donant o del testamentari o legatari

b)

Les subvencions, donacions, herències i llegats no condicionades consistents en

actius líquids s’incorporen com a ingrés del període
c)

Les subvencions, donacions, herències i llegats no condicionades consistents en

actius financers s’incorporen al patrimoni net en l’exercici que es reben i passaran a ser ingrés
del període en el moment en que la Fundació els alieni.

d)

Les subvencions, donacions, herències i llegats no condicionades consistents en

actius immobiliaris es comptabilitzen segons el destí que la Fundació estima més adient per al
compliment del seus compromisos i finalitats fundacionals. Des de l’any 2009, amb caràcter
general però no exclusiu, la Fundació assigna aquests actius a la categoria de actius
immobiliaris mantinguts per a la venda i passaran a ser ingrés del període en el moment en
que la Fundació els alieni.

El fruit de la seva venda es destina al compliment dels

compromisos adquirits en el precitat Conveni de 30 de Novembre de 2010

Els imports i moviments experimentats d’aquesta partida han estat els següents:
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Saldo a 31.12.12

Altes

2013
Traspassos a
Resultats

Subvencions, Donacions i Llegats a
"Programes Redmo"

745.842,98

0,00

21.249,63

724.593,35

Subvencions, Donats i Llegats a "Programes
Pisos Acollida"

265.815,00

0,00

6.237,00

259.578,00

Subvencions, Donacions i Llegats a Projecte
" Centre de Recerca"

1.953.692,25

951.578,79

548.164,95

2.357.106,09

Subvencions, Donacions i Llegats a Projecte
" Programa Docencia FV"

152.873,73

0,00

3.504,72

149.369,01

En euros

Subvencions, Donacions i Llegats "No
Condicionats"
TOTAL

Saldo a 31.12.13

556.771,83

69.997,09

0,00

626.768,92

3.674.995,79

1.021.575,88

579.156,30

4.117.415,37

2014

Saldo a
31.12.13

En euros

Traspassos interns
Traspas
per canvi
aportacions
destinació a Centre President a Fons
Recerca
Fundacional

Altes

Traspassos a
Resultats Saldo a 31.12.14

Subvencions, Donacions i Llegats a
"Programes Redmo"

724.593,35

-208.985,00

0,00

0,00

15.898,38

499.709,97

Subvencions, Donats i Llegats a
"Programes Pisos Acollida"

259.578,00

0,00

0,00

0,00

6.237,00

253.341,00

Subvencions, Donacions i Llegats a
Projecte " Centre de Recerca"

2.357.106,09

354.849,26

-1.745.423,46

657.471,33

616.618,10

1.007.385,12

Subvencions, Donacions i Llegats a
Projecte " Programa Docencia FV"

149.369,01

-145.864,26

0,00

0,00

3.504,75

0,00

Subvencions, Donacions i Llegats
"No Condicionats"

626.768,92

0,00

0,00

0,00

0,00

626.768,92

4.117.415,37

0,00

-1.745.423,46

657.471,33

642.258,23

2.387.205,01

TOTAL

Subvencions, donacions i llegats a Programes “Redmo”
Es comptabilitzen dins d’aquest apartat els llegats i donatius dels que la Fundació té previst
obtenir rendiments futurs per a destintar-los al finançament del les activitats del REDMO, o bé
a finançar despeses e inversions específiques d’aquest.

Durant

els anys 2014 i 2013 la Fundació no ha rebut aportacions per el finançament

d’inversions amb actius per a millorar la plataforma tecnològica del REDMO. La Fundació no
ha registrat cap llegat d’ immobles destinats al programa REDMO en els exercicis 2014 i 2013.
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Al termini del exercici 2014, la Fundació ha reclassificat un dels immobles recollits en aquest
apartat amb la finalitat de destinar-lo al projecte “Centre de Recerca”, tal i com s’ha comentat a
la Nota 7 d’aquesta memòria.
Subvencions, donacions i llegats a Programes “Pisos Acollida”
Es registren en aquest apartat els immobles rebuts com a llegats i que la Fundació destinar a l’
acollida de familiars dels pacients sotmesos a tractaments mèdics de la malaltia de la
leucèmia, amb insuficients recursos econòmics per fer front a les depeses d’allotjament.
Durant l’any 2013 i 2014, no s’han dut a terme altes per aquest concepte.
Subvencions, donacions i llegats a Projecte “Centre de Recerca”
La Fundació inclou en aquest apartat els donatius i llegats destinats per voluntat del donant o
per decisió de la Fundació en cas de no especificació del mateix per part del donant a la
posada en marxa i finançament del projecte de la Fundació Institut per a la Recerca contra la
Leucèmia Josep Carreras.
Concretament durant l’exercici 2014 i 2013 les altes i traspassos en aquest apartat, han estat
els següents:
2013

2014
Altes 2014

Traspassos 2014

Altes 2013

Llegtas de Immobles
Immoble c/Font de la Vila (Rubi)

259.676,91

Terreny Ullastret (1)

78.650,00

Terreny Ullastret (2)

67.000,00

Immoble c/Cabanes,40 (Bcna)

208.985,00

Immoble c/Sardenya,277 (Bcna)

145.864,26
354.849,26

405.326,91

Llegats de caràcter monetari

531.941,20

300.000,00

Aportacions Sr.Josep Carreras

125.530,13

246.251,88

Aportacions Sr.Josep Carreras (2010-2014)

-1.745.423,46
657.471,33

-1.390.574,20

951.578,79

A banda del llegats de tercers, la Fundació ha vingut registrant amb efectes 1 de gener de
2010 al apartat de Subvencions, donacions i llegats, les aportacions rebudes per la realització
de concerts i altres activitats benèfiques del Sr. President de la Fundació, i dels que la
Fundació tenia previst inicialment de destinar-los al finançament de la creació i posada en
funcionament de la FUNDACIÓ INSTITUT INTERNACIONAL JOSEP CARRERAS DE
RECERCA CONTRA LA LEUCÈMIA (INSTITUT CARRERAS). El import acumulat de les
aportacions comptabilitzades en aquest apartat al tancament del exercici 2014 es de
1.745.423,46 euros, d’acord a el següent detall:

40

FUNDACIÓ INTERNACIONAL JOSEP CARRERAS
MEMÒRIA NORMAL DELS COMPTES ANUALS
DE L’ EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2014

Aportacions Sr.Josep Carreras
Exercici 2010

780.901,09

Exercici 2011

320.098,22

Exercici 2012

272.642,14

Exercici 2013

246.251,88

Exercici 2014

125.530,13
1.745.423,46

D’acord al que s’ha descrit en la nota 12, atenent a la voluntat de la Fundació de preservar el
patrimoni de la Fundació, en la constitució i creixement del qual el President de la Fundació, el
Sr. Josep Carreras ha contribuït de forma notable, la Fundació ha considerat que aquestes
aportacions es destinin al Fons Fundacional.
Subvencions, donacions i llegats a Programes “Projecte Docència FV”
S’inclou en aquest apartat aquells llegats dels que la Fundació obté rendiments destinats al
finançament del les activitats relacionades amb el suport a la docència dins del àmbit de les
malalties de l’Hematologia
Al termini del exercici 2014, la Fundació ha posat a la venda un dels immobles recollits en
aquest apartat amb la finalitat de destinar-lo al Centre de Recerca, tal i com s’ha comentat a la
Nota 7 d’aquesta memòria.

Finalment i amb caràcter general, cal esmentar que amb caràcter general, la imputació a
resultats de les subvencions, donacions i llegats s’efectua atenent a la seva finalitat, imputant
com a ingressos en el mateix exercici en que es meriten les despeses que estiguin finançant, o
bé en proporció a la dotació a l’amortització efectuada en aquest període per a els elements
esmentats o, si s’escau, quan es produeix la seva alienació o correcció valorativa per
deteriorament o baixa en balanç.
Subvencions, donacions i llegats a Programes “No condicionats”
Es registren en aquest apartat les resta de Subvencions, donacions i llegats rebuts que no
s’han destinat a ningun dels programes esmentats, i que la Fundació incorpora al patrimoni
net, en l’exercici que es reben. Es traspassaran a ingrés en el període en el que la Fundació
els alieni.
Detall de les altes dels actius registrats en aquest apartat :
Llegats en Actius financers disponibles per a la
venda (instruments de patrimoni)

Altes 2014

Altes 2013

0,00

69.997,09
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NOTA 15. APLICACIONS A PROGRAMES I BEQUES PER A LA RECERCA
El detall a 31 de desembre es el següent:

En euros
Beques de Recerca

2014

2013

188.649,40

214.380,80

Beques Presidencials
Ajuts i asignacions (Centre de Recerca IJC)

0,00

30.000,00

3.538.999,92

990.268,48

Altres ajuts ( Valora la Vida)

0,00

50.000,00

69.568,81

66.613,42

634.611,24

634.757,67

4.431.829,37

1.986.020,37

Estructura directa
Estructura No desagregable (nota 23)
TOTAL

NOTA 16. APLICACIONS REGISTRE DE DONANTS
El detall a 31 de desembre es el següent:

En euros

2014

2013

Promoció de captació donants

86.678,61

83.344,21

Infraestructura per a laboratoris

24.037,39

8.240,58

Infraestructura de recerques

43.274,72

46.815,36

Tipificacions DR
Despes. extracc. medul.la òssia / Transp.Cordó
D´altres despeses
Cancel.lació despeses albarans (factures No rebudes vencudes amb
antiguitat superior a 4/5 anys)
Subtotal Programes
Recerques de donants compatibles

371.645,17

342.763,79

2.882.895,46

2.959.873,26

394.544,84

381.850,07

0,00

-397.858,47

3.803.076,19

3.425.028,80

10.280.331,86

10.336.888,53

Estructura directa

1.511.760,52

1.452.456,97

Estructura No desagregable ( nota 23 )

1.552.565,84

1.560.471,89

17.147.734,41

16.774.846,19

TOTAL
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NOTA 17. APLICACIONS A PISOS D’ACOLLIDA
El detall a 31 de desembre es el següent:

En euros

2014

2013

Despeses de personal

35.529,73

31.539,39

Altres despeses

28.429,10

25.354,89

Amortizatcions

37.034,11

38.819,95

Deteriorament immobles

0,00

0,00

Estructura No desagregable ( nota 23 )

632.417,99

632.617,28

TOTAL

733.410,93

728.331,51

NOTA 18. APLICACIONS A PROGRAMA DOCENT FARRERAS VALENTI
El detall a 31 de desembre es el següent:

En euros

2014

2013

Honoraris docents

0,00

10.300,00

Altres despeses

7.919,07

9.268,96

Amortizatcions

3.504,75

3.504,75

Estructura No desagregable ( nota 23 )

3.504,87

3.747,50

14.928,69

26.821,21

TOTAL

NOTA 19. REMUNERACIONS I SALDOS AMB ELS MEMBRES DEL PATRONAT
EXECUTIU
Segons els Estatuts de la Fundació, el càrrec de Patró no està remunerat. A 31 de desembre
de 2014, no hi ha saldos deutors ni creditors amb els membres del Patronat Executiu.
No existeix a la Fundació algun personal de alta direcció diferent de els integrants del Patronat,
els seus càrrecs i apoderats. L’únic òrgan que té autoritat, autonomia i plena responsabilitat
per a planificar, dirigir i controlar les activitats de la mateixa, així com per a prendre totes les
decisions que afecten a la seva política econòmica i estratègica es el Patronat de la Fundació.
En particular durant l’exercici 2014, La Fundació ha satisfet a membres del Patronat en
concepte de remuneracions per serveis prestats diferents als propis de llurs funcions un import
total de 30.156,91 EUR. (14.906,33 EUR. a l’exercici 2013). Aquesta activitat i remuneració
està amparada per la corresponent Declaració Responsable del Patronat de la Fundació de
data 21 de desembre de 2012.
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NOTA 20. CÀRREGUES SOCIALS
El import registrat en aquest apartat per import de 306.984,41 €, correspon al cost de la
seguretat social del personal assalariat de la Fundació, important 301.967,10 EUR.
(278.687,72 EUR. en l’exercici 2013), més el cost per despeses de formació i altres al personal
per import de 5.017,31 EUR. (9.234,95 EUR. l’exercici 2013).

Número mig de treballadors
Es detalla a continuació, en persones/anys, la mitjana de treballadors per categories:
Homes
2014
2013

Categoria

Dones
2014
2013
0

0

Total
2014 2013

Gerents

1

1

1

1

Coordinadors Departm.

1

1

3

3

4

4

Personal Administratiu

2

2

18

18

20

20

Subtotal

4

4

21

21

25

25

NOTA 21. SITUACIÓ FISCAL
El detall de la determinació de l’Impost sobre Societats és el següent:

IMPT.STATS.2014
SUBJECTE

En euros

EXEMPT

IMPT.STATS.2013
SUBJECTE
EXEMPT

RENDES GENERADES

0,00

26.065.162,70

0,00

21.928.147,80

DESPESES

0,00

-19.504.803,46

0,00

-16.684.424,94

IMPUTACIÓ DESPESES GRALS.

0,00

-4.205.337,54

0,00

-4.380.865,60

TOTAL

0,00

2.355.021,70

0,00

862.857,26

Conciliació del import net d'ingressos i despeses del exercici amb la b. Imposable del impost sobre beneficis
Exercici 2014
Auments

Disminucions

0,00

0,00

Dif. Permanents

23.710.141,00

26.065.162,70

Dif. Temporaries

0,00

0,00

Saldo de ingressos i despeses del
exercici
Impost sobre Societats

BASE IMPOSABLE (Resultat fiscal)

Exercici 2013
Auments

Disminucions

Efecte net

2.355.021,70
0,00

0,00

0,00

862.857,26
0,00

-2.355.021,70

21.065.290,54

21.928.147,80

-862.857,26

0,00

0,00

Efecte net

0,00
0,00

0,00
0,00

En virtut de la Llei 49/2002, del 23 de desembre, de Règim Fiscal de les Entitats Sense ànim
de Lucre i d’Incentius Fiscals al Mecenatge, el tipus impositiu aplicable a la base imposable del
Impost sobre Societats de la Fundació per a l’exercici 2014 i 2013 és el 10%.
La totalitat de les rendes obtingudes en l’exercici 2014 i 2013 estan exemptes, d’ acord amb el
que disposen l’ article 6 , apartats 1.a) i c), 2.,4. i 5. i l’ article 7 apartat 2, de la Llei 49/2002.
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A continuació es presenta detall, amb la imputació i destí de les depeses a els diferents
programes fundacionals:

PROGRAMES FUNDACIONALS

2014
DESPESES

PISOS ACOLLIDA

REDMO
No
Desagregables

Manteniment i conservació

BEQUES I AJUTS

PROGRAMA
DOCENT

GESTIÓ I
COMUNICACIÓ

TOTAL

Directament imputables

52.876,30

0,00

11.801,70

0,00

0,00

0,00

3.987,59

3.936,84

0,00

0,00

0,00

0,00

3.936,84

Serveis Professionals Externs

131.161,96

0,00

0,00

38.481,60

6.889,52

0,00

45.371,12

Gabinet de Premsa i Comunicació

Lloguers

11.801,70

230.771,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Assegurances

25.159,20

57.159,00

1.531,33

0,00

0,00

0,00

58.690,33

Serveis bancaris

81.573,05

16.674,44

0,00

0,00

0,00

0,00

16.674,44

Publicitat

58.935,51

0,00

0,00

2.087,21

0,00

0,00

2.087,21

2.919.572,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.731,85

0,00

6.588,91

0,00

0,00

0,00

6.588,91

Despeses de Viatge

11.157,98

25.762,98

0,00

0,00

0,00

0,00

25.762,98

Despeses Diverses

125.280,72

39.973,82

8.507,16

0,00

1.029,55

0,00

49.510,53

16.096,89

15.599,65

0,00

0,00

0,00

0,00

15.599,65

Tributs

-11.918,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Despeses de Personal

