MEMÒRIA DE PIMES
Entitat: A.D.F.O. Associació Disminuïts Físics d’Osona declarada d’Utilitat
Pública
Exercici : 2014
C.I.F.
: G-58.208.067

1. Activitat de l’entitat
Les dades de l’entitat objecte d’aquesta memòria són:
NIF: G-58.208.067
Denominació: A.D.F.O. Associació Disminuïts Físics d’Osona de Vic declarada
d’Utilitat Pública
Domicili: C/ Ciutat, 1
Codi Postal: 08500
Municipi: Vic
Província: Barcelona
L’Associació fou constituïda per acord de la Junta directiva amb data 16 de maig de 1982,
inscrita en el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Direcció General de Dret i Entitats
Jurídiques, Servei de Registre i Suport a les Entitats amb el número 5750B amb data 5 d’octubre de 2004
i declarada d’Utilitat Pública per ORDRE INT/3327/2006 de 9 d’octubre de 2006 publicada al BOE
número 260 de 31 d’octubre de 2006.
Essent el seu període de vigència indefinit.
Les activitats fundacionals realitzades durant l’exercici consisteixen en aconseguir la promoció
integral dels minusvàlids, als quals es procurarà posar al seu abast els mitjans precisos pel seu
millorament personal, cultural, familiar i social així com facilitar-los oportunitats per accedir al camp de
l’ensenyament, l’esport i l’organització de l’oci i al propi temps la possibilitat d’accedir a llocs de treball
que els proporcionin la seva inserció a la societat.
L’entitat no disposa de cap altre centre de treball que l’identificat com a domicili social.

2. Bases de presentació dels Comptes Anuals
2.1. Imatge fidel:
a) Els comptes anuals reflecteixen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels
resultats de l’empresa i es presenten d’acord amb la legislació mercantil vigent i amb
les normes establertes al Pla General de Comptabilitat de Petites i Mitjanes Empreses.
b) No existeixen raons excepcionals per les que l’empresa hagi incomplert alguna disposició
legal en matèria comptable per a mostrar la imatge fidel.
c) No és necessari incloure informacions complementàries en la memòria, donat que l’aplicació
de les disposicions legals, és suficient per a mostrar la imatge fidel.

Data: 01-03-2015

Pàgina 1

MEMÒRIA DE PIMES
Entitat: A.D.F.O. Associació Disminuïts Físics d’Osona declarada d’Utilitat
Pública
Exercici : 2014
C.I.F.
: G-58.208.067
2.2. Principis comptables no obligatoris aplicats:
Durant l’exercici social només s’han aplicat aquells principis comptables que són obligatoris
segons el Codi de Comerç i el Pla General de Comptabilitat de Petites i Mitjanes Empreses, és a
dir, Empresa en funcionament, Meritació, Uniformitat, Prudència, No compensació i Importància
relativa

2.3. Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa:
2.3.A. No existeixen canvis en cap estimació comptable que siguin significatius i que afectin a
l’exercici actual o a exercicis futurs.
2.3.B. La direcció de l’empresa no es conscient de l’existència d’incerteses importants,
referents a events o condicions que puguin aportar dubtes raonables sobre la possibilitat de
que la empresa segueixi funcionant normalment.

2.4. Comparació de la informació:
a) No s’ha efectuat cap modificació de l’estructura del balanç, del compte de pèrdues i guanys i
de l’estat de canvis en el patrimoni net respecte a l’exercici anterior.
b) No existeixen causes que impedeixin la comparació dels comptes anuals de l’exercici amb les
del precedent.
c) L’adaptació dels imports de l’exercici precedent per facilitar la comparació, s’ha efectuat
segons el Plà General de Comptabilitat de Petites i Mitjanes Empreses, Real Decreto 1515/2007
de 16 de novembre, així com les normes i resolucions de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria
de Comptes.
2.5. Elements recollits en vàries partides
Tots els elements patrimonials estan recollits en una única partida del balanç.

2.6. Canvis en criteris comptables
En l’exercici no s’han efectuat ajustos per canvis en criteris comptables.
Seguint allò establert en la Disposició transitòria tercera del Real Decret 1515/2007 de 16 de
novembre, en aquesta memòria, s’inclou un apartat amb la denominació “Aspectes derivats de la
transició a les noves normes comptables”, en el que s’expliquen les principals diferències entre
els criteris comptables aplicats en l’exercici anterior i els actuals, així com la quantificació de
l’impacte que produeix aquesta variació de criteris en el patrimoni net de l’empresa.

2.7. Correcció d’errors
En l’exercici, no s’han efectuat ajustos per correcció d’errors
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3. Excedent de l’exercici
Durant l’exercici 2011 s’han produït els següents excedents:

Base de repartiment
Excedent de l’exercici
Romanent
Reserves voluntàries
Altres reserves
Total base de repartiment = Total distribució

Distribució a:
A dotació fundacional/fons social
A reserves especials
A reserves voluntàries
A altres reserves
A compensar excedents negatius d’exercicis
anteriors
Total distribució = Total base de repartiment

Exercici actual
94.881,91

94.881,91
Exercici actual
94.881,91

94.881,91

4. Normes de registre i valoració
Els criteris comptables aplicats en relació amb les diferents partides, són les següents:
a.

Immobilitzat intangible:
Els diferents immobilitzats intangibles es reconeixen com a tals per complir amb la definició
d’actiu i els criteris de registre o reconeixement comptable continguts en el Marc Conceptual de
la Comptabilitat. A més, compleixen amb el criteri d’identificabilitat, donat que són elements
separables que sorgeixen de drets legals o contractuals, amb independència que tals drets siguin
transferibles o separables.
Els immobilitzats intangibles, es valoren pel seu cost, ja sigui aquest el preu d’adquisició o el
cost de producció, sens perjudici del què s’indica a les normes particulars sobre aquest tipus d’
immobilitzats.
Els impostos indirectes que graven els elements de l’immobilitzat intangible, només s’han inclòs
en el preu d’adquisició o cost de producció quan no han set recuperables directament de la
Hisenda Pública.
Les amortitzacions s’han establert de manera sistemàtica i racional en funció de la vida útil dels
immobilitzats intangibles i del seu valor residual, atenint a la depreciació que normalment han
patit pel seu funcionament, ús i gaudi, sens perjudici de considerar també l’obsolescència tècnica
o comercial que pogués afectar-los. Quan ha procedit reconèixer correccions valoratives, s’han
ajustat les amortitzacions dels exercicis següents de l’immobilitzat deteriorat, tenint en compte el
nou valor comptable.
S’ha produït una pèrdua per deteriorament del valor d’un element de l’immobilitzat intangible
quan el seu valor comptable ha superat al seu import recuperable.
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Als balanços de l’empresa, no han existit immobilitzats intangibles amb vida útil indefinida.
b.

