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INTRODUCCIÓ

El DECRET 259/2008, de 23 de desembre va aprovar el Pla de comptabilitat de les
fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.
La Memòria, segons s’expressa en el capítol corresponent als comptes anuals del
referit Pla, completa, amplia i comenta la informació inclosa en els altres documents
que integren els comptes anuals. Indica que es formula tenint en compte que:
1. El model recull la informació mínima a omplir; no obstant això, en aquells casos
en què la informació que es sol·licita no sigui significativa no s'han de
complimentar els apartats corresponents.
2. Caldrà indicar qualsevol altra informació no inclosa en el model de la Memòria
que sigui necessària per a permetre el coneixement de la situació i activitat de
l'entitat en l'exercici i per facilitar la comprensió dels comptes anuals objecte de
presentació, amb la finalitat que aquests comptes reflecteixin la imatge fidel del
patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l'entitat; en particular, s'hi ha
d'incloure dades qualitatives corresponents a la situació de l'exercici anterior quan
això sigui significatiu. Addicionalment, en la Memòria s'hi ha d'incorporar
qualsevol informació que altres normatives exigeixin incloure en aquest document
dels comptes anuals.
3. La informació quantitativa requerida en la Memòria s'ha de referir a l'exercici
al qual corresponen els comptes anuals, així com a l'exercici anterior del que
s'ofereix informació comparativa, llevat que específicament una norma comptable
indiqui el contrari.
4. Allò establert en la Memòria en relació amb les entitats associades s'ha
d'entendre també referit a les entitats multigrup.
5. Allò establert en la nota 4 de la Memòria NORMES DE REGISTRE I
VALORACIÓ s'ha d'adaptar per a la seva presentació, en tot cas, de manera
sintètica i d'acord a l'exigència de claredat.
Aquest MODEL de Memòria segons el Pla de Comptes d'entitats subjectes a
legislació catalana que presentem, ha estat elaborat per un grup d’economistes
vinculats a l’ACCID, membres de la Comissió d’Entitats No Lucratives del Col·legi
de Censors Jurats de Comptes a partir de casos reals.
Hem de manifestar que no és possible -ni ha estat la intenció- de fer una Memòria
homòloga que serveixi per a totes les entitats, a causa de la naturalesa tant variada
com la existent en el sector no lucratiu; tant o més que en el sector privat, atesa
l'activitat, el subsector, la forma jurídica... Malgrat tot, creiem que el MODEL pot
ser un instrument útil si l'usuari es situa en el seu cas particular, i si es consideren
els punts que l’integren tan sols com a exemples.
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En efecte, cal dir que la explicació de cada un dels punts de la Memòria que fa el
Pla és força explícit, per aquest motiu nosaltres els hem reproduït pràcticament de
manera íntegra. Aquesta explicació la presentem utilitzant el color vermell. A
continuació hem redactat un exemple il·lustratiu de redactat per a cada nota, tenint
en compte, com dèiem, que cal adaptar-lo a la forma jurídica i a l’activitat de cada
entitat usuària.
Finalment advertim que hem optat per fer servir la paraula Entitat independentment
de la forma jurídica de Fundació o Associació, tret d’alguns casos concrets.
Barcelona, octubre del 2016.
Abad, Joan A.
Busquet, Ferran
Enrique, Montse
González, Juan J.
Coll, Emili
Miró, Joan
Quevedo, Nuria
Solaní, Antoni
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MODEL DE MEMÒRIA
1.

Activitat de l’entitat

Descripció específica de:
Finalitats segons els estatuts, les activitats desenvolupades durant l’exercici i la forma
com es gestionen.
Els ajuts atorgats, amb identificació concreta, en el cas de les persones jurídiques, dels
receptors. Criteris i forma d’assegurar que satisfan l’interès general i que incorporen la
perspectiva de gènere i de les dones en el seu atorgament.
Els convenis de col·laboració subscrits amb altres Entitats, indicant l’impacte monetari i
els drets i obligacions que se’n deriven per a l’Entitat o l’Entitat, i concretant de quina
manera el compliment de cada conveni coadjuva al millor compliment de les finalitats
estatutàries.
Les persones usuàries o beneficiàries de les activitats descrites, tot indicant els criteris
utilitzats per a la seva selecció, desglossant la informació per sexes i detallant l’impacte
diferenciat d’aquestes activitats sobre homes i dones. En el cas d’ajuts, cal informar de la
publicitat de la seva convocatòria i del seu resultat.
Les accions dutes a terme per promoure condicions d’igualtat de tracte i d’oportunitats
entre dones i homes durant l’any.
XXXXXX és una organització no governamental, sense afany de lucre, constituïda
com Associació/Fundació (el que calgui) amb personalitat jurídica pròpia, que es
regeix pel Títol III del Codi Civil de Catalunya, -Associacions i Fundacions- i està
inscrita en el Registre ...... de la Generalitat de Catalunya. El seu domicili social és
a xxxx carrer xxxxx, essent el seu NIF xxxxxxxxx.
Fou fundada el xxxx. La seva activitat principal, tal i com consta en l'article 9è dels
seus Estatuts, és:
 En els països en desenvolupament, realitzar accions de desenvolupament, en
diàleg d’igualtat amb organitzacions o institucions locals.
 Realitzar accions d’ajut humanitari en aquells països on es troba present i ja
està compromesa amb projectes de desenvolupament.
 Desenvolupar i publicar estudis i investigacions sobre temes relacionats amb
la salut i el desenvolupament.
 Elaborar i difondre material educatiu i sanitari.
 Intensificar els contactes amb les ONG del Sud, en diàleg d’igualtat amb les
mateixes, així com fomentar la cooperació Sud-Sud.
 Participar amb institucions de formació, investigació i estudi sobre els
problemes sanitaris i, en general, sobre els problemes del desenvolupament.
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 Col·laborar per augmentar i millorar la cooperació internacional al
desenvolupament i l’ajut humanitari, així com realitzar accions comuns amb
altres Organitzacions del Nord i del Sud (nacionals i internacionals,
governamentals i no governamentals) que tinguin finalitats similars, i
especialment amb xxxxxxx, així com participar en xarxes tant del Sud com
del Nord.
 Realitzar campanyes, publicacions, activitats d’Educació per al
Desenvolupament i altres activitats orientades a la presa de consciència per
part de l’opinió pública sobre la situació de pobresa i injustícia en què viu la
major part de la humanitat.
 La creació de beques de formació per a persones candidates a ser cooperants
sanitaris i el seguiment mitjançant tutories de les mateixes.
 Desenvolupar activitats de captació de fons per assolir les finalitats de
l’Entitat.
Els programes i projectes que realitza l'Entitat estan destinats a les persones que
habiten les comunitats del Sud amb les que col·laborem, essent per tant, aquestes
persones les beneficiàries directes del nostre suport.
L'Entitat compta a la data de tancament de l'exercici amb un total de xxx persones
associades, de les quals xxx són dones i xxx homes.
Els comptes anuals de l'Entitat es dipositen en el registre corresponent del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

2.

Bases de presentació dels comptes anuals

2.1.

Imatge fidel

Fer una declaració explícita que els comptes anuals reflecteixen la imatge fidel del
patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l'entitat, així com la veracitat dels
fluxos incorporats en l'estat de fluxos d'efectiu.
Els comptes anuals mostren la imatge fidel de la situació econòmica, patrimonial i
financera de l’Entitat, així com dels resultats de les seves operacions i dels canvis en
el patrimoni net i fluxos d’efectiu corresponents a l’exercici 201X, així com del grau
de compliment de les seves activitats, de conformitat amb les disposicions legals en
vigor i amb els aclariments que es contenen en la present Memòria. Els comptes
anuals s’han obtingut a partir dels registres comptables de l’Entitat, efectuats
d’acord amb el Pla de comptabilitat de les fundacions i associacions subjectes a la
legislació de la Generalitat de Catalunya, i tenint en compte la resta de normativa
aplicable. Seran sotmesos a l'aprovació de l'Assemblea General Ordinària,
conforme determinen els Estatuts de l’Entitat. La Junta Directiva de l’Entitat o el
Patronat de la Fundació (quan calgui) estima que seran aprovats per aquest òrgan
Social sense cap modificació
O bé, en cas de ser ja aprovats per l’Assemblea de socis/es d’una Associació:
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Aquests comptes anuals van a ser sotmesos a l'aprovació de l'Assemblea General
Ordinària de l’Entitat

Cal explicar tanmateix:
 Raons excepcionals per les quals, per a mostrar la imatge fidel, no s’han aplicat
les disposicions legals en matèria comptable, amb indicació de la disposició legal
no aplicada, i influència qualitativa i quantitativa per a cada exercici per al qual
es presenta informació d’aquesta manera d’actuar sobre el patrimoni, la situació
financera i els resultats de l’Entitat.

També les informacions complementàries, amb indicació de la seva ubicació en
la Memòria, que calgui incloure quan l’aplicació de les disposicions legals no
sigui suficient per presentar la imatge fidel.

2.2.

Principis comptables no obligatoris aplicats

Indicar-los, si és el cas

2.3.

Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa

a) Sens perjudici del que s'indica en cada nota específica, en aquest apartat s'ha d'informar
sobre els supòsits clau sobre el futur, així com altres dades rellevants sobre l'estimació de
la incertesa en la data de tancament de l'exercici, sempre que portin associat un risc
important que pugui suposar canvis significatius en el valor dels actius o dels passius en
l'exercici següent. Respecte d'aquests actius i passius, s'ha d'incloure informació sobre la
seva naturalesa i el seu valor comptable en la data de tancament.
b) S'ha d'indicar la naturalesa i l'import de qualsevol canvi en una estimació comptable
que sigui significatiu i que afecti a l'exercici actual o que s'espera que pugui afectar als
exercicis futurs. Quan no sigui possible realitzar una estimació de l'efecte en exercicis
futurs, aquest fet s'ha d'indicar.
c) Quan l'òrgan de govern sigui conscient de l'existència d'incerteses importants, relatives
a fets o condicions que puguin aportar dubtes significatius sobre la possibilitat que l'entitat
segueixi funcionant normalment, les ha de detallar en aquest apartat. En el cas que els
comptes anuals no s'elaborin d'acord amb el principi d'entitat en funcionament, aquest fet
s'ha de revelar de forma explícita, així com les raons per les quals l'entitat no pugui ser
considerada com una entitat en funcionament.
A la data del tancament del exercici no existeixen incerteses ni riscos importants que
puguin suposar canvis significatius en el valor dels actius o passius de l’Entitat en
l’exercici següent.
O bé:
L’Entitat presenta pèrdues acumulades, degut a la situació econòmica actual, que
ha significat una reducció continuada dels projectes i accions d’assistència social per
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part de les institucions públiques. No obstant això, els comptes anuals s'han
presentat sobre la base d'empresa en funcionament, en atenció al pla de reducció
de costos que s’ha portat a terme durant els exercicis 201X-2 i 201X-1, i a les
mesures implantades durant l’exercici 201X per millorar la situació financeropatrimonial de l'Entitat, i mantenir les seves finalitats estatutàries.
Las principals mesures aplicades durant els exercicis 201X-2 i 201X-1 tal com
s’informava als comptes anuals dels exercicis anteriors han estat, de forma resumida
les següents: (indicar-les)
Las mesures aplicades d’ençà l’exercici 201X-2 fins al 201X ja han aconseguit una
reducció considerable de les pèrdues tot i que s’han vist castigades per la disminució
de la xifra de negocis i la situació econòmica global, que es tradueix en una reducció
molt significativa de les subvencions públiques a projectes socials. Seguint aquesta
línia, i aplicant les noves mesures sorgides del diagnòstic fet a l’Entitat i que
s’aplicaran a partir del 201X+1, l’Entitat preveu assolir l’equilibri d’ingressos i
despeses en els propers exercicis.
En el cas que els comptes anuals no s’elaborin d’acord amb el principi d’Entitat en
funcionament, aquest fet s’ha de revelar de forma explícita, així com les raons per les
quals l’Entitat no pugui ser considerada com una Entitat en funcionament.

2.4.

Comparació de la informació

Aquest apartat ha d'incorporar la informació següent:
a) Raons excepcionals que justifiquen la modificació de l'estructura del balanç, del
compte de resultats, de l'estat de canvis en el patrimoni net i de l'estat de fluxos d'efectiu
de l'exercici anterior.
b) Explicació de les causes que impedeixen la comparació dels comptes anuals de
l'exercici amb els del precedent.
c) Explicació de l'adaptació dels imports de l'exercici precedent per facilitar-ne la
comparació i, en cas contrari, de les raons excepcionals que impossibiliten efectuar
aquesta adaptació.
Juntament amb les xifres de l’exercici 201X es presenten les corresponents a
l’exercici precedent, les quals es van elaborar atenent als mateixos criteris
comptables i normes de valoració.
O bé:
Juntament amb les xifres de l’exercici 201X es presenten les corresponents a
l’exercici precedent, les quals es van elaborar atenent als mateixos criteris
comptables i normes de valoració, tret de:(detallar)
Cal indicar la naturalesa i l’import de qualsevol canvi en una estimació comptable que
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sigui significatiu i que afecti a l’exercici actual o que s’espera que pugui afectar als
exercicis futurs. Quan no sigui possible realitzar una estimació de l’efecte en exercicis
futurs, s’ha d’indicar.

2.5.

Agrupació de partides

Aquest apartat ha d'informar del desglossament de les partides que han estat objecte
d'agrupació al balanç, al compte de resultats, a l'estat de canvis en el patrimoni net o a
l'estat de fluxos d'efectiu.
No cal presentar la informació anterior si la desagregació esmentada figura en altres
apartats de la Memòria.
No s’han agrupat elements del Balanç de Situació ni del Compte de Pèrdues i
Guanys, ni a l’Estat de Canvis en el Patrimoni Net ni el Estat de Fluxos d’Efectiu de
manera diferent a les estructures establertes en els Models formals aplicats.

2.6.

Elements recollits en diverses partides

Identificació dels elements patrimonials, amb el seu import, que estiguin registrats en
dues o més partides del balanç, amb indicació d'aquestes partides i de l'import inclòs en
cadascuna
No s’han separat elements del Balanç de Situació de manera diferent a les
estructures establertes en els models formals aplicats.

2.7.

Canvis en criteris comptables

Explicació detallada dels ajustaments per canvis en criteris comptables realitzats durant
l'exercici. En particular, s'ha d'informar sobre:
a) Naturalesa i descripció del canvi produït i les raons per les quals el canvi permet
una informació més fiable i rellevant.
b) Import de la correcció per a cadascuna de les partides que corresponguin dels
documents que integren els comptes anuals, afectades en cadascun dels exercicis
presentats a efectes comparatius, i
c) Si l'aplicació retroactiva és impracticable, s'ha d'informar d'aquest fet, de les
circumstàncies que l'expliquen i des de quan s'ha aplicat el canvi en el criteri
comptable.
Quan el canvi de criteri sigui degut a l'aplicació d'una nova norma, s'ha d'indicar i s'ha
d'informar del seu efecte sobre exercicis futurs.
No cal incloure informació comparativa en aquest apartat.
Durant l’exercici 201X no hi ha hagut canvis en els criteris comptables aplicats per
a la comptabilització de les operacions i activitats dutes a terme per l’Entitat
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2.8.

Correcció d’errors

No és necessari incloure informació comparativa en aquest apartat.
Durant l’exercici 201X no s’ha hagut d’efectuar correccions d’errors.
O bé:
Durant l’exercici 201X s’ha efectuat la correcció d’uns errors comptables que hi
havia en els comptes anuals del exercici 201X-1 i s’han ajustat les xifres amb
caràcter retroactiu, per la qual cosa les xifres comparatives de l’exercici 201X-1
difereixen de les contingudes en els comptes anuals aprovats en els següents aspectes:

3.

Aplicació de l’excedent

L’òrgan de govern de l’Entitat proposa la següent aplicació de l’excedent de
l’exercici:

Bases de repartiment
Excedent de l’exercici
Reserves
Romanent
Excedents pend. d’aplicació en activitats estatutàries
Total base de repartiment = Total distribució
Aplicació a

Exercici
201X

Exercici 20x1

Exercici
201X

Exercici 20x1

Fons dotacional / Fons social
Fons especials (1)
Reserves
Romanent
Excedents negatius a compensar en exercicis
posteriors
Compensació d’excedents negatius d’exercicis
anteriors
Excedents pend. d’aplicació en activitats estatutàries
Total distribució = Total base de repartiment
(1) Es proposa destinar aquest import al fons especial...(naturalesa)...d’acord
amb la normativa aplicable i amb el títol de constitució del fons i seguint els
següents criteris:
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Indicar-los

4.

