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INFORME D’AUDITORIA INDEPENDENT DE COMPTES ANUALS
Als associats de l’entitat CENTRE D’ESPLAI G.R.E.S.C.A., per encàrrec de la FUNDACIÓ CATALANA
DE L’ESPLAI:

Hem auditat els comptes anuals adjunts de l’entitat CENTRE D’ESPLAI G.R.E.S.C.A., que
comprenen el balanç a 31 de desembre de 2016, el compte de resultats, l'estat de canvis en el
patrimoni net i la memòria corresponents a l'exercici acabat en aquesta data.
RESPONSABILITAT DE LA JUNTA DIRECTIVA EN RELACIÓ AMB ELS COMPTES ANUALS
La Junta Directiva és responsable de formular els comptes anuals adjunts, de manera que
expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de CENTRE
D’ESPLAI G.R.E.S.C.A. de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a
l'entitat a Espanya, que s'identifica en la nota 2 de la memòria adjunta i del control intern que
considerin necessari per permetre la preparació de comptes anuals lliures d'incorrecció material,
deguda a frau o error.
RESPONSABILITAT DE L’AUDITOR
La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els comptes anuals adjunts basada en
la nostra auditoria. Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa
reguladora de l'auditoria de comptes vigent a Espanya. Aquesta normativa exigeix que
complim els requeriments d'ètica, així com que planifiquem i executem l'auditoria amb la
finalitat d'obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals estan lliures d'incorreccions
materials.
Una auditoria requereix l'aplicació de procediments per obtenir evidència d'auditoria sobre els
imports i la informació revelada en els comptes anuals. Els procediments seleccionats depenen
del judici de l'auditor, inclosa la valoració dels riscos d'incorrecció material en els comptes
anuals, deguda a frau o error. En efectuar aquestes valoracions del risc, l'auditor té en compte
el control intern rellevant per a la formulació per part de l'entitat dels comptes anuals, amb la
finalitat de dissenyar els procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les
circumstàncies, i no amb la finalitat d'expressar una opinió sobre l'eficàcia del control intern de
l'entitat. Una auditoria també inclou l'avaluació de l'adequació de les polítiques comptables
aplicades i de la raonabilitat de les estimacions comptables realitzades per la direcció, així com
l'avaluació de la presentació dels comptes anuals presos en el seu conjunt.
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CENTRE D'ESPLAI G.R.E.S.C.A
BALANÇ DE SITUACIÓ AL 31 DE DESEMBRE DEL 2016

ACTIU
B) ACTIU CORRENT
III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a
cobrar
1. Usuaris i deutors per vendes i prestacions de serveis.
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques
7.1 Administracions Públiques deutores per subvencions
V. Inversions financeres a curt termini.
5. Altres actius financers.
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents.
1. Tresoreria
TOTAL ACTIU (A + B)

PATRIMONI NET I PASSIU
A) PATRIMONI NET (A-1 )
A-1) FONS PROPIS
I. Fons dotacional o fons socials
1. Fons dotacionals o fons socials
IV. Excedents exercicis anteriors
1. Romanent
VI. Excedent de l'exercici
C) PASSIU CORRENT
III. Deutes a curt termini
1. Deutes amb entitats de credit
1.1 Deutes per prèstecs amb entitats de crèdit
3. Altres passius financers
V. Creditors per activitats i altres comptes a cobrar
1. Proveïdors
3. Creditors varis
4. Personal (remuneracions pendents de pagament)
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques
VI. Periodificacions a curt termini.
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)

Notes de la
memòria

6
9
6,9

Notes de la
memòria

31-12-16

31-12-15

131.186,43

95.111,66

104.781,25

71.141,72

78.421,81
26.359,44
26.359,44
23.817,86
23.817,86
2.587,32
2.587,32
131.186,43

67.766,74
3.374,98
3.374,98
22.664,09
22.664,09
1.305,85
1.305,85
95.111,66

31-12-16

31-12-15

11.686,78
11.686,78
9.321,59
9.321,59

30.997,70
30.997,70
9.321,59
9.321,59

21.676,11
21.676,11
-19.310,92
119.499,65

16.126,82
16.126,82
5.549,29
64.113,96

7

79.726,97

7

79.726,97
23.098,34

29.040,51
5.279,59
5.279,59
23.760,92
35.073,45

7
7
7
7,10

6.253,74
3.425,07
9,25
13.410,28

8

3

16.674,34
131.186,43

21.923,52
1.682,33
11.467,60
95.111,66
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CENTRE D'ESPLAI G.R.E.S.C.A
COMPTE DE RESULTATS AL 31 DE DESEMBRE DEL 2016

Notes de la
memòria
1. Ingressos per les activitats
b) Prestacions de serveis
c) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic
d) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors
e) Subvencions oficials a les activitats
f) Donacions i altres ingressos per a activitats
2. Ajuts concedits i altres despeses
a) Ajuts concedits
5. Aprovisionaments
a) Consum de béns destinats a les activitats
b) Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles
7. Despeses de personal
a) Sous, salaris i assimilats
b) Càrregues socials
8. Altres despeses de l'explotació
a) Serveis exteriors.

11.6
9
11.7

11.2

11.3

11.4

b) Tributs
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions
9. Amortització de l'immobilitzat
13. Altres resultats

11.5

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+5+6+7+8+9+10+13)
15. Despeses financeres
a) Per deutes amb entitats del grup i associades
b) Per deutes amb tercers
II) RESULTAT FINANCER (+15)
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II)
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III)
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31-12-16

31-12-15

653.105,82
352.128,78
138.786,39
1.353,30
129.857,35
30.980,00

-37.375,04
-13.640,45
-23.734,59
-504.184,26
-383.459,65
-120.724,61
-127.836,56
-127.335,39

609.849,91
298.453,44
138.970,58
16.403,13
127.882,76
28.140,00
-1.741,25
-1.741,25
-37.138,30
-15.697,73
-21.440,57
-447.904,96
-340.404,45
-107.500,51
-114.407,83
-110.440,12

-501,17

-442,42

-184,58

-3.525,29
-301,98
-394,24

-16.474,62
-2.836,30
-2.447,76
-388,54

7.961,35
-2.412,06
-1.713,51
-698,55

-2.836,30

-2.412,06

-19.310,92

5.549,29

-19.310,92

5.549,29
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CENTRE D'ESPLAI G.R.E.S.C.A
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET A 31 DE DESEMBRE DEL 2016

Exedents d'exercicis
Exedent de l'exercici
anteriors

Fons

TOTAL

A. SALDO FINAL DE L'ANY 2014

9.321,59

-596,41

16.723,23

25.448,41

B. SALDO AJUSTAT, INICI ANY 2015

9.321,59

-596,41

16.723,23

25.448,41

5.549,29

5.549,29

I. Total ingressos i despeses reconeguts
III. Altres variacions de patrimoni net
2. Altres variacions de Patrimoni Net

16.723,23

-16.723,23

C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2015

9.321,59

16.126,82

5.549,29

30.997,70

D. SALDO AJUSTAT, INICI ANY 2016

9.321,59

16.126,82

5.549,29

30.997,70

-19.310,92

-19.310,92

I. Total ingressos i despeses reconeguts
III. Altres variacions de patrimoni net
2. Altres variacions de Patrimoni Net
E. SALDO FINAL ANY 2016

9.321,59

5.549,29

-5.549,29

21.676,11

-19.310,92

11.686,78
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CENTRE D’ESPLAI G.R.E.S.C.A
MEMÒRIA ABREUJADA CORRESPONENT A L’EXERCICI 2016

1.

ACTIVITAT DE L’ENTITAT

El CENTRE D’ESPLAI G.R.E.S.C.A. és una Associació sense afany de lucre constituïda amb data 25
de maig del 2004 i inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb data 14
d’octubre de 2004 amb el número 18444/B.
El Grup Recreatiu Educatiu Social Cultural i Alternatiu, G.R.E.S.C.A es constitueix com una
associació de promoció cultural i educativa. Les finalitats principals d’aquesta associació són,
d’acord amb els seus estatuts: l’educació de nens i joves en el temps lliure, la protecció de la
infància i la joventut, i el foment desenvolupament i pràctica continuada de l’activitat física i
esportiva, duent a terme i fomentant aquelles activitats que hi estan relacionades.
El seu domicili social està ubicat a Ripollet, carrer Ntra. Sra. dels Àngels, núm. 15.
En el compliment de les seves finalitats, l’entitat ha atorgat ajuts econòmics a entitats sense afany
de lucre amb objectius similars i compatibles amb els de la pròpia associació.
Les persones destinatàries de l’activitat de l’entitat són bàsicament infants i joves.

2.
a)

BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS
Imatge fidel

Els comptes anuals adjunts s’han obtingut dels registres comptables de l’entitat i es presenten
d’acord amb el Pla de Comptabilitat de les Fundacions i les Associacions subjectes a la
legislació de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Reial Decret 259/2008, de 23 de
desembre i el RD 125/2010 de 14 de desembre de modificacions del PGC, de forma que
mostrin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats de l’Entitat i dels
fluxos d’efectiu haguts durant l’exercici corresponent.
Els esmentats comptes anuals es troben pendents d’aprovació per la Junta General
corresponent; no obstant, l’Òrgan d’Administració de l’Entitat estima que aquests comptes
anuals seran ratificats sense canvis significatius.
b)

Principis comptables aplicats

Per l’elaboració dels comptes anuals adjunts s’han seguit principis comptables i normes de
valoració generalment acceptats descrits en la nota 4. No existeix cap principi comptable
obligatori que, essent significatiu el seu efecte en els comptes anuals, s’hagi deixat d’aplicar.
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c)

Comparació de la informació

Els comptes anuals del CENTRE D’ESPLAI G.R.E.S.C.A. es presenten en Euros i han estat elaborats
d’acord amb el Pla de Comptabilitat de les Fundacions i Associacions aprovat pel Reial Decret
259/2008, de 23 de desembre i el RD 125/2010 de 14 de desembre de modificacions del PGC.
Els comptes anuals corresponents a l’exercici tancat a 31 de desembre de 2016 es presenten amb
xifres comparatives amb el 2015.
d)

Agrupació de partides

Les diferents desagregacions de les diferents partides en relació amb el balanç de situació, del
compte de resultats i l’estat de canvis en el patrimoni net es presenten en els diferents apartats
de la present memòria.
e)

Elements recollits en diverses partides

La informació referent a elements recollits en diferents partides del balanç es troba exposada en
els diferents apartats de la memòria.
f)

Canvis en criteris comptables

Els Comptes Anuals de l’exercici no presenten canvis en els criteris comptables.
g)

Correcció d’errors

Els comptes anuals de l’exercici no presenten ajustaments per correcció d’errors dignes de ser
mencionats.

3.

APLICACIÓ DE RESULTATS

Base de repartiment
Excedent de l'exercici 2016
Total base de repartiment = Total aplicació

Import
-19.310,92
-19.310,92

Aplicació

Import
-19.310,92
-19.310,92

Romanent
Total
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4.

NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ

Les principals normes de valoració utilitzades per l’Entitat en l’elaboració dels seus comptes
anuals de l’exercici, han estat les següents:
a)

Immobilitzat material
Els béns compresos en l'immobilitzat material es valoren pel seu cost, ja sigui aquest el
preu d'adquisició o el cost de producció.
a.1)

Preu d’adquisició
En el preu d'adquisició s'inclouen totes les despeses addicionals produïdes fins a
l'entrada en funcionament del bé. Els interessos meritats pel seu finançament, o per
operacions de compra amb pagament ajornat, s'incorporen com valor addicional de
l'element.

a.2)

Cost de producció
En el cost de producció s'inclou a més del preu d'adquisició de les matèries primeres i
altres matèries consumibles, els altres costos directament imputables a aquests béns
així com la part que raonablement correspongui dels costos indirectament
imputables als béns de què es tracti en la mesura que aