FUNDACIÓ LA VINYA D'ACCIÓ SOCIAL
Número de registre 2493 NIF: G 64918998

Balanços abreujats a 31 de desembre de 2017 i 2016
(Euros)

ACTIU

Notes de
la
memòria

A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat material
1. Instal.lacions tècniques, maquinària i utillatge
2. Mobiliari i equips per a procès d' informació

5

2017

2016

PATRIMONI NET I PASSIU

1.130,56

1.433,06 A) PATRIMONI NET

1.130,56
1.130,56

1.433,06 A-1) Fons propis
I.Fons dotacionals o fons socials
1.433,06 1. Dotació fundacional

Notes de
la
memòria

II. Periodificacions a curt termini
III. Efectiu i altres actius líquids equivalents
1. Tresoreria

TOTAL ACTIU (A+B)

450.278,59 411.198,25 B) PASSIU CORRENT

6
10
10

143.179,11
69.253,85
73.925,26
2.193,80
304.905,68
304.905,68

I. Deutes a curt termini
143.433,60
1. Altres deutes a curt termini
70.586,07
62,81 II. Creditors per activitats i altres comptes a pagar
72.784,72
1. Proveïdors
2. Creditors varis
2.270,79
3. Personal
4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les
265.493,86
Administracions Públiques
265.493,86
III. Periodificacions a curt termini

451.409,15 412.631,31 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B)
La memòria adjunta forma part dels comptes anuals

323.236,54 323.448,62
30.000,00 30.000,00
30.000,00 30.000,00
293.448,62 281.523,27
293.448,62 281.523,27

III.Excedent de l'exercici

I. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats
i altres comptes a cobrar
1. Altres deutors
2. Actius per impost corrent
3. Altres crèdits amb les Administracions Públiques

2016

323.236,54 323.448,62
8

II.Excedents d'exercicis anteriors
1. Romanent

B) ACTIU CORRENT

2017

7-9

7
7
7
10

-212,08

11.925,35

128.172,61

89.182,69

103.743,87
103.743,87

68.959,14
68.959,14

22.928,74
66,27
3.210,01
7.092,88
12.559,58

14.223,55
825,00
435,93
20,48
12.942,14

1.500,00

6.000,00

451.409,15 412.631,31

FUNDACIÓ LA VINYA D'ACCIÓ SOCIAL
Número de registre 2493 NIF: G 64918998

Comptes de resultats abreujats corresponents als exercicis acabats el 31 de
desembre de 2017 i 2016
(Euros)
(Deure) Haver
1. Ingressos per les activitats
a) Vendes i prestacions de serveis
b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic
c) Subvencions oficials a les activitats
d) Donacions i altres ingressos per a les activitats

Notes de la
memòria
11.f
11.g
9.a
9.a

2017

2016

457.787,32
12.827,89
39.501,43
167.657,80
237.800,20

437.980,39
11.606,52
38.680,43
132.721,82
254.971,62

2. Ajuts concedits i altres despeses
a) Ajuts concedits
b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de l'òrgan de govern

11.a

-12.501,10
-6.213,84
-6.287,26

-11.966,92
-7.000,26
-4.966,66

3. Aprovisionaments
a) Consums i deteriorament d'existències

11.b

-38.469,19
-38.469,19

-37.546,32
-37.546,32

4. Despeses de personal

11.c

-295.521,18

-265.898,51

5. Altres despeses d'explotació
a) Serveis exteriors
a.1) Arrendaments
a.2) Reparacions i conservació
a.3) Serveis professionals independents
a.4) Transports
a.5) Primes d'assegurances
a.6) Serveis bancaris
a.7) Publicitat, propaganda i relacions públiques
a.8) Subministraments
a.9) Altres serveis
b) Tributs

11.d

-111.382,06
-111.031,14
-6.654,00
-3.810,85
-27.812,00
-10.729,24
-3.664,23
-719,69
-1.443,43
-4.133,65
-52.064,05
-350,92

-109.816,96
-109.497,01
-6.414,00
-4.194,30
-20.785,37
-12.698,15
-3.208,43
-692,14
-2.140,61
-2.861,19
-56.502,82
-319,95

-302,50

-2.807,87

6. Amortització de l'immobilitzat
7. Altres resultats
I ) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7)
8. Ingressos financers
II ) RESULTAT FINANCER (8)
III ) RESULTATS ABANS D'IMPOSTOS (I+II)
9. Impostos sobre beneficis
IV ) RESULTAT DE L'EXERCICI (III+9)
La memòria adjunta forma part dels comptes anuals

5
11.e

10.b

176,63

1.948,87

-212,08
0,00
0,00
-212,08
-212,08

11.892,68
32,67
32,67
11.925,35
11.925,35

FUNDACIÓ LA VINYA D'ACCIÓ SOCIAL
Número de registre 2493 NIF: G 64918998

Estats abreujats de canvis en el patrimoni net corresponents als exercicis
acabats el 31 de desembre de 2017 i 2016
(Euros)