443.667,11

1.196.124,82

35.529,73

0,00

0,00

0,00

1.231.654,55

Beques d' Investigació

0,00

0,00

0,00

188.649,40

0,00

0,00

188.649,40

Centre de Recerca IJC

0,00

0,00

0,00

3.318.999,92

0,00

0,00

3.318.999,92

Altres Ajuts

0,00

0,00

0,00

220.000,00

0,00

0,00

220.000,00

Programes Redmo

0,00

153.990,72

0,00

0,00

0,00

0,00

153.990,72

Recerca Donants Compatibles

0,00

13.903.784,37

0,00

0,00

0,00

0,00

13.903.784,37

158,86

8.958,52

0,00

29.000,00

0,00

0,00

37.958,52

93,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Amortitzacions
Pèrdues per deterioro i altres dotac.

55.689,00

101.367,57

37.034,11

0,00

3.504,75

0,00

141.906,43

34.617,91

71.835,84

0,00

0,00

0,00

0,00

71.835,84

Pèrdues per alineacions

14.725,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.205.337,54
4.205.337,54

15.595.168,57

100.992,94

3.797.218,13

11.423,82

0,00

19.504.803,46

Promoció Nous Programes
Subministraments

Material Oficina

Financers
Extrordinaris

Subtotal
Ttl Despeses No desagregables
Imputació per programes
TOTAL DESPESES

-4.205.337,54

1.552.565,84

632.417,99

634.611,24

3.504,87

1.382.237,60

4.205.337,54

17.147.734,41

733.410,93

4.431.829,37

14.928,69

1.382.237,60

23.710.141,00
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La Fundació ha vingut donant compliment al requisit previst a la legislació de destinar a la
realització dels fins d’interès general, al menys el 70 per cent del resultat de les explotacions
econòmiques i dels ingressos obtinguts minorats per el import de les despeses realitzades per
a la seva obtenció. Les despeses estan integrades per la part proporcional, en quan, aquestes
contribueixen a l’obtenció dels ingressos, exclouen les despeses realitzades per el compliment
dels fins estatutaris.
Es presenta a continuació el càlcul pel qual es determina el destí a les finalitats estatutàries el
percentatge legalment establert:

Estan oberts a inspecció fiscal tots els impostos als que la Fundació està subjecta per els
exercicis no prescrits. D’ acord amb la legislació vigent, les declaracions d’ impostos no es
poden considerar definitives fins la seva inspecció per les autoritats fiscals o fins que hagi
transcorregut el termini de prescripció de quatre anys, des de la data de finalització del termini
legal para a la seva presentació.

La Fundació preveu que la possibilitat de que en futures inspeccions es materialitzin passius
fiscals es remota i, en quasevol cas, el deute tributari que de les esmentades actuacions es
puguessin derivar no afectaría significativament al conjunt dels comptes anuals.
NOTA 22. ALTRES RESULTATS
El import registrat en aquest apartat corresponen majoritàriament a ingressos extraordinaris de
caràcter no recurrent per import de 1.803,63 euros. (398.617,67 EUR a l’exercici 2013).
En particular al exercici anterior, es va incloure per import de 363.075 EUR la cancel·lació del
saldo corresponen al exercici 2008 de la partida de Proveïdors, albarans pendents de rebre
factura, d’acord el que s´ha comentat en la Nota 9 anterior.
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NOTA 23. OPERACIONS VINCULADES
A continuació es detallen les operacions amb parts vinculades:

2014
Naturalessa de l'operació
Fundació Institut Recerca contra la Leucèmia
Josep Carreras

Naturalessa de l'operació

2013

Aportacions IJC

Ingressos per
serveis IJC

Aportacions IJC

Ingressos per
serveis IJC

-3.268.207,34

0,00

-764.650,28

0,00

Rendes netas (imputació
50% CB)

Rendes netas
(imputació 50% CB)

-7.930,98

10.148,69

Fundació Internacional Josep Carreras y Oscar
Marin Parra, C.B. Nota 24

-

La composició i el saldo a 31 de desembre amb parts vinculades, es el que es mostra a
continuació:
Saldos a 31/12/2014

Saldos a 31/12/2013

Actiu Corrent
Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats
Deutors, entitats del grup,, asssociades i altres parts vinculades
FUNDACION INTERNACIONAL JOSEP CARRERAS Y OSCAR
MARÍN PARRA, C.B.

10.617,40

5.290,56

10.617,40

5.290,56

16.756,60

15.558,69

16.756,60

15.558,69

Passiu Corrent
Deutes a cur termini
Altres deutes amb entitats del grup i associades
Fundacio " DEUTSCHE JOSE CARRERAS LEUKÄMIE SITIFTING,
E.V."

NOTA 24. NEGOCIS CONJUNTS

Comunitat de béns
Detall de les entitats en las que la Fundació constitueix comunitat de bens al tancament del
exercici 2013 :
FUNDACIÓ INTERNACIONAL JOSEP CARRERAS Y OSCAR MARÍN PARRA,



Data de constitució : 6 de setembre de 2011



PartÍceps:

C.B.”

Fundació Internacional Josep Carreras (G-58.734.070)
Oscar Marín Parra (05.415.837-G)


Participació comuners : 50%

 Objecte: Activitat de lloguer dels béns immobles que es descriuen a continuació
Immoble ubicat a La Sénia, calle Menéndez Pelayo, número 3
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Immoble ubicat a La Sénia, calle San Antonio, número 9

Criteris de valoració
S’han emprat els mateixos criteris de valoració que els fets servir per la Fundació
Forma en què s’ han realizat les operacions amb la Comunitat de Bens
Tractant-se d’operacions de la propia entitat partícep realitzada mitjançant la Comunitat de
béns , la Fundació integra en el diari la part proporcional dels moviments del diari de la
Comunitat de Béns, que correspon en funció del percentatge de participació.
En general, s’utilitza el mètode d’ integració proporcional, que consisteix en registrar en funció
del percentatge de participació
Detall dels saldos resultants de l’integració dels moviments del diari als estats financers de la
Fundació relatius a la Comunitat de Béns a 31 de desembre de 2014 i 2013:

BALANÇ A 31 DE DESEMBRE
En euros

FIJC (imputació rendes 50%)
2014

2013

2014

2013

136.357,09

139.019,71

68.178,55

69.509,86

Immobilitzat Material

50.513,05

51.505,67

25.256,53

25.752,84

Inversions Immobiliàries

84.984,04

86.654,04

42.492,02

43.327,02

860,00

860,00

430,00

430,00

348.268,35

361.682,69

175.465,48

182.172,65

341.393,42

341.393,42

170.696,71

170.696,71

4.987,24

4.672,13

2.493,62

2.336,07

632,10

586,95

316,05

293,48

1.255,59

15.030,19

1.959,10

8.846,40

TOTAL ACTIU

484.625,44

500.702,40

243.644,03

251.682,51

PATRIMONI NET

484.410,44

500.272,40

243.536,53

251.467,51

-8.584,63

1.914,76

11.106,07

957,38

Resultat exercici

-14.530,65

-10.499,39

-6.599,67

10.148,69

Subvencions, donacions i llegats

507.525,72

508.857,03

239.030,13

240.361,44

215,00

430,00

107,50

215,00

215,00

430,00

107,50

215,00

484.625,44

500.702,40

243.644,03

251.682,51

ACTIU NO CORRENT

Inversions financeres

ACTIU CORRENT
Actiu No corrent mant. per a la Venda
H.P.deudora por IVA
H.P.Retencions lloguer
Compte corrent partíceps

Resultat exercici anterior

PASSIU NO CORRENT
Fiançes a ll/t

TOTAL PASSIU

COMPTE DE RESULTATS A 31 DE
DESEMBRE
En euros
Import net xifra de negocis
Ingressos per arrendaments

Altres despeses de explotació
Amortització del immobilitzat
Subvenc., donacions i llegats traspassats a
resultats

FIJC (imputació rendes 50%)
2014

2013

2014

2013

765,00

2.795,00

382,50

1.397,50

765,00

2.795,00

382,50

1.397,50

-13.964,34

-28.776,42

-6.982,17

-14.388,21

-2.662,62

-2.662,62

-1.331,31

-1.331,31

1.331,31

30.796,77

1.331,31

30.796,77

Altres Resultats

0,00

-12.652,12

0,00

-6.326,06

Despeses financeres

0,00

0,00

0,00

0,00

-14.530,65

-10.499,39

-6.599,67

10.148,69

RESULTAT DE L'EXERCICI
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NOTA 25. APLICACIÓ D´ ELEMENTS PATRIMONIALS DE LA FUNDACIÓ
El detall dels immobles que figuren en l’ actiu de la Fundació al 31 de desembre de 2014 i
2013, es el següent:

En euros

V. Comptable
31.12.14

Data Adquisicó

DESTI

ORIGEN

Immobilizat Material
c/ Villarroel,182 -BCNA-

jul-93

32.005,16

Herència/Llegat

dic-96

15.140,10

Herència/Llegat

c/ Sant Quintin 31 - BCNA -

oct-02

141.923,19

Compra-venda

c/Mare de Deu de Bellvitge -BCNA-

nov-02

118.373,63

c/ Naim,3 - BCNA-

ene-02

135.908,46

c/ Pirineos,10 - BADALONA -

oct-03

163.450,55

c/ Marques Campo sagrado, 9 -BCNA -

nov-07

184.113,76

Herència/Llegat

c/ Men. Pelayo,3 -LA SENIA (TARRAG) -

abr-10

25.256,53

Herència/Llegat

Nua Prop. c/Onze setembre -HOSPIT. LL.-

feb-10

147.523,81

Herència/Llegat

c/ Muntaner,383.2.1. -BCNA -

ene-97

82.473,89

Compra-venda

c/ Muntaner,383.2.2. -BCNA -

ene-97

187.440,65

c/ Muntaner,383.2.3. -BCNA -

may-10

212.645,60

Obres de Mitllora c/Muntaner 383-BCNA-

2003-09

TOTAL

En euros

Pisos Acollida

Nua Prop. c/Urgell -BCNA-

Compra-venda
Compra-venda

Oficina

Compra-venda

Compra-venda
Compra-venda

90.346,89
1.536.602,22

V. Comptable
31.12.13

Data Adquisicó

DESTI

ORIGEN

Immobilizat Material
jul-93

36.474,10

Herència/Llegat

Nua Prop. c/Urgell -BCNA-

dic-96

15.651,26

Herència/Llegat

c/ Sant Quintin 31 - BCNA -

oct-02

146.211,59

Compra-venda

c/Mare de Deu de Bellvitge -BCNA-

nov-02

124.451,03

c/ Naim,3 - BCNA-

ene-02

143.233,47

c/ Pirineos,10 - BADALONA -

oct-03

167.944,77

c/ Marques Campo sagrado, 9 -BCNA -

nov-07

193.997,38

Herència/Llegat

c/ Men. Pelayo,3 -LA SENIA (TARRAG) -

abr-10

25.752,84

Herència/Llegat

Nua Prop. c/Onze setembre -HOSPIT. LL.-

feb-10

150.515,11

Herència/Llegat

c/ Muntaner,383.2.1. -BCNA -

ene-97

85.250,56

Compra-venda

c/ Muntaner,383.2.2. -BCNA -

ene-97

193.751,28

c/ Muntaner,383.2.3. -BCNA -

may-10

219.082,43

Obres de Mitllora c/Muntaner 383-BCNA-

2003-09

94.469,37

TOTAL

En euros

Pisos Acollida

c/ Villarroel,182 -BCNA-

Compra-venda
Compra-venda

Oficina

Compra-venda

Compra-venda
Compra-venda

1.596.785,19

Data
Adquisicó

V. Comptable
31.12.14

DESTI

ORIGEN

c/ Pelayo, La Senia-TARRAGONA-

abr-10

29.418,04

c// Rambla Nova 113 (Tarragona)

jul-07

294.600,00

c/ Rambla Nova 113 2p. (Tarragona)

jul-07

TOTAL

72.173,17

Lloguer

inversions Immobiliàries
Compra-venda
Herència/Llegat
Herència/Llegat

396.191,21
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En euros

Data
Adquisicó

V. Comptable
31.12.13

DESTI

ORIGEN

c/ Cabanes,40-BCNA-

nov-07

173.016,80

c/Cerdenya, 277-279 -BCNA-

sep-09

149.368,95

c/ Pelayo, La Senia-TARRAGONA-

abr-10

30.008,92

TOTAL

En euros

Lloguer

inversions Immobiliàries
Herència/Llegat
Fusió Fund.FV
Compra-venda

352.394,67

Data
Adquisicó

V. Comptable
31.12.14

Destí

Origen

90.000,00

C/Mercadal (Martorell)

may-08

156.000,00

Solar (Martorell)

may-08

6.000,00

Local Arago 24 (La Senia) (*)

abr-10

31.830,84

C/Pelayo 3 (La Senia) (*)

abr-10

63.054,20

c/ S.Antonio 9 (La Senia)

abr-10

75.811,67

c/Burgos 12 (La Bisbal)

oct-12

22.075,00

c/Burgos 12 (La Bisbal)

oct-12

8.295,00

c/ Cabanes,40-BCNA-

nov-07

150.000,00

c/Cerdenya, 277-279 -BCNA-

sep-09

TOTAL

Fusió Fund.FV

130.000,00
733.066,71

Data
Adquisicó

V. Comptable
31.12.13

V
e

Destí

Origen

Herència/llegat

En euros

Centre de Recerca

jul-05

Centre de Recerca

C/ Gregorio Marañon,8 (Algeciras)

Herència/llegat

Actius no corrents mantiguts per a la Venda

Actius no corrents mantiguts per a la Venda
C/ Gregorio Marañon,8 (Algeciras)

jul-05

90.000,00

c// Rambla Nova 113 (Tarragona)

jul-07

300.000,00

c/ Rambla Nova 113 2p. (Tarragona)

jul-07

73.496,11

C/Mercadal (Martorell)

may-08

156.000,00

Solar (Martorell)

may-08

6.000,00

Local Arago 24 (La Senia) (*)

abr-10

31.830,84

C/Pelayo 3 (La Senia) (*)

abr-10

63.054,20

c/ S.Antonio 9 (La Senia)

abr-10

75.811,67

c/Burgos 12 (La Bisbal)

oct-12

22.075,00

c/Burgos 12 (La Bisbal)

oct-12

8.295,00

c/Font de la Via 19 (Rubi)

160.000,00

TOTAL

986.562,82

La Fundació activa el cost de les obres de reforma incorregudes en els diferents immobles, i
que han suposat una millora substancial de las condicions dels mateixos.
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És en els immobles del carrer Muntaner on estan ubicades la seu social de la Fundació, les
dependències administratives de la Fundació i les dependències destinades a l’activitat del
REDMO. La resta d’immobles es destinen:
a) a l’ acollida de familiars dels pacients sotmesos a tractaments mèdics de la malaltia de la
leucèmia, amb insuficients recursos econòmics per fer front a les depeses d’allotjament;
per altra banda, a l’obtenció de recursos (en règim de lloguer) per la pròpia Fundació; i
b) a la seva venda, per tal que el fruit de la mateixa es destini a la realització dels fins
fundacionals i objectius perseguits per la Fundació, en especial, al projecte en que es troba
immersa la Fundació consistent en la creació i posada en funcionament de la FUNDACIÓ
PÚBLICA INSTITUT DE RECERCA CONTRA LA LEUCÈMIA JOSEP CARRERAS
(INSTITUT CARRERAS), la qual persegueix i té per objectius uns fins fundacionals
complementaris als de la pròpia FUNDACIO PRIVADA INTERNACIONAL JOSEP
CARRERAS, i això d’acord i en els termes que resulten dels Convenis signat amb data 2
d’abril de l’any 2009 entre la GENERALITAT DE CATALUNYA, representada pel seu
President, el Molt Hble. Sr. José Montilla i Aguilera, i la FUNDACIO PRIVADA
INTERNACIONAL JOSEP CARRERAS, representada pel seu President, l’Excm. Sr. Josep
Carreras i Coll i signat amb data 30 de novembre de 2010.
c) a lloguer, en cas de que l’immoble s’hagi incorporat al patrimoni de la Fundació com a fruit
de una herència,

llegat o fusió

amb contracte vigent

de lloguer al moment de la

acceptació.
Cal ressenyar , en relació amb els immobles que la Fundació rep per herència o llegat, que la
seva comptabilització té lloc un cop atorgada la corresponent escriptura pública d’acceptació
d’herència i/o d’entrega i acceptació de llegat, doncs és el moment en que realment la
Fundació manifesta expressament la seva voluntat d’adquisició, independentment de que, a
efectes jurídics, l’adquisició tingui efectes retroactius a la data de la defunció del causant.
NOTA 26. COMPROMISOS ADQUIRITS
El 31 de desembre de 2014, la Fundació manté els següents compromisos:

Beques
Compromís d’atorgar beques per import de 100.000,00 EUR. (188.649,40 EUR a l’exercici
2013) que hauran de ser satisfetes als seus beneficiaris durant els pròxims exercicis, sempre
que aquests reuneixin els requisits necessaris per a l’extensió de les esmentades beques
plurianuals. El compromís de pagament d’aquestes beques es assumit per la Fundació
Alemanya “DEUTSCHE JOSÉ CARRERAS LEUKÄMIE STIFTUNG, e.V.
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Centre de recerca
D’acord el que s´ha posat de manifest en la Nota 1. de la present memòria, en virtud del
Conveni de Col.laboració signat en data 30 de novembre de 2010, amb la Generalitat de
Catalunya, el qual va donar lloc a la creació de la “FUNDACIO PUBLICA INSTITUT DE
RECERCA CONTRA LA LEUCEMIA JOSEP CARRERAS”, la Fundació es va comprometre a
més de la seva aportació fundacional, a aportar les quantitats adequades per la promoció,
projecció i construcció de l’edifici on s’emplaçarà el centre de recerca al Campus Germans
Tries i Pujol, i per l’adquisició del seu equipament, així com també per la remodelació dels
espais necessaris per a l’emplaçament del Campus Clínic, situat en les instal·lacions de
l’Hospital Clínic de Barcelona i de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, i
l’adquisició del seu equipament, fins un límit en el seu conjunt de CATORZE MILIONS
D’EUROS. Aportació, aquesta, que es va acordar fer efectiva de manera successiva d’acord
amb les necessitats financeres de l’Institut, i tindrà la naturalesa de dotació.
Detall de les aportacions de la Fundació en compliment del compromís adquirit mitjançant
conveni de 30 de Novembre de 2010, a 31 de desembre de 2014 i 2013 el compromís
pendent:

Centre de Recerca
Aport. 2010

Comú

H.Clínic

58.552,00

Aport. 2011
Aport. 2012

64.895,39

ICO

UB

Pendent
assignar

Total Aportat

42.193,88

100.745,88

354.235,00

354.235,00

139.220,00

680.829,10

Aport. 2013

395.883,17

181.950,97

186.816,14

764.650,28

Aport. 2014

3.022.614,17

132.053,84

113.539,33

3.268.207,34

3.557.717,34

1.391.262,79

300.355,47

123.447,39

3.921,84

3.921,84

888.866,33

5.376.704,83

Compromís adquirit

14.000.000,00

Compromís d'aportacions al Centre Rcerca al 31 desembre 2013

11.891.502,51

Compromís d'aportacions al Centre Rcerca al 31 desembre 2014

8.623.295,17

A títol informatiu cal precisar que les quantitats indicades en el quadre anterior responen a
diferents tipus de transaccions:
a) Transferències dineràries realitzades des de la Fundació a l’Institut. Aquestes es realitzen
prèvia sol·licitut de certificació de existència de crèdit que l’Institut eleva a la Fundació,
previ inici al procés de adquisició i licitació, indicant el propòsit i destí final dels recursos
sol·licitats. Una vegada l’Institut ha completat el procés de adquisició, sol·licita a la
Fundació la transferència efectiva dels fons i la Fundació ordena el corresponent ingrés a
favor de un compte corrent de l’Institut. En algun cas, la transferència s’ha realitzat amb
anterioritat a la finalització del procés d’adjudicació generant-se alguna petita diferència
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entre l’import transferit a l’Institut i el que aquest liquida al proveïdor. En aquests supòsits,
Fundació i Insttut identifiquen la quantitat sobrant i aquesta s’aplica a una adquisició
posterior. En el quadre anterior consta com a “Pendent d’assignar” per import de €
3.921,84. Durant l’exercici 2014 la Fundació ha fet transferències a l’Institut per import de
€ 74.813,26 i € 2.982.500,34 al Campus ICO (€ 117.915,35 a l’exercici 2013 al Campus
ICO)
b) Transferències dineràries realitzades des de la Fundació directament al proveïdor o un
altre tercer. En algunes ocasions, per raons de acords institucionals, practicitat o urgència,
la Fundació realitza directament el pagament al proveïdor del servei o bé subministrat.

a. En primer lloc, en virtut del Conveni signat amb la Universitat de Barcelona de
data onze d’abril de 2013, per al desenvolupament del Campus Clinic – UB de
l’Institut, la Fundació ha liquidat directament als proveïdors de serveis
professionals i de la obra i instal·lacions així com als subministradors de mobiliari
la quantitat de € 40.113,83 (€ 395.883,17 a l’exercici 2013).
b. També en virtut de idèntic Conveni, la Fundació ha transferit a la Facultat de
Medicina de la Universitat de Barcelona la quantitat de € 113.539,33 (€ 186.816,14
a l’exercici 2013) per al desenvolupament i millora de serveis propis de la UB però
que son fonamentals per al treball de l’equip de recerca de l’Institut establert en la
Planta 4 Secció 2ª , segons es verifica en la cessió d’us formalitzada en l’esmentat
conveni.

Tot i que aquesta aportació no significa un aument patrimonial de

l’Institut, la Fundació enten que constitueix una partida més a fi de complir el
compromís del Conveni de Novembre de 2010, tenint en compte que la xifra
prevista total d’aportacions a la Facultat de Medicina – UB, segons el Conveni
d’abril de 2013, és de € 300.000.
c.

Finalment, la Fundació ha realitzat pagaments a tercers directament pel
desenvolupament del Campus ICO- GTiP per import de € 57.240,58 (€ 64.035,62
a l’exercici 2013) Aquest import sumat als € 74.813,26 ( € 117.915,35,44

a

l’exercici 2013) transferit dona com a resultat els €132.053,84 (€ 181.950,97 a
l’exercici 2013) que apareixen en el quadre superior.
NOTA 27. INFORMACIÓ SOBRE AJORNAMENTS DE PAGAMENTS A PROVEÏDORS
D’acord el que disposar la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de
desembre, per el que s’estableixen les mesures de lluita contra la morositat en operacions
comercials, la Fundació informa dels saldos pendents de pagament a proveïdors, que
acumulen un ajornament superior al termini legal 60 dies per el present exercici (75 dies a
l’exercici anterior), en el següent quadre:
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2014

2013

Euros

%

Euros

%

6.368.820,86

34%

10.657.654,89

61%

Resta

12.455.740,57

66%

6.679.524,92

39%

Total pagaments del exercici

18.824.561,43

100%

17.337.179,81

100%

Pagaments del exercici dins del termini
máxim legal

Termini mig de Pagament Excedit ( dies)
Saldo pendent de pagament al tancament que
sobrepasa el termini màxim legal

76,96

41,2

928.570,42

1.898.134,46

Degut al endarreriment en els pagaments de les Administracions Públiques a la Fundació per
el serveis prestats per el Registre de Donants, que superen àmpliament els terminis fitxats per
la pròpia Administració, la Fundació es veu obligada a finançar amb els seus propis mitjans i
amb recurs a crèdit bancari a curt termini una bona part del pagament al proveïdors
internacionals. Aquests exigeixen uns terminis de entre un i tres mesos. De no complir amb
aquets el registre pot veure reduït el nivell de servei que li proporcionen els esmentats
proveïdors, amb conseqüències potencialment fatals per els pacients en procés de recerca de
donant compatible. A fi de minimitzar el impacte negatiu sobre la tresoreria de la pròpia
Fundació, aquesta es veu obligada a demorar fins al màxim possible admès per els tercers, els
terminis de pagament.
NOTA 28. INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT
En el present exercici, la Fundació no ha incorporat a l’ immobilitzat material cap sistema,
equip o instal·lació que tingui la finalitat de minimitzar l’impacta mediambiental i la protecció i
millora del medi ambient. Tampoc s’han produït despeses ni s’han registrat provisions en
aquesta matèria.
Donades les activitats desenvolupades per la Companyia, no s’estima l’existència de
contingències relacionades amb la protecció i millora del medi ambient.
NOTA 29. REMUNERACIÓ DELS AUDITORS
Els honoraris meritats per els auditors durant l’exercici 2014 per els treballs d’auditoria de
comptes es de 13.033,65 EUR. (12.814 EUR. l’exercici anterior).
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NOTA 30. ALTRE INFORMACIÓ
Composició del Patronat
La composició del Patronat al 31 de desembre de 2014, es la següent:

NOTA 31. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT
No s`han produït fets posteriors al tancament significatius que afectin a la capacitat d’avaluació
d’aquests comptes anuals i que afectin a l’aplicació del principi de empresa en funcionament.

55

FUNDACIÓ INTERNACIONAL JOSEP CARRERAS
MEMÒRIA NORMAL DELS COMPTES ANUALS
DE L’ EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2014
NOTA 32. SIGNATURAS
A Barcelona, el 31 de març de 2015, queden formulats el Balanç de Situació, el Compte de
Pèrdues i Guanys, l’Estat de Canvi al Patrimoni net, l’Estat de fluxos d’efectiu i la Memòria,
donant la seva conformitat mitjançant la seva firma els patrons:
Sr. Josep Carreras Coll

Sr. Evarist Feliu Frasnedo

Sr. Albert Carreras Coll

Sr. Rafael Jiménez de Parga Cabrera

Sr. Ramiro Giménez Labrador

Sr. Clarence Dean Buckner

Sr. Rainer Friedrich Storb

Sr. Lluís Bassat Coen

Sr. Marcel Pascual Forns

Sr. Arcadi Calzada Salavedra

Sr. Joaquim Folch-Rusiñol Corachán

Sr. Albert Carreras Pérez

Sr. Joan UriachMarsal

Sr. Alvaro Urbano Ispizúa

Sr. Jordi Sierra Gil
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