MEMÒRIA
Empresa: FUNDACIÓ CARTA DE LA PAU DIRIGIDA A L’ONU
C.I.F.
: G62816889
Nº D’INSCRIPCIÓ: 1656

Exercici: 2015

1. ACTIVITATS PRINCIPALS
Les dades de la Fundació objecte de la memòria son:
NIF: G62816889
Raó social FUNDACIO CARTA DE LA PAU DIRIGIDA A L'ONU
Domicili: CL MODOLELL 41
Codi Postal: 08021
Municipi: BARCELONA
Provincia: BARCELONA
La Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU. (d’ara endavant la Fundació) és una fundació privada sense afany de lucre,
constituïda el febrer de 2002. Inscrita en el registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya el 13 de juny de 2002, amb
el núm. 1.656.
L’Entitat es troba subjecte a la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones
jurídiques, i que regula, entre d’altres, les fundacions que exerceixen llurs funcions majoritàriament a Catalunya, i a la Llei
49/2002, de 23 de desembre, de “Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de Incentivos Fiscales al
Mecenazgo”.
L’exercici social correspon al període compres entre l’1 de gener i 31 de desembre.
La moneda de l’entorn econòmic principal en el que opera la Fundació es el Euro.
1.1. La finalitat de la Fundació és:
La promoció i difusió de la Carta de la Pau dirigida a l’ONU., que es duu a terme mitjançant: l’organització d’actes solemnes
de presentació, l’organització de congressos, campanyes de conscienciació social, els mitjans de comunicació social,
publicacions, Internet i qualsevol altre mitjà de promoció i difusió que s’ha considerat oportú perquè la Carta de la Pau
dirigida a l’ONU sigui presentada i donada a conèixer al major nombre de persones de tot el món.
La investigació i estudi de la pau, per la qual cosa s’ha impulsat la creació d’instituts de la pau destinats a la investigació i
estudi de la pau a partir de la Carta de la Pau dirigida a l’ONU; i la formació i educació de persones en el camp de la pau.
Per donar compliment a l’esmentada activitat, la Fundació podrà crear centres d’investigació, impartir cursos acadèmics,
oferir i facilitar l’accés a beques, residències i altres activitats que consideri necessàries per complir els seus objectius.
1.2. La descripció de les activitats desenvolupades durant l’any 2015.
La Fundació edita mensualment el portal de noticies digital “EL MÓN EN CLAU DE PAU”
(http://www.cartadelapaz.org/portal).
En ell queda reflectit el treball dut a terme arreu del món entorn a la Carta de la Pau dirigida a l’ONU. A més a més, la web
de la Fundació (www.cartadelapau.org) recull les activitats realitzades a l’entorn de la Carta de la Pau al llarg de l’any.
També es pot seguir l’actualitat de la Fundació en els seus comptes de Facebook (https://www.facebook.com/pages/Cartade-la-Paz-dirigida-a-la-ONULetter-of-Peaceaddressed-to-the-UN/169481969763375?sk=info&tab=page_info)
i
Twitter

(@CartaPazONU )
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1.3. La descripció de les activitats desenvolupades durant l’any 2015.
La Fundació ha atorgat donacions a particulars i entitats per valor de 14.145,68 euros.
Les donacions a particulars han ascendit a 12.495 euros.
Les donacions a entitats han ascendit a 1.650 euros.
1.4. Usuaris o beneficiaris.
Els usuaris o els beneficiaris de les activitats descrites són totes les persones, sense distinció d’edat, sexe, religió o cultura.
Sempre que tinguin interès o realitzin accions o activitats per la pau en general, i en la Carta de la Pau en particular.
1.5. Indicador del compliment de les finalitats fundacionals
La finalitat fundacional de la Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU és doble: per una banda la promoció i difusió del
document, i per l’altra la investigació i estudi de la pau. En general, els indicadors del compliment de les finalitats
fundacionals vénen donats per les noves signatures i adhesions rebudes a la Carta de la Pau, els testimonis i comentaris al
document procedents dels cinc continents, per les activitats d’investigació i estudi realitzades i pels programes d’acció
comunitària dutes a terme.
A més de les activitats relatades a la web, enumerem breument alguns dels fets més rellevants en la difusió i promoció de la
Carta de la Pau, al llarg de l’exercici 2015:


Formacions:
Tallers de cultura de Pau als Instituts d’Educació Secundaria (Miquel Martí i Pol, Esteve Terrades)
amb motiu del Dia escolar de la No Violència i la Pau
Cursos Mestres de la Llibertat impartit per Francesc Torralba (Gener-Juny)
Realització de diversos cursos online
Març 2015. Edició de la APP del XXVII Seminari Interdisciplinari
Maig 2015. Tallers “Jóvenes constructores de convivencia”
Curs “Islam y Paz” impartit pels islamistes Francesc Xavier Marín i Jaume Flaquer (OctubreNovembre)
Postgrau en “ Cultura de la Paz, Cohesión Social y Diálogo Intercultural: Aplicaciones Prácticas”
conjuntament amb la Universitat de Barcelona
Seminari Francesc Torralba “Del desencanto al entusiasmo” (28 de novembre)



Investigacions:
Projecte sobre “Resentimientos Intergeneracinales” del 14/03 al 21/04
IV Seminario Internacional de Derechos Humanos y Derecho Humanitario. 12 i 13 de novembre



Sensibilització:
30 de gener: Concert “Arpa y paz” en Sant Andreu de Llavaneres
24 de setembre. Participació 20 Muestra de Asociaciones de Barcelona
25 de setembre: Concert “Arpa y paz” en Castelldefels
20 de novembre: Concert “Arpa y paz” en Sant Quirze del Valles
17 de desembre: Concert “Arpa y paz” en la Garriga
24 de desembre. Participació: 10 minutos de silencio para escuchar la Navidad
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Acció social:
Participació en el projecte “Vitamina: liderazgo ético y transformación social” amb dos grups:
Fundació Privada Pere Closa i l’Associació Deportiva Foro La Mina Fútbol Sala i del Club de Lucha
Olímpica La Mina.



Comunicació:
Publicació de la col·lecció de fullets digitals: “Edificar la Paz en el Siglo XXI”
Col·laboració amb diversos mitjans



Relació amb altres institucions:
Trobada amb joves del projecte Utopía que dirigeix la Universitat de la Salle de Bogotà (Colombia)
Integració a l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva.
Participació en les activitats de AIPAZ (Asociación Española de Investigación para la Paz)
Participació en el programa ESADE Alumni Solidari.

2. BASES DE PRESENTACIÓ DE LA INFORMACIÓ ECONÒMIC- FINANCERA
2.1. Imatge fidel
En compliment de la legislació vigent, el Consell Rector ha formulat els comptes anuals adjunts seguint els
principis establerts en el Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de Comptabilitat de les
fundacions i associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya i en les disposicions legals en
matèria comptable obligatòries amb l’objectiu de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels
resultats de l’ Entitat.
2.2. Principis comptables
Els principis comptables i criteris comptables aplicats per l’elaboració d’aquests comptes anuals són els que es
resumeixen en la nota 4 d’aquesta memòria.
Tots els principis comptables obligatoris amb incidència en el patrimoni, situació financera i els resultats s’han
aplicat en l’elaboració d’aquests comptes anuals.
2.3. Comptes anuals
D’acord amb la legislació, vigent, l’Entitat presenta el seus comptes anuals segons el model simplificat.
2.4. Comparació de la informació.
No hi ha causes que impedeixen la comparació de xifres del present exercici amb les del precedent.
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3. APLICACIÓ DE RESULTATS
Proposta de aplicació de resultats de l’exercici, d’acord amb el següent esquema:
Base de repartiment
Saldo del compte de pèrdues i guanys
Romament
Reserves Voluntàries
Altres reserves de lliure disposició
TOTAL BASE DE REPARTIMENT

Exercici 2015
-4.891,35
0,00
0,00
0,00
-4.891,35

4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ.
Els principals principis i normes de valoració aplicats per la preparació dels comptes anuals adjunts són els següent:
a) Immobilitzacions intangible
Les aplicacions informàtiques es valoren al seu cost d’adquisició i s’amortitzen linealment durant el període de 4
anys en que es preveu la seva utilització. Les despeses relacionades amb el manteniment de programes
informàtics es reconeixen com a despesa quan s’ incorre en aquestes.
b) Immobilitzacions material
L’immobilitzat material es comptabilitza al seu cost d’adquisició, que inclou totes les despeses addicionals
directament relacionades amb els elements d’immobilitzat adquirits, incloses les despeses financeres que fossin
directament atribuïbles a l’adquisició de l’actiu.
Els costos d’ampliació, modernització o millores que representin un augment de la productivitat, capacitat o
allargament de la vida útil dels béns, es capitalitzaran com a més valor de cost dels mateixos. Les despeses de
reparació i manteniment que no milloren la utilització ni allarguen la vida útil dels respectius béns es carreguen en
el compte de pèrdues i guanys en el moment en que es produeixen. Les immobilitzacions materials es presenten
pel seu valor de cost d’adquisició, deduïdes les amortitzacions acumulades corresponents.
L’amortització dels elements de l’immobilitzat material es realitza sobre els valors de cost dels elements
corresponents seguint el mètode lineal, aplicant els coeficients anuals següents, segons la vida útil estimada.
c) Deteriorament de valor de l’immobilitzat intangible i material
El valor comptable dels actius no corrents de l’Entitat es revisa a la data del balanç de tancament, amb l’objectiu
de determinar si hi ha indicis de l’existència de deteriorament. En el cas d’existència es calcula el valor
recuperable dels actius afectats.
L’import recuperable és el més gran entre el preu net de venda o el valor en ús del bé. Amb la finalitat de
determinar el valor d’ús, els fluxos esperats de tresoreria es descompten al seu valor present utilitzant el tipus de
descompte abans d’impostos que reflecteixi les estimacions actuals del mercat de valoració temporal del diner i els
riscos específics associats a l’actiu.
Per aquells actius que no generin fluxos de tresoreria altament independents, l’import recuperable es determina
per les unitats generadores d’efectiu a les quan pertanyin els actius valorats.
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d) Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar
Es tracta d’un acord mitjançant el qual l’arrendador té el dret a utilitzar un actiu durant un període de temps
determinat, a canvi de pagar un import o una sèrie de pagaments o quotes, sense que es tracti d’un arrendament
de caràcter financer, i es comptabilitza com a ingrés o despesa de l’exercici en el que es merita.
e) Actius financers
Els actius financers es reconeixen en el balanç de situació quan es realitza la seva adquisició i es registren
inicialment pel seu valor raonable, incloent els costos de l’operació, amb excepció dels actius financers mantinguts
per negociar pels quals els costos de la transacció es registraran directament al compte de pèrdues i guanys.
Els actius financers es classifiquen en:
- Préstecs i partides a cobrar: Corresponen a crèdits (comercials o no comercials) originats per l’Entitat a canvi
del subministrament de servies, el cobrament dels quals sigui de quantia determinada i no es negocií en un
mercat actiu. Posteriorment, es valoren a cost amortitzat reconeixent al compte de pèrdues i guanys els
interessos meritats en funció del tipus d’interès efectiu.
Quan el venciment d’aquests actius és inferior a un any es valoraran pel seu valor nominal. Les corresponents
pèrdues per deteriorament es dotaran en funció dels riscos que representin les possibles insolvències en el
seu cobrament. Els actius financers es donen de baixa del balanç quan s’han traspassat substancialment tots
els riscos i beneficis inherents a la seva propietat. En el cas concret dels comptes a cobrar s’entén que aquest
fet es produeix en general si s’han transmès els riscos d’insolvència i mora.
f) Passius financers
Els passius financers es reconeixen inicialment al seu valor raonable menys els costos atribuïbles de la transacció.
Posteriorment al seu reconeixement inicial, els passius financers es comptabilitzen al seu valor amortitzat essent la
diferència entre el cost i el valor de rescat registrat al compte de pèrdues i guanys sobre el període de duració del
préstec en funció del tipus d’interès efectiu del passiu. No obstant, els dèbits per operacions comercials amb
venciment no superior a un any, que no tinguin un tipus d’interès contractual, inclosos els dèbits amb les
Administracions Públiques, es valoren pel seu nominal.
g) Efectiu i altres mitjans líquids equivalents
L’efectiu i altres mitjans líquids equivalents comprenen l’efectiu en caixa i bancs i els dipòsits i altres actius
financers amb un venciment no superior a tres mesos des de la data d’adquisició o constitució, sempre que no
estiguin subjectes a variacions de valor significatives per les seves característiques intrínseques.
h) Despeses de personal i indemnitzacions per acomiadament
Excepte en el cas de causa justificada, la Fundació està obligada a indemnitzar als seus treballadors quan són
acomiadats. Davant l’absència de qualsevol necessitat previsible de finalització anormal del treball i atès que no
reben indemnitzacions aquells treballadors que es jubilen o pleguen voluntàriament de la seva feina, els
pagaments per indemnització, quan sorgeixen, es carreguen com a despesa en el moment que es produeixen.
i) Impost sobre societats
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La despesa per Impost sobre Societats de l’exercici es calcula en relació al resultat econòmic abans d’impostos,
aquest s’incrementa o disminueix, segons correspongui, amb les diferències permanents o temporals a efectes de
determinar l’impost meritat en l’exercici. Les diferències entre l’ Impost sobre Societats a pagar i la despesa per
aquest impost es registra com Impost sobre beneficis anticipat o diferit segons correspongui. El tipus de gravamen
aplicable a les operacions no exemptes és del 20% sobre la base imposable.
És política de la Societat el reconèixer com a ingrés, els crèdits fiscals derivats de bases imposables negatives
pendents de compensar, en els casos que no existeixin dubtes sobre la seva recuperació futura.
j) Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i altres impostos
L'IVA suportat no deduïble forma part del preu d'adquisició dels actius corrents i no corrents, així com dels serveis,
que siguin objecte de les operacions gravades per l'impost. Les posteriors rectificacions en l'import de l'IVA
suportat no deduïble, conseqüència de la regularització derivada de la prorrata definitiva, no modifiquen les
valoracions inicials dels actius, inclosos els béns d'inversió. L'IVA repercutit no forma part de l'ingrés derivat de les
operacions gravades per aquest impost o de l'import net obtingut en la venda o disposició per altra via en el cas de
baixa de l'actiu no corrent.
Les regles sobre l'IVA suportat no deduïble són aplicables a qualsevol altre impost indirecte suportat en l'adquisició
de béns o serveis, que no siguin recuperables directament de la Hisenda Pública. Les regles sobre l'IVA repercutit
són aplicables a qualsevol altre impost indirecte que gravi les operacions realitzades per l'Entitat i que siguin
recuperables a través de la Hisenda Pública.
k) Subvencions, donacions i llegats
L’Entitat utilitza els següents criteris per la comptabilització de les subvencions que se li han concedit:
-

Subvencions d’explotació: S’abonen a resultats en el moment en el qual, després de la seva concessió,
l’Entitat estima que s’han complert les condicions establertes en la mateixa i, per tant, no existeixen
dubtes raonables sobre el seu cobrament, s’imputen a resultats de forma que s’asseguri a cada període
una adequada correlació comptable entre els ingressos derivats de la subvenció i les despeses
subvencionades.

-

Subvencions de capital: Les que tenen caràcter de no reintegrables, es registren com ingressos
directament imputats al patrimoni net, per l’import concedit un cop deduït l’efecte impositiu. Es procedeix
al registre inicial, un cop rebuda la comunicació de la seva concessió, en el moment en el qual s’estima
que no existeixen dubtes raonables sobre el compliment de les condicions establertes en les resolucions
individuals de concessió.
En el reconeixement inicial, l’Entitat registra, per un banda els béns o serveis rebuts com un actiu, i per
l’altra, el corresponent increment en el patrimoni net. A partir de la data del seu registre, les subvencions
de capital s’imputen a resultats en la mateixa proporció que la depreciació experimentada, durant el
període, pels actius financers subvencionats, llevat que es tracti d’actius no depreciables; en aquest cas
s’imputaran al resultat de l’exercici en el qual es produeixi l’alienació o baixa dels mateixos.
Les subvenciones de caràcter reintegrable es registren com a passiu fins que adquireixen la condició de
no reintegrables.

l)

Ingressos i despeses
Els ingressos i despeses es registren comptablement en funció del període de meritament, amb independència de
la data de cobrament o pagament.
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5. IMMOBILITZAT MATERIAL, INTANGIBLE I INVERSIONS IMMOBILIARIES.
El detall del moviment de l’ immobilitzat durant el present exercici i l’anterior, és el següent:
Inmobilitzat
Intangible

a) Estat de moviments de l'exercici actual

Inmobilitzat
Material

Inversions
Immobiliàries

Saldo inicial, a l'inici de l'exercici 2015
[+] Altes
[-] Baixes
Saldo final, al tancament de l'exercici 2015

5.258,00
0,00
0,00
5.258,00

46.618,98
0,00
0,00
46.618,98

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

Amortització acumulada, saldo inicial a l'inici de l'exercici 2015

5.258,00

24.565,65

0,00

[+] Dotació
[+] Augments per adquisicions o traspàs
[-] Disminucions por sortides o baixes
Amortització acumulada, saldo final al tancament de l'exercici 2015

0,00
0,00
0,00
5.258,00

146,05
0,00
0,00
24.711,70

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

Inmovilizado
Intangible

b) Estat de moviments de l'exercici anterior

Inmovilizado
material

Inversiones
inmobiliarias

Saldo inicial, a l'inici de l'exercici 2014
[+] Altes
[-] Baixes
Saldo final, al tancament de l'exercici 2014

5.258,00
0,00
0,00
5.258,00

46.576,98
42,00
0,00
46.618,98

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

Amortització acumulada, saldo inicial a l'inici de l'exercici 2014

5.258,00

24.001,40

0,00

[+] Dotació
[+] Augments per adquisicions o traspàs
[-] Disminucions por sortides o baixes
Amortització acumulada, saldo final al tancament de l'exercici 2014

0,00
0,00
0,00
5.258,00

564,25
0,00
0,00
24.565,65

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

6. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR
Dins de l’epígraf “Arrendaments i cànons” s’hi registren despeses per arrendament segons el següent detall:
Import
Objecte

Arrendament fotocopiadora

2015

1.111,04

2014

538,74

7. BÉNS DEL PATRIMONI HISTÒRIC.
La Fundació no disposa de béns que puguin ser considerats com patrimoni històric en el seu actiu.
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8. USUARIS I ALTRES DEUDORS DE L’ACTIVITAT PRÒPIA.
Un detall del moviment dels “Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar” durant l’exercici
2015 i 2014 ha estat el següent:

Euros
Instruments financers a curt termini
2015

2014

7.500,00

8.658,62

Usuris, patrocinadors i deutes de les activitats i altres comptes a
cobrar
Usuaris i deutors per prestacions de serveis
Patrocinadors

9.000,00

9. ACTIUS FINANCERS
El valor en llibres de cada una de les categories dels instruments financers, a excepció de les inversions en patrimoni
d’empreses del grup, multigrup i associades, de l’efectiu i altres actius líquids equivalents i els saldos amb les
administracions públiques, és el següent:

CLASSES
Actius financers a curt termini

Instruments de Patrimoni
Ex. 2015

Ex. 2014

Valors representatius de deute
Ex. 2015

Ex. 2014

Actius financers a cost amortitzat

Crèdits, derivats i altres
Ex. 2015
7.500,00

TOTAL

Ex. 2014

Ex. 2015

17.358,62

7.500,00

Ex. 2014
17.358,62

10. PASSIUS FINANCERS
Un detall de la composició d’aquest epígraf del balanç de situació adjunt a 31 de desembre de 2015 i 2014, és el següent:
b) Pasius Financers a curt termini
Deutes amb entitats de crèdit

Passius financers a cost amortitzat

Ex. 2015

Ex. 2014

37.050,00

17.050,00

Obligacions i altres valors
negociables
Ex. 2015

Ex. 2014

Derivats altres
Ex. 2015
3.348,42

TOTAL

Ex. 2014
3.348,42

Ex. 2015

Ex. 2014

40.398,42

20.398,42

Tots els deutes de l’Entitat són a curt termini, és a dir, el venciment de tots els deutes és inferior a un any.
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11. FONS PROPIS
Un detall de la composició i evolució dels fons propis de l’entitat és el següent:

I.
1.
II.
III.
IV.
V.

Fons Propis

Exercici 2015

Exercici 2014

Fons dotacional
Fons dotacional
Fons especials
Excedents d'exercicis anteriors
Excedents pendents d'aplicació en act.
Excedent de l' exercici (positiu o negatiu)
TOTAL

30.389,55
30.389,55

30.389,55
30.389,55

6.322,75

3.757,52

-4.891,35
31.820,95

2.565,23
36.712,30

12. INGRESOS Y GASTOS.
Dins d’aquest epígraf es registren els següents conceptes:
Exercici 2015

Exercici 2014

Ajudes monetàries
Ajuts monetaris individuals - Beques
Ajust monetaris a entitats

Detall del compte de Pèrdues i Guanys

14.145,68
12.495,68
1.650,00

4.865,18
3.065,18
1.800,00

Despeses de personal
Sous i salaris
Càrregues socials
Formació

82.729,51
63.985,58
18.171,93
572,00

75.420,92
58.620,97
16.799,95

Altres despeses d'explotació
Altres despeses d'explotació

-38.316,97
-38.316,97

-39.145,39
-39.145,39

Altres resultats

7,88

Dins de l’epígraf “Càrregues socials” no s’inclou cap import corresponent a aportacions i dotacions per pensions.

Data: 31-03-2016
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13. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS.
Un detall del moviment de les altres subvencions, donacions i llegats és el següent:
a) Subvencions, donacions i llegats
- Que consten al Patrimoni Net
- Imputats a la compte de pèrdues i guanys

Exercici 2015

Exercici 2014

0,00

3.354,00

104.275,76

96.274,94

L’Entitat ha realitzat totes les actuacions exigides pel compliment de les condicions de la concessió, i en relació amb les
condicions de manteniment futur, l’entitat, a la data de formulació de les Comptes Anuals esta portant a terme el
comportament exigit amb condició i no existeixen deutes raonables de que s’alterarà el seu comportament en el període
exigit.
Es relacionen les entitats subvencionadores:
Entitat

Import

Finalitat

La Caixa

16.000,00

Promoció de la Carta de la Pau
dirigida a l'ONU

Diputació de Barcelona

3.472,29

Altres

17.123,79

Subvencions oficials

Promoció de la Carta de la Pau
dirigida a l'ONU
Promoció de la Carta de la Pau
dirigida a l'ONU

Donacions i llegats
Donacions privades

Data: 31-03-2016

67.679,68

Promoció de la Carta de la Pau
dirigida a l'ONU
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14. ADMINISTRACIONS PUBLIQUES.

a) Administracions publiques.
El detall dels saldos amb les Administracions Públiques és el següent:

EUROS
Actiu corrent

Passiu corrent

2015

2014

2015

2014

19.202,79

6.708,00

0,00

0,00

Generalitat

4.705,50

6.708,00

La Caixa

4.000,00

Diputació de Barcelona

8.000,00

Diputació "Projecte Vitamina"

2.272,29

1.381,96

858,94

2.459,50

1.652,41

Hacienda Pública, deutora per
subvencions concedides:

Institut Català de la Dona
Hacienda Pública, acreedora per
retencions practicades:
Seguridad social