Fons social

A) SALDO, FINAL DE L' ANY 2015
I. Ajustaments per canvis de criteri 2015 i anteriors
II. Ajustaments per errors 2015 i anteriors
B) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2016
I. Excedent de l'exercici
II.Total ingressos i despeses reconegudes en el patrimoni net
III. Operacions de patrimoni net
1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials
2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials
3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació
de deutes)
4. Altres aportacions
IV. Altres variacions del patrimoni net
C) SALDO, FINAL DE L' ANY 2016
I. Ajustaments per canvis de criteri 2016 i anteriors
II. Ajustaments per errors 2016 i anteriors
D) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2017
I. Excedent de l'exercici
II.Total ingressos i despeses reconegudes en el patrimoni net
III. Operacions de patrimoni net
1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials
2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials
3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació
de deutes)
4. Altres aportacions
IV. Altres variacions del patrimoni net
E) SALDO, FINAL DE L' ANY 2017

Excedents
d'exercicis
anteriors

Excedent de
l'exercici

TOTAL

30.000,00
30.000,00
-

268.909,46
268.909,46
-

12.613,81
12.613,81
11.925,35
-

311.523,27
311.523,27
11.925,35
-

-

-

-

-

30.000,00
30.000,00
-

12.613,81
281.523,27
281.523,27
-

-12.613,81
11.925,35
11.925,35
-212,08
-

323.448,62
323.448,62
-212,08
-

-

-

-

-

30.000,00

11.925,35
293.448,62

-11.925,35
-212,08

323.236,54
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1.(d'ara endavant, l'Entitat) és una
fundació sense afany
i inscrita en el Registre
Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya
amb el número 2493.
Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i que regula
fundacions que exerceixen majoritàriament a Catalunya i a la Llei 49/2002, de 23

realització de projectes orientats a satisfer necessitats socials, no ateses
suficientment pel conjunt social.:
Recolzar projectes i activitats adreçades a sectors de la població que es troben
social en barris i/o famílies desestructurades, que obstaculitzen el seu
desenvolupament digne i complert.
culturals i humanístics
que tendeixin a millorar aspectes significatius de la realitat social i permetre
Treballar per integrar als nou vinguts a la nostra realitat social i cultural, fent
possible
Desvetllar la inquietud i la sensibilització en la societat pels problemes socials

radica al barri de Bellvitge, Avinguda Europa,
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2.- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS
a) Imatge fidel

subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya i en les disposicions

b) Principis comptables

principis comptables obligatoris amb incidència en el patrimoni, la situació
financera i els resulta
c) Comptes anuals
anuals segons el model simplificat, si bé ha optat per presentar la informació
seguint el model abreujat de comptes anuals.
d) Comparació de la informació
No hi ha causes que impedeixin la comparació de les xifres del present exercici
amb les del precedent.
3.- APLICACIÓ DELS RESULTATS
La proposta de distribució de
2017 i 2016, formulada pel Patronat, és la següent:

alitzat a 31 de desembre de

Euros
2017
Base de repartiment:
Excedent de l'exercici
Aplicació:
Romanent

2016

-212,08

11.925,35

-212,08

11.925,35
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4.- NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ
Els principals principis comptables i normes de valoració utilitzats per a la
preparació dels comptes anuals adjunts són els següents:
a) Immobilitzat material
totes les despeses addicionals directament relacionades amb els elements de
-hi les despeses financeres que fossin
període de temps superior a un any per a estar
deteriorament experimentada.
de la productivitat, capacitat o eficiència, o un allargament de la vida útil dels
béns, es capitalitzen com major cost dels corresponents béns. Al contrari, les
resultats.
obilitzacions materials es realitzen sobre
valors de cost, seguint el mètode lineal, aplicant els següents coeficients en
funció de la vida útil:
Coeficients
M obiliari

15%

Equip s informàtics

25%

Instal.lacions

25%
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b) Deteriorament de
En la data de cada balanç o sempre que existeixin indicis de pèrdua de valor,
s actius materials per a determinar
si existeixen indicis que aquests actius
hagin sofert una pèrdua per
deteriorament de valor. Si existeix qualsevol indici, l'import recuperable de
l'actiu es calcula a l'objecte de determinar l'abast de la pèrdua per deteriorament
hagués). En cas que l'actiu no generi fluxos d'efectiu per ell
recuperable de la Unitat Generadora d'Efectiu a la qual pertany l'actiu.
L'import recuperable és el valor superior entre el valor raonable menys el cost de
venda i el valor en ús.
tresoreria futurs abans d'impostos, descomptant-los al seu valor present utilitzant
tipus de descompte que reflecteixin les estimacions actuals del mercat de la
valoració temporal dels diners i dels riscos específics associats amb l'actiu. Per
aquells actius que no generen fluxos de tresoreria altament independents,
l'import recuperable es determina per a les unitats generadores d'efectiu a les
quals pertanyen els actius valorats.
Les pèrdues per deteriorament es reconeixen per a tots aquells actius o, si escau,
per a les unitats generadores d'efectiu que els incorporen, quan el seu valor
comptable excedeix l'import recuperable corresponent. Les pèrdues per
deteriorament es comptabilitzen dintre del compte de resultats, i es reverteixen,
excepte en el cas de procedir d'un fons de comerç, si hi ha hagut canvis en les
estimacions utilitzades per a determinar l'import recuperable. La reversió d'una
pèrdua per deteriorament es comptabilitza en el compte de resultats, amb el límit
que el valor comptable de l'actiu després de la reversió no pot excedir l'import,
net
, que figuraria en llibres si no
reconegut
prèviament l'esmentada pèrdua per deteriorament.
c) Actius financers i passius financers
Actius financers
Els actius financers es reconeixen en el balanç quan es porta a terme la seva
adquisició i es registren inicialment al seu valor raonable, incloent en general els
negociar, en els quals els costos de la transacció que els siguin directament
atribuïbles es reconeixeran en el compte de
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Els actius fina

es classifiquen com:

- Actius financers a cost amortitzat: correspon a crèdits comercials originats
cobrament dels quals és de quantia determinada o determinable i no es
negocien en un mercat actiu. Posteriorment es valoren al seu cost amortitzat
reconeixent en el compte de resultats els interessos meritats en funció del seu
es valoren pel seu valor nominal.
Les corresponents pèrdues per deteriorament es doten en funció del risc que
presentin les possibles insolvències pel que fa al seu cobrament.
constitució.

L'import recuperable dels actius financers es calcula com el valor present dels
original. Les inversions a curt termini no es descompten. Les pèrdues per
deteriorament corresponents a aquests actius es registren en el compte de
resultats, i reverteixen en el cas que l'increment posterior de l'import recuperable
pugui ser relacionat de forma objectiva amb un fet ocorregut amb posterioritat al
moment en el qual la pèrdua per deteriorament va ser reconeguda.
Passius financers
Els passius financers es reconeixen inicialment al seu valor raonable menys els
costos de la transacció atribuïbles. Posteriorment al seu reconeixement inicial,
els passius financers es comptabilitzen al seu valor amortitzat registrant la
diferència entre el cost i el valor de rescat en el compte de resultats sobre el
període de durada del préstec en funció del tipus
efectiu del passiu.
Els passius amb venciment inferior a 12 mesos comptats a partir de la data del
balanç es classifiquen com corrents, mentre que aquells amb venciment superior
es classifiquen com passius no corrents.
No obstant assenyalat en el paràgraf anterior, els dèbits per operacions
comercials amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus
contractual, inclosos els dèbits amb les Administracions Públiques, es
valoren pel seu valor nominal.
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d) Efectiu i altres mitjans líquids equivalents
i els dipòsits i altres actius financers amb un venciment no superior a tres mesos
uin subjectes a
variacions significatives de valor per les seves característiques intrínseques.
e) Impostos sobre beneficis
"Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de Incentivos fiscales al
Societats. Aquesta exempció no inclou els rendiments obtinguts a partir de
e o

correspongui, amb les
operacions no exemptes és del 10%.
f) Impost sobre el valor afegit (IVA) i altres impostos
L'IVA suportat no deduïble forma part del preu d'adquisició dels actius corrents i
no corrents, així com dels serveis, que siguin objecte de les operacions gravades
per l'impost.
Les regles sobre l'IVA suportat no deduïble són aplicables a qualsevol altre
impost indirecte suportat en l'adquisició de béns o serveis, que no siguin
recuperables directament de la Hisenda Pública.
g) Ingressos i despeses
Els ingressos i despeses es registren comptablement en funció del període de
meritament amb independència de la data de cobrament o pagament.
Els ingressos es calculen al valor raonable de la contraprestació cobrada o a
cobrar i representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats
nys descomptes, IVA i altres impostos.
riscos i beneficis significatius inherents a la propietat dels béns.
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Els ingressos ordinaris associats a la prestació dels serveis es reconeixen
igualment considerant el grau de realització de la prestació a la data del balanç
sempre i quan el resultat de la transacció pugui ésser estimat amb fiabilitat.
Els ingressos per interessos es meriten seguint un criteri financer temporal, en
fu
que es el tipus que iguala exactament els futurs rebuts en efectiu estimats al llarg
actiu.
h) Despeses de personal

previsible de finalització anormal del treball i atès que no reben indemnitzacions
aquells treballadors que es jubilen o cessen voluntàriament de la seva feina, els
pagaments per indemnització, quan sorgeixen, es carreguen com a despesa en el
moment que es produeixen.
i) Subvencions, donacions i llegats
Les subvencions, donaci
funció de la seva meritació, independentment de la data de cobrament.
Les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari es valoraran pel valor
r no monetari o en espècie es
valoren pel valor raonable del bé o servei rebut.
Subvenciones, donacions i llegats no reintegrables
Es comptabilitzen inicialment, amb caràcter general com un ingrés directament
imputable al patrimoni net i es reconeixen en el compte de resultats atenent a la
seva finalitat:
-

Quan es concedeixen per assegurar una rendibilitat mínima o compensar
concedeixen.