Normes de registre i valoració

S'han d'indicar els criteris comptables aplicats en relació amb les partides següents:
Consideració especial de les Despeses de prospecció concepció de Projectes
Les despeses produïdes amb anterioritat a l' inici de l'execució dels Projectes es
valoren al seu preu d'adquisició o producció, afectant-se al projecte que
correspongui en el supòsit que el mateix es porti a terme, o carregant el seu import
al Compte de Resultats en el supòsit que el projecte no s'hagi realitzat

4.1. Immobilitzat intangible
Els criteris utilitzats de capitalització o activació, amortització i correccions valoratives
per deteriorament. Justificació de les circumstàncies que han portat a qualificar com a
indefinida la vida útil d'un immobilitzat intangible. Cal precisar els criteris de
comptabilització dels drets sobre béns cedits en ús gratuïtament. En particular, s'ha
d'indicar de forma detallada el criteri de valoració seguit per a calcular el valor
recuperable dels immobilitzats intangibles amb vida útil indefinida.
Els elements de l’immobilitzat intangible es valoren al cost o preu d’adquisició. Amb
posterioritat al seu reconeixement inicial, els elements es valoren pel seu cost menys
l’amortització acumulada i, en el seu cas, l’import acumulat de les correccions
valoratives per deteriorament reconegudes.
S’aplica una amortització lineal basant-se en la vida útil estimada dels respectius
béns, d’acord amb els percentatges següents:
Patents, llicències, marques i similars
Aplicacions informàtiques:

20 %
25%

El dret sobre la cessió en ús gratuïta dels locals on l’Entitat desenvolupa part de la
seva activitat es reflecteix en el Balanç pel valor que es va atribuir en el moment de
la concessió, menys la corresponent amortització acumulada, i s’amortitza i registra
el corresponent ingrés en funció de la durada de la durada i per un període igual a
la vida útil en els casos en els que la durada sigui superior o indeterminada. En els
casos en que la durada és d’un any, es reconeix una despesa per arrendament i un
ingrés com a subvenció o donació al compte de pèrdues i guanys per la millor
estimació possible del dret cedit.
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4.2. Béns integrants del patrimoni cultural
Indicar els criteris sobre valoració, les correccions valoratives per deteriorament i la seva
reversió, la comptabilització de costos que impliquin un major valor d'aquests béns i la
determinació del cost dels treballs efectuats per l'entitat per als béns integrants del
patrimoni cultural.
Els bens integrants del patrimoni cultural es valoren inicialment pel seu preu
d’adquisició, i s’efectuen, quan pertoqui, les corresponents correccions valoratives
per deteriorament. Aquests béns no s’amortitzen.
S’inclouen en el preu d’adquisició les despeses de condicionament, d’acord amb les
característiques originals, i no formen part del patrimoni cultural les instal·lacions
i els elements diferents dels consubstancials que formin part d’aquests o del seu
guarniment, encara que tinguin caràcter de permanència.
En la determinació de l’import dels béns del patrimoni cultural s’ha tingut en
compte la incidència dels costos relacionats amb grans reparacions. En aquest sentit,
l’import d’aquests costos s’amortitza durant el període que passi fins a la gran
reparació.
Si aquests costos no s’especifiquen en l’adquisició, s’utilitza el preu actual de mercat
d’una reparació similar. Quan es realitza la gran reparació, el cost es reconeix en el
valor comptable del bé com una substitució, sempre que es compleixin les condicions
per al seu reconeixement. Així mateix, es dona de baixa qualsevol import associat a
la reparació que pogués romandre en el valor comptable del bé.

4.3. Immobilitzat material
Indicar els criteris sobre amortització, correccions valoratives per deteriorament i la seva
reversió, capitalització de despeses financeres, costos d'ampliació, modernització i
millores, costos de desmantellament o retirada, així com els costos de rehabilitació del
lloc on s'ubica un actiu i els criteris sobre la determinació del cost dels treballs efectuats
per l'entitat per al seu immobilitzat.
L’ immobilitzat material està valorat al cost d’adquisició o producció, que inclou les
despeses addicionals que es produeixen fins la posada en funcionament del bé; no
s’inclouen les despeses financeres. Els impostos indirectes que graven els elements
de l’Immobilitzat material s’inclouen en el preu d’adquisició si no son recuperables
directament de la Hisenda Pública. Amb posterioritat es valora pel cost d’adquisició
menys l’amortització acumulada i l’import acumulat de les correccions valoratives
per deteriorament reconegudes.
Les despeses per reparació i manteniment que no suposen un increment de la vida
útil, es registren com a despesa de l’exercici. Els costos d’ampliació, modernització,
millores o allargament de la vida útil dels béns, es comptabilitzen com a més cost
dels corresponents béns sempre que sigui possible estimar el valor comptable dels
elements que es donin de baixa al haver estat substituïts per un altre
11
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La dotació anual a la amortització es calcula pel mètode lineal en funció de la vida
útil estimada dels diferents bens, tenint en compte la depreciació que sofreixen pel
seu funcionament. Els coeficients anuals que s’apliquen son els següents:
Terrenys
Obres i construccions
Utillatge
Mobiliari
Equips Informàtics
Elements de transport
Altre immobilitzat

0%
3,3%-20%
10% - 20%
20%
25%
20%
20%

Un element d'immobilitzat material es dóna de baixa en llibres en el moment en que
té lloc, o no s’espera obtenir beneficis o rendiments econòmics futurs pel seu ús, en
l’alienació o disposició per altra via.
Al tancament de l'exercici, l’Entitat avalua si existeixen indicis de deteriorament
del valor d'un element de l'immobilitzat material o d'alguna unitat generadora
d'efectiu, en aquest cas, s'estimen els imports recuperables i s'efectuen les
correccions valoratives necessàries.
S'entén que existeix una pèrdua per deteriorament del valor d'un element de
l'immobilitzat material quan el seu valor comptable supera l’import recuperable,
entès aquest com el major import entre el valor raonable menys els costos de venda
i el valor en ús.
Les correccions valoratives per deteriorament es reconeixen com una despesa en el
compte de pèrdues i guanys.
Les pèrdues per deteriorament reconegudes en un actiu material en exercicis
anteriors són revertides quan es produeix un canvi en les estimacions sobre el seu
import recuperable augmentant el valor de l'actiu amb abonament a resultats amb
el límit del valor en llibres que l'actiu hagués tingut de no haver-se realitzat el
deteriorament.

4.4. Inversions immobiliàries
S'ha d'assenyalar el criteri per a qualificar els terrenys i construccions com a inversions
immobiliàries, especificant per a aquestes inversions els criteris assenyalats en l'apartat
anterior.
Es valoren al cost d’adquisició, que inclou les despeses addicionals que es produeixen
fins la posada en funcionament del bé; no s’inclouen les despeses financeres. Amb
posterioritat es valoren pel cost d’adquisició menys l’amortització acumulada i
l’import acumulat de les correccions valoratives per deteriorament reconegudes.
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Les despeses per reparació i manteniment que no suposen un increment de la vida
útil, es registren com a despesa de l’exercici. Els costos d’ampliació, modernització,
millores o allargament de la vida útil dels béns, es comptabilitzen com a més cost
dels corresponents béns.
La dotació anual a la amortització es calcula pel mètode lineal en funció de la vida
útil estimada dels diferents bens i els coeficients anuals que s’apliquen son els
següents:
Terrenys
Obres i construccions

0%
3,3%-20%

Les Inversions Immobiliàries corresponen als terrenys i construccions que no
s’utilitzen per la activitat de l’Entitat. Es valoren seguint el mateix criteri que
l’Immobilitzat material.

4.5. Arrendaments
Indicar els criteris de comptabilització de contractes d'arrendament financer i operacions
de naturalesa similar.
Els arrendaments es classifiquen com a financers sempre que, de les condicions
d’aquests, es dedueixi que es transfereixen tots els riscos i beneficis inherents a la
propietat de l’actiu objecte del contracte. La resta d’arrendaments es classifiquen
com arrendaments operatius.
Registre de l’arrendament Financer:
En el moment inicial es registra un actiu d'acord amb la seva naturalesa i un passiu
financer pel valor raonable de l'actiu arrendat. Les despeses directes inicials
inherents a l'operació es consideren com a més valor de l'actiu. La càrrega financera
total es distribueix al llarg del termini d'arrendament i s'imputa al compte de
pèrdues i guanys aplicant el mètode del tipus d'interès efectiu.
Registre de l’arrendament Operatiu:
En aquest cas, les despeses derivades dels acords es consideren despeses de l’exercici
a mida que es meriten, i s’imputen en el compte de pèrdues i guanys.

4.6. Permutes
Indicar el criteri seguit i la justificació de la seva aplicació, en particular, les
circumstàncies que han portat a qualificar una permuta com de caràcter comercial.
La Entitat entén que es tracta de una permuta comercial quan es rep a canvi un
actiu no monetari o una combinació d’aquests amb actius monetaris; quan la
configuració dels fluxos d’efectiu de l’Immobilitzat rebut difereix de la configuració
13
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dels fluxos d’efectiu lliurats o quan el valor actual dels fluxos d’efectiu de les
activitats de l’entitat afectades per la permuta queda modificat com a conseqüència
de l’operació, sempre que aquesta sigui significativa.
La permuta de caràcter comercial es valora pel valor raonable de l’actiu lliurat més
les contrapartides monetàries lliurades a canvi, excepte quan es disposa d’una
evidència més clara de l’actiu rebut i amb el límit d’aquest. Les diferències de
valoració que poguessin sorgir de donar de baixa l’element lliurat a canvi, es
reconeixen en el compte de resultats.
Quan la permuta no té caràcter comercial o quan no es pot obtenir una estimació
fiable del valor raonable dels elements que intervenen en l’operació, l’Immobilitzat
material rebut es valora pel valor comptable del bé lliurat més, si s’escau, les
contrapartides monetàries que s’han lliurat a canvi, amb el límit, quan estigui
disponible, del valor raonable de l’immobilitzat rebut si aquest és menor.

4.7. Instruments financers
S'ha d'indicar:
a) Criteris emprats per a la qualificació i valoració de les diferents categories d'actius
financers i passius financers, així com per al reconeixement de canvis de valor raonable.
b) Els criteris aplicats per a determinar l'existència d'evidència objectiva de
deteriorament, així com el registre de la correcció de valor i la seva reversió i la baixa
definitiva d'actius financers deteriorats. En particular, s'han de destacar els criteris
utilitzats per a calcular les correccions valoratives relatives als deutors per activitats i
altres comptes a cobrar. Així mateix, s'han d'indicar els criteris comptables aplicats als
actius financers les condicions dels quals hagin estat renegociades i que, d'altra manera,
estarien vençuts o deteriorats.
c) Criteris emprats per al registre de la baixa d'actius financers i passius financers.
d) Contractes de garanties financeres; indicant el criteri seguit tant en la valoració inicial
com posterior.
e) Inversions en entitats del grup, multigrup i associades; s'ha d'informar sobre el criteri
seguit en la valoració d'aquestes inversions, així com l'aplicat per a registrar les
correccions valoratives per deteriorament.
f) Els criteris emprats en la determinació dels ingressos o despeses provinents de les
diferents categories d'instruments financers: interessos, primes o descomptes, dividends,
etc.

4.8. Cobertures comptables
Criteris de valoració aplicats en les operacions de cobertura, distingint entre les de valor
raonable i de fluxos d'efectiu.
Les operacions de cobertura es classifiquen en les categories següents:
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a) Cobertures de valor raonable.
Cobreix l’exposició als canvis en el valor raonable d’actius o passius reconeguts
o de compromisos en ferm no reconeguts encara.
Es reconeixen en el compte de resultats els canvis de valor de l’instrument de
cobertura i de la partida coberta atribuïbles al risc cobert.
b) Cobertures del fluxos d’efectiu.
Cobreix l’exposició a la variació dels fluxos d’efectiu que s’atribueixi a un risc
concreta associat a actius o passius reconeguts o a una transacció prevista
altament probable, sempre que pugui afectar al compte de resultats.
La part del guany o la pèrdua de l’instrument de cobertura que s’hagi
determinat com cobertura eficaç, es reconeix transitòriament en el patrimoni
net i s’imputa al compte de resultats en l’exercici en que l’operació coberta
prevista afecti al resultat, excepte que la transacció consisteixi en l’adquisició
d’un actiu, en aquest cas els imports registrats en el patrimoni net s’inclouen en
el cost de l’actiu o passiu quan sigui adquirit o assumit.
Els instruments de cobertura es valoren i registren d’acord amb la seva naturalesa
en la mesura en què no siguin, o deixin de ser, cobertures eficaces.

4.9. Existències
Indicar els criteris de valoració i, en particular, precisant els seguits sobre correccions
valoratives per deteriorament i capitalització de despeses financeres.
Les existències es valoren a preu d’adquisició o el seu valor net realitzable, el que
sigui inferior dels dos. Quan aquest últim es inferior, s’efectuen correccions
valoratives. Si les circumstàncies que han produït la correcció deixen d’existir,
l’import de la correcció es reverteix i es reconeix com a ingrés al compte de resultats.

4.10. Transaccions en moneda estrangera
Indicar els criteris de valoració de les transaccions en moneda estrangera i criteris
d'imputació de les diferències de canvi.
La Moneda funcional de l’Entitat es l’Euro. Les transaccions en moneda estrangera
s’han convertit a la moneda funcional aplicant el tipus de canvi vigent a la data de
la transacció.
Les diferencies que s’han produït en la liquidació d’aquestes transaccions i en
l’aplicació del tipus de canvi al tancament als saldos pendents a 31 de desembre,
s’imputen al compte de resultats.
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4.11. Impostos sobre beneficis
Indicant els criteris utilitzats per al registre i valoració d'actius i passius per impost diferit.
L’ Entitat, que està acollida a la Llei 49/2002, està exempta en l’ Impost de Societats
pels resultats obtinguts en l’exercici de les activitats que constitueixen el seu objecte
social o finalitat específica així com pels increments patrimonials derivats tant
d’adquisicions com de transmissions a títol lucratiu, sempre que unes i altres
s’obtinguin o realitzin en compliment del seu objecte o finalitat específica i mentre
compleixi amb la resta de requisits previstos a la Llei
Els resultats obtinguts en l’exercici d’una explotació econòmica restaran gravats al
tipus de 10% i es calcula considerant les diferències existents entre el resultat
comptable i el fiscal (base imposable de l’ Impost) i diferenciant-ne en aquestes, el
caràcter de permanents o de “temporàries” a efectes de determinar l’ Impost sobre
Societats meritat en l’exercici.

4.12. Ingressos i despeses
Indicar els criteris generals aplicats. En particular, en relació amb les prestacions de
serveis realitzades per l'entitat, els criteris utilitzats per a la determinació dels ingressos;
en concret, s'han d'assenyalar els mètodes emprats per a determinar el percentatge de
realització en la prestació de serveis i s'ha d'informar en cas que la seva aplicació no hagi
estat possible.
Els ingressos i despeses es registren comptablement segons el principi de la
meritació, quan es produeix el corrent real dels béns i serveis que els mateixos
representen, amb independència de la data del seu cobrament o pagament.
Els ingressos procedents de la venda de béns i de la prestació de serveis es valoren
pel valor raonable de la contraprestació a rebre i representen els imports a cobrar
pels béns lliurats i els serveis prestats en el marc ordinari de l’activitat, deduïts els
descomptes i impostos.
Els ingressos per prestació de serveis es reconeixen en funció del grau de realització
quan el resultat de la transacció es pot estimar amb fiabilitat.
Els ingressos per interessos es meriten tenint en compte un criteri financer temporal,
en funció de principal pendent de cobrament i el tipus d’interès efectiu aplicable.

4.13. Provisions i contingències
Indicar el criteri de valoració, així com, si s'escau, el tractament de les compensacions a
rebre d'un tercer en el moment de liquidar l'obligació. En particular, en relació amb les
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provisions s'ha de realitzar una descripció general del mètode d'estimació i càlcul de
cadascun dels riscos.
L’Entitat diferencia entre:
Provisions: Saldos creditors que cobreixen obligacions actuals de successos passats,
la cancel·lació dels quals es probable que origini una sortida de recursos, però que
resulten indeterminats quant al seu import o moment de cancel·lació.
Passius contingents: sorgides com a conseqüència de successos passats, la
materialització futura de les quals, està condicionada al fet que ocorri un o mes
esdeveniments futurs independents de la voluntat de l’Entitat.
Els comptes anuals recullen totes les provisions que l’Entitat estima que s’hagin
d’atendre. Els passius contingents no es reconeixen en els comptes anuals, sinó que
s’informa a les notes de la Memòria en la mesura en que no siguin considerats com
a remots
Les provisions es valoren pel valor actual de la millor estimació possible de l’import

4.14. Elements patrimonials de naturalesa mediambiental
a) Criteris de valoració, així com d'imputació a resultats dels imports destinats als fins
mediambientals. En particular, s'ha d'indicar el criteri seguit per a considerar aquests
imports com a despeses de l'exercici o com a major valor de l'actiu corresponent.
b) Descripció del mètode d'estimació i càlcul de les provisions derivades de l'impacte
mediambiental.
Les despeses relacionades amb la minimització de l' impacte mediambiental així com
la protecció i millora del medi ambient, es registren conforme a la aturalesa en el
Compte de Pèrdues i Guanys de l'exercici que es produeixen.
Els actius destinats a les esmentades activitats, es classifiquen en l'epígraf
corresponent de l'immobilitzat material i es valoren pel seu preu d'adquisició o cost
de producció, net de la corresponent amortització acumulada, i, si escau, de l'import
acumulat per les correccions valoratives per deteriorament reconegudes.

4.15. Criteris emprats per al registre i valoració de les despeses de personal
Explicar-los, en particular, els referits a compromisos per pensions.
Les despeses de personal inclouen tots el sous i les obligacions d’ordre social
obligatòries o voluntàries meritades en cada moment.
Els premis d’antiguitat i de jubilació al personal, contemplats al conveni col·lectiu,
estan enregistrats pel passiu meritat a la data de tancament, en base a un càlcul
actuarial realitzat anualment per un expert independent.
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4.16. Subvencions, donacions i llegats
Indicar el criteri emprat per a classificar-los i, si s'escau, per a imputar-los a resultats.
Les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari es valoren pel valor
raonable de l’import concedit, i les de caràcter no monetari o en espècie es valoraran
pel valor raonable del bé rebut.
Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen inicialment
com a ingressos directament imputats al patrimoni net i es reconeixen en el compte
de pèrdues i guanys com a ingressos de la següent manera:
-

Subvencions de capital: S’imputen a resultats en proporció a la amortització
efectuada en el període per als elements adquirits

-

Si es concedeixen per a finançar unes despeses determinades, s’imputen a
ingressos en el període en que es meritin les despeses que financen.

-

Si no tenen una assignació a una finalitat específica, s’imputen com a ingrés
en l’exercici en que es concedeixen.

Es consideren subvencions, donacions o llegats no reintegrable quan existeix un
acord individualitzat de concessió de la subvenció, donació o llegat i s’hagin
complert totes les condicions establertes per a la seva concessió i no existeixen dubtes
raonables sobre el seu cobrament.
Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables es
registraran com a passius de l’Entitat fins que adquireixin la condició de no
reintegrables.

4.17. Negocis conjunts
Indicar els criteris seguits per l'entitat per a integrar en els seus comptes anuals els saldos
corresponents al negoci conjunt en què participi.
L’entitat no té negocis conjunts amb d’altres entitats

4.18. Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades
Explicar-los
Amb caràcter general, les operacions entre parts vinculades, si n’hi ha, es
comptabilitzen en el moment inicial pel seu valor raonable. Si escau, si el preu
acordat difereix del seu valor raonable, la diferència es registra atenent a la realitat
econòmica de l’operació. La valoració posterior es realitza conforme amb el previst
en les corresponents normes
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4.19. Actius no corrents mantinguts per a la venda
S'ha d'indicar els criteris seguits per a qualificar i valorar aquests actius o grups d'elements
com a mantinguts per a la venda, inclosos els passius associats.
Els actius no corrents es classifiquen com a mantinguts per a la venda quan es
considera que el seu valor comptable es recuperarà mitjançant la seva venda i no
amb el seu us continuat.
Es considerarà únicament quan la venda sigui altament probable i està disponible
per a la seva venda en la seva condició actual i previsiblement es realitzarà en un
període superior a un any.
Es valoren per l’import menor entre el seu valor comptable i el seu valor raonable
menys els costos de venda i no s’amortitzen.

5.

Immobilitzat material

1. Anàlisi i justificació del moviment durant l'exercici de cada partida del balanç inclosa
en aquest epígraf i de les seves corresponents amortitzacions acumulades i correccions
valoratives per deteriorament acumulades; indicant el següent:
a) Saldo inicial.
b) Entrades o dotacions, especificant les aportacions no dineràries, així com les que siguin
degudes a ampliacions o millores.
c) Reversió de correccions valoratives per deteriorament.
d) Augments/disminucions per transferències o traspassos altres partides; en particular a
actius no corrents mantinguts per a la venda.
e) Sortides, baixes o reduccions.
f) Correccions valoratives per deteriorament, diferenciant les reconegudes en l'exercici de
les acumulades.
g) Amortitzacions, diferenciant les reconegudes en l'exercici de les acumulades.
h) Saldo final.
2. Informació sobre:
a) Costos estimats de desmantellament, retirada o rehabilitació, inclosos com a major
valor dels actius, especificant les circumstàncies que s'han tingut en compte per a la seva
valoració.
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b) Vides útils o coeficients d'amortització utilitzats per classes d'elements, així com els
mètodes d'amortització emprats, informant de l'amortització de l'exercici i l'acumulada
que correspongui a cada element significatiu d'aquest epígraf.
c) Sempre que tingui incidència significativa en l'exercici present o en exercicis futurs,
s'ha d'informar dels canvis d'estimació que afectin a valors residuals, als costos estimats
de desmantellament, retirada o rehabilitació, vides útils i mètodes d'amortització
d) Característiques de les inversions en immobilitzat material adquirides a entitats del
grup i associades, amb indicació del seu valor comptable, amortització i correccions
valoratives per deteriorament acumulades.
e) Característiques de les inversions en immobilitzat material situades fora del territori de
Catalunya, amb indicació del seu valor comptable, amortització i correccions valoratives
per deteriorament acumulades.
f) Import de les despeses financeres capitalitzades en l'exercici, així com els criteris
seguits per a la seva determinació.
g) Per a cada correcció valorativa per deteriorament de quantia significativa, reconeguda
o revertida durant l'exercici per a un immobilitzat material individual, s'ha d'indicar:
- Naturalesa de l'immobilitzat material.
- Import, successos i circumstàncies que han portat al reconeixement i reversió de la
pèrdua per deteriorament.
- Criteri emprat per a determinar el valor raonable menys els costos de venda, si s'escau,
i
- Si el mètode emprat fos el valor en ús, s'han d'assenyalar els tipus d'actualització
utilitzats en les estimacions actuals i en les anteriors, una descripció de les hipòtesis clau
sobre les que s'han basat les projeccions de fluxos d'efectiu i de com s'han determinat els
seus valors, el període que abasta la projecció dels fluxos d'efectiu i la seva taxa de
creixement a partir del cinquè any.
h) Respecte les pèrdues i reversions per deteriorament agregades de les quals no es revela
la informació assenyalada en la lletra anterior, les principals classes d'immobilitzats
afectats per les pèrdues i reversions per deteriorament i els principals successos i
circumstàncies que han portat al reconeixement i la reversió d'aquestes correccions
valoratives per deteriorament.
i) S'ha d'informar de l'import de les compensacions de tercers que s'incloguin en el resultat
de l'exercici per elements d'immobilitzat material el valor dels quals s'hagi deteriorat,
s'hagin perdut o s'hagin retirat.
j) Característiques de l'immobilitzat material no afecte directament a les activitats,
indicant el seu valor comptable, amortització i correccions valoratives per deteriorament
acumulades.
k) Import i característiques dels béns totalment amortitzats en ús, distingint entre
construccions i resta d'elements.
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l) Béns afectes a garanties i reversió, així com l'existència i els imports de restriccions a
la titularitat.
m) Subvencions, donacions i llegats rebuts relacionats amb l'immobilitzat material,
indicant també l'import d'aquests actius.
n) Compromisos ferms de compra i fonts previsibles de finançament, així com els
compromisos ferms de venda.
o) Qualsevol altra circumstància de caràcter substantiu que afecti a béns de l'immobilitzat
material com ara: arrendaments, assegurances, litigis, embargaments i situacions
anàlogues.
p) Arrendaments financers i altres operacions de naturalesa similar sobre béns de
l'immobilitzat material.
q) En el cas d'immobles, s'ha d'indicar de forma separada el valor de la construcció i del
terreny.
r) El resultat de l'exercici derivat de l'alienació o disposició per altres mitjans d'elements
de l'immobilitzat material.
La composició d’aquest epígraf al tancament de l’exercici és la següent:
COST ADQUISICIÓ:
Saldo
inicial

Addicions Baixes

Saldo
Traspassos final
exercici n

xxx
xxx

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Saldo Final

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AMORTITZACIÓ
ACUMULADA:
xxx
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

xxx

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR NET:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

En l’exercici anterior fou: (Quadre similar amb els valors de l’exercici anterior)
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6.

Inversions immobiliàries

A més de la informació requerida en la nota anterior, s'han de descriure els immobles
classificats com a inversions immobiliàries, i s'ha d'informar de:
1. Tipus d'inversions immobiliàries i destinació que se'ls doni.
2. Ingressos provinents d'aquestes inversions així com les despeses per a la seva
explotació; s'han de diferenciar les inversions que generen ingressos de les que no
ho fan.
3. L'existència i l'import de les restriccions a la realització d'inversions
immobiliàries, al cobrament dels ingressos derivats d'elles o dels recursos
obtinguts per la seva alienació o disposició per altres mitjans, i

4. Obligacions contractuals per a l'adquisició, construcció o desenvolupament
d'inversions immobiliàries o per a reparacions, manteniment o millores.
Les inversions immobiliàries corresponen a uns locals propietat de l’Entitat que no
s’utilitzen per la activitat de l’Entitat i que es lloguen a tercers.
Presentar quadres similars als de la nota 5 en referència a l’exercici actual i a l’anterior.
Al compte de resultats s’han reconegut ingressos per arrendaments durant l’exercici
actual i l’anterior de xxx Euros i xxx Euros respectivament.
Les despeses derivades del manteniment d’aquests inversions han estat de xxx Euros
per a l’exercici actual i xxx Euros per a l’exercici anterior.
No hi ha inversions que estiguin totalment amortitzades.
La política de l’Entitat és formalitzar pòlisses d’assegurances per cobrir els possibles
riscos als quals es troben subjectes les diferents inversions Immobiliàries. L’Entitat
estima que els riscos significatius estan adequadament coberts.

7.

Bens del patrimoni cultural

1. Anàlisi del moviment durant l'exercici de cada partida del balanç inclosa en aquest
epígraf i de les seves corresponents correccions valoratives per deteriorament
acumulades; indicant el següent:
a) Saldo inicial.
b) Entrades o dotacions, especificant les aportacions no dineràries, així com les que siguin
degudes a ampliacions o millores.
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c) Reversió de correccions valoratives per deteriorament.
d) Augments/disminucions per transferències o traspassos d'altres partides.
e) Sortides, baixes o reduccions.
f) Correccions valoratives per deteriorament, diferenciant les reconegudes en l'exercici de
les acumulades.
g) Saldo final.

2. Informació sobre:
a) Costos estimats de desmantellament, retirada o rehabilitació, inclosos com a major
valor dels actius, especificant les circumstàncies que s'han tingut en compte per a la seva
valoració.
b) Sempre que tingui incidència significativa en l'exercici present o en exercicis futurs,
s'ha d'informar dels canvis d'estimació que afectin a valors residuals i als costos estimats
de desmantellament, retirada o rehabilitació.
c) Característiques de les inversions en béns del patrimoni cultural adquirits a entitats del
grup i associades, amb indicació del seu valor comptable i correccions valoratives per
deteriorament acumulades.
d) Característiques de les inversions en béns del patrimoni cultural situats fora del territori
de Catalunya, amb indicació del seu valor comptable i correccions valoratives per
deteriorament acumulades.
e) Import de les despeses financeres capitalitzades en l'exercici, així com els criteris
seguits per a la seva determinació.
f) Per a cada correcció valorativa per deteriorament de quantia significativa, reconeguda
o revertida durant l'exercici per a un bé individual, s'ha d'indicar:
- Naturalesa del bé.
- Import, successos i circumstàncies que han portat al reconeixement i reversió de la
pèrdua per deteriorament, i
- Criteri emprat per a determinar el valor raonable menys els costos de venda, si s'escau.
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g) S'ha d'informar de l'import de les compensacions de tercers que s'incloguin en el
resultat de l'exercici per béns del patrimoni cultural el valor dels quals s'hagi deteriorat,
s'hagin perdut o s'hagin retirat.
h) Característiques dels béns del patrimoni cultural no afectes directament a les activitats,
indicant el seu valor comptable i correccions valoratives per deteriorament acumulades.
i) Béns afectes a garanties i reversió, així com l'existència i els imports de restriccions a
la titularitat.
j) Subvencions, donacions i llegats rebuts relacionats amb els béns del patrimoni cultural,
indicant també l'import d'aquests actius.
k) Compromisos ferms de compra i fonts previsibles de finançament, així com els
compromisos ferms de venda.
l) Qualsevol altra circumstància de caràcter substantiu que afecti a béns del patrimoni
cultural com ara: arrendaments, assegurances, litigis, embargaments i situacions
anàlogues.
m) Arrendaments financers i altres operacions de naturalesa similar sobre béns del
patrimoni cultural.
n) En el cas d'immobles, s'ha d'indicar de forma separada el valor de la construcció i del
terreny.
o) El resultat de l'exercici derivat de l'alienació o disposició per altres mitjans de béns del
patrimoni cultural.

La composició d’aquest epígraf al tancament de l’exercici és la següent:
Presentar quadres similars als de la nota 5 en referència a l’exercici actual i a l’anterior.
Els béns de patrimoni històric i cultural són obra de l’escultor xxx, els quals es van
donar d’altar com a aportacions no dineràries en el moment de la carta fundacional,
i en donacions i llegat posteriors per part de la seva viuda.
L’Entitat té (no té) contractades assegurances per a cobrir possibles sinistres sobre
aquests béns.
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7.1. Actius financers
Préstecs i partides a cobrar
Els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment pel valor
raonable que, llevat evidència en contrari, és el preu de la transacció, que equival al
valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció que li han
estat directament atribuïbles.
No obstant això, els crèdits per operacions de les activitats amb venciment no
superior a un any i que no tenen un tipus d'interès contractual, així com les bestretes
i crèdits al personal, les fiances, els dividends a cobrar i els desemborsaments exigits
sobre instruments de patrimoni, l'import del qual s'espera rebre en el curt termini,
s'han valorat pel seu valor nominal perquè l'efecte de no actualitzar els fluxos
d'efectiu no és significatiu.
Posteriorment, aquests actius financers es valoren pel seu cost amortitzat. Els
interessos meritats es comptabilitzen en el compte de resultats, aplicant el mètode
del tipus d'interès efectiu.
Les aportacions realitzades com a conseqüència d'un contracte de comptes en
participació i similars, s'han valorat al cost, incrementat o disminuït pel benefici o
la pèrdua, respectivament, que correspon a l'entitat com a partícip no gestor, i
menys, si escau, l'import acumulat de les correccions valoratives per deterioració.
No obstant l'anterior, els actius amb venciment no superior a un any que, d'acord
amb l'apartat anterior, s'han valorat inicialment pel seu valor nominal, continuen
valorant-se per aquest import, llevat que s'haguessin deteriorat.
Al tancament de l'exercici, s’efectuen les correccions valoratives necessàries; en el
cas d'existir evidència objectiva de que el valor d'un actiu financer o d'un grup
d'actius financers amb similars característiques de risc valorats col·lectivament,
s'ha deteriorat com a resultat d'un o més fets esdevinguts després del reconeixement
inicial i que hagin causat una reducció o retard en els fluxos d'efectiu estimats futurs.
La pèrdua per deteriorament del valor d'aquests actius financers és la diferència
entre el valor en llibres i el valor actual dels fluxos d'efectiu futurs que s'estima que
generaran, descomptats al tipus d'interès efectiu calculat en el moment
reconeixement inicial.
Per als actius financers a tipus d'interès variable, s'utilitza el tipus d'interès efectiu
que correspon a la data de tancament d'aquests comptes anuals d'acord amb les
condicions contractuals.
Les correccions valoratives per deteriorament, així com la seva reversió quan
l'import d'aquesta pèrdua s'ha vist disminuït per causes relacionades amb un
esdeveniment posterior, es reconeixen com una despesa o un ingrés, respectivament,
en el compte de pèrdues i guanys. La reversió del deteriorament té com a límit el
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valor en llibres del crèdit que estaria reconegut en la data de reversió si no s'hagués
registrat el deteriorament del valor.
Inversions mantingudes fins al venciment
Les inversions mantingudes fins al venciment es valoren inicialment pel seu valor
raonable que, llevat evidència en contrari, és el preu de la transacció, que equival al
valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció
directament atribuïbles.
Posteriorment, es valoren pel seu cost amortitzat. Els interessos meritats es
comptabilitzen en el compte de resultats, aplicant el mètode del tipus d’interès
efectiu.
Al tancament de l’exercici, s’han efectuat les correccions valoratives aplicant el
criteris assenyalats en l’apartat anterior.
Si s’escau, com a substitut del valor actual dels fluxos d'efectiu futurs s’utilitza el
valor de cotització de l'actiu, sempre que aquest sigui prou fiable com per
considerar-ho representatiu del valor que pogués recuperar l'Entitat.

Actius financers mantinguts per negociar
Els actius financers mantinguts per a negociar s'han valorat inicialment pel seu
valor raonable, que, llevat evidència en contrari, és el preu de la contraprestació
lliurada. Els costos de transacció que li han estat directament atribuïts s'han
reconegut en el compte de pèrdues i guanys de l'exercici. Formen part de la valoració
inicial l'import dels drets preferents de subscripció i similars que, si s’escau,
s'haguessin adquirit.
Posteriorment, s'han valorat pel seu valor raonable, sense deduir els costos de
transacció en què s'hagi pogut incórrer en la seva alienació. Els canvis que s'han
produït o produeixin en el valor raonable s'han imputat en el compte de pèrdues i
guanys de l'exercici.
Inversions en el patrimoni d’entitats del grup, multigrup i associades
Les inversions en el patrimoni d’entitats del grup, multigrup i associades s’han
valorat inicialment al cost, que equival al valor raonable de la contraprestació
lliurada més els costos de transacció directament atribuïbles. Forma part de la
valoració inicial l’import dels drets preferents de subscripció i similars que s’hagin
adquirit.
Posteriorment, es valoren pel cost menys, si s’escau, l’import acumulat de les
correccions valoratives per deteriorament.
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Al tancament de l’exercici, es valoren les correccions valoratives necessàries sempre
que hi hagi evidència objectiva que el valor en llibres d’una inversió no és
recuperable. La correcció valorativa per deteriorament o per la reversió, es registra
com una despesa o un ingrés, respectivament, en el compte de resultats.
Actius financers disponibles per a la venda
Es valoren inicialment pel valor raonable que, llevat d'evidència en contrari, és el
preu de la transacció, -contraprestació lliurada-, més els costos de que li han estat
directament atribuïbles. Formen part de la valoració inicial l'import dels drets
preferents de subscripció i similars que, si s’escau, s'haguessin adquirit.
Posteriorment es valoren pel valor raonable, sense deduir els costos de transacció en
què es pugui incórrer en l’alienació. Els canvis que s’han produït en el valor
raonable es registren directament en el patrimoni net, fins que el actiu causi baixa
del balanç o es deteriori, moment en què l’import així reconegut, s’ha d’imputar al
compte de resultats.
Quan ha d'assignar-se valor a aquests actius per baixa del balanç, s'aplica el mètode
del cost mitjà ponderat per grups homogenis, entenent-se per aquests els valors que
tenen iguals drets.
En el cas de venda de drets preferents de subscripció i similars o segregació dels
mateixos per exercitar-los, l'import del cost dels drets disminueix el valor comptable
dels respectius actius. Aquest cost es determina aplicant alguna fórmula valorativa
de general acceptació.
En el tancament de l'exercici, s’efectuen les correccions valoratives necessàries
d'existir evidència objectiva que el valor en llibres d'alguna inversió no era
recuperable.
L'import de la correcció valorativa és la diferència entre el valor en llibres i l'import
recuperable, entès aquest com el major import entre el seu valor raonable menys els
costos de venda i el valor actual dels fluxos d'efectiu futurs derivats de la inversió,
calculats, bé mitjançant l'estimació del que s'espera rebre com a conseqüència del
repartiment de dividends realitzat per l'entitat participada i de l'alienació o baixa
en comptes de la inversió en la mateixa, bé mitjançant l'estimació de la seva
participació en els fluxos d'efectiu que s'espera siguin generats per l'entitat
participada, procedents tant de les seves activitats ordinàries com de la seva
alienació o baixa en comptes.
En les inversions en el patrimoni d'entitats que no siguin del grup, multigrup o
associades admeses a cotització, com a substitut del valor actual dels fluxos d'efectiu
futurs s'utilitza el valor de cotització de l'actiu, sempre que aquest sigui prou fiable
com per considerar-ho representatiu del valor que pogués recuperar l'Entitat.
Les inversions no admeses a cotització, es prenen en consideració el patrimoni net
de l'entitat participada corregit per les plusvàlues tàcites existents en la data de la
valoració.
27

Model de memòria normal. PGC de les fundacions i associacions Nota Tècnica ACCID
subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya
Les correccions valoratives per deteriorament i, si s’escau, la seva reversió, s'han
registrat com una despesa o un ingrés, respectivament, en el compte de pèrdues i
guanys. La reversió del deteriorament ha tingut com a límit el valor en llibres de la
inversió que està reconeguda a la data de reversió si no s'hagués registrat el
deteriorament del valor.
Interessos i dividends rebuts d'actius financers
Els interessos i dividends d'actius financers meritats amb posterioritat al moment
de l'adquisició es reconeixen com a ingressos en el compte de resultats. Els interessos
s'han reconegut utilitzant el mètode del tipus d'interès efectiu i els dividends quan
s'ha declarat el dret del soci a rebre-ho.
Baixa d'actius financers
L’Entitat dona de baixa un actiu financer, o part del mateix, quan expiren els drets
derivats del mateix o se’n hagi cedit la titularitat, sempre que el cedent s'hagi desprès
dels riscos i beneficis significatius inherents a la propietat de l'actiu.
En les operacions de cessió en les quals, segons l'anterior, no procedeixi donar de
baixa l'actiu financer es registrarà addicionalment el passiu financer derivat dels
imports rebuts.

7.2. Passius financers
A efectes de valoració, els passius financers, es classifiquen en les següents
categories:
Dèbits i partides a pagar
Els passius financers inclosos en aquesta categoria s’han valorat inicialment pel seu
valor raonable, que llevat evidència en contrari, és el preu de la transacció, que
equival al valor raonable de la contraprestació rebuda ajustat pels costos de
transacció que els siguin directament atribuïbles; no obstant això, aquests últims,
així com les comissions financeres que es carreguin a l'Entitat quan s'originin els
deutes amb tercers, es registren en el compte de pèrdues i guanys en el moment del
reconeixement inicial.
No obstant l'assenyalat en el paràgraf anterior, els dèbits per operacions comercials
amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d'interès contractual,
així com les fiances i els desemborsaments exigits per tercers sobre participacions,
l'import de les quals s'espera pagar a curt termini, es valoren pel valor nominal,
quan l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no és significatiu.
Posteriorment, els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu
cost amortitzat. Els interessos meritats es comptabilitzen en el compte de resultats,
aplicant el mètode del tipus d'interès efectiu.
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Les aportacions rebudes com a conseqüència d'un contracte de comptes en
participació i similars, es valoraran al cost, incrementat o disminuït pel benefici o la
pèrdua, respectivament, que hagi d'atribuir-se als partícips no gestors.
No obstant l'anterior, els dèbits amb venciment no superior a un any que es valorin
inicialment pel seu valor nominal, continuaran valorant-se per aquest import.
Passius financers mantinguts per a negociar
Per a la valoració d'aquests passius financers s'han utilitzat els mateixos criteris que
els assenyalats en l'apartat d'actius financers mantinguts per negociar.
Baixa de passius financers
L'entitat donarà de baixa un passiu financer quan l'obligació s'hagi extingit.
Si es produeix un intercanvi d'instruments de deute entre un prestador i un
prestatari, sempre que aquests tinguin condicions substancialment diferents, es
registrarà la baixa del passiu financer original i es reconeixerà el nou passiu financer
que sorgeixi. De la mateixa forma es registrarà una modificació substancial de les
condicions actuals d'un passiu financer.
La diferència entre el valor en llibres del passiu financer o de la part del mateix que
s'hagi donat de baixa i la contraprestació pagada, inclosos els costos de transacció
atribuïbles i en què s’ha de recollir així mateix qualsevol actiu cedit diferent de
l'efectiu o passiu assumit, es reconeixerà en el compte de pèrdues i guanys de
l'exercici en què tingui lloc.
En el cas d'un intercanvi d'instruments de deute que no tinguin condicions
substancialment diferents, el passiu financer original no es donarà de baixa del
balanç. El cost amortitzat del passiu financer es determinarà aplicant el tipus
d'interès efectiu, que serà aquell que iguali el valor en llibres del passiu financer en
la data de modificació amb els fluxos d'efectiu a pagar segons les noves condicions.

8.

Immobilitzat intangible

Anàlisi del moviment durant l'exercici de cada partida del balanç inclosa en aquest epígraf
i de les seves corresponents amortitzacions acumulades i correccions valoratives per
deteriorament de valor acumulades; indicant el següent:
a) Saldo inicial.
b) Entrades o dotacions, especificant els actius generats internament i els adquirits
mitjançant aportacions no dineràries.
c) Reversió de correccions valoratives per deteriorament.
d) Augments/disminucions per transferències o traspassos d'altres partides, en
particular a actius no corrents mantinguts per a la venda.
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e) Sortides, baixes o reduccions.
f) Correccions valoratives per deteriorament, diferenciant les reconegudes en
l'exercici de les acumulades.
g) Amortitzacions, diferenciant les reconegudes en l'exercici de les acumulades.
h) Saldo final.
Informació sobre:
a) Actius afectes a garanties i reversió, així com l'existència i els imports de
restriccions a la titularitat.
b) Vides útils o coeficients d'amortització utilitzats per classes d'elements, així com
els mètodes d'amortització emprats, informant de l'amortització de l'exercici i
l'acumulada que correspongui a cada element significatiu d'aquest epígraf.
c) Sempre que tingui incidència significativa en l'exercici present o en exercicis
futurs, s'ha d'informar dels canvis d'estimacions que afecten valors residuals, vides
útils i mètodes d'amortització.
d) Característiques de les inversions en immobilitzat intangible adquirides a entitats
del grup i associades, amb indicació del seu valor comptable, amortització i
correccions valoratives per deteriorament acumulades.
e) Característiques de les inversions en immobilitzat intangible els drets de les quals
es puguin exercitar fora del territori de Catalunya o estiguin relacionades amb
inversions situades fora del territori de Catalunya, amb indicació del seu valor
comptable, amortització i correccions valoratives per deteriorament acumulades.
f) Import de les despeses financeres capitalitzades en l'exercici, així com els criteris
seguits per a la seva determinació.
g) Per a cada correcció valorativa per deteriorament de quantia significativa,
reconeguda o revertida durant l'exercici per a un immobilitzat intangible
individual, s'ha d'indicar:
- Naturalesa de l'immobilitzat intangible.
- Import, successos i circumstàncies que han portat al reconeixement i reversió de
la pèrdua per deteriorament.
- Criteri emprat per a determinar el valor raonable menys els costos de venda, si
s'escau, i
- Si el mètode emprat fos el valor en ús, s'han d'assenyalar els tipus d'actualització
utilitzats en les estimacions actuals i en les anteriors, una descripció de les
hipòtesis clau sobre les quals s'han basat les projeccions de fluxos d'efectiu i de
com s'han determinat els seus valors, el període que abasta la projecció dels fluxos
d'efectiu i la seva taxa de creixement a partir del cinquè any.
h) Respecte les pèrdues i reversions per deteriorament agregades de les quals no es
revela la informació assenyalada en la lletra anterior, les principals classes
d'immobilitzats afectats per les pèrdues i reversions per deteriorament i els
principals successos i circumstàncies que han portat al reconeixement i la reversió
d'aquestes correccions valoratives per deteriorament.
i) Característiques de l'immobilitzat intangible no afecte directament a les activitats,
indicant el seu valor comptable, amortització i correccions valoratives per
deteriorament acumulades.
j) Pel que fa als béns cedits en ús gratuïtament a l'entitat, cal indicar-ne les
característiques i l'import que s'hi ha assignat.
k) Import i característiques dels immobilitzats intangibles totalment amortitzats en
ús.
30

Model de memòria normal. PGC de les fundacions i associacions Nota Tècnica ACCID
subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya
l) Subvencions, donacions i llegats rebuts relacionats amb l'immobilitzat intangible,
indicant també l'import d'aquests actius.
m) Compromisos ferms de compra i fonts previsibles de finançament, així com els
compromisos ferms de venda.
n) El resultat de l'exercici derivat de l'alienació o disposició per altres mitjans
d'elements de l'immobilitzat intangible.
o) L'import agregat dels desemborsaments per recerca i desenvolupament que
s'hagin reconegut com a despeses durant l'exercici, així com la justificació de les
circumstàncies que suporten la capitalització de despeses de recerca i
desenvolupament.
p) S'han de detallar els immobilitzats amb vida útil indefinida, assenyalant el seu
import, naturalesa i les raons sobre les que es recolza l'estimació d'aquesta vida
útil indefinida.
q) Qualsevol altra circumstància de caràcter substantiu que afecti l'immobilitzat
intangible com ara: arrendaments, assegurances, litigis, embargaments i
situacions anàlogues.

La composició d’aquest epígraf al tancament de l’exercici és la següent:
Presentar quadres similars als de la nota 5 en referència a l’exercici actual i a l’anterior

9.

Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar

La informació que es requereix a continuació per a les operacions d'arrendament, també
s'ha de subministrar quan l'entitat realitzi altres operacions de naturalesa similar.

9.1. Arrendaments financers
1. Els arrendadors han d'informar de:
a) Una conciliació entre la inversió bruta total en els arrendaments classificats com
a financers (assenyalant, si s'escau, l'opció de compra) i el seu valor actual al
tancament de l'exercici. S'ha d'informar, a més, dels cobraments mínims a rebre
per aquests arrendaments i del seu valor actual, en cadascun dels terminis
següents:
- Fins a un any;
- Entre un i cinc anys;
- Més de cinc anys.
b) Una conciliació entre l'import total dels contractes d'arrendament financer al
principi i al final de l'exercici.
c) Una descripció general dels acords significatius d'arrendament financer.
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d) Els ingressos financers no meritats i el criteri de distribució del component
financer de l'operació.
e) L'import de les quotes contingents reconegudes com a ingressos de l'exercici.
f) La correcció de valor per deteriorament que cobreixin les insolvències per
quantitats derivades de l'arrendament pendents de cobrament.
2. Els arrendataris han d'informar de:
a) Per a cada classe d'actius, l'import pel qual s'ha reconegut inicialment l'actiu,
indicant si aquest import correspon al valor raonable de l'actiu o, si s'escau, al
valor actual dels pagaments mínims a realitzar.
b) Una conciliació entre l'import total dels pagaments futurs mínims per
arrendament (assenyalant, si s'escau, l'opció de compra) i el seu valor actual
al tancament de l'exercici. S'ha d'informar a més dels pagaments mínims per
arrendament i del seu valor actual, en cadascun dels terminis següents:
- Fins a un any;
- Entre un i cinc anys;
- Més de cinc anys.
c) L'import de les quotes contingents reconegudes com a despesa de l'exercici.
d) L'import total dels pagaments futurs mínims que s'esperen rebre, al tancament
de l'exercici, per sub arrendaments financers no cancel·lables.
e) Una descripció general dels acords significatius d'arrendament financer, on
s'ha d'informar de:
- les bases per a la determinació de qualsevol quota de caràcter contingent que
s'hagi pactat.
- l'existència i, si s'escau, els terminis de renovació dels contractes, així com
de les opcions de compra i les clàusules d'actualització o esglaonament de
preus, i
- les restriccions imposades a l'entitat en virtut dels contractes d'arrendament,
com són les que es refereixin a l’endeutament addicional o a nous contractes
d'arrendament.
f) Als actius que sorgeixin d'aquests contractes, els és d'aplicació la informació
a incloure en la Memòria corresponent a la seva naturalesa, establerta en les
notes anteriors, relatives a immobilitzat material, inversions immobiliàries i
intangible.

9.2. Arrendaments operatius
1.
a)
b)
c)

Els arrendadors han d'informar de:
Les quotes d'arrendaments operatius reconegudes com a ingressos de l'exercici.
Una descripció dels béns i dels acords significatius d'arrendament.
L'import de les quotes contingents reconegudes com a ingressos de l'exercici.

2. Els arrendataris han d'informar de:
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a) Les quotes d'arrendaments i subarrendaments operatius reconegudes com a
despeses i ingressos de l'exercici, diferenciant entre: imports dels pagaments mínims
per arrendament, quotes contingents i quotes de subarrendament.
b) Una descripció dels acords significatius d'arrendament, on s'ha d'informar de:
- les bases per a la determinació de qualsevol quota de caràcter contingent que s'hagi
pactat.
- l'existència i, si s'escau, els terminis de renovació dels contractes, així com de les
opcions de compra i les clàusules d'actualització o esglaonament de preus, i
- les restriccions imposades a l'entitat en virtut dels contractes d'arrendament, com
són les que es refereixin a l'endeutament addicional o a nous contractes
d'arrendament.
Arrendaments operatius
L’ informació corresponen a els exercicis 201X i 201X-1 del’ import total dels
pagaments futurs mínims, quotes contingents i quotes de subarrendament
reconegudes com a 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
arrendament
Menys d’un any
Entre un i cinc anys
Més de cinc anys
Total

per Exercici Exercici
actual
anterior

En la seva posició d’ arrendatari, els contractes d’ arrendaments operatius que tenia
l’Entitat al tancament dels exercicis 201x i 201x-1, son els següents:

-

Arrendament d’un XXX per un període de 5 anys, amb data venciment
31.12.2017.
Arrendament d’una XXXX per un període de 5 anys, amb data venciment
31.12.2017.
Arrendament d’una XXXX per un període de 5 anys, amb data venciment maig
de 2019.
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10.

Instruments financers

10. Instruments financers
10.1. Consideracions generals
La informació requerida en els apartats següents és d'aplicació als instruments financers
inclosos en l'abast de la norma de registre i valoració desena.
A efectes de presentació de la informació en la Memòria, certa informació s'ha de
subministrar per classes d'instruments financers. Aquestes classes s'han de definir prenent
en consideració la naturalesa dels instruments financers i les categories establertes en la
norma de registre i valoració desena. S'ha d'informar sobre les classes definides per
l'entitat.

10.2. Informació sobre la rellevància dels instruments financers en la
situació financera i en els resultats de l'entitat
10.2.1. Informació relacionada amb el balanç
a) Categories d'actius financers i passius financers
S'ha de revelar el valor en llibres de cadascuna de les categories d'actius financers i
passius financers assenyalades en la norma de registre i valoració desena, d'acord amb
l'estructura següent.
a.1) Actius financers, llevat de les inversions en el patrimoni d'entitats del grup, multigrup
i associades.
a.2) Passius financers.
b) Actius financers i passius financers mantinguts per a negociar
S'ha d'informar sobre l'import de la variació en el valor raonable, durant l'exercici i
l'acumulada des de la seva designació, i s'ha d'indicar el mètode emprat per a realitzar
aquest càlcul.
Respecte dels instruments financers derivats, diferents dels que es qualifiquen com a
instruments de cobertura, s'ha d'informar sobre la naturalesa dels instruments i les
condicions importants que puguin afectar l'import, el calendari i la certesa dels fluxos
d'efectiu futurs.
c) Reclassificacions
Si d'acord amb allò establert en la norma de registre i valoració desena, s'hagués
reclassificat un actiu financer de forma que aquest actiu passi a valorar-se al cost o al cost
amortitzat, en comptes de valorar-se al valor raonable, o viceversa, s'ha d'informar sobre
els imports d'aquesta reclassificació per cada categoria d'actius financers i se n'ha
d'incloure una justificació.
d) Classificació per venciments
Per als actius financers i passius financers que tinguin un venciment determinat o
determinable, s'ha d'informar sobre els imports que vencin en cadascun dels cinc anys
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següents al tancament de l'exercici i de la resta fins al seu últim venciment. Aquestes
indicacions han de figurar separadament per a cadascuna de les partides d'actius financers
i passius financers conforme al model de balanç.
e) Transferències d'actius financers
Quan l'entitat hagi realitzat cessions d'actius financers de manera que una part d'aquests
actius o la seva totalitat no compleixi les condiciones per a la baixa del balanç,
assenyalades en l'apartat 2.9 de la norma de registre i valoració relativa a instruments
financers, ha de proporcionar la informació següent agrupada per classes d'actius:
- La naturalesa dels actius cedits.
- La naturalesa dels riscos i beneficis inherents a la propietat als quals l'entitat és
exposada.
- El valor en llibres dels actius cedits i els passius associats, que l'entitat mantingui
registrats, i
- Quan l'entitat reconegui els actius en funció de la seva implicació continuada, el valor
en llibres dels actius que figuraven inicialment en el balanç, el valor en llibres dels actius
que l'entitat continua reconeixent i el valor en llibres dels passius associats.
f) Actius cedits i acceptats en garantia
S'ha d'informar del valor en llibres dels actius financers lliurats com a garantia, de la
classe a què pertanyen, així com dels terminis i condicions relacionats amb aquesta
operació de garantia.
Si l'entitat manté actius de tercers en garantia, siguin financers o no, dels quals pugui
disposar malgrat que no s'hagi produït l'impagament, ha d'informar sobre:
- Valor raonable de l'actiu rebut en garantia.
- Valor raonable de qualsevol actiu rebut en garantia del que n’hagi disposat i si té
l'obligació de tornar-lo o no
- Els terminis i condicions relatius a l'ús, per part de l'entitat, dels actius rebuts en garantia.
g) Correccions per deteriorament del valor originades pel risc de crèdit
S'ha de presentar, per a cada classe d'actius financers, una anàlisi del moviment dels
comptes correctors representatius de les pèrdues per deteriorament originades pel risc de
crèdit.
h) Impagament i incompliment de condicions contractuals
En relació amb els préstecs pendents de pagament al tancament de l'exercici, s'ha
d'informar de:
- Els detalls de qualsevol impagament del principal o interessos que s'hagi produït durant
l'exercici.
- El valor en llibres en la data de tancament de l'exercici d'aquells préstecs en què s'hagi
produït un incompliment per impagament, i
- Si l'impagament ha estat esmenat o s'han renegociat les condicions del préstec abans de
la data de formulació dels comptes anuals.
Si durant l'exercici s'ha produït un incompliment contractual diferent de l'impagament i
sempre que aquest fet atorgui al prestamista el dret a reclamar el pagament avançat, s'ha
de subministrar una informació similar a la descrita, llevat que l'incompliment s'hagi
esmenat o les seves condicions s'hagin renegociat abans de la data de tancament de
l'exercici.
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10.2.2. Informació relacionada amb el compte de resultats i el patrimoni net
S'ha d'informar de:
a) les pèrdues o guanys nets procedents de les diferents categories d'instruments financers
definides en la norma de registre i valoració desena.
b) els ingressos i despeses financers calculats per aplicació del mètode del tipus d'interès
efectiu.
c) l'import de les correccions valoratives per deteriorament per a cada classe d'actius
financers, així com l'import de qualsevol ingrés financer imputat en el compte de resultats
relacionat amb aquests actius.
10.2.3. Altra informació a incloure
10.2.3.1 Comptabilitat de cobertures
L'entitat ha d'incloure, per classes de cobertura comptable, una descripció detallada de les
operacions de cobertura que realitzi, dels instruments financers designats com a
instruments de cobertura, així com dels seus valors raonables en la data de tancament de
l'exercici i de la naturalesa dels riscos que han estat coberts. En particular, s'ha de
justificar que es compleixen els requisits exigits en la norma de registre i valoració
relativa a instruments financers.
Addicionalment, en les cobertures de fluxos d'efectiu, l'entitat ha d'informar sobre:
a) Els exercicis en els quals s'espera que es produeixin els fluxos d'efectiu i els exercicis
en els quals s'espera que afectin el compte de resultats.
b) L'import reconegut en el patrimoni net durant l'exercici i l'import que ha estat imputat
al compte de resultats des del patrimoni net, detallant els imports inclosos en cada partida
del compte de resultats.
c) L'import que s'hagi reduït del patrimoni net durant l'exercici i s'hagi inclòs en la
valoració inicial del preu d'adquisició o del valor en llibres d'un actiu o passiu no financer,
quan la partida coberta sigui una transacció prevista altament probable,
d) Totes les transaccions previstes per a les quals prèviament s'hagi aplicat comptabilitat
de cobertures, però que no s'espera que succeeixin. En les cobertures de valor raonable
també s'ha d'informar sobre l'import de les pèrdues o guanys de l'instrument de cobertura
i de les pèrdues o guanys de la partida coberta atribuïbles al risc cobert.
10.2.3.2 Valor raonable
L'entitat ha de revelar el valor raonable de cada classe d'instruments financers i l'ha de
comparar amb el seu valor en llibres corresponent.
No és necessari revelar el valor raonable en els supòsits següents:
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a) Quan el valor en llibres constitueixi una aproximació acceptable del valor raonable;
per exemple, en el cas dels crèdits i dèbits per activitats a curt termini.
b) Quan es tracti d'instruments de patrimoni no cotitzats en un mercat actiu i els derivats
que tinguin a aquests instruments per subjacent, que, segons allò establert en la norma de
registre i valoració desena, es valorin pel seu cost.
En aquest cas, l'entitat ha de revelar aquest fet i ha de descriure l'instrument financer, el
seu valor en llibres i l'explicació de les causes que impedeixen la determinació fiable del
seu valor raonable. Igualment, s'ha d'informar sobre si l'entitat té o no la intenció d'alienarlo i en quin moment.
En el cas de baixa del balanç de l'instrument financer durant l'exercici, s'ha de revelar
aquest fet, així com el valor en llibres i l'import de la pèrdua o guany reconegut en el
moment de la baixa.
També s'ha d'indicar si el valor raonable dels actius financers i passius financers es
determina, en la seva totalitat o en part, agafant com a referència els preus cotitzats en
mercats actius o s'estima utilitzant una tècnica de valoració. En aquest darrer cas s'han
d'assenyalar les hipòtesis i metodologies considerades en l'estimació del valor raonable
per a cada classe d'actius financers i passius financers.
L'entitat ha de revelar el fet que els valors raonables registrats o sobre els que s'ha informat
en la Memòria es determinen, totalment o parcial, utilitzant tècniques de valoració
fonamentades en hipòtesis que no es recolzen en condicions de mercat en el mateix
instrument ni en dades de mercat observables que estiguin disponibles. Quan el valor
raonable s'hagi determinat segons allò disposat en aquest paràgraf, s'ha d'informar de
l'import total de la variació de valor raonable imputat al compte de resultats de l'exercici.
10.2.3.3 Entitats del grup, multigrup i associades
S'ha de detallar la informació sobre les entitats del grup, multigrup i associades, incloent:
a) Denominació, domicili i forma jurídica de les entitats del grup, especificant per a
cadascuna d'elles:
- Activitats que exerceixen.
- Fracció de capital i dels drets de vot que es posseeix directament i indirecta, distingint
entre ambdós conceptes.
- Import del capital, reserves, altres partides del patrimoni net i resultat del darrer exercici.
- Valor segons llibres de la participació en capital.
- Dividends rebuts en l'exercici.
- Indicació de si les accions cotitzen o no en Borsa i, si s'escau, cotització mitjana de
l'últim trimestre de l'exercici i cotització al tancament de l'exercici.
b) La mateixa informació que la del punt anterior respecte de les entitats multigrup,
associades, aquelles en què tot i posseir-ne més del 20% del capital, l'entitat no exerceix
influència significativa. Així mateix, s'ha d'informar sobre les contingències en què s'hagi
incorregut en relació amb aquestes entitats. Si l'entitat exerceix influència significativa
sobre una altra posseint-ne un percentatge inferior al 20% del capital o si, tot i posseir-ne
més del 20% no s'exerceix influència significativa, s'han d'explicar les circumstàncies que
afecten aquestes relacions.
c) S'han de detallar les adquisicions realitzades durant l'exercici que hagin portat a
qualificar a una entitat com a dependent, indicant-se la fracció de capital i el percentatge
de drets de vot adquirits.
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d) Import de les correccions valoratives per deteriorament registrades en les diferents
participacions, diferenciant les reconegudes en l'exercici de les acumulades. Així mateix
s'ha d'informar, si s'escau, sobre les dotacions i reversions de les correccions valoratives
per deteriorament carregades i abonades, respectivament, contra la partida del patrimoni
net que reculli els ajustaments valoratius, en els termes indicats en la norma de registre i
valoració.
e) El resultat derivat de l'alienació o disposició per un altre mitjà, d'inversions en entitats
del grup, multigrup i associades.
10.2.3.4 Usuaris i altres deutors
Desglossament de la partida B.III de l'actiu del balanç, .Usuaris, patrocinadors i deutors
de les activitats i altres comptes a cobrar., amb indicació del moviment que hi ha hagut
durant l'exercici i amb especificació del saldo inicial, els augments, les disminucions i el
saldo final per a usuaris, patrocinadors i altres deutors de les activitats de l'entitat.
10.2.3.5 Altre tipus d'informació
S'ha d'incloure informació sobre:
a) Els compromisos ferms de compra d'actius financers i fonts previsibles de finançament,
així com els compromisos ferms de venda.
b) Qualsevol altra circumstància de caràcter substantiu que afecti els actius financers, com
ara: litigis, embargaments, etc.
c) L'import disponible en les línies de descompte, així com les pòlisses de crèdit
concedides a l'entitat amb els seus límits respectius, precisant la part disposada.
d) L'import dels deutes amb garantia real, amb indicació de la seva forma i naturalesa.

10.1. Desglossament d‘ACTIUS FINANCERS
Els actius financers, llevat de les inversions en el patrimoni d’Entitats del grup,
multigrup i associades, desglossats segons s’indica a la norma de registre i valoració
són els següents:

Descripció

VNC
31.12

Altes Baixes VNC
31.12

Any
ant.
xxx

xxx

Sdo.
final

Any
act.
xxx

xxx

xxx

Altes Baixes Sdo.
Prov.
31.12
Any act.

xxx

…
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Els instruments financers de l’Entitat per l’exercici 201X representen un 57% de
l’actiu (65% l’any anterior) i un 11% del passiu (13%l’any anterior) de l’Entitat, a
més han generat uns ingressos financers de 606.660,17 euros (593.556,97 euros l’any
anterior) i una despesa financera de 121.366,88 euros (88.332,57 euros l’any
anterior).

10.2. Correccions valoratives i pèrdues per deteriorament
En el present exercici l’Entitat ha dotat una provisió per deteriorament de crèdits
per import de xxx euros, corresponent a uns lloguers meritats i pendents de
cobrament i posteriorment ha fet una “desdotació” pel mateix import en haver
desaparegut les condicions que van motivar-la. D’altra banda ha comptabilitzat una
pèrdua definitiva en el cobrament d’uns crèdits pendents per import de xxx euros.

10.3. Valoració inicial
Els actius financers que posseeix l’Entitat han estat valorats inicialment al seu valor
raonable, que equival al valor de la contraprestació més els costos de la transacció.

10.4. Altra informació
Cap actiu financer està sotmès a embargament de qualsevol tipus o litigi.

10.5. Detall de l’epígraf “usuaris i altres deutors”
Descripció
Altres deutors. Finançadors

Saldo inicial Concessions Cobraments

Saldo final

10.6. Participacions
L’Entitat no té cap participació en empreses del grup o associades ni en cap entitat
vinculada.

10.7. Classificació per venciments
Actius financers

Instruments
patrimoni

Valors
representatius
deute

Crèdits, altres

A llarg termini
Indeterminat
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Classes
Deutes amb Deutes amb Derivats
i Derivats
i
Entitats
de Entitats
de Altres 201X Altres 201X-1
crèdit 201X
crèdit 201X-1
Categories
Passius financers a cost
amortitzat
Préstec
immoble
Residència
Préstec immoble c/xxx
Dipòsits rebuts

PASSIUS FINANCERS
Curt termini:
Classes
Deutes amb Deutes amb Derivats
i Derivats
i
Entitats de Entitats de Altres 201X Altres 201Xcrèdit 201X crèdit 201X-1
1
Categories
Passius financers a cost
amortitzat
Préstecs Entitat financera
XX
Creditors diversos
Remuneracions pendents
Llarg termini:
L’Entitat no té cap deute amb garantia real, tampoc cap línia de descompte.
L’Entitat té una pòlissa de crèdit amb límit XXX euros i a data de tancament té
disposats xxx euros.
Els passius a llarg termini corresponen, d’una banda, a les fiances dipositades per
l’Entitat a la Cambra de la Propietat, rebudes dels llogaters d’un local arrendat
(estan comptabilitzades com a actiu en inversions financeres a llarg termini). El
venciment d’aquest import depèn del contracte de lloguer, i no es considera rellevant
aquesta informació.
D’altra banda, l’import de XXX euros correspon a dos préstecs:,
-

Quant a XXX euros subscrit per l’adquisició de l’immoble on l’Entitat duu
a terme l’activitat de residència d’acolliment.
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Aquest préstec en una primera fase merita un interès del X,X i en una segona
fase, un interès que serà de l’EURIBOR més 2,70. En garantia, té pignorats
uns actius financers per un total de XXX euros. En el present exercici
l’Entitat ha amortitzat anticipadament xxx euros.
-

Quant a xxx euros correspon al préstec subscrit per XXX euros per
l’adquisició d’un immoble per ser destinat a lloguer. L’interès aplicable és
l’EURIBOR més 1,45. En garantia, té pignorats uns actius financers per un
total de XXX euros.

Els venciments, detallats per exercicis són:
Any
Import préstec-1
Import préstec-2
201X+1
201X+2
201X+3
Tots els passius a curt termini tenen venciment en el 201X+1.

11. Existències
S'ha d'informar sobre:
a) Les circumstàncies que han motivat les correccions valoratives per deteriorament de
les existències i, si s'escau, la reversió d'aquestes correccions, reconegudes en l'exercici,
així com el seu import.
b) L'import de les despeses financeres capitalitzades durant l'exercici en les existències
de cicle de producció superior a un any, així com els criteris seguits per a la seva
determinació.
c) Compromisos ferms de compra i venda, així com informació sobre contractes de futur
o d'opcions relatius a existències.
d) Limitacions en la disponibilitat de les existències per garanties, pignoracions, fiances
i altres raons anàlogues, indicant les partides a què afecten, el seu import i projecció
temporal.
e) Qualsevol altra circumstància de caràcter substantiu que afecti a la titularitat,
disponibilitat o valoració de les existències, com ara litigis, assegurances, embargaments,
etc.
Atesa l’activitat d’aquesta Entitat, no hi ha existències en el nostre balanç. Cas de
que n’hi haguessin, es valorarien a preu d’adquisició o a valor net realitzable; el que
sigui inferior dels dos. Quan aquest últim fos inferior, s’efectuarien correccions
valoratives. Si per les circumstàncies la correcció deixés d’existir, l’import de la
correcció es revertiria i es reconeixeria com a ingrés en el compte de resultats.
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12. Moneda estrangera
L'entitat ha de revelar la informació següent:
a) L'import corresponent a compres, vendes i serveis rebuts en moneda estrangera.
b) L'import de les diferències de canvi reconegudes en el resultat de l'exercici per classes
d'instruments financers, presentant per separat les que provenen de transaccions que s'han
liquidat al llarg del període de les que estan vives o pendents de venciment a la data de
tancament de l'exercici.
a) Compres, vendes i serveis rebuts i prestats en moneda estrangera
El detall és el següent:
CONCEPTE

MONEDA

Compres
Vendes

Dòlar
Dòlar

IMPORT € ANY IMPORT
ACTUAL
ANT.
XXX
XXX
XXX
XXX

€

ANY

b) Diferències de canvi reconegudes en el resultat de l’exercici
El detall és el següent:

INSTRUMENT FINANCER EXERCICI ACTUAL
Proveïdors, clients i bancs

LIQUIDADES
XXX

VIVES
XXX

INSTRUMENT FINANCER EXERCICI ANTERIOR LIQUIDADES
Proveïdors, clients i bancs
-XXX

VIVES
XXX

Elements d’actiu i passiu en moneda estrangera
A la data de tancament de l’exercici l’import global i el detall dels elements d’actiu
enumerats en moneda estrangera són:
CONCEPTE

MONEDA

Clients
Tresoreria
Tresoreria

Dòlar
Dòlar
Lliures

IMPORT € ANY IMPORT €€ ANY
ANYIMPORT
ACTUAL
ANT.
ANT.
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

A la data de tancament de l’exercici l’import global i el detall dels elements dels
passius enumerats en moneda estrangera són:
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CONCEPTE

MONEDA

Proveïdors

Dòlar

IMPORT € ANY IMPORT
ACTUAL
ANT.
XXX
XXX

€

ANY

Estat de moviments de les diferències de conversió
L’Entitat no opera en moneda funcional diferent a l’euro.
Totes les transaccions en moneda estrangera es converteixen a euro, mitjançant
l’aplicació del tipus de canvi mitjà setmanal en la data de transacció, entesa com
aquella en la que es compleixen els requisits pel seu reconeixement.
Al tancament de l’exercici es valoraran aplicant el tipus de canvi existent al
tancament (31/12/14). Les diferències de canvi, tant positives com negatives que
s’originin per aquest procés, així com les que es produeixin al liquidar els esmentats
elements patrimonials, es reconeixen en el Compte de Resultats de l’exercici en el
que sorgeixen.

Una altra opció similar:
La Moneda funcional de l’Entitat es l’Euro.
Les transaccions en moneda estrangera s’han convertit a la moneda funcional
aplicant el tipus de canvi vigent a la data de la transacció. Les diferències que s’han
produït en la liquidació d’aquestes transaccions i del fet d’aplicar el tipus de canvi
al tancament als saldos pendents a 31 de desembre, s’imputen al compte de resultats.
L’Entitat realitza operacions en moneda estrangera per projectes que es
desenvolupen fora del nostre Estat en col·laboració amb d’altres Entitats locals. Per
aquest motiu disposem també de saldos en Entitats bancàries en moneda estrangera.
L’import corresponent a compres, vendes i serveis rebuts i/o prestats durant
l’exercici es el següent:
Import
Compres
Vendes
Serveis Rebuts
TOTAL

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

Els saldos en moneda estrangera, valorats al tipus de canvi al tancament de l’exercici
es el següent:
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Tresoreria
Deutors
Creditors
TOTAL

Actiu
0,00
0,00
0,00

Passiu

0,00
0,00

L’Import de les diferències de canvi reconegudes en el resultat de l’exercici, per
classes d’instruments financers és el següent:
Pendents
al
Liquidades
tancament
Actius
Financers
Deutors
0,00
0,00
Altres
0,00
0,00
Passius
financers
Creditors
0,00
0,00
TOTAL
0,00
0,00

13. Fons propis
1. Anàlisi del moviment durant l'exercici de cada partida del balanç inclosa en aquesta
agrupació, amb indicació dels orígens dels augments i les causes de les disminucions,
com també els saldos inicials i finals.
2. Informació sobre:
- Desemborsaments pendents, si n'hi ha, com també la data en què s'han de fer efectius.
- Aportacions no dineràries, amb indicació dels criteris de valoració utilitzats.
- Aportacions rebudes per compensar pèrdues d'exercicis anteriors, amb indicació dels
criteris de valoració utilitzats.
- Moviments dels fons especials (constitució, ampliacions, reduccions i extinció)
La composició i el moviment dels diferents comptes durant l’exercici ha estat el
següent:
Descripció
Fons dotacional
Excedents ex. anteriors
Excedent exercici (*)
Total

31.12.201X-1

Entrades

Sortides

31.12.201X

(*) Afectat al finançament de despeses d’exercicis posteriors, en concret a la
realització de l’activitat “xxx”.
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La composició i el moviment dels diferents comptes durant l’exercici anterior havia
estat el següent:
Descripció
Fons dotacional
Excedents ex. anteriors
Excedent ex. 201X
Total

31.12.201X-2

Entrades

Sortides

31.12.201X-1

L’Entitat dota el superàvit que en el seu cas pugui obtenir, essent sempre el seu destí
restringit al finançament dels projectes i les acciones que componen el fi social de la
Institució.
Atès el tipus de personalitat jurídica de la Institució, associació sense ànim de lucre,
els seus fons propis estan constituïts per un fons social amb la qual cosa no existeixen
accions ni participacions socials.
Quant a la restricció de disponibilitat de les reserves, es doten en funció dels
superàvit que si escau pugui obtenir, sent sempre la seva destinació restringida al
finançament dels projectes i accions que componen la fi social de la Institució.

14. Subvencions, donacions i llegats
S'ha d'informar sobre:
1. L'import i les característiques de les subvencions, donacions i llegats rebuts que figuren
en el balanç, així com els reflectits en el compte de resultats, amb distinció dels vinculats
directament amb les activitats de l'entitat i dels rebuts amb caràcter de capital.
2. Anàlisi del moviment de les partides del balanç corresponent, amb indicació del saldo
inicial i final com també dels augments i les disminucions. En particular s'ha d'informar
sobre els imports rebuts i, si s'escau, tornats.
3. Informació sobre l'origen de les subvencions, donacions i llegats, amb especificació de
si es reben del sector públic o del privat, i indicació, pel que fa a les primeres, de quin ens
les concedeix i de si l'atorgant és la Generalitat de Catalunya o es tracta d'altres
administracions públiques.
4. Informació sobre el compliment o no de les condiciones associades a les subvencions,
donacions i llegats.
5. Detall dels béns o les activitats, segons pertoqui, finançats amb les subvencions,
donacions i llegats.
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14.1. Desglossament de subvencions de capital
Entitat

Saldo
Subvenció
31/12/201X concedida
-1

Baixes/
Transferit
Traspassos a resultats

Saldo
31/12/201X

Entitat
autonòmica
Entitat AAAA
Entitat BBBB
Entitat CCCC
Federació DDDD
Laboratori EEEE
Obra Social ...

L’Entitat compleix tots els requisits per rebre les subvencions abans esmentades,
estan documentades als respectius convenis de col·laboració i són destinades als seus
objectius fundacionals.

14.2. Subvencions pendents de cobrament de les administracions públiques
A curt termini:
Descripció

Exercici 201X

Exercici 201X1

Icass - Dep. Benestar Social i Família
Departament de Salut
Departament d’Ensenyament
....
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14.3. L’entitat ha rebut subvencions d’explotació de les següents entitats
Entitat
201X
Departament de Salut
Subtotal Departament de Salut
Consorci
AAA-Departament
Ensenyament
Subtotal Departament Ensenyament
ICASS-Dep. Benestar Social i Família
Llar-Departament Benestar Social i
Família
Subtotal Dep. Benestar Social i Família
Ajuntament de ....
Ajuntament de....
Diputació de ....
Confederació Aspace IRPF 201X-2
Consell Comarcal del ...
Subtotal altres Entitats Locals
TOTAL SUBVENCIONS

201X-1

Totes les subvencions són de caràcter públic. L’Entitat compleix tots els requisits
per rebre les subvencions abans mencionades, estan documentades als respectius
convenis de col·laboració, i aquestes són destinades als seus objectius fundacionals

14.4. Detalls al balanç i al compte de resultats
El detall de les subvencions, donacions i llegats rebuts que figuren en el balanç, així
com els reflectits en el compte de resultats, amb distinció dels vinculats directament
amb les activitats de la Entitat i dels rebuts amb caràcter de capital, és el següent:
Al Balanç
Actiu
Exercici anterior
Concepte
Subvencions activitat
Subvencions capital
Total

Saldo
inicial

Entrades

Sortides

Traspassos Saldo Final
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Exercici actual
Concepte
Subvencions activitat
Subvencions capital
Total

Saldo
inicial

Entrades

Sortides

Traspassos Saldo Final

Passiu
Exercici anterior
Concepte
Subvencions activitat
Subvencions capital
Total

Saldo
inicial

Entrades

Sortides

Traspassos Saldo Final

Saldo
inicial

Entrades

Sortides

Traspassos Saldo Final

Exercici actual
Concepte
Subvencions activitat
Subvencions capital
Total

Al Compte de resultats

Concepte
Subvencions activitat
Subvencions capital
Total

Exc. actual

Exc. anterior

14.5. Origen de les subvencions
El detall sobre l’origen de les subvencions, donacions i llegats, és el següent:
Exercici anterior
Entitat
Subvencions privades
Entitat On
Entitat On
Donacions privades

Programa

Import

Import total

Inserció laboral
Extraordinària
Varis
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Subvencions públiques
Govern local A
Govern local A
TOTAL

PERI
Herències intestades

Exercici actual

Entitat
Subvencions privades
Entitat On
Entitat On
Donacions privades
Subvencions públiques
Govern local A
Govern local A
TOTAL

Programa

Import

Import total

Inserció laboral
Extraordinària
Varis
PERI
Herències intestades

14.6. Compliment
S’han complert totes i cadascuna de les condicions establertes en les bases de les
subvencions atorgades i en els convenis signats.

14..7 Béns i activitats finançats
Els béns i les activitats finançades són les que poden veure’s en el punt número 1 de
la present Memòria abreujada.

15.

Situació fiscal

Explicació de la diferència que hi hagi entre l'import net dels ingressos i despeses de
l'exercici i la base imposable (resultat fiscal). Amb aquesta finalitat, s'ha d'incloure la
conciliació següent, tenint en compte que aquelles diferències entre aquestes magnituds
que no s'identifiquin com a temporànies d'acord amb la norma de registre i valoració,
s'han de qualificar com a diferències permanents.
Explicació i conciliació numèrica entre la despesa/ingrés per impostos sobre beneficis i
el resultat de multiplicar els tipus de gravamen aplicables al total d'ingressos i despeses
reconeguts, diferenciant el saldo del compte de resultats.
A més, s'ha d'indicar la informació següent:
a) Desglossament de la despesa o ingrés per impostos sobre beneficis, diferenciant
l'impost corrent i la variació d'impostos diferits, que s'imputa al resultat del compte de
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resultats, així com l'imputat directament al patrimoni net, diferenciant el que afecti a cada
epígraf de l'estat d'ingressos i despeses reconeguts.
b) En relació amb els impostos diferits, s'ha de desglossar aquesta diferència, distingint
entre actius (diferències temporànies, crèdits per bases imposables negatives i altres
crèdits) i passius (diferències temporànies).
c) L'import i termini d'aplicació de diferències temporànies deduïbles, bases imposables
negatives i altres crèdits fiscals, quan no s'hagi registrat en el balanç l'actiu per impost
diferit corresponent.
d) L'import de les diferències temporànies imposables per inversions en entitats
dependents, associades i negocis conjunts quan no s'hagi registrat en el balanç el passiu
per impost diferit corresponent, en els termes assenyalats en la norma de registre i
valoració.
e) L'import dels actius per impost diferit, indicant la naturalesa de l'evidència utilitzada
per al seu reconeixement, inclosa, si s'escau, la planificació fiscal, quan la realització de
l'actiu depèn de guanys futurs superiors als que corresponen a la reversió de les
diferències temporànies imposables, o quan l'entitat hagi experimentat una pèrdua, sigui
en el present exercici o en l'anterior.
f) Naturalesa, import i compromisos adquirits en relació amb els incentius fiscals aplicats
durant l'exercici, com ara beneficis, deduccions i determinades diferències permanents,
així com els pendents de deduir. En particular, s'ha d'informar sobre incentius fiscals
objecte de periodificació, assenyalant l'import imputat a l.exercici i el que resta per
imputar.
g) S'han d'identificar la resta de diferències permanents assenyalant el seu import i
naturalesa.
h) Canvis en els tipus impositius aplicables respecte als de l'exercici anterior. S'ha
d'indicar l'efecte en els impostos diferits registrats en exercicis anteriors.
i) Informació relativa a les provisions derivades de l'impost sobre beneficis així com sobre
les contingències de caràcter fiscal i sobre esdeveniments posteriors al tancament que
suposin una modificació de la normativa fiscal que afecta els actius i passius fiscals
registrats. En particular, s'ha d'informar dels exercicis pendents de comprovació.
j) Qualsevol altra circumstància de caràcter substantiu en relació amb la situació fiscal.
15.2. Altres tributs
S'ha d'informar sobre qualsevol circumstància de caràcter significatiu en relació amb
altres tributs; en particular qualsevol contingència de caràcter fiscal, així com els exercicis
pendents de comprovació.
L'Entitat, d'acord amb l'estipulat en l' impost de societats, tributa com a entitat
parcialment exempta. Està acollida a la Llei 49/2002 de 23 de desembre de règim
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fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. El
tipus impositiu és del xx%
El detall de la determinació de l’Impost sobre Societats és el següent:
Exercici actual:
Rendes generades
Despeses
Imputació despeses
Exercici anterior:
Rendes generades
Despeses
Imputació despeses

Subjectes

Exemptes

Subjectes

Exemptes

O bé:
Totes les rendes obtingudes durant l'exercici estan exemptes a l'efecte de l' impost
de societats, essent el detall d'aquestes:

Conciliació del import net d'ingressos i despeses del exercici amb la b. Imposable del impost sobre beneficis
Exercici 201X
Augments

Disminucions

Saldo de ingressos i despeses del
exercici
Impost sobre Societats

0,00

0,00

Dif. Permanents

0,00

Dif. Temporaries

0,00

BASE IMPOSABLE (Resultat fiscal)

Exercici 201X-1
Augments

Disminucions

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

0,00

0,00

Efecte net

Efect net

0,00

0,00
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16.

Ingressos i despeses

1. Import de les despeses derivades del funcionament de l'òrgan de govern de l'entitat,
amb indicació de l'import de cada partida del compte de resultats que afecta l'esmentat
concepte.
2. Desglossament de la partida 2 del compte de resultats, .Ajuts concedits i altres
despeses., amb indicació dels reintegraments produïts i amb distinció de les activitats.
Desglossament de la partida 5 del compte de resultats, .Aprovisionaments.. Cal detallar
els imports corresponents al consum de béns destinats a les activitats i al consum de
primeres matèries i altres matèries consumibles, i distingir entre compres i variació
d'existències.
Desglossament de la partida 7.b del compte de resultats, .Càrregues socials., amb distinció
entre aportacions i dotacions per a pensions i altres càrregues socials.
Desglossament de la partida 8.c del compte de resultats, .Pèrdues, deteriorament i variació
de provisions per operacions de les activitats., amb distinció entre variació de provisions
d'existències, variació de provisions per a insolvències i pèrdues de crèdits incobrables i
variació de provisions per a altres operacions de les activitats.
3. L'import de la venda de béns i prestació de serveis produïts per permuta de béns no
monetaris i serveis.
4. Els resultats originats fora de l'activitat normal de l'entitat inclosos en la partida .Altres
resultats..
5. Informació sobre:
- Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions amb indicació de les activitats
a les quals es destinen i, si escau, les condicions a què estan subjectes.
- Transaccions efectuades amb entitats del grup i associades, amb especificació de les
següents:
. Compres efectuades, devolucions de compres i ràpels.
. Vendes realitzades, devolucions de vendes i altres descomptes efectuats.
. Serveis rebuts i prestats.
. Interessos abonats i carregats.
. Dividends i altres beneficis rebuts.
1. Ingressos
L'Entitat considera com a ingressos les subvencions rebudes, no en funció del seu
cobrament sinó conforme les va aplicant als Projectes per als quals han estat
concedides. Per això l'Entitat, quan destina fons per a cobrir les despeses dels
Projectes, alhora que registra aquesta aplicació de fons com a despesa, imputa la
part de la subvenció que correspongui proporcionalment a ingressos, quedant la
resta en comptes de Subvencions de Capital o en comptes de Deutes.
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Detall:

Concepte

Exercici
actual

Exercici
anterior

Vendes prestació serveis
Promocions, patrocinadors i col·laboradors
Subvencions, donacions, llegats incorporats
a resultat
Total
Exercici actual Exercici
anterior

Subvencions:

Exercici
anterior

Govern local
Govern Estatal
Diputacions
Ajuntaments
Comunitat
Subvencions privades
Total
Observacions:
a) Els ingressos per vendes i prestació de serveis de l’exercici actual correspon
a venda de publicacions, altres ingressos i vendes.
b) Els ingressos de Promocions, patrocinadors i col·laboradors obtinguts en
l’exercici 2014 per al desenvolupament de programes i projectes de la
ENTITAT, son els següents:
c) El detall de les subvencions oficials de capital i les de caire plurianual
s’informen a la Nota 10.
2. Altres despeses d’explotació
La composició de la partida de serveis exteriors a 31 de desembre de 20x és la
següent:

Concepte
Arrendaments i cànons
Reparacions i conservació
Serveis Prof. independents
Primes d’assegurança
Serveis bancaris
Subministraments
Total

Import 201X

Import 201x-1
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3. Despeses de personal
La composició de la partida de despeses de personal és la següent:
Concepte

Import 201X

Import 201X-1

Sous i Salaris
Seguretat Social a càrrec de l’empresa
Altres despeses socials
Total





L’import de la Partida “Sous i Salaris” està format pels sous meritats pel
personal de la Entitat.
L’import de la Partida “Càrregues Socials” està format per la quota patronal
per cotitzacions a la Seguretat Social.
No hi ha dotacions per a pensions.

4. Pèrdues, deteriorament i variació de les provisions per operacions de les
activitats.
El detall de la partida 8.c del compte de resultats “Pèrdues, deteriorament i
variació de les provisions per operacions de les activitats”.

Concepte

Exercici actual

Exercici
anterior

Despeses pendents d’execució
Pèrdues de crèdits incobrables (Nota 7.3)
Provisió renúncia subvencions
Total
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17. Provisions i contingències
1. Per a cada provisió reconeguda en el balanç s'ha d'indicar:
a) Anàlisi del moviment de cada partida del balanç durant l'exercici, indicant:
- Saldo inicial.
- Dotacions.
- Aplicacions.
- Altres ajustaments realitzats.- Saldo final.
No és necessari incloure informació comparativa en aquest apartat.
b) Informació de l'augment, durant l'exercici, en els saldos actualitzats al tipus de
descompte per causa del pas del temps, així com l'efecte que hagi pogut tenir qualsevol
canvi en el tipus de descompte.
No és necessari incloure informació comparativa en aquest apartat.
c) Una descripció de la naturalesa de l'obligació assumida.
d) Una descripció de les estimacions i procediments de càlcul aplicats per a la valoració
dels imports corresponents, així com de les incerteses que puguin aparèixer en aquestes
estimacions. Si s'escau, s'han de justificar els ajustaments que hagi calgut realitzar.
e) Indicació dels imports de qualsevol dret de reemborsament, assenyalant les quantitats
que, si s'escau, s'hagin reconegut en l'actiu del balanç per aquests drets.
2. Llevat que sigui remota la sortida de recursos, per a cada tipus de contingència, s'ha
d'indicar:
a) Una descripció breu de la seva naturalesa.
b) Evolució previsible, així com els factors dels quals depèn.
c) Una estimació quantificada dels possibles efectes en els estats financers i, en cas de no
poder realitzar-se, informació sobre aquesta impossibilitat i incerteses que la motiven,
assenyalant-se els riscos màxims i mínims.
d) L'existència de qualsevol dret de reemborsament.
e) En el cas excepcional que una provisió no s'hagi pogut registrar en el balanç perquè no
pot ser valorada de forma fiable, addicionalment, s'han d'explicar els motius pels quals
no es pot fer aquesta valoració.
3. En el cas que sigui probable l'entrada de beneficis o rendiments econòmics per a l'entitat
procedents d'actius que no compleixin els criteris de reconeixement, s'ha d'indicar:
a) Una descripció breu de la seva naturalesa.
b) Evolució previsible, així com els factors dels quals depèn.
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c) Informació sobre els criteris utilitzats per a la seva estimació, així com els possibles
efectes en els estats financers i, en cas de no poder realitzar-se, informació sobre aquesta
impossibilitat i incerteses que la motiven.
4. Excepcionalment en els casos en què, havent-hi un litigi amb un tercer, la informació
exigida en els apartats anteriors perjudiqui seriosament la posició de l'entitat, no és precís
que se subministri aquesta informació, però s'ha de descriure la naturalesa del litigi i s'ha
d'informar de l'omissió d'aquesta informació i de les raons que han portat a prendre
aquesta decisió.
a) El moviment que hi ha hagut durant l’exercici per cada provisió reconeguda, en
el Passiu del Balanç, ha estat el següent:

PARTIDA DEL SALDO DOTACIONS APLICACIONS ALTRES
BALANÇ
31/12/ nAJUST.
1
Obligacions per
prestacions
al
personal
Provisions
per
impostos
Provisions
per
altres
responsabilitats
Provisions
per
desmantellament
Provisions
per
actuacions
mediambientals
Provisions per a
reestructuracions

SALDO
31/12/ n

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Informació sobre la provisió que cobreix el passiu meritat pel premi de fidelitat o
permanència:
D’acord amb el conveni col·lectiu vigent, els treballadors de l’Entitat tenen dret a
un premi de fidelitat a partir del moment en que tinguin un mínim de 15 anys de
servei a l’Entitat i hagin complert un mínim de 55 anys. Quan el treballador
compleixi aquests dos requisits podrà, en el moment que ell decideixi, sol·licitar
l’esmentat premi en un sol pagament. L’import del premi serà de 3 mensualitats
extraordinàries pels primers 15 anys de servei i una mensualitat més, d’igual import,
per cada 5 anys vençuts que excedeixin dels 15 primers en el moment de fer la petició
de cobrament. En cap cas es meritaran parts proporcionals.
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El moviment que hi ha hagut durant l’exercici per cada provisió reconeguda, en el
Passiu del Balanç, ha estat el següent:
PARTIDA
BALANÇ

DEL SALDO
31/12/n-1

DOTACIONS PAGAMENTS SALDO
31/12/n

Obligacions
per
0
prestacions al personal

0

0,00

0

TOTAL

0

0,00

0

0

El mètode utilitzat en la valoració dels compromisos adquirits amb el personal és el
mètode del cost de la Unitat de Crèdit Projectada. L’Entitat encarrega amb caràcter
bianual el càlcul actuarial de les esmentades obligacions a un expert independent.
Les hipòtesis financeres i actuarials assumides amb les quals s’efectua l’estimació de
l’obligació meritada a 31/12/2014 són les següents:
Taxa de rendibilitat neta del capital = 4%
Taxa IPC = 2%
Creixement nominal del salari=2%+nous triennis
Taules de mortalitat= PERM/F2000P (taula de supervivència)
Els criteris de valoració són:
- Es considera que tots els treballadors cobraran el premi al complir l’edat màxima.
- La probabilitat que un actiu arribi viu a la suposada data de cobrament del premi,
s’estima en base les taules de supervivència PERM/F2000-P.
- La valoració es porta a terme utilitzant edats mensuals, a través de la interpolació
lineal dels valors anuals de la funció demogràfica recollida en les taules de
supervivència utilitzades.

18.

Aplicació d’elements patrimonials i d’ingressos finalitats pròpies

1. Informació sobre els béns i drets que formen part de la dotació fundacional o del fons
social i sobre aquells que estan vinculats directament al compliment de les finalitats
pròpies, amb detall dels elements més significatius.
Informació sobre els beneficis o les pèrdues generats de l'alienació de béns i drets de
l'entitat i sobre la reinversió de la totalitat del producte obtingut.
2. Càlcul pel qual es determina si s'ha destinat a les finalitats estatutàries el percentatge
legalment establert. Explicació detallada de les partides significatives a través de les quals
es pot comprovar el compliment de les finalitats. Quan escaigui, presentació d'un pla
aprovat per l'òrgan de govern per aplicar els recursos pendents. Quan escaigui, estat de
compliment del pla aprovat per l'òrgan de govern en exercicis anteriors per aplicar els
recursos pendents del compliment de les obligacions establertes en la legislació vigent.
El detall dels béns que formen part de la dotació fundacional i que són destinats a
les finalitats pròpies de l’Entitat és el següent:
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Exerc
ici

Despeses
d'administració

Import destinat a
dotació fundacional o
romanent

201x
201x+
1
201x+
2
El detall de les rendes positives derivades d’explotacions econòmiques i ingressos
nets aplicats a les finalitats pròpies és el següent:
Import
pròpies

destinat

a

finalitats

Ingressos
Despeses
bruts
necessàries
Destinat Destinat Destinat Destinat
Exercici computables computables Import Diferència Import % 201x
201x+1 2011x+2 201x+3
201X
201x+1
201x+2
201x+3

El detall del càlcul efectuat per determinar les despeses que han estat necessàries
per la obtenció dels ingressos i les d’aplicació a les finalitats de l’Entitat, així com
les partides dels compte de resultats que el composen i la seva explicació és el
següent:

Concepte
201X+3
Total Ingressos (subvencions i donacions)
Despeses necessàries per l’obtenció d’aquests
Ingressos:

201X+2

Rentes Obtingudes:
Rentes a aplicar:.................(70%)
Despeses d'aplicació a les finalitats:
Activitat assistencial
Ajuts concedits a Entitats
Despeses de personal
Altres despeses
Activitat de sensibilització, difusió i congressos
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Ajuts concedits a Entitats
Despeses de personal
Altres despeses
Rentes Aplicades:
% Rentes Aplicades:
Excedent "Rentes a
Aplicades"

aplicar"

vs

"Rentes

Les despeses aplicades a les finalitats es corresponen a les incorregudes en les
activitats xxx relatives a les finalitats fundacionals descrites anteriorment.

19.

Informació sobre medi ambient

S'ha de facilitar informació sobre:
a) Descripció i característiques dels sistemes, equips i instal·lacions més significatius
incorporats a l'immobilitzat material, la finalitat dels quals sigui la minimització de
l'impacte mediambiental i la protecció i millora del medi ambient indicant la seva
naturalesa, la seva destinació, així com el valor comptable i la seva amortització
acumulada sempre que es pugui determinar de forma individualitzada, així com les
correccions valoratives per deteriorament, diferenciant les reconegudes en l'exercici de
les acumulades.
b) Despeses incorregudes en l'exercici la finalitat de les quals sigui la protecció i millora
del medi ambient, indicant la seva destinació.
c) Riscos coberts per les provisions corresponents a actuacions mediambientals, amb
especial indicació dels derivats de litigis en curs, indemnitzacions i altres; s'ha
d'assenyalar per a cada provisió la informació requerida per a les provisions reconegudes
en el balanç en l'apartat 1 de la nota 17.
d) Contingències relacionades amb la protecció i millora del medi ambient, incloent la
informació exigida en l'apartat 2 de la nota 17.
e) Inversions realitzades durant l'exercici per raons mediambientals.
f) Compensacions a rebre de tercers.
Durant el present exercici i l'anterior l’Entitat no ha adquirit immobilitzat material
ni ha incorregut en despeses tinguin com a finalitat la protecció i millora del medi
ambient. Tanmateix no posseeix drets d'emissió de gasos d'efectes hivernacles.
En opinió de la direcció de l’Entitat no hi ha contingències, relacionades amb la
protecció i millora del medi ambient, que puguin tenir efecte significatiu sobre el
patrimoni i els resultats de l’Entitat.
O bé
59

Model de memòria normal. PGC de les fundacions i associacions Nota Tècnica ACCID
subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya
Durant el present exercici i l'anterior l’Entitat ha adquirit immobilitzat material i
ha incorregut en despeses tinguin com a finalitat la protecció i millora del medi
ambient. Un detall és el següent:
En opinió de la direcció de l’Entitat hi podrien haver contingències, relacionades
amb la protecció i millora del medi ambient, que puguin tenir efecte significatiu
sobre el patrimoni i els resultats de l’Entitat.
El detall és el següent:
......................................
......................................

20.

Retribucions a llarg termini al personal

1. Quan l'entitat atorgui retribucions a llarg termini al personal d'aportació o prestació
definida, s'ha d'incloure una descripció general del tipus de pla de què es tracti.
2. Per al cas de retribucions a llarg termini al personal de prestació definida,
addicionalment, s'ha d'incloure la informació requerida per a les provisions reconegudes
en el balanç en l'apartat 1 de la nota 17, i s'ha de detallar:
a) Una conciliació entre els actius i passius reconeguts en el balanç.
b) Import de les partides incloses en el valor raonable dels actius afectes al pla.
c) Principals hipòtesis actuarials utilitzades, amb els seus valors a la data de tancament de
l'exercici.
A 31 de desembre de 201X l’Entitat no té compromisos de retribucions a llarg
termini amb el seu personal.
O bé
A 31 de desembre de 201X l’Entitat té compromisos de retribucions a llarg termini
amb el seu personal i realitza una aportació anual de XX.XXX,XX euros al pla de
pensions XXXXXXXXXX . El detall de les característiques principals d’aquest pla
de pensions és el següent:
O bé
A 31 de desembre de 201X l’Entitat té compromisos de retribucions a llarg termini
amb el seu personal amb prestació definida. El detall de les provisions per aquest
concepte registrades, així com dels actius vinculats és el següent:
....................................
....................................
Les hipòtesis actuarials utilitzades a la data de tancament de l’exercici són les que
es descriuen a continuació:
....................................
....................................
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21. Negocis conjunts
1. L'entitat ha d'indicar i descriure els interessos significatius en negocis conjunts detallant
la forma que adopta el negoci, distingint entre:
a) Explotacions controlades conjuntament, i
b) Actius controlats conjuntament.
2. Sense perjudici de la informació requerida en l'apartat 2 de la nota 17, s'ha d'informar
de forma separada sobre l'import agregat de les contingències següents, llevat que la
probabilitat de pèrdua sigui remota:
a) Qualsevol contingència en què l'entitat com a partícip hagi incorregut en relació amb
les inversions en negocis conjunts i la seva part en cadascuna de les contingències que
hagin estat incorregudes conjuntament amb altres partícips.
b) La seva part de les contingències dels negocis conjunts en què pugui ser responsable,
i
c) Aquelles contingències que sorgeixin pel fet que l'entitat, com a partícip, pugui ser
responsable dels passius d'altres partícips d'un negoci conjunt.
3. L'entitat ha d'informar separadament de l'import total dels compromisos següents:
a) Qualsevol compromís d'inversió de capital, que hagi assumit en relació amb la seva
participació en negocis conjunts, així com la seva part dels compromisos d'inversió de
capital assumits conjuntament amb altres partícips, i
b) La seva participació en els compromisos d'inversió de capital assumits pels propis
negocis conjunts.
4. S'ha de desglossar per a cada partida significativa del balanç, del compte de resultats,
de l'estat de fluxos d'efectiu i de l'estat de canvis en el patrimoni net, els imports
corresponents a cada negoci conjunt.
Amb data ..., les Entitats XXXX, YYYY i ZZZZ van constituir mitjançant
escriptura pública, una Unió Temporal d’Empreses denominada NNNN.
L’objecte de la UTE és l’execució de ........................................
Les quantitats aportades per cadascuna de les Entitats han estat de les següents:

Entitat
XXXX
YYYY
Total

Aportació
en EUR
%
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El detall dels saldos d’actius i passius i d’ingressos i despeses de la UTE integrats en
el balanç i el compte de resultats de l’Entitat és el següent:
201x

201x-1

PATRIMONI NET
Resultats exercicis anteriors
PASSIUS
Creditors per prestacions de serveis
Remuneracions pendents de pagament
Hisenda Pública, creditora per IVA
Organismes de la Seguretat Social,
creditors
Compte corrent amb Entitats del grup
ACTIUS
Hisenda Pública, deutora
Caixa
Bancs i institucions de crèdit c/c vista
Compte corrent amb Entitats del grup
DESPESES
Compres de béns destinats a les activitats
Arrendaments i cànons
Reparacions i conservació
Serveis de professionals independents
Transports
Primes d’assegurances
Serveis bancaris i similars
Subministraments
Altres serveis
Altres tributs
Sous i salaris
Indemnitzacions
Seguretat Social a càrrec de l’Entitat
Altres despeses socials
INGRESSOS
Ingressos per prestacions de serveis
Una altra opció:
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L’Entitat a partir de l’exercici 200x participa d’un 50% de la societat civil privada
“xxx, SCP”, la qual té per objecte la realització d’estudis, consultoria, formació i
innovació en aspectes relacionats amb la dependència.
Es mostren el balanç i el compte de pèrdues i guanys de la SCP:

BALANÇ DE SITUACIÓ S.C.P
ACTIU

A)
ACTIU
CORRENT

201n

NO

I.
Immobilitzat
intangible

-

201n-1 PATRIMONI NET I 201n
PASSIU

201n-1

A)
PATRIMONI
NET
VI. Romanent
VII. Resultat
l’exercici

de

B) ACTIU CORRENT
III. Deutors Comercials
i
altres comptes a
cobrar
-Altres crèdits amb
Adm. Públiques
VII. Efectiu i altres
actius
líquids
equivalents
TOTAL ACTIU

TOTAL
PASSIU

P.N.

I

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS S.C.P.
201n
Import net de la xifra de
negocis
Despeses de personal
Altres despeses d’explotació
a)Serveis exteriors
Amortitzacions immobilitzat
RESULTATS
D’EXPLOTACIÓ
Ingressos financers
RESULTAT FINANCER
RESULTAT
DE
L’EXERCICI

0,00

201n-1
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

0,00
0,00
0,00
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EFECTE S.C.P. SOBRE L’ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
El resultat de l’exercici 201X-1 de la S.C.P. integrat al Patrimoni Net de l’Entitat va
ser de XXX euros i el resultat del 201X de la S.C.P. integrat al Patrimoni Net de
l’Entitat ha estat negatiu de YYY euros.
EFECTE S.C.P. SOBRE L’ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU
No existeixen partides significatives a efectes de desglossament en l’estat de fluxos
d’efectiu de l’Entitat.

22. Actius no corrents mantinguts per a la venda
1. Per a cada actiu no corrent o grup alienable d'elements que s'hagi de qualificar com a
mantingut per a la venda, s'ha d'indicar:
a) Una descripció detallada dels elements patrimonials, indicant el seu import i les
circumstàncies que han motivat aquesta classificació.
b) El resultat reconegut en el compte de resultats o en l'estat de canvis en el patrimoni net,
per a cada element significatiu.
c) Els ajustaments que s'efectuïn en l'exercici corrent als imports presentats prèviament
que es refereixin als actius no corrents o grups alienables d'elements mantinguts per a la
venda i que estiguin directament relacionats amb la seva alienació o disposició per altra
via en un exercici anterior. O, si s'escau, els originats per no haver-se produït aquesta
alienació.
2. Quan els requisits per a qualificar un actiu no corrent o un grup alienable d'elements
com a mantinguts per a la venda es compleixin després de la data de tancament de
l'exercici, però abans de la formulació dels comptes anuals, l'entitat no els ha de qualificar
com a mantinguts per a la venda en els comptes anuals que formuli. No obstant això, ha
d'incloure en relació amb ells la mateixa informació descrita en la lletra a) de l'apartat
anterior
Dins de la categoria d’actius financers mantinguts per a la venda s’inclouen una
col·lecció de litografies que l’Entitat va rebre mitjançant una donació del seu autor
amb l’objecte de destinar el que s’obtingui de la seva venda a les finalitats de
l’Entitat. Durant l’exercici s’han venut tres litografies per un import de 1.000 Euros
cada una.
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23.

Fets posteriors al tancament

L'entitat ha d'informar de:
1. Els fets posteriors que posin de manifest circumstàncies que ja existien en la data de
tancament de l'exercici que no hagin suposat, d'acord amb la seva naturalesa, la inclusió
d'un ajustament en les xifres contingudes en els comptes anuals, però la informació
continguda en la Memòria ha de ser modificada d'acord amb aquest fet posterior.
2. Els fets posteriors que mostrin condicions que no hi eren al tancament de l'exercici i
que siguin de tal importància que, si no s'inclou informació al respecte, podria afectar la
capacitat d'avaluació dels usuaris dels comptes anuals. En particular s'ha de descriure el
fet posterior i s'ha d'incloure l'estimació dels seus efectes. En el supòsit que no sigui
possible estimar els efectes del fet posterior, s'ha d'incloure una manifestació expressa
sobre aquest extrem, conjuntament amb els motius i condicions que provoquen aquesta
impossibilitat d'estimació.
3. Fets esdevinguts amb posterioritat al tancament dels comptes anuals que afectin
l'aplicació del principi d'entitat en funcionament, informant de:
a) Descripció del fet posterior i de la seva naturalesa (factor que genera dubte respecte a
l'aplicació del principi d'entitat en funcionament).
b) Impacte potencial del fet posterior sobre la situació de l'entitat.
c) Factors mitigants relacionats, si s'escau, amb el fet posterior.
Amb posterioritat al 31 de desembre de 201x, no s’han produït fets rellevants
addicionals que afectin els presents Comptes Anuals.
O bé
Amb posterioritat al 31 de desembre de 201x, s’han produït els fets rellevants
addicionals que indiquem i que podrien afectar els presents Comptes Anuals:
......
......

24. Operacions amb parts vinculades
La informació sobre operacions amb parts vinculades s'ha de presentar separadament per
a cadascuna de les categories següents:
a) Entitat dominant.
b) Altres entitats del grup.
c) Negocis conjunts en què l'entitat sigui un dels partícips.

65

Model de memòria normal. PGC de les fundacions i associacions Nota Tècnica ACCID
subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya
d) Entitats associades.
e) Entitats amb control conjunt o influència significativa sobre l'entitat.
f) Personal clau de la direcció de l'entitat o de l'entitat dominant.
g) Altres parts vinculades.
L'entitat ha de facilitar la informació suficient per a comprendre les operacions amb parts
vinculades que hagi efectuat i els seus efectes sobre els seus estats financers, incloent,
entre d'altres, els aspectes següents:
a) Identificació de les persones o entitats amb les quals s'han realitzat les operacions
vinculades, expressant la naturalesa de la relació amb cada part implicada.
b) Detall de l'operació i la seva quantificació, expressant la política de preus seguida,
posant-la en relació amb les que l'entitat utilitza respecte d'operacions anàlogues
realitzades amb parts que no tinguin la consideració de vinculades. Quan no hi hagi
operacions anàlogues realitzades amb parts que no tinguin la consideració de vinculades,
els criteris o mètodes seguits per a determinar la quantificació de l'operació.
c) Benefici o pèrdua que l'operació hagi originat a l'entitat i descripció de les funcions i
riscos assumits per cada part vinculada respecte de l'operació.
d) Import dels saldos pendents, tant actius com passius, els seus terminis i condicions,
naturalesa de la contraprestació establerta per a la seva liquidació, agrupant els actius i
passius per tipus d'instrument financer (amb l'estructura que apareix en el balanç de
l'entitat) i garanties atorgades o rebudes.
e) Correccions valoratives per deutes de cobrament dubtós relacionades amb els saldos
pendents anteriors.
f) Despeses reconegudes en l'exercici com a conseqüència de deutes incobrables o de
cobrament dubtós de parts vinculades.
En tot cas, s'ha d'informar dels següents tipus d'operacions amb parts vinculades:
a) Vendes i compres d'actius corrents i no corrents.
b) Prestació i recepció de serveis.
c) Contractes d'arrendament financer.
d) Transferències de recerca i desenvolupament.
e) Acords sobre llicències.
f) Acords de finançament, incloent préstecs i aportacions de capital, ja siguin en efectiu
o en espècie. En les operacions d'adquisició i alienació d'instruments de patrimoni, s'ha
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d'especificar el nombre, valor nominal, preu mitjà i resultat d'aquestes operacions,
especificant la destinació final prevista en el cas d'adquisició.
g) Interessos abonats i carregats; així com aquells meritats però no pagats o cobrats.
h) Dividends i altres beneficis rebuts.
i) Garanties i avals.
j) Remuneracions i indemnitzacions.
k) Aportacions a plans de pensions i assegurances de vida.
l) Compromisos en ferm per opcions de compra o de venda o altres instruments que
puguin implicar una transmissió de recursos o d'obligacions entre l'entitat i la part
vinculada.
m) Acord de repartiment de costos en relació amb la producció de béns i serveis que seran
utilitzats per diverses parts vinculades.
n) Acords de gestió de tresoreria, i
o) Acords de condonació de deutes i prescripció d'aquests deutes.
La informació anterior es pot presentar de forma agregada quan es refereixi a partides de
naturalesa similar. En tot cas, s'ha de facilitar informació de caràcter individualitzat sobre
les operacions vinculades que siguin significatives per la seva quantia o rellevants per a
una comprensió adequada dels comptes anuals.
Cal informar sobre l'import dels sous, dietes i remuneracions de qualsevol classe meritats
en el curs de l'exercici pel personal d'alta direcció i pels membres de l'òrgan de govern,
qualsevol que sigui la seva causa, així com de les obligacions contretes en matèria de
pensions o de pagament de primes d'assegurances de vida respecte dels membres antics i
actuals de l'òrgan de govern i personal d'alta direcció. Així mateix, s'ha d'incloure
informació sobre indemnitzacions per cessament. Quan els membres de l'òrgan de govern
siguin persones jurídiques, els requeriments anteriors s'han de referir a les persones
físiques que els representen.
També s'ha d'informar sobre l'import de les bestretes i crèdits concedits al personal d'alta
direcció i als membres de l'òrgan de govern, amb indicació del tipus d'interès, les seves
característiques essencials i els imports eventualment tornats, així com les obligacions
assumides per compte d'ells a títol de garantia. Quan els membres de l'òrgan de govern
siguin persones jurídiques, els requeriments anteriors es refereixen a les persones físiques
que els representen.
En el cas de pertànyer a un grup d'entitats, s'ha de descriure l'estructura financera del grup.
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Els saldos amb Entitats vinculades són els següents:

Amb
Amb
Entitats
Amb altres
societats del associades societats
grup
i
vinculades
Saldos i transaccions realitzades amb la
multigrup
societat en l’exercici 201X
Actius:
Préstecs i comptes a cobrar a curt
termini:
- Entitat xxx (Nota 8.4)
Préstecs i comptes a cobrar a llarg
termini:
- Entitat yyy (Nota 8.4)
Total
Transaccions:
Ingressos
- Interessos Préstec Entitat xxx (Nota
13.5)
- Aportació compensació de despeses (Nota 13.1)
Total
Amb
societats
Saldos i transaccions realitzades amb la
del grup
societat en l’exercici 201X-1
Actius:
Préstecs i comptes a cobrar a curt
termini:
- Entitat xxx (Nota 8.4)
Préstecs i comptes a cobrar a llarg
termini:
- Entitat yyy (Nota 8.4)
Total
Transaccions:
Ingressos
- Interessos Préstec Entitat xxx (Nota
13.5)
- Aportació compensació de despeses (Nota 13.1)
Total
-

Amb
Amb altres
Entitats
societats
associades i
vinculades
multigrup

-

-

-

-

-

-

La nostra Entitat va constituir l’Entitat XXX i forma part del patronat/ o de la junta
de la mateixa.
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A l’apartat “Préstecs i comptes a cobrar” hi ha un préstec que es va fer a l’Entitat
vinculada Entitat XXX a data ... per import de ... Euros, documentat mitjançant un
contracte de préstec on s’estableixen les següents condicions:
-

-

El període de devolució és de cinc anys, a comptar de l’1 de gener de... A
principis de 201X s’ha dut a terme la renovació per 5 anys més. Veure nota
xx d’aquesta Memòria.
No es merita cap tipus d’interès fins el ...
De l’1 de gener de ... el préstec objecte del present contracte merita un interès
del 3% anual a pagar en acabar cada exercici.

Es facturen a l’Entitat vinculada algunes despeses de gestió suportades inicialment
per aquesta Entitat i que fan referència també a la vinculada. El detall és el següent:

Aportació compensació de despeses 201X
- Càrrec a Entitat xxx
Total

201X-1

24.1. Correccions valoratives
No s'han produït correccions valoratives per deutes de dubtós cobrament
relacionades amb saldos pendents anteriors.

24.2. Incobrables
No s'han reconegut despeses en l'exercici com a conseqüència de deutes incobrables
o de dubtós cobrament de parts vinculades.

24.3. Pagaments al patronat/a la junta de govern
No hi ha cap quantitat pagada pel Patronat/Junta de Govern en concepte de dietes
d'assistència a les reunions d’aquest òrgan de govern de l’Entitat ni tampoc hi ha
cap altre remuneració percebuda pels membres del mateix.

24.4. Aportacions a fons de pensions
L’Entitat no ha fet cap aportació a fons de pensions, cap pagament de primes
d’assegurances de vida, ni a cap altra prestació a llarg termini, i tampoc s'han
registrat indemnitzacions per acomiadament de membres de l’òrgan de govern de
l’Entitat.

24.5. Operacions amb els membres de de l’òrgan de govern de l’entitat
No s’han portat a terme durant l'exercici operacions alienes al tràfic ordinari o que
no s'hagin realitzat en condicions normals de mercat. L’Entitat no ha efectuat
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durant l'exercici cap bestreta ni ha concedit cap crèdit al personal, ni als membres
de l’òrgan de govern.

24.6. Alta direcció
Les funcions de l’Alta Direcció són assumides pels membres de l’òrgan de govern.

24.7. Grup d’entitats
L’Entitat no pertany a cap grup d’Entitats.

25.

Altra informació

S’ha d’incloure informació sobre:
El nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l’exercici, distribuït per categories i
desglossat per sexes.
Canvis dels components de l’òrgan de govern, sens perjudici de la tramitació prevista
legalment per a la seva inscripció en el Registre corresponent.
Relació de les operacions de l’exercici (o d’anteriors que encara tenen incidència
econòmica) per a les quals s’ha tramitat una autorització i estat de compliment de les
resolucions corresponents.
Operacions en que hi hagi algun tipus de garantia, amb indicació dels actius afectes a
aquestes operacions, fins i tot quan es tracti de disponibilitats líquides; en aquest cas, cal
assenyalar les limitacions de disponibilitat existents.
L’import dels honoraris per auditoria de comptes i altres serveis prestats pels auditors de
comptes.
Quan l’Entitat sigui la de major actiu d’un conjunt d’Entitats sotmeses a una mateixa
unitat de decisió, perquè estiguin controlades per qualsevol mitjà per una o vàries
persones físiques o jurídiques, no obligades a consolidar, que actuïn conjuntament, o
perquè es trobin sota direcció única per acords o clàusules estatutàries, s’ha d’incloure
una descripció de les citades Entitats, assenyalant el motiu pel qual es troben sota una
mateixa unitat de decisió. S’entén per Entitat de major actiu aquella que en el moment de
la seva incorporació a la unitat de decisió, presenti una xifra major en el total de l’actiu
del model del balanç.
Quan l’Entitat no sigui la de major actiu del conjunt d’Entitats sotmeses a una unitat de
decisió en els termes assenyalats en el punt anterior, ha d’indicar la unitat de decisió a la
que pertany i el registre públic on estiguin dipositats els comptes anuals de l’Entitat que
conté la informació exigida en el punt anterior.
Qualsevol altra qüestió no inclosa en els apartats anteriors de la Memòria, i que ajudi a
justificar el compliment de les finalitats estatutàries i a determinar la posició financera de
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l’Entitat.

25.1. Dades sobre personal
A Continuació (o en l’Annex X) es presenta, distribuïda pels diferents serveis socials
que presta l’Entitat, la mitjana de personal corresponent a l’exercici 201X i les
despeses salarials que han comportat aquest serveis socials, fent distinció entre el
personal que realitza tasques d’atenció directa, de serveis generals i de direcció i
administració general.
També es presenta la mitjana de cost salarial per a cadascun dels serveis socials de
l’Entitat i el desglossament per sexe.
O bé
Durant el exercici 201X la plantilla de l’Entitat ha estat ..............................

25.2. Canvis als òrgans de govern
A inicis de l’exercici 201X, el Sr. XXXX va cessar en el càrrec de vocal, per la qual
cosa, a 31 de desembre de 201X i en la data de formulació d’aquests comptes anuals
la composició del Patronat/ o de la Junta Directiva és la següent:

NOM

COGNOMS

Data acceptació
Càrrec
càrrec
President/a
Secretari/a
Tresorer/a
Vocal
Vocal

25.3. Operacions amb algun tipus de garantia
25.4. Honoraris auditor de comptes
L’import dels honoraris per auditoria i altres serveis prestats pels auditors de
comptes de l’Entitat han sigut de XXXX euros.

26.

Informació segmentada

L’entitat ha d’informar de la distribució de l’import d’ingressos i despeses corresponent
a les seves activitats ordinàries, per categories d’activitats, centres de treball i, si escau,
àrees geogràfiques d’actuació.
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DOCUMENTS TÈCNICS
 La Comptabilització dels actius Intangibles. Novetats a partir de 2016 (Ferran
Rodríguez-UB)
 Tractament comptable del producte de la venda d’aquesta energia: Rebran el
tractament d’ingressos o bé es modificarà el cost d’adquisició de l’immoble?.BOICAC
Nº 105 2016: Consulta 4 (Comissió Comptabilitat-Fiscalitat)
 Tractament comptable de l’aprovació d’un conveni de creditors en un procediment
concursal, en el que no es fixen interessos per el deute romanent. BOICAC Nº 102 de
2015: Consulta 6 (Comissió Comptabilitat-Fiscalitat)
 Anti-Fraud Strategy (Nicola Eusebio)
 RÀTIOS SECTORIALS 2015. Comptes anuals (balanços i comptes de resultats de 166
sectors) 25 ràtios per a cada sector (ACCID-UPF-BSM-RECC)
 Tancament comptable i fiscal per a les Pimes desembre 2016 (Manuel Rejón)
 Tractament comptable de la cessió d’un terreny a canvi de la reserva d’aprofitament.
BOICAC Nº 101: Consulta 2 (Comissió Comptabilitat-Fiscalitat)
 Comptabilització de llegats de caràcter no reintegrable rebuts per una entitat sense
ànim de lucre. Concordança amb la norma NRV 20ª del Pla General de Comptablitat
d’entitats sense finalitats lucratives (PCESFL). BOICAC Nº100, Consulta 6 (Comissió
Comptabilitat-Fiscalitat)
 La valoració posterior dels fons de comerç en els estats financers. Un estudi
introductory (Joan-Emili Masferrer)
 Preparant els pressupostos 2017 de l’empresa (ACCID-CECOT)
 Programari gratuït interactiu dels Ràtios Sectorials 2014 (Luis Muñiz)
 RÀTIOS SECTORIALS 2014 Comptes anuals (balanç i comptes de resultats) de 166
sectors. 25 ràtios per cada sector (ACCID-UPF-BSM-RECC)
 Memòria normal
 Introducció a la filosofia del marge. Claus de la gestió del marge per maximitzar
beneficis (Comissió de Comptabilitat de Gestió)
 Plantilla Memòria Pimes 2016
 Plantilla Memòria Abreujada 2016
 Determinación de las pérdidas computables para la reducción obligatoria de capital
y para la disolución por pérdidas (BOICAC Nº102 de 2015: Consulta 5) (Comissió
Comptabilitat-Fiscalitat)
 Relació de consultes ateses el 2015 (ACCID)
 Codi d’Ètica per a Professionals de la Comptabilitat (versió catalana per: ACCIDCCJCC)
 L'obligació de conservació de la documentació comptable i els seus efectes sobre la
normativa fiscal (Comissió Comptabilitat-Fiscalitat)
 Comentari tècnic sobre consulta ICAC Tractament comptable dels costos
d’ubanització i del dret de superfície (BOICAC Nº102/2015 Consulta 4)
 10 errors clau en la negociació bancària (Joan Anton Ros Guasch)
 Comentario técnico sobre consulta ICAC. Fecha de efectos contables en un proceso
de fusión entre sociedades de un grupo (BOICAC Nº102/2015 Consulta 2). (Comisión
Contabilidad-Fiscalidad)
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 La nova normativa Comptable dels ens públics locals (Josep Viñas-Comissió
Comptabilitat Pública)
 Tancament Comptable i fiscal per a les pimes - Revisió febrer 2016 (Manuel Rejón)
 Projecte de modificació del PGC PIMES i del PGC de 2007, de les Normes de
Formulació de Comptes Consolidats de 2010 i del PGC d’entitats sense finalitats
lucratives de 2011 (Comissió comptabilitat ACCID-CEC)
 Mejoras a introducir en la cuenta de pérdidas y ganancias (Subcomisión 2ª)
 Comentarios a la nueva ley del impuesto sobre sociedades y al proyecto de
reglamento del impuesto sobre sociedades (Com. Comptabilitat i Fiscalitat)
 Anàlisi canvis règim econòmic de la nova Llei de Cooperatives de Catalunya (Com.
Cooperatives)
 El despacho de nueva generación (Oriol López Villena)
 Aspectes clau del perfil emprenedor global (Ferran Lemus)
 Principales novedades de la Ley de Sociedades de Capital (Departamento Técnico del
Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya)
 Cierre contable fiscal para las Pymes (Manuel Rejón)
 La factura electrónica: una realidad de las administraciones (Comisión OSI-comisión
conjunta CEC-ACCID)
 La fase final de migración a SEPA (Pere Brachfield)
 Efectos contables de la Ley de apoyo a los emprendedores (Ley 14/2013 de 27 de
septiembre) (Anselm Constans)
 Impuesto sobre el valor añadido. Criterios de caja: Aspectos relevantes y
contabilización (Gemma Palet y José Manuel Lizanda)
 El control presupuestario en las empresas editoriales (Nati Sánchez Aznar)
 El cuadro de mando: soporte de sistema de indicadores (Luis Muñiz)
 Capital humano: un intangible relevante durante la crisis (Joan Anton Ros Guasch)
 El ABC del Credit Manager (Joan Anton Ros Guasch)
 El nuevo impuesto sobre sociedades (Comisión Relaciones Contabilidad-Fiscalidad)
 Nuevas tablas de amortización (Jordi Baqués)
Per a consultar els documents relacionats clica aquí

DOCUMENTS DE RECERCA








How to write a study case (Jordi Carrillo)
Tesi de Màster (TM). Guia per a l’elaboració (Daniel Ferrer i Marc Oliveras)
Com redactar un cas (Jordi Carrillo)
Treball Final de Grau (TFG). Guia per a l’elaboració (Daniel Ferrer)
Perspectives de la ciutadania de la RS corporativa de les empreses a Catalunya
(F.Marimon i M.Alonso)
Anàlisi de les relacions indirectes i les variables d’entorn en la cadena de valor del
Quadre de Comandament Integral (Josep Llach Pagès)
Detecting Accounting Fraud – The Case of Let’s Gowex SA (Elena Helbig)
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Un altre finançament per a les empreses Cooperatives (Montserrat Sagarra)
El método de estudio de casos en la investigación empírica en contabilidad (Maria
J.Masanet Llodrà)
Associació de Comptables de Catalunya (1924-1940) (Marc Amat)
Análisis de las modificaciones estatutarias para adaptar el régimen de reembolso
del capital social a las normas contables de las Cooperativas (Yolanda Montegut,
Joan Josep González, Joseba Polanco y Ramon Bastida)
Investigación en contabilidad en Cataluña: Diagnóstico de la situación actual y
perspectivas (Soledad Moya, Diego Prior y Gonzalo Rodríguez)
Efectes econòmics de la primera aplicació de les normes Comptables de les
Cooperatives adaptades a la NIC 32 i la CINIIF 2 (Ramon Bastida i Lluís Carreras)
Los indicadores no financieros como herramienta para la gestión de la empresa:
análisis empírico en PYMES (Jordi Perramon)
Efectos de la aplicación de las NIIF en el coste de capital de las empresas españolas
(David Castillo Merino, Carlota Menéndez Plans y Neus Orgaz Guerrero)
Análisis de la inversión empresarial catalana en China (Ana Beatriz Hernández)
Indicadores de responsabilidad social de las organizaciones del ámbito de trabajo
(Montserrat Llobet Abizanda)
Percepciones de las cooperativas catalanas auditadas sobre el proceso de
implementación de la NIC 32 en el capital social (Comisión Contabilidad de las
Cooperativas)
Aplicación de herramientas de la contabilidad de gestión en la administración local
(Josep Viñas y Pilar Curós)
Grado de Implantación del USALI en el sector hotelero de Cataluña (Lucia Clara
Banchieri y Fernando Campa)
El Impacto de la transición al nuevo PGC de las grandes empresas catalanas
(M.Àngels Fitó, Francesc Gómez, Soledad Moya)
El grado de implantación del CMI en las empresas catalanas (Lucía Clara Banchieri y
Fernando Campa)

Per a consultar els documents relacionats clicka aquí
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