225,00

b) Situació fiscal.
D’acord amb la legislació vigent, les liquidacions d’impostos no es poden considerar definitives fins que no han estat
inspeccionades per les autoritats fiscals o transcorregut el termini de prescripció de quatre anys.
L’ Entitat té oberts a inspecció per part de les autoritats fiscals tots els impostos corresponents als anys no prescrits. El
Consell Rector de la Cooperativa considera que no existeixen contingències fiscals que puguin alterar significativament el
passiu de la Cooperativa.
c) Impost sobre Societats.
La Fundació té la obligació de presentar anualment la declaració a efectes de l’Impost de Societats. Els beneficis
determinats conforme a la legislació fiscal estan sotmesos a un gravamen del 10% sobre la base imposable. De la quota
resultant poden aplicant-se certes deduccions.
A continuació, s’inclou una conciliació entre el resultat comptable de l’exercici finalitzat a 31 de desembre de 2015 i la base
imposable del mateix exercici:

Data: 31-03-2016
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Compte de Resultats
Exercici 2015
Disminucions

Augments
Saldo d'ingressos i despeses de
l'exercici
Impost sobre Societats
Diferències permanents
Diferències temporaries

135.338,21

Resultat

4.891,35

-4.891,35

130.446,86

0,00
4.891,35
0,00

d) Informació a subministrar en el compliment del RD 1270/2003, de 10 d’octubre, pel que s’aprova el
Reglament per a l’aplicació del règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius
fiscals al mecenatge.
a. Identificació de les rendes exemptes i no exemptes.
Totes les rendes de l’entitat estan exemptes de l’impost sobre Societats.
Llei 49/2002

Ingressos

Depeses

Renda obtinguda

INGRESSOS
Donacions
Subvencions
Cursos Formació
Organització congrés

Número

Lletra

2015

6.1
6.1
7.7
7.8

a)
c)

67.679,68
36.596,08
26.171,10
0,00
130.446,86

TOTAL

2014

2015

80.320,94
0,00
15.954,00
0,00
25.834,93 25.239,17
741,90
11.524,08
122.851,77 36.763,25

2014

2015

2014

0,00
0,00
30.762,91
23.289,99
54.052,90

67.679,68
36.596,08
931,93
-11.524,08
93.683,61

80.320,94
15.954,00
-4.927,98
-22.548,09
68.798,87

b. Identificació dels ingressos, despeses i inversions de cada activitat o projecte, en compliment de
les finalitats estatutàries.

INGRESSOS

INGRESSOS

Promoció de la Carta de la Pau
TOTAL

2015

2014

130.446,86

122.851,77

130.446,86

122.851,77

Depeses
AJUTS

Data: 31-03-2016

PERSONAL

ALTRES DESPESES

TOTAL

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

14.145,68
14.145,68

4.865,18
4.865,18

82.729,51
82.729,51

75.420,92
75.420,92

38.463,02
38.463,02

40.000,44
40.000,44

135.338,21
135.338,21

120.286,54
120.286,54
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c. Rendes de l’article 3.2 de la Llei 49/2002 i destí de les mateixes.

TIPUS INGRÉS

RENDA OBTINGUDA

2015

2014

Promoció de la
Carta de la Pau

90.336,19

66.233,64

TOTAL

90.336,19

66.233,64

PERCENTATGE DESTINAT DE LES RENDES OBTINGUDES A FINALITATS
PROPIES DE L'ENTITAT

96,43%

96,27%

Donacions
Subvencions
Cursos Formació
Organització congrés
TOTAL

2015

2014

67.679,68
36.596,08
931,93
-11.524,08
93.683,61

80.320,94
15.954,00
-4.927,98
-22.548,09
68.798,87

DESTÍ DE LES RENDES

d. Remuneracions pendents del Patronat de l’Entitat.
Els membres del patronat no són retribuïts pel mer exercici del seu càrrec, sense perjudici del seu dret
de ser compensats per les despeses acreditades per al compliment de la seva funció. Ara bé, aquells
membres que mantenen relacions laborals amb l'Entitat han rebut un import total en concepte de sous i
salaris pel seu treball de 19.283,96 €.
e. Percentatge de participació de l’entitat en societats mercantils.
L’entitat no té participacions en societats mercantils.
f.

Retribucions rebudes pels administradors que representen l’entitat en les societats mercantils en
que participen.
No correspon.

g. Convenis de col·laboració empresarial.
No correspon.
h. Activitats prioritàries de mecenatge.
No correspon.
i.

Previsió estatutària relativa a la destinació del patrimoni en cas de dissolució.
L’article 20 dels Estatuts diu així:
“Destí dels béns”
Si arribada l’extinció de la Fundació, hi hagués béns sobrants, després d’haver satisfet les obligacions
pendents, el Patronat i les persones liquidadores que es nomenin o, si escau, el Protectorat, els lliurarà a
institucions no lucratives que realitzin activitats educatives, assistencials, socials o culturals semblants a
les que constitueixen la finalitat fundacional, i que els sigui d’aplicació el règim fiscal establert en el Títol
II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels
incentius fiscals al mecenatge, prèvia autorització del Protectorat.”

Data: 31-03-2016

Pàgina 13

MEMÒRIA
Empresa: FUNDACIÓ CARTA DE LA PAU DIRIGIDA A L’ONU
C.I.F.
: G62816889
Nº D’INSCRIPCIÓ: 1656

Exercici: 2015

15. APLICACIÓ D’ ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS ESTATUTARIES.

Ingressos
Despeses necessàries
Base de càlcul
70% d'aplicación min. Obligatoria
Aplicació realitzada
%

2012

2013

2014

2015

151.467,22
69.620,24
81.846,98
57.292,89
95.541,01
100,00%

83.343,51
13.604,63
69.738,88
48.817,22
89.090,45
100,00%

122.851,77
54.052,90
68.798,87
48.159,21
66.233,64
96,27%

130.446,86
36.763,25
93.683,61
65.578,53
90.336,19
96,43%

TOTAL INGRESSOS
2015

2014

Despeses necessàries per l'obtenció d'aquests ingressos

130.446,86

122.851,77

Organització congrés i formació

-36.763,25

-54.052,90

Aprovisionaments
Despeses de personal
Altres despeses

-12.462,97
-24.300,28

-8.590,00
-32.000,00
-13.462,90

93.683,61
65.578,53

68.798,87
48.159,21

Promoció de la Carta de la Pau

-90.336,19

-66.233,64

Ajuts concedits a entitats i particulars
Despeses de personal
Altres despeses

-14.145,68
-48.691,85
-27.498,66

-4.865,18
-43.420,92
-17.947,54

-90.336,19
96,43%

-66.233,64
96,27%

Rendes obtingudes
Rendes a aplicar … (70%)
Despeses d'aplicació a les finalitats:

Inversions d'aplicació a les finalitats
Rendes Aplicades:
% Rendes Aplicades:
Excedent "Rendes a aplicar" vs " Rendes aplicades"

Data: 31-03-2016

Pàgina 14

MEMÒRIA
Empresa: FUNDACIÓ CARTA DE LA PAU DIRIGIDA A L’ONU
C.I.F.
: G62816889
Nº D’INSCRIPCIÓ: 1656
16. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES

Exercici: 2015

La Fundació no ha realitzat operacions amb parts vinculades.

17. ALTRE INFORMACIO.
a) Nombre mig de personal.
El número mig de personal distribuït per categories de l’Entitat durant l’exercici ha estat el següent:
Nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l'exercici, per categories

Personal administratiu
TOTAL

Exercici 2015

Exercici 2014

3,73
3,73

3,43
3,43

b) Periodificacions a curt termini.
L’import de les periodificacions a curt termini correspon a despeses anticipades que es traspassaran a resultat seguint els
criteris de les normes de registre i valoració, i tindrà en compte el desenvolupament de l’activitat.

c) Altre informació
El Patronat de la fundació CARTA DE LA PAU DIRIGIDA A L’ONU, amb data 10 de juny de 2016 i en compliment de la
legislació vigent, formulen i aproven els presents comptes anuals de l’exercici comprès entre l’1 de gener de 2015 i el 31 de
desembre de 2015, els quals venen constituïts per:
Jordi Cussó
President
Francesc Torralba
Vicepresident
Maria Viñas
Secretaria
David Martinez
Tresorer
Gemma Manau
Vocal
Data: 31-03-2016
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Begoña Roman
Vocal
Ulrich Franken
Vocal
Teresa Alsina
Vocal
Ivan Pera
Vocal

Data: 31-03-2016
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