-

Quan es concedeixen per a finançar despeses
com
ingressos en el mateix exercici en el que es meritin les despeses que estiguin
finançant.
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-

Quan es concedeixen sense assignació a alguna finalitat específica

-

Quan es c
zació del bé finançat.

als esmentats elements o en el cas de produir-se la seva venda, correcció
valorativa per deteriorament o baixa del balanç.
No obstant les subvencions, donacions i llegats no reintegrables rebuts
a compensar
subvenció, donació o llegat que es tracti.
Subvencions, donacions i llegats reintegrables
Es
reintegrable. A aquests efectes, es considera no reintegrables quan existeixi un
condicions establertes per a la seva concessió i no existeixin dubtes raonables
sobre la recepció de subvenció, donació i llegat.
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5.- IMMOBILITZAT MATERIAL
exercicis anuals acabats a 31 de desembre de 2017 i 2016 és el següent:
Euros
Saldo a
31.12.16
Cost:
Instal.lacions, maquinària i utillatge
M obiliari
Equips de processament d'informació
Amortització acumulada:
Instal.lacions, maquinària i utillatge
M obiliari
Equips de processament d'informació
S aldo net

3.137,27
7.247,17
6.577,19
16.961,63
-3.137,27
-7.247,17
-5.144,13
-15.528,57
1.433,06

Altes

-

-302,50
-302,50

Saldo a
31.12.17

3.137,27
7.247,17
6.577,19
16.961,63
-3.137,27
-7.247,17
-5.446,63
-15.831,07
1.130,56

Euros
Saldo a
31.12.15
Cost:
Instal.lacions, maquinària i utillatge
M obiliari
Equips de processament d'informació
Amortització acumulada:
Instal.lacions, maquinària i utillatge
M obiliari
Equips de processament d'informació
S aldo net

Altes

Saldo a
31.12.16

3.137,27
7.247,17
5.064,69
15.449,13

1.512,50
1.512,50

3.137,27
7.247,17
6.577,19
16.961,63

-2.949,18
-5.511,04
-4.260,48
-12.720,70
2.728,43

-188,10
-1.736,13
-883,65
-2.807,87

-3.137,27
-7.247,17
-5.144,13
-15.528,57
1.433,06

mmobilitzat material està afecta directament a les activitats de
Béns completament amortitzats
A 31 de desembre de 2017 i 2016, un detall de valor de cost dels actius totalment
amortitzats és el següent:
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Euros
2017
Instal.lacions, maquinària i utillatge
M obiliari

2016

3.137,27

3.137,27

7.247,17
10.384,44

7.247,17
10.384,44

6.- ACTIUS FINANCERS
Un detall de les categories i classes dels actius financers, sense incloure els saldos
amb les
adjunts, segons normes de registre i valoració, és el següent:

Classes

Instruments financers a
curt termini

Total

Total

2017
69.253,85

2016
70.586,07

Crèdits, Derivats, Altres

Categories
Actius financers a cost amortitzat

diferents categories

2017
69.253,85

2016
70.586,07

financers.

a) Actius financers a cost amortitzat
balanços adjunts:
Euros
Instruments financers a
curt termini
2017
2016
Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats
i altres comptes a cobrar
Altres deutors

actual i precedent ha estat el següent:

69.253,85
69.253,85

70.586,07
70.586,07
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Euros
Saldo a
31.12.16
Usuaris
Altres deutors: Deutors p er donacions rebudes
Altres deutors: Bestretes
Altres

66.985,83
1.882,00
1.718,24
70.586,07

Altes

Baixes

18.060,00
237.800,20
9.692,86
18.893,00
284.446,06

-18.060,00
-240.372,23
-7.750,60
-19.595,65
-285.778,48

Saldo a
31.12.17
64.413,80
3.824,26
1.015,79
69.253,85

Euros
Saldo a
31.12.15
Usuaris
Altres deutors: Deutors p er donacions rebudes
Altres deutors: Bestretes
Altres

65.659,54
6.170,24
2.266,50
74.096,28

Altes
17.553,00
254.971,62
1.882,00
1.718,24
276.124,86

Baixes
-17.553,00
-253.645,33
-6.170,24
-2.266,50
-279.635,07

Saldo a
31.12.16
66.985,83
1.882,00
1.718,24
70.586,07

Altres deutors per donacions rebudes
a 31 de
desembre el saldo pendent de cobrament de donacions rebudes o de convenis de
col·laboració signats amb institucions, empreses i/o entitats.
7.- PASSIUS FINANCERS
Un detall de les categories i classes dels passius financers, sense incloure els
saldos amb les administracions públiques, dels balanços adjunts, segons normes
de registre i valoració, és el següent:

Classes
Categories
Passius financers a cost amortitzat

Instruments financers a
curt termini
Derivats, Altres
2017
2016
114.113,03

70.240,55

produït traspassos o
reclassificacions entre les diferents categories de passius financers.
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epígrafs del
balanços adjunts:
Euros
Passiu corrent
2017
2016
Deutes transformables en subvencions, donacions i llegats
(veure nota 9)
Proveïdors
Creditors varis
Personal (remuneracions pendents de pagament)

103.743,87
66,27
3.210,01
7.092,88
114.113,03

68.959,14
825,00
435,93
20,48
70.240,55

a) Remuneracions pendents de pagament
Aquesta partida del balanç correspon a nòmines pendent de pagament.
8.- FONS PROPIS
s 2017 i
2016 ha estat el següent:
Euros
Dotació
Fundacional
S aldo a 31 de desembre de 2015
Aplicació del resultat:
- Traspassos
Resultat de l'exercici 2016
S aldo a 31 de desembre de 2016
Aplicació del resultat:
- Traspassos
Resultat de l'exercici 2017
S aldo a 31 de desembre de 2017

Excedents
exercicis
anteriors

Excedent de
l'exercici

30.000,00

268.909,46

12.613,81

Total
311.523,27

30.000,00

12.613,81
281.523,27

-12.613,81
11.925,35
11.925,35

11.925,35
323.448,62

30.000,00

11.925,35
293.448,62

-11.925,35
-212,08
-212,08

-212,08
323.236,54
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9.- SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS
a) Subvencions, donacions i llegats vinculats directament a les activitats
Un detall del moviment de les subvencions i donacions rebudes vinculades
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Euros

Entitat

Subvencions
Ajuntament de L'Hospitalet
Ajuntament de L'Hospitalet
Ajuntament de L'Hospitalet
Ajuntament de L'Hospitalet
Ajuntament de L'Hospitalet
Generalitat de Catalunya
Generalitat de CatalunyaDGAIA
Generalitat de Catalunya
Generalitat de Catalunya
Generalitat de Catalunya
Generalitat de Catalunya
Generalitat de Catalunya
Generalitat de Catalunya
Generalitat de CatalunyaJustícia
Generalitat de CatalunyaServei Ocupació Catalunya
Diputació de Barcelona
M inisterio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad
Donacions
Fundació la Caixa
Fundació la Caixa
Fundació Pere Tarrés
Fundació Privada Cottet
Fundació Josep Botet
Fundació Educo
Fundació Fèlix Llobet
Particulars, emp reses i altres
Varis
Càrites Diocesana
Càrites Diocesana

Programa

Deutes
transformables en
subvencions,
donacions i llegats
Saldo a 31.12.16

Altes

Imputació a
resultats

Deutes
transformables en
subvencions,
donacions i llegats
Saldo a 31.12.17

Reforç educatiu Al vent
Centre Obert d'Esp lai Bocins
Tallers estudis assistits-TEAS
Pla de dinamització
Fundació
Integració als immigrants
Intervenció socioeducativa Centre Obert
Bocins
Underground
Temps per tu
Ajuda Fraterna-Aliments
Foment de l'associacionisme
Atenció a la gent gran
Ajuts

-

6.274,00
45.132,00
12.000,00
6.000,00
3.000,00
1.409,17

6.274,00
45.132,00
4.000,00
6.000,00
3.000,00
1.409,17

8.000,00
-

-

39.522,00

39.522,00

-

-

4.440,00
1.260,00
55.000,00
7.000,00
3.520,00
4.000,00

2.200,00
1.260,00
27.500,00
4.000,00
3.520,00
4.000,00

2.240,00
27.500,00
3.000,00
-

Fundació

-

3.280,00

3.280,00

-

Garantia Juvenil
Centre Obert d'Esp lai Bocins

8.250,00
-

11.000,00
2.232,85

10.327,78
2.232,85

8.922,22
-

Fundació

4.000,00
12.250,00

205.070,02

4.000,00
167.657,80

49.662,22

Ajuts a la Infància (Proinfància)
Funcionament entitat
Activitats Infància
Gestió Entitat
Funcionament entitat
Casal al Vent
Funcionament entitat
Funcionament entitat
Ap ortacions p er beques i altres
Ajuda Fraterna
Funcionament entitat

52.209,14
1.500,00
3.000,00
56.709,14
68.959,14

64.658,00
6.000,00
16.868,11
10.000,00
18.000,00
4.000,50
15.000,00
25.922,10
2.724,00
25.000,00
47.000,00
235.172,71
440.242,73

63.285,49
6.000,00
16.868,11
10.000,00
18.000,00
4.000,50
15.000,00
26.922,10
5.724,00
25.000,00
47.000,00
237.800,20
405.458,00

53.581,65
500,00
54.081,65
103.743,87
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Euros

Entitat

Programa

Subvencions
Ajuntament de L'Hospitalet
Ajuntament de L'Hospitalet
Ajuntament de L'Hospitalet
Generalitat de Catalunya
Generalitat de CatalunyaDGAIA
Generalitat de Catalunya
Generalitat de Catalunya
Generalitat de Catalunya
Generalitat de CatalunyaServei Ocupació Catalunya
Diputació de Barcelona
M inisterio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad
Donacions
Fundació la Caixa
Fundació la Caixa
Fundació Pere Tarrés
Fundació Privada Cottet
Fundació Josep Botet
Fundació Educo
Fundació Fèlix Llobet
Particulars, emp reses i altres
Varis
Càrites Diocesana
Càrites Diocesana

Deutes
transformables en
subvencions,
donacions i llegats
Saldo a 31.12.15

Altes

Imputació a
resultats

Deutes
transformables en
subvencions,
donacions i llegats
Saldo a 31.12.16

Reforç educatiu Al vent
Centre Obert d'Esp lai Bocins
Fundació
Integració als immigrants
Intervenció socioeducativa Centre Obert
Bocins
Underground
Energètica
Ajuda Fraterna-Aliments

-

6.274,00
41.205,00
6.000,00
2.300,00

6.274,00
41.205,00
6.000,00
2.300,00

-

-

41.169,00

41.169,00

-

-

3.000,00
4.000,00
25.000,00

3.000,00
4.000,00
25.000,00

-

Garantia Juvenil
Centre Obert d'Esp lai Bocins

-

11.000,00
1.023,82

2.750,00
1.023,82

8.250,00
-

Fundació

-

4.000,00
144.971,82

132.721,82

4.000,00
12.250,00

Ajuts a la Infància (Proinfància)
Funcionament entitat
Activitats Infància
Gestió Entitat
Funcionament entitat
Casal al Vent
Funcionament entitat
Funcionament entitat
Ap ortacions per beques i altres
Ajuda Fraterna
Funcionament entitat

51.934,90
20.000,00
71.934,90
71.934,90

61.310,00
4.000,00
22.011,34
10.000,00
18.000,00
4.020,00
15.000,00
25.404,02
13.000,50
23.000,00
44.000,00
239.745,86
384.717,68

61.035,76
4.000,00
22.011,34
10.000,00
18.000,00
4.020,00
15.000,00
43.904,02
10.000,50
23.000,00
44.000,00
254.971,62
387.693,44

52.209,14
1.500,00
3.000,00
56.709,14
68.959,14

Els imports reflectits en
subvencions, donacions i
llegats a 31 de desembre de 2017 i 2016, corresponen a subvencions i donacions
per projectes i activitats que es
8 i 2017,
respectivament.
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10.- ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I SITUACIÓ FISCAL
Els saldos mantinguts amb les Administracions Públiques a 31 de desembre de
2017 i 2016 són els següents:
Euros
Corrent
2017
Saldo
Deutor
Hisenda pública deutora per subvencions concedides
Ajuntament de L'Hospitalet
Generalitat de Catalunya
Generalitat de Catalunya-Servei Ocupació Catalunya
Diputació de Barcelona

18.274,00
42.399,00
11.000,00
2.232,85
73.905,85

Retencions fiscals
Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
Organismes Creditors de la Seguretat Social

Corrent
2016

Saldo
Creditor

-

Saldo
Deutor

Saldo
Creditor

53.479,00
7.281,90
11.000,00
1.023,82
72.784,72

-

19,41
-

4.786,73
7.772,85

62,81
-

5.701,29
7.240,85

73.925,26

12.559,58

72.847,53

12.942,14

a) Situació fiscal
Segons estableix la legislació vigent, els impostos no es poden considerar
definitivament liquidats fins que les declaracions presentades hagin estat
inspeccionades per les autoritats fiscals o hagi transcorregut el termini de
prescripció de quatre anys.
A 31 de desembre de 2017 i 2016
contingències significatives que podrien derivaresmentats exercicis.
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b) Impost sobre Societats
Societats. Els beneficis, determinats conforme a la legislació fiscal, estan
subjectes a un gravamen del 10% sobre la base imposable.
ici
clos a 31 de desembre de 2017 i 2016 i la base imposable fiscal del mateix
exercici.
Euros
Compte de Resultats 2017
Patrimoni net 2017
Ingressos
Despeses
Resultat
Ingressos Despeses Resultat
Saldo de ingressos i despeses
del exercici
Diferències permanents
Base Imponible fiscal

457.963,95

-458.176,03

-212,08

-

-

-

-212,08

-457.963,95
-

458.176,03
-

212,08
-

-

-

-

212,08
-

Euros
Compte de Resultats 2016
Patrimoni net 2016
Ingressos
Despeses
Resultat
Ingressos Despeses Resultat
Saldo de ingressos i despeses
del exercici
Diferències permanents
Base Imponible fiscal

Total

Total

439.961,93

-428.036,58

11.925,35

-

-

-

11.925,35

-439.961,93
-

428.036,58
-

-11.925,35
-

-

-

-

-11.925,35
-

c) Informació a subministrar en compliment del Reial Decret 1270/2003 de 10
plicació del règim fiscal
de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.
1. Identificació de les rendes exemptes i no exemptes.
quadre següent es detallen els corresponents números i lletres dels articles 6 i
7 de la Llei 49/2002.

Número de registre: 2493
NIF: G-64918998

Memòria

TIPUS INGRÉS
Donatius i quotes

INGRES S OS

LLEI 49/2002
NÚMERO LLETRA
6.1
a) i b)

S ubvencions
Procedents del
patrimoni
Altres resultats
Prestació de serveis
socials

6.1

c)

6.2

7.1

2016
293.652,05

TOTAL

2017
-

167.657,80

132.721,82

-

32,67

176,63

RENDA OBTINGUDA
2017
277.301,63

2016
293.652,05

-

167.657,80

132.721,82

-

-

0,00

32,67

1.948,87

-

-

176,63

1.948,87

12.827,89

11.606,52

-

-

12.827,89

11.606,52

457.963,95

439.961,93

-

-

457.963,95

439.961,93

-

a)

DES PES ES

2017
277.301,63

2016
-

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

despeses directes

dedicades a cadascuna de les activitats.
la part corresponent a Despeses
a 6.804,58 euros en el 2017 i a
6.748,22 euros en el 2016.