Immobilitzat material
Els immobilitzats materials, s’han valorat pel seu cost, ja sigui el preu d’adquisició o el cost de
producció, sens perjudici d’allò indicat a les normes particulars sobre aquest tipus
d’immobilitzats.
Els impostos indirectes que graven els elements de l’immobilitzat material, només s’han inclòs
en el preu d’adquisició o cost de producció quan no han set recuperables directament de la
Hisenda Pública.
També s’han inclòs com a part del valor dels immobilitzats materials, l’estimació inicial del
valor actual de les obligacions assumides derivades del desmantellament o retirada i altres
associades, tals como els costos de rehabilitació, sempre que aquestes obligacions hagin donat
lloc al registre de provisions.
En aquells immobilitzats materials que han necessitat un període superior a un any per a estar en
condicions d’ús, s’han inclòs en el preu d’adquisició o cost de producció les despeses financeres
que s’han meritat abans de la posada en condicions de funcionament i que han estat girats pel
proveïdor o corresponen a alguna mena de finançament aliè atribuïble a l¡adquisició, fabricació o
construcció de l’actiu.
Les amortitzacions s’han establert de manera sistemàtica i racional en funció de la vida útil dels
immobilitzats materials i del seu valor residual, atenint a la depreciació que normalment han patit
pel seu funcionament, ús i gaudi, sense perjudici de considerar també l’obsolescència tècnica o
comercial que pogués afectar-los. Quan ha procedit reconèixer correccions valoratives, aquestes,
s’han ajustat a les amortitzacions dels exercicis següents de l’immobilitzat deteriorat, tenint en
compte el nou valor contable.
S’ha produït una pèrdua per deteriorament del valor d’un element de l’immobilitzat material
quan el seu valor comptable ha superat al seu import recuperable. La correcció valorativa per
deteriorament, així como la seva reversió s’ha reconegut como una despesa o ingrés,
respectivament, al compte de pèrdues i guanys. La reversió del deterioro ha tingut com a límit el
valor comptable de l’immobilitzat que estaria reconegut en la data de reversió si no s’hagués
registrat el deteriorament del valor.
Els costos de renovació, ampliació o millora dels béns de l’immobilitzat material han estat
incorporats a l’actiu com a major valor del bé en la mesura en que han suposat un augment de la
capacitat, productivitat o allargament de la seva vida útil, donant-se de baixa el valor comptable
dels elements que s’han substituït.
En la determinació de l’import de l’immobilitzat material, s’han tingut en compte la incidència
dels costos relacionats amb grans reparacions. L’import equivalent a aquest costos s’ha
amortitzat de manera diferent a la de la resta de l’element durant el període que falti fins a la gran
reparació. Al realitzar una gran reparació, el seu cost s’ha reconegut en el valor comptable de
l’immobilitzat com una substitució, sempre i quan s’hagin complert les condicions pel seu
reconeixement.
La comptabilització dels contractes d’arrendament financer rebuts, s’ha registrat amb un actiu
d’acord amb la seva naturalesa, segons es tracti d’un element de l’immobilitzat material o de
l’intangible, i un passiu financer pel mateix import, que és el menor entre el valor raonable de
l’actiu arrendat i el valor actual a l’inici de l’arrendament dels pagaments mínims acordats. La
càrrega financera total s’ha distribuït durant la totalitat del termini de l’arrendament i s’ha
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imputat al compte de pèrdues i guanys de l’exercici en que s’hagi meritat, aplicant el mètode del
tipus d’interès efectiu.

c.

Inversions immobiliàries
Els terrenys i construccions, s’han qualificat com inversions immobiliàries, segons es disposin
per a l’obtenció de rendes i plusvàlues, i no pel seu ús en la producció o subministrament de béns
i serveis, finalitats administratives o per a la seva venda en el curs ordinari de les operacions.
Les inversions immobiliàries, s’han valorat pel seu cost, ja sigui aquest el preu d’adquisició o el
cost de producció, sens perjudici d’allò que s’indica a les normes particulars sobre aquest tipus
d’immobilitzats.
Els impostos indirectes que graven els elements de les inversions immobiliàries, només s’han
inclòs en el preu d’adquisició o cost de producció quan no han estat recuperables directament de
la Hisenda Pública.
També s’han inclòs com a part del valor de les inversions immobiliàries materials, l’estimació
inicial del valor actual de les obligacions assumides derivades del desmantellament o de la
retirada i altres associades, tals com els costos de rehabilitació, sempre que aquestes obligacions
hagin donat lloc al registre de provisions.
En aquelles inversions immobiliàries que han necessitat un període superior a un any per estar en
condiciones d’ús, s’han inclòs en el preu d’adquisició o cost de producció les despeses financeres
que s’han meritat abans de la posada en condicions de funcionament i que han estat girats pel
proveïdor o corresponen a algun tipus de finançament aliè atribuïble a l’adquisició, fabricació o
construcció de l’actiu.
Les amortitzacions s’han establert de manera sistemàtica i racional en funció de la vida útil de les
inversions immobiliàries i del seu valor residual, atenint a la depreciació que normalment han
patit pel seu funcionament, ús i gaudi, sens perjudici de considerar també l’obsolescència tècnica
o comercial que pogués afectar-los. Quan ha procedit reconèixer correccions valoratives, s’han
ajustat les amortitzacions dels exercicis següents de l’immobilitzat deteriorat, tenint en compte el
nou valor comptable.
S’ha produït una pèrdua per deteriorament del valor d’un element inversió immobiliària quan el
seu valor comptable hagi superat al seu import recuperable. La correcció valorativa per
deteriorament, així com la seva reversió s’ha reconegut com una despesa o ingrés,
respectivament, al compte de pèrdues i guanys. La reversió del deteriorament té com a límit el
valor comptable de l’immobilitzat que estaria reconegut en la data de reversió si no s’hagués
registrat el deteriorament del valor.
Els costos de renovació, ampliació o millora dels béns que formen part de les inversions
immobiliàries, s’han incorporat a l’actiu com a major valor del bé en la mesura en què suposen
un augment de la capacitat, productivitat o allargament de la seva vida útil, donant-se de baixa el
valor comptable dels elements que han substituït.
En la determinació de l’import de les inversions immobiliàries, s’ha tingut en compte la
incidència dels costos relacionats amb grans reparacions. L’import equivalent a aquest costos
s’amortitza de forma diferent a la de la resta de l’element durant el període que resti fins la gran
reparació. Al realitzar una gran reparació, el seu cost s’ha reconegut en el valor comptable de
l’immobilitzat com una substitució, sempre que s’hagin complert les condicions pel seu
reconeixement.
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La comptabilització dels contractes d’arrendament financer rebuts, s’ha registrat como un actiu
d’acord amb la seva naturalesa, segons es tracti d’un element de l’immobilitzat material, inversió
immobiliària o de l’immobilitzat intangible, i un passiu financer pel mateix import, que és el
menor entre el valor raonable de l’actiu arrendat i el valor actual a l’inici de l’arrendament dels
pagaments mínims acordats. La càrrega financera total s’ha distribuït durant tota la vida de
l’arrendament i s’ha imputat al compte de pèrdues i guanys de l’exercici en què es merita,
aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu.

d.

Permutes
Els diferents immobilitzats, s’han entès adquirits per permuta quan s’hagin rebut a canvi de
l’entrega d’actiu no monetaris o d’una combinació d’aquests amb actius monetaris.
Les permutes, s’han considerat amb caràcter comercial quan: la configuració dels fluxos
d’efectiu de l’immobilitzat rebut, han diferit de la configuració dels fluxos d’efectiu de l’actiu
entregat, o quan el valor actual dels fluxos d’efectiu després d’impostos de les activitats de
l’empresa afectades per la permuta, s’hagin vist modificades com a conseqüència de l’operació.

e.

Actius financers i passius financers
i.

S’han considerat com a financers, aquells actius consistents en diner en efectiu, instruments
de patrimoni d’altres empreses o drets contractuals a rebre en efectiu això com altres actius
financers. També s’han inclòs els drets contractuals a intercanviar actius o passius financers
con tercers en condicions potencialment favorables.
Els actius financers, a efectes de la seva valoració, s’han classificat en les següents
categories:
- Actius financers a cost amortitzat: aquesta categoria d’actius financers inclou por una
banda, crèdits per operacions comercials, originats en la venda de béns i la prestació de
serveis per operacions de tràfic de l’empresa, i per altra banda, altres actius financers que,
no sent instruments de patrimoni ni derivats, no tenen origen comercial i els seus
cobraments són de quantia determinada o determinable. Els actius financers inclosos en
aquesta categoria s’han valorat inicialment pel cost, que equival al valor raonable de la
contraprestació entregada més els costos de transacció.
- Actius financers mantinguts per negociar: La societat, ha inclòs en aquest apartat, els
actius financers que s’han originat o s’han adquirit amb el propòsit de vendre’ls a curt
termini, o als actius financers que formin part d’una cartera d’instruments financers amb
la finalitat d’obtenir guanys a curt termini. També s’han inclòs els instruments financers
derivats sense contracte de garantia financera i sense designació com instrument de
cobertura. Aquests actius financers s’han valorat pel seu cost, que equival al valor
raonable de la contraprestació entregada.
-Actius financers a cost: En aquesta categoria, s’han inclòs les inversions en el patrimoni
d’empreses del grup, multigrup i associades, així com altres instruments de patrimoni no
inclosos a la categoria de “Actius financers mantinguts per a negociar”. Aquests actius
financers s’han valorat inicialment al cost, això és, el valor raonable de la contraprestació
entregada més els costos de transacció que li siguin directament atribuïbles.
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S’han classificat com a financers, aquells passius que han suposat per a l’empresa una
obligació contractual, directa o indirecta, d’entregar efectiu o algun altre actiu financer, o
d’intercanviar actius o passius financers amb tercers en condicions potencialment
desfavorables, o que atorguin al tenedor del dret a exigir a l’emissor el seu rescat en una
data i per un import determinat.
Els passius financers, a efectes de la seva valoració, s’han classificat en les següents
categories:
-Passius financers a cost amortitzat: S’han inclòs com a tals, els dèbits per operacions
comercials, que s’han originat en la compra de béns i serveis per operacions de tràfic de
l’empresa, i els dèbits per operacions no comercials, que no sent instruments derivats, no
tenen origen comercial. Aquests passius financers s’han valorat inicialment pel seu cost,
que equival al valor raonable de la contraprestació rebuda ajustada pels costos de
transacció que els hi són directament atribuïbles.
-Passius financers mantinguts per a negociar: L’empresa ha inclòs en aquest apartat els
instruments financers derivats, sempre que no siguin contractes de garantia financera, ni
hagin set designats com instruments de cobertura. Aquests passius financers s’han valorat
inicialment pel seu cost, que equival al valor raonable de la contraprestació rebuda ajustat
pels costos de transacció que els hi són directament atribuïbles.
ii.

Els criteris aplicats per a determinar l’existència d’un deteriorament, han estat diferents en
funció de la categoria de cada actiu financer:
- Actius financers a cost amortitzat: Com a mínim al tancament de l’exercici, s’ha
comprovat l’existència d’alguna evidència objectiva, de que el valor d’un actiu financer o
d’un grup d’actius financers amb similars característiques de risc, s’ha deteriorat com a
resultat d’una o més eventualitats que hagin esdevingut després del seu reconeixement
inicial i que hagin ocasionat una reducció en els fluxos d’efectiu estimats futurs. La
pèrdua per deteriorament del valor d’aquests actius financers ha set la diferència entre el
valor en llibres i el valor actual dels fluxos d’efectiu futurs que s’estimen van a generar.
En el seu cas, s’ha substituït el valor actual dels fluxos d’efectiu pel valor de cotització de
l’actiu, sempre que aquest hagi estat suficientment fiable. Les correccions valoratives per
deteriorament, així como la seva reversió, s’han reconegut com una despesa o un ingrés,
en el compte de pèrdues i guanys.
- Actius financers mantinguts per negociar: Posteriorment a la seva valoració inicial,
aquest tipus d’actius, s’han valorat pel seu valor raonable, sense deduir els costos de
transacció en que es pogués incórrer en la seva venda. Els canvis que s’han pogut produir
en el valor raonable, s’han imputat en el compte de pèrdues i guanys de l’exercici.
- Actius financers a cost: Com a mínim al tancament de l’exercici, s’ha comprovat
l’existència d’alguna evidència objectiva, de que el valor en llibres d’alguna inversió no
hagi set recuperable. L’import de la correcció valorativa ha estat la diferència entre el
valor en llibres i l’import recuperable. Les correccions valoratives per deteriorament i la
seva reversió, s’han registrat com una despesa o ingrés en el compte de pèrdues i guanys
de l’exercici.

iii.

L’empresa ha donat de baixa als actius financers, o part dels mateixos, quan han finalitzat o
s’hagin concedit els drets contractuals, sempre i quan el cedent s’hagi desprès dels riscos i
beneficis inherents a la propietat de l’actiu. En les operacions de cessió en les que no ha
procedit donar de baixa l’actiu financer, s’ha registrat addicionalment un passiu financer
derivat dels imports rebuts.
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Pel què fa referència als passius financers, l’empresa els ha donat de baixa quan l’obligació
s’ha extingit. També ha donat de baixa els passius financers propis que ha adquirit, encara
que sigui amb la intenció de recol·locar-los en el futur. La diferència entre el valor en llibres
del passiu financer, i la contraprestació pagada, inclosos els costos de transacció atribuïbles,
s’han reconegut en el compte de pèrdues i guanys de l’exercici en què s’han produït.

f.

iv.

S’han inclòs en la categoria d’Inversions en empreses del grup, multigrup i associades, a les
inversions que han complert amb els requisits establerts en la norma 11ª de l’el·laboració dels
comptes anuals. Aquest tipus d’inversions han estat registrades inicialment a valor de cost i
posteriorment també pel seu cost, menys en el seu cas, l’import acumulat de les correccions
valoratives per deteriorament.
Com a mínim al tancament de l’exercici, s’han efectuat les correccions valoratives
necessàries, sempre que hagi existit l’evidència objectiva de que el valor en llibres d’una
inversió no serà recuperable. L’import de la correcció valorativa, serà la diferència entre el
seu valor en llibres i l’import recuperable. Les correccions valoratives per deteriorament i, en
el seu cas, la seva reversió, s’han registrat com una despesa o un ingrés, respectivament, en el
compte de pèrdues i guanys. La reversió del deteriorament té como a límit, el valor en llibres
de la inversió que estaria reconeguda en la data de reversió si no s’hagués registrat el
deteriorament del valor.

v.

Els interessos i dividends d’actius financers meritats amb posterioritat al moment de
l’adquisició s’han reconegut com ingressos al compte de pèrdues i guanys. 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’l.

Valors de capital propi en poder de l’empresa
L’import dels instruments de patrimoni propi, s’ha registrat en el patrimoni net com una variació
de fons propis. Les despeses derivades de les transaccions amb instruments de patrimoni propi
s’han registrat contra el patrimoni net amb menys reserves, però en els casos d’existir despeses
derivades d’una transacció, de la que s’hagi desistit, s’ha reconegut el compte de pèrdues i
guanys.

g.

Existències
Els béns i serveis compresos en les existències, s’han valorat pel seu cost, ja sigui el preu
d’adquisició o el cost de producció. El preu d’adquisició, ha inclòs l’import facturat pel venedor
després de deduir qualsevol descompte, rebaixa en el preu o altres partides similars, així com els
interessos incorporats al nominal dels dèbits, i s’han afegit totes les despeses addicionals que es
produeixin fins que els béns es trobin ubicats per a la seva venda.
En les existències que han necessitat un període de temps superior a un any per estar en
condicions de ser venudes, s’han inclòs en el preu d’adquisició o de producció, les despeses
financeres, tal i com indica l’apartat sobre immobilitzat material inclòs en aquesta memòria.
Quan s’ha degut assignar valor a béns concrets que formen part d’un inventari de béns
intercanviables entre si, s’ha adoptat amb caràcter general el mètode del preu mig o cost mig
ponderat. El mètode FIFO també ha set acceptat.
Quan el valor net realitzable de les existències ha estat inferior al seu preu d’adquisició o al seu
cost de producció, s’han efectuat les oportunes correccions valoratives, reconeixent-les com una
despesa en el compte de pèrdues i guanys.
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h.

Transaccions en moneda estrangera
La valoració inicial de les transaccions en moneda estrangera, s’han efectuat mitjançant
l’aplicació a l’ import en moneda estrangera, del tipus de canvio utilitzat en les transaccions amb
entrega immediata, entre ambdues monedes, en la data de la transacció. S’ha utilitzat un tipus de
canvio mig del període (com a màxim mensual), per a totes les transaccions que han tingut lloc
durant aquest interval.
Per a la valoració posterior de les transaccions en moneda estrangera, s’han distingit dos
categories principals:
Partides monetàries: Al tancament de l’exercici, s’han valorat aplicant el tipus de canvi de
tancament. Les diferències de canvi, tant positives com negatives, que s’han originat, s’han
reconegut en el compte de pèrdues i guanys de l’exercici en el que han sorgit.
Partides no monetàries valorades a cost històric: S’han valorat aplicant el tipus de canvi de la
data de la transacció. Quan un actiu denominat en moneda estrangera s’ha amortitzat, les
dotacions a l’amortització s’han calculat sobre l’import en moneda funcional aplicant el tipus de
canvi de la data en que fou registrat inicialment. La valoració així obtinguda en cap cas ha
excedit de l’import recuperable en cada tancament posterior.
Partides no monetàries valorades a valor raonable: S’han valorat aplicant el tipus de canvi de la
data de determinació del valor raonable, registrant-se en el resultat de l’exercici qualsevol
diferència de canvi inclosa en les pèrdues o guanys derivades de canvis en la valoració.

i.

Impostos sobre beneficis
En general, s’ha reconegut un passiu per impost diferit per totes les diferències temporàries
imposables, a menys que aquestes hagin sorgit del reconeixement inicial d’un fons de comerç,
del reconeixement inicial d’un actiu o passiu en una transacció que no és una combinació de
negocis i a més no afecti ni al resultat comptable ni a la base imposable de l’impost o de les
inversions en empreses depenents, associades i negocis conjunts sempre i quan la inversora ha
pogut controlar el moment de la reversió de la diferència i a més, hagi set probable que tal
diferència no reverteixi en un futur previsible.
Els actius per impost diferit, d’acord con el principi de prudència, s’han reconegut com a tals en
la mesura en que ha resultat probable que l’empresa hagi disposat de guanys fiscals futurs que
permetin l’aplicació d’aquests actius. Si es compleix la condició anterior, en termes generals s’ha
considerat un actiu per impost diferit quan: han existit diferències temporàries deduïbles, drets a
compensar en exercicis posteriors, les pèrdues fiscals, i deduccions i altres avantatges fiscals no
utilitzats que han quedat pendents d’aplicar fiscalment.
Els actius i passius per impost diferit s’han valorat segons els tipus de gravamen esperats en el
moment de la seva reversió, segons la normativa que ha estat vigent o aprovada i pendent de
publicació en la data de tancament de l’exercici, i d’acord amb la forma en que racionalment s’ha
previst recuperar o pagar l’acitu o el passiu.
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j.

Ingressos i despeses
Els ingressos s’han reconegut com a conseqüència d’un increment dels recursos de l’empresa, i
sempre que la seva quantia hagi pogut determinar-se amb fiabilitat. Les despeses, s’han
reconegut com a conseqüència d’una disminució dels recursos de l’empresa, i sempre que la seva
quantia també s’hagi pogut valorar o estimar amb fiabilitat.
Els ingressos per prestació de serveis s’han reconegut quan el resultat de la transacció es pugui
estimar amb fiabilitat, considerant el percentatge de realització del servei en la data del
tancament de l’exercici. Només s’han comptabilitzat els ingressos per prestació de serveis amb
les següents condicions: quan l’import dels ingressos s’ha pogut valorar amb fiabilitat, sempre
que l’empresa hagi rebut beneficis o rendiments de la transacció, i aquesta transacció hagi pogut
ser valorada a tancament d’exercici amb fiabilitat, i finalment quan els costos generats en la
prestació, així com els que queden per generar-se s’hagin pogut valorar amb fiabilitat.
El mètode utilitzat durant l’exercici, per a la determinació del percentatge de realització en la
prestació de serveis ha estat:
Prestació de serveis:

k.

Criteri de determinació del percentatge de la prestació
realitzada

Provisions i contingències
L’empresa ha reconegut com a provisions els passius que, complint la definició i els criteris de
registre comptable continguts en el marc conceptual de la comptabilitat, han resultat
indeterminats respecte al seu import o a la data en que es cancel·laran. Les provisions han vingut
determinades per una disposició legal, contractual o per una obligació implícita o tàcita.
Les provisions s’han valorat en la data de tancament de l’exercici pel valor actual de la millor
estimació possible de l’import necessari per cancel·lar o transferir a un tercer l’obligació,
registrant-se els ajustos que han sorgit per l’actualització de la provisió com una despesa
financera conforme s’han anat meritant. En els casos de provisions amb venciment igual o
inferior a l’any no s’ha efectuat cap mena de descompte.

l.

Subvenciones, donacions i llegats
Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables, s’han comptabilitzat inicialment, com
ingressos directament imputats al patrimoni net i es reconeixeran en el compte de pèrdues i
guanys com ingressos sobre una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les
despeses derivades de la subvenció, donació o llegat, això és, atenent a la seva finalitat.
Les subvenciones, donacions i llegats de caràcter monetari, s’han valorat pel valor raonable de
l’import concedit, i les de caràcter no monetari, pel valor raonable del bé rebut.
A efectes d’imputació en el compte de pèrdues i guanys, s’han distingit els següents tipus de
subvencions, donacions i llegats: quan s’hagin concedit per assegurar una rendibilitat mínima o
compensar els dèficits d’explotació, s’han imputat com ingressos de l’exercici en el que s’han
concedit, tret que es refereixin a exercicis futurs. Quan s’han concedit per finançar despeses
específiques, s’han imputat com a despeses en el mateix exercici en que s’hagin meritat les
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despeses. Quan s’han concedit per adquirir actius o cancel·lar passius, s’han imputat com a
ingressos de l’exercici en la mesura en que se ha produït la venda o en proporció a la dotació a
l’amortització efectuada. Finalment, quan s’han rebut imports monetaris sense assignació a una
finalitat específica, s’han imputat com ingressos de l’exercici en que s’han reconegut.

m.

Negocis conjunts
L’empresa ha considerat com a negoci conjunt, a una activitat econòmica controlada
conjuntament per dos o més persones físiques o jurídiques; això inclou, negocis conjunts que no
es manifestin a través de la constitució d’una empresa, ni d’un establiment permanent com són
les unions temporals d’empreses i les comunitats de béns.
En els casos detallats en el paràgraf anterior, s’han registrat els actius en el balanç en la part
proporcional que li correspongui, en funció del percentatge de participació, dels actius controlats
conjuntament i dels passius que incorrin conjuntament, així com els actius afectes a l’explotació
conjunta que estiguin sota el seu control, i els passius que incorrin com a conseqüència del
negoci conjunt. Així mateix, s’han reconegut en el compte de pèrdues i guanys la part que
correspongui dels ingressos generats i de les despeses que incorrin pel negoci conjunt.

n.

Criteris utilitzats en transaccions entre parts vinculades
Les operacions entre empreses del mateix grup, amb independència del grau de vinculació entre
les empreses del grup participants, s’han comptabilitzat d’acord amb les normes generals, això
és, en el moment inicial pel seu valor raonable. En el cas de que el preu acordat per una operació,
hagi diferit del valor raonable, la diferència s’ha registrat atenint a la realitat econòmica de
l’operació.

5. Immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries
a.

Estat de moviments de l’immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries
Els moviments durant l’exercici de cada un d’aquests epígrafs i de les seves corresponents
amortitzacions acumulades i correccions valoratives per deteriorament de valor acumulades, es
resumeixen en la següent taula:
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Immobilitzat
intangible

Estat de moviments de l’immobilitzat material, intangible i
inversions immobiliàries de l’exercici actual

1

Immobilitzat
material

Inversions
immobiliàries

2

3

A) SALDO INICIAL BRUT, EXERCICI ACTUAL

9200

2.250,05

127.031,66

0,00

(+) Entrades

9201

0,00

0,00

0,00

(-) Sortides

9202

0,00

0,00

0,00

B) SALDO FINAL BRUT, EXERCICI ACTUAL

9203

2.250,05

127.031,66

0,00

C) AMORTIZACIÓ ACUMULADA, SALDO INICIAL EXERCICI
ACTUAL

9204

1.767,53

84.001,39

0,00

(+) Dotació a l’amortització de l’exercici

9205

0,00

9.743,52

0,00

(+) Augments per adquisicions o traspassos

9206

0,00

0,00

0,00

(-) Disminucions per sortides, baixes o traspassos

9207

0,00

0,00

0,00

9208

1.767,53

93.744,91

0,00

9209

0,00

0,00

0,00

9210

0,00

0,00

0,00

(-) Reversió de correccions valoratives per deteriorament

9211

0,00

0,00

0,00

(-) Disminucions per sortides, baixes o traspassos

9212

0,00

0,00

0,00

F) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT,
SALDO FINAL EXERCICI ACTUAL

9213

0,00

0,00

0,00

D) AMORTIZACIÓ ACUMULADA, SALDO FINAL EXERCICI
ACTUAL
E) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT,
SALDO INICIAL EXERCICI ACTUAL
(+) Correccions valoratives per deteriorament reconegudes en el
període

Estat de moviments de l’immobilitzat material, intangible i
inversions immobiliàries de l’exercici anterior

Immobilitzat
intangible

Immobilitzat
material

Inversions
immobiliàries

19

29

39

A) SALDO INICIAL BRUT, EXERCICI ACTUAL

9200

2.250,05

127.031,66

0,00

(+) Entrades

9201

0,00

0,00

0,00

(-) Sortides

9202

0,00

0,00

0,00

B) SALDO FINAL BRUT, EXERCICI ACTUAL

9203

2.250,05

127.031,66

0,00

C) AMORTIZACIÓ ACUMULADA, SALDO INICIAL EXERCICI
ACTUAL

9204

1.192,53

73.268,10

0,00

(+) Dotació a l’amortització de l’exercici

9205

287,50

10.733,29

0,00

(+) Augments per adquisicions o traspassos

9206

0,00

0,00

0,00

(-) Disminucions per sortides, baixes o traspassos

9207

0,00

0,00

0,00

9208

1.480,03

84.001,39

0,00

9209

0,00

0,00

0,00

9210

0,00

0,00

0,00

(-) Reversió de correccions valoratives per deteriorament

9211

0,00

0,00

0,00

(-) Disminucions per sortides, baixes o traspassos

9212

0,00

0,00

0,00

F) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT,
SALDO FINAL EXERCICI ACTUAL

9213

0,00

0,00

0,00

D) AMORTIZACIÓ ACUMULADA, SALDO FINAL EXERCICI
ACTUAL
E) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT,
SALDO INICIAL EXERCICI ACTUAL
(+) Correccions valoratives per deteriorament reconegudes en el
període

La societat no té immobilitzats intangibles amb vida útil indefinida.
No existeixen inversions immobiliàries en el balanç.
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b.

Arrendaments financers i altres operacions de naturalesa similar sobre actius no corrents
No existeix cap contracte d’arrendament financer, ni altres operacions de naturalesa similar sobre
actius no corrents.

6. Actius financers
a.

Els moviments de cada una de les categories d’ actius financers
Els moviments durant l’exercici de cadascuna de les categories d’actius financers, segons les
normes de registre i valoració descrites en l’apartat 4.5 d’aquesta memòria (amb l’excepció de
les inversions en empreses del grup, multigrup i associades), es resumeixen en la següent taula:
i. Actius financers a llarg termini, excepte inversions en el patrimoni d’empreses del grup,
multigrup i associades

CLASSES

CATEGORIES

Exercici Actual
Instruments de
patrimoni

Valores
representatius
de deute

Crèdits,
derivats i altres

TOTAL

1

2

3

4

Actius financers mantinguts per negociar

9306

0,00

0,00

0,00

0,00

Actius financers a cost amortitzat

9307

0,00

0,00

0,00

0,00

Actius financers a cost

9308

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

TOTAL

9305

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

CLASSES

CATEGORIES

Exercici Anterior
Crèdits,
derivats i altres

TOTAL

19

29

39

49

0,00

0,00

0,00

9307

0,00

0,00

0,00

0,00

9308

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

9305

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

Actius financers mantinguts per negociar

9306

Actius financers a cost amortitzat
Actius financers a cost
TOTAL
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ii. Actius financers a curt termini, excepte inversions en el patrimoni d’empreses del grup,
multigrup i associades
CLASSES

CATEGORIES

Exercici Actual
Instruments de
patrimoni

Valors
representatius
de deute

Crèdits,
derivats i altres

TOTAL

1

2

3

4

Actius financers mantinguts per negociar

9306

0,00

0,00

0,00

0,00

Actius financers a cost amortitzat

9307

10.191,88

0,00

267.199,71

277.391,59

Actius financers a cost

9308

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

9305

10.191,88

0,00

267.199,71

277.391,59

CLASSES

CATEGORIES

Exercici Anterior
Instruments de
patrimoni

Valors
representatius
de deute

Crèdits,
derivats i altres

TOTAL

1

2

3

4

Actius financers mantinguts per negociar

9306

0,00

Actius financers a cost amortitzat

9307

Actius financers a cost

9308

TOTAL

9305

b.

0,00

0,00

0,00

10.191,88

0,00

191.994,42

202.186,30

0,00

0,00

0,00

0,00

10.191,88

0,00

191.994,42

202.186,30

Empreses del grup, multigrup i associades
L’empresa no pertany a cap grup, ni multigrup ni té empreses associades.

7. Passius financers
a.

Moviments de cadascuna de les categories de passius financers.

Els moviments durant l’exercici de cadascuna de les categories de passius financers, segons les
normes de registre i valoració descrites en l’apartat 4.5 d’aquesta memòria, es resumeixen en la
següent taula:
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i.

Passius financers a curt termini
CLASSES

CATEGORIES

Exercici Actual
Deutes amb
entitats de
crèdit

Obligacions i
altres valors
negociables

Derivats i altres

TOTAL

1

2

3

4

Passius financers a cost amortitzat

9404

0,00

0,00

13.525,96

13.525,96

Passius financers mantinguts per negociar

9405

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

9403

0,00

0,00

13.525,96

13.525,96

CLASSES

CATEGORIES

Exercici Anterior
Deutes amb
entitats de
crèdit

Obligacions i
altres valors
negociables

Derivats i altres

TOTAL

19

29

39

49

Passius financers a cost amortitzat

9404

0,00

0,00

15.999,80

15.999,80

Passius financers mantinguts per negociar

9405

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

9403

0,00

0,00

15.999,80

15.999,80

b.

L’ import dels deutes que vencen en cadascun dels cinc anys següents, i de la resta
fins el seu venciment es detallen a la següent taula:
i.
Un
1

Deutes amb entitats de
crèdit
Creditors per
arrendaments financers

Venciment dels deutes al tancament de l’exercici actual
Dos
2

Venciment en anys
Quatre
4

Tres
3

Cinc
5

Més de 5
6

TOTAL
7

9420

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9421

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9422

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9423

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9424

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9425

13.525,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.525,96

Proveidors

9426

Altres creditors

9427

3.362,01
10.231,95

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3.362,01
10.231,95

Altrse deutes
Deutes amb empreses del
grup i associades
Creditors comercials no
corrents
Creditors comercials i
altres comptes a pagar

Deites amb característiques
especials

9428

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

9429

13.525,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.525,96
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ii.

Del total dels deutes reflectits en els balanços, no n’hi ha cap amb garantia
real. Es relacionen els deutes i venciments d’aquests.

Deutes

Actius cedits en garantia

Empresa Creditora

Proveïdors
Creditors

Sense garantia
Sense garantia

Varis
Varis

Venciments en
anys
Màxim 60 dies
Màxim 60 dies

8. Subvencions, donacions i llegats
a) Informació sobre l’ import i característiques de les subvencions, donacions i llegats rebuts que
apareguin a les partides corresponents del Balanç i del Compte de Resultats.
a1) Activitat pròpia (sector públic)
Entitat
Consell Comarcal d’Osona
Consell Comarcal d’Osona
Generalitat Cat. (ICASS)
Diputació de Barcelona
Departament de Treball (POIN)
Ajuntaments comarca d’Osona
Ajuntament de Manlleu
Ajuntament de Manlleu
Ajuntament de Vic
Ajuntament de Torelló
Ajuntament de Tona
Generalitat Cat. (Agència Col)

Import
1.545,00
2.325,00
3.900,00
13.022,60
92.651,66
2.817,96
39.182,16
3.205,94
4.600,00
2.970,00
900,00
7.200,00

Finalitat específica de les subvencions, donacions i
llegats
Transport adaptat
Serveis Socials
Xarxa inquieta
Atenció Integral a la Dependència
Inserció laboral POIN
Manteniment de l’entitat
Transport adaptat
Xarxa inquieta
Xarxa inquieta
Xarxa inquieta
Xarxa inquieta
Inserció laboral

a2) Activitat pròpia (sector privat)
Entitat
ONCE
Caixa Pensions
Quotes socis
Fundació Privada MAP
Xavier Subirana Colom
Donacions particulars
Fundació Privada MAPFRE
Fundació Privada La Cambra
Escola Hostaleria
Associació Empara
Casa Terradellas

Data: 01-03-2015

Import
13.600,00
40.000,00
16.093,90
14.000,00
1.332,38
15.124,50
5.000,00
5.500,00
9.976,11
1.491,00
1.500,00

Finalitat específica de les subvencions, donacions i
llegats
Servei d’integració laboral
Programa Incorpora
Manteniment de l’entitat
Serveis inserció laboral
Manteniment de l’entitat
Cursos
Ordinadors
Manteniment de l’entitat
Manteniment de l’entitat
Transport adaptat
Manteniment entitat
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Club Natació Vic
Raquel Jiménez
Escola Hostaleria (sopar solidari)
Associació Esportiva del Cabrerès

150,00
18,00
9.976,11
700,00

Beca natació
Manteniment entitat
Manteniment entitat
Manteniment entitat

9. Situació fiscal
9.1 Impost sobre beneficis:
i.

La conciliació de l’import net d’ingressos i despeses de l’exercici, amb la base imposable de
l’impost sobre beneficis, es resumeix en la següent taula:

Compte de pèrdues i guanys
Augments
Saldo dels ingressos

Disminucions

94.881,91

Ingressos i despeses directament
imputats al patrimoni net
Augments
Disminucions
……………

i despeses de l’exercici
Impost sobre Societats
Diferències permanents

………………

………………….

……………

……………..

Diferències temporàries:

……………….

………………….

……………

……………..

........................

………………….

……………

……………..

………………

………………….

……………

……………..

- amb origen en l’exercici
- amb origen en exercicis anteriors

Compensació de bases imposables

(………………..)

negatives d’exercicis anteriors
Base imposable (resultat fiscal)

ii.

94.881,91

Els crèdits per bases imposables negatives, presenten la següent antiguitat i termini previst de
recuperació fiscal:
No existeixen crèdits fiscals per bases imposables negatives.

Data: 01-03-2015
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10. Ingressos i Despeses
Els moviments durant l’exercici d’ingressos i despeses, es resumeixen en la següent taula:
Exercici
Actual

Detall del compte de pèrdues i guanys
1. Consum de mercaderies

Exercici
Anterior

95000

0,00

0,00

95001

0,00

0,00

- nacionals

95002

0,00

0,00

- adquisicions intracomunitàries

95003

0,00

0,00

- importacions

95004

0,00

0,00

95005

0,00

0,00

95006

0,00

0,00

a) Compres, netes de devolucions i qualsevol descompte, de les quals:

b) Variació d’existències
2. Consum de matèries primes i altres matèries consumibles

95007

0,00

0,00

- nacionals

95008

0,00

0,00

- adquisicions intracomunitàries

95009

0,00

0,00

- importacions

95010

0,00

0,00

95011

0,00

0,00

95016

41.123,90

36.063,11

a) Pèrdues deteriorament d’operacions comercials

95017

0,00

0,00

b) Altres despeses de gestió corrent

a) Compres, netes de devolucions i qualsvol descompte, de les quals:

b) Variació d’existències
3. Altres despeses d’explotació

95018

41.123,90

36.063,11

4. Venda de béns i prestació de serveis produïts per permuta de béns no monetaris i serveis

95019

0,00

0,00

5. Resultats originats fora de l’activitat normal de l’empresa inclosos en «Altres resultats»

95020

0,00

0,00

11. Aplicació d’elements patrimonials a finalitats pròpies
Detall dels elements significatius inclosos en les diferents partides de l’Actiu del Balanç.
Descripció de l’Immobilitzat (suport directe de les activitats en compliment de finalitats)
Utillatges varis
Mobiliari divers
Instal·lacions seu social
Equips informàtics

Informació sobre el compliment del destí de rendes i ingressos a què es refereix la Llei 30/1994, de 24 de
novembre, de Fundacions i d’Incentius Fiscals a la Participació Privada en Activitats d’Interès General.

Data: 01-03-2015
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Exercici

Ingressos bruts
computables

n-3
n-2
n-1
n

380.559,86
288.135,08
286.936,36
329.618,83

Despeses necessàries
computables i
assimilats
347.168,06
254.297,12
216.076,65
234.736,92

Impostos

Diferència
33.391,80
33.837,96
70.859,71
94.881,91

12. Operacions amb parts vinculades
a.
Tal i com indica el Real Decret 1515/2007 de 16 de novembre, en aquest apartat, no s’han inclòs,
les operacions, que pertanyent al tràfic ordinari de l’empresa, s’hagin efectuat en condicions normals de
mercat, siguin d’escassa importància quantitativa i no siguin rellevants per a expressar la imatge fidel del
patrimoni, la situació financera i els resultats de l’empresa.

13. Altra informació

9.1. La Junta Directiva de l’Associació és la que es va acordar en l’Assemblea General
Extraordinària de l’Entitat celebrada el dia 17 de febrer de 2011 per un termini de quatre anys segons
estableixen els estatuts.
La composició de la Junta actual és la següent:
Presidenta:

Núria Codina Viladoms

33.939.471-G

Vice-presidents: Roger Puigbò Verdaguer
Anna Mª Parareda Oriol

33.952.640-V
77.067.050-F

Secretària:

Sandra Fumaña Casals

33.951.971-S

Tresorer:

Santi Rosquellas Garolera

33.938.660-K

Vocals:

Ignasi Plà Vila
Pilar Aguilar Pujols
Òscar Autet Vilaró
Mª Isabel Roma Saiz
Elisabeth Carbonell Navarro
Josep Puigseslloses Ganella

33.942.455-K
33.947.761-Z
33.940.837-J
77.305.526-L
77.285.318-M
33.942.880-D

No existeixen obligacions contretes en matèria de pensions i d’assegurances de vida respecte als
antics i actuals membres de l’Òrgan de govern de l’entitat..

Data: 01-03-2015
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No s’han concedit avançaments ni crèdits al conjunt de membres de l’Òrgan de Govern de
l’Entitat.

b.

Número mig de persones assalariades en el curs de l’exercici, expressat per categories:
Exercici
Actual

Número mig de persones assalariades en el curs de l’exercici, per categories

Exercici
Anterior

Alts directius

98000

0

0

Resta de personal directiu

98001

0,92

1

Tècnics i professionals científics i intel·lectuals i de recolzament

98002

3,17

3,25

Treballadors de tipus administratiu

98003

0,41

0,50

Comercials, venedors i similars

98004

0

0

Resta de personal qualificat

98005

1,09

1,08

Treballadors no qualificats

98006

0

0

Total ocupació mitja

98007

5,59

5,83

c.

No existeixen acords de l’empresa que no figuren en el balanç, ni sobre els que no s’hagi
incorporat informació en algun altre apartat de la memòria.

14. Informació sobre medi ambient
L’empresa no dedica recursos al tractament mediambiental.

15. Aspectes derivats de la transició a les noves normes comptables
Diferències entre els criteris comptables del Pla General de Comptabilitat del 2008 i el Pla
General de Comptabilitat del 1990:
Fins l’exercici 2007, la societat ha vingut formulant les seves comptes anuals d’acord amb el Pla
General de Comptabilitat de 1990. A partir de l’exercici 2008, la societat formula les seves
comptes anuals d’acord amb el nou Pla General de Comptabilitat de petites empreses, aprovat
mitjançant Real Decret 1515/2007 de 16 de novembre.
Les principals diferències entre els criteris comptables aplicats en l’exercici 2007 i en l’exercici
2008 les podem qualificar en:
a)

Registre de tots els actius i passius que exigeix el Pla General de Comptabilitat.

b) Baixa de tots els actius i passius que no estan permesos pel Pla General de
Comptabilitat.
c)

Reclassificació dels elements patrimonials en sintonia amb les definicions i els
criteris inclosos en el Pla General de Comptabilitat.

Data: 01-03-2015
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d) L’empresa ha optat per valorar tots els elements patrimonials que han d’incloure’s
en el balanç d’obertura, conforme als principis i normes vigents amb anterioritat a
l’entrada en vigor de la Llei 16/2007, de 4 de juliol, de reforma i adaptació de la
legislació mercantil en matèria comptable per a la seva harmonització internacional
amb base en la normativa de la Unió Europea, tret dels instruments financers que se
s’han de valorar pel seu valor raonable.

16. Aconteixaments posteriors al tancament
No hi ha hagut cap fet significatiu que pugui alterar la imatge fidel de l’entitat reflectida en
aquests comptes anuals.
Cap fet esdevingut després del tancament afecta significativament a l’aplicació del principi
d’entitat en funcionament.

Data: 01-03-2015
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17. Firmes

A VIC, a 11/03/2013, donant la seva conformitat mitjançant firma:

En/Na.:
CODINA VILADOMS, NÚRIA
Dni:
33.939.471-G
En qualitat de: Presidenta
En/Na.:
PUIGBÒ VERDAGUER, ROGER
Dni:
33.952.640-V
En qualitat de: Vice-president
En/Na.:
PARAREDA ORIOL, ANNA MARIA
Dni:
77.067.050-F
En qualitat de: Vice-presidenta
En/Na. :
FUMAÑA CASALS, SANDRA
Dni:
33.951.971-S
En qualitat de: Secretària
En/Na. :
ROSQUELLAS GAROLERA, SANTI
Dni:
33.938.660-K
En qualitat de: Tresorer
En/Na.:
PLÀ VILA, IGNASI
Dni:
33.942.455-K
En qualitat de: Vocal
En/Na.:
AGUILAR PUJOLS, PILAR
Dni:
33.947.761-Z
En qualitat de: Vocal
En/Na. :
AUTET VILARÓ, ÒSCAR
Dni:
33.940.837-J
En qualitat de: Vocal
En/Na.:
ROMA SAIZ, Mª ISABEL
Dni:
77.305.526-L
En qualitat de: Vocal
En/Na. :
CARBONELL NAVARRO, ELISABETH
Dni:
77.285.318-M
En qualitat de: Vocal
En/Na. :
PUIGSESLLOSES GANELLA, JOSEP
Dni:
33.942.880-D
En qualitat de: Vocal

Data: 01-03-2015
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