ACTIVITAT
2017

INGRES S OS

AJUTS

DES PES ES i INVERS IONS
ALTRES
PERS ONAL
INVERS IÓ
DES PES ES

TOTAL

Atenció social: Activitats d'esplai i
casal amb nens i nenes

457.963,95

12.501,10

288.716,60

150.153,75

-

451.371,45

TOTAL

457.963,95

12.501,10

288.716,60

150.153,75

-

451.371,45

ACTIVITAT
2016
Atenció social: Activitats d'esplai i
casal amb nens i nenes
TOTAL

INGRES S OS

AJUTS

DES PES ES i INVERS IONS
ALTRES
PERS ONAL
INVERS IÓ
DES PES ES

TOTAL

439.961,93

11.966,92

259.150,29

150.171,15

1.512,50

422.800,86

439.961,93

11.966,92

259.150,29

150.171,15

1.512,50

422.800,86
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3.

TIPUS INGRÉS

RENDA OBTINGUDA
2017
2016

Donatius i quotes

277.301,63

293.652,05

S ubvencions

167.657,80

132.721,82

Procedents del patrimoni

Altres resultats

-

DES TÍ DE LES RENDES
Atenció social:
2017
2016
Activitats d'esplai
i casal amb nens i 451.371,45 422.800,86
nenes
TOTAL

451.371,45 422.800,86

32,67

176,63

1.948,87

Prestació de serveis socials

12.827,89

11.606,52

TOTAL

457.963,95

439.961,93

PERCENTATGE DES TINAT DE LES RENDES OBTINGUDES A FINALITATS
PRÒPIES DE L'ENTITAT

2017

2016

99%

96%

4. Remuneracions membres del Patronat
Els membres del Patronat
raó del seu càrrec.

no reben cap mena de compensació per

5.
No correspon.
6.
societats mercantils en que participen.
No correspon.
7. Convenis de col·laboració empresarial.
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8. Activitats prioritàries de mecenatge.
No correspon.
9. Previsió estatutària relativa a la destinació del patrimoni en cas de
dissolució.
dels Estatuts diu així:
1. La Fundació e
previstos per la llei i
de complir les finalitats que li són pròpies. Es nomenaran un o diversos
liquidadors amb les facultats necessàries per dur a terme la seva tasca.
passius, la qual han de dur a terme el Patronat i les persones liquidadores que

Protectorat, es destinarà a les entitats que estableix
2001, de 2 de maig de fundacions i que, a part de
perseguir finalitats similars a les de la Fundació, reuneixin també, la condició
de ser considerades com a entitats beneficiaries del mecenatge als efectes
previstos a la llei 49/2002, de 23 de desembre de règim fiscal de les entitats
sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge o la normativa
posterior que la substitueixi.
11.- INGRESSOS I DESPESES
a) Ajuts concedits i altres despeses
resultats adjunts és el següent:
Euros
2017
Ajuts socials (allotjament, transport,
subministres, etc)
Despeses prestacions col·laboració
Despeses voluntaris

6.213,84
2.600,00
3.687,26
12.501,10

2016
7.000,26
2.187,40
2.779,26
11.966,92
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b) Aprovisionaments
següent:
Euros
2017
M aterial tallers
M aterial neteja
Aliments ajuda fraterna
Aliments
Berenars
Altres compres
M aterial fungible
Farmaciola
Impressos i fotocòpies

2016

3.464,64
169,79
21.602,38
6.473,10
2.543,71
2.090,54
1.814,17
216,44
94,42
38.469,19

3.219,69
142,10
20.961,94
5.758,13
2.270,74
1.663,91
3.443,65
0,00
86,16
37.546,32

c) Despeses de personal

Euros
2017
Sous i salaris
Indemnitzacions
Càrregues socials
Altres despeses socials

222.043,19
247,16
72.159,37
1.071,46
295.521,18

2016
197.960,63
103,28
66.948,22
886,38
265.898,51

Dins l'epígraf "Càrregues socials" no s'inclou cap import corresponent a
aportacions i dotacions per pensions.
d)

Número de registre: 2493
NIF: G-64918998

Memòria

Arrendaments i cànons
Reparació i conservació
Neteja
Assessors
Psicòleg
Transports
Primes d'assegurances
Despeses bancàries
Publicitat, prop aganda i relacions públiques
Aigua
Electricitat
Telèfon
Altres serveis
Correu
Desplaçaments
Estades casa colònies
Activitats
M enjars
Quotes a entitats
Despeses Càrites
Tributs

Euros
2017
2016
6.654,00
6.414,00
3.810,85
4.194,30
4.100,22
3.747,46
21.632,40
16.227,57
6.179,60
4.557,80
10.729,24
12.698,15
3.664,23
3.208,43
719,69
692,14
1.443,43
2.140,61
1.157,96
356,50
977,20
847,25
1.498,49
1.657,44
1.170,00
181,12
360,19
373,32
2.366,85
1.234,69
24.727,11
28.783,05
4.654,79
3.348,64
13.433,20
13.674,43
1.681,69
3.437,67
70,00
1.722,44
350,92
319,95
111.382,06 109.816,96

e) Altres resultats

Euros
Regularització de comptes

f) Vendes i prestació de serveis

2017
176,63
176,63

2016
1.948,87
1.948,87
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Euros
2017
2016
12.827,89
11.606,52

Prestacions de serveis socials

12.827,89

11.606,52

g) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic

Ingressos col·laboradors
Ingressos parròquies
Quotes usuaris

Euros
2017
9.093,07
12.348,36
18.060,00
39.501,43

2016
8.779,07
12.348,36
17.553,00
38.680,43

12.- OPERACIONS I SALDOS AMB PARTS VINCULADES
vinculades són un component de tràfic pel que fa a la seva naturalesa i condicions, i
han estat realitzades a preus i condicions de mercat.
Vinya. A 31 de desembre de 2017 i 2016 no figuraven saldos deutors ni creditors
amb entitats vinculades
.
13.- ALTRA INFORMACIÓ
a) Remuneracions als membres del Patronat
Els membres del Patronat no reben cap compensació econòmica per raó del seu
càrrec.
b) Nombre mig de personal
El número mig de personal distribuït per categories i sexes de
2017 i 2016 ha estat el següent:
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Promig de l'exercici
2017
2016

Personal direcció
Personal d'administració
Personal activitats

Homes

Dones

Homes

Dones

1
1
2,8
4,8

1
8,3
9,26

1
1
2,8
4,8

1
7,8
8,8

c) Informació sobre els ajornaments de pagaments efectuats a proveïdors
En referència a la Informació sobre els ajornaments de pagament realitzats a
proveïdors (disposició addicional tercera
15/2010, de 5 de julio) a 31 de desembre de 2017 i 2016 el període mig de
pagament a proveïdors és el següent:
Període mig de pagament a
proveïdors
2017
2016

Període mig de pagament a proveïdors

Dies

Dies

5,54

6,58

14.- FETS POSTERIORS AL TANCAMENT
Amb posterioritat al 31 de desembre de 2017,
addicionals que afectin els presents Comptes Anuals.
15.- MEDI AMBIENT
Durant
material ni ha incorregut en cap despesa amb la finalitat de millorar i protegir el
medi ambient.
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existeixen contingències relacionades amb la protecció i
millora del medi ambient, que puguin tenir algun efecte significatiu sobre el
patrimoni i el r
16.nets aplicats a les finalitats pròpies és el següent:

Ingressos bruts
Exercici computables
2014
2015
2016
2017

446.316,16
433.945,38
439.961,93
457.963,95

Despeses
necessàries
computables
-

Impost
-

Diferència
446.316,16
433.945,38
439.961,93
457.963,95

Import
425.010,78
416.326,00
422.800,86
451.371,45

%

Import destinat a fins propis
Destinat al
Destinat al Destinat al
2014
2015
2016

95%
96%
96%
99%

425.010,78
Import pendent
aplicar a
activitats
fundacionals

Exercici

Despeses
d'administració

Import destinat a
dotació fundacional o
romanent

2014
2015
2016
2017

5.230,06
5.005,57
6.748,22
6.804,58

17.320,12
12.613,81
11.925,35
-

Destinat al
2017

416.326,00
422.800,86
451.371,45

-

Un detall del càlcul efectuat per determinar les despeses que han estat necessàries
per la obtenció dels ingressos i
les partides dels compte de resultats que ho composen i la seva explicació és el
següent:
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2017

2016

2015

2014

Total Ingressos:

457.963,95

439.961,93

433.945,38

446.316,16

Rendes Obtingudes:

457.963,95

439.961,93

433.945,38

446.316,16

320.574,77

307.973,35

303.761,77

312.421,31

6.213,84
6.287,26
38.469,19
288.716,60
111.382,06
302,50
451.371,45
451.371,45

7.000,26
4.966,66
37.546,32
259.150,29
109.816,96
2.807,87
1.512,50
422.800,86
422.800,86

9.788,80
5.538,07
35.917,46
265.404,38
97.309,38
2.367,91
416.326,00
416.326,00

7.842,31
6.282,67
48.169,28
252.978,30
105.576,10
2.917,32
1.244,80
425.010,78

98,6%
-

96,1%
-

95,9%
-

95,2%
-

6.804,58

6.748,22

5.005,57

5.230,06

Rentes a aplicar:.................(70%)
Despeses d'aplicació a les finalitats:
Activitats socials no ateses joves, infants i gent gran:
Ajuts concedits a entitats
Despeses col·laboracions voluntariat
Aprovisionaments
Despeses de personal activitats
Altres despeses d'explotació
Amortitzacions, despeses financeres i extraordinàries
Inversions
Rendes Aplicades:
Rendes pendents aplicar anys anteriors
Rendes Aplicades exericici
% Rendes Aplicades:
Excedent "Rendes a aplicar" vs "Rendes Aplicades"
Despeses de personal Administració de la Fundació

Les despeses aplicades a les finalitats es corresponen a les despeses incorregudes per al
desenvolupamen
oberts esplais) i gent gran (Lluita contra la pobresa). En concret:
-

Els ajuts concedits es corresponen a ajuts econòmics a usuaris per transport,
productes alimentaris bàsics, allotjament, subministres, etc.). Les despeses de
col·laboracions es corresponen a despeses de voluntaris i col·laboradors de

compres
-

aliments per als programes socials.

Les despeses de personal es correspon a les despeses generades per la dedicació
de persones als programes
despesa de personal de la persona de direcció i administració ha estat dedicada a

425.010,78
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-

rtitzacions, despeses financeres i
extraordinàries es correspon
(assegurances, subministraments, estades cases de colònies, assessoraments,
activitats etc..) incorregudes per al correcte desenvolupament dels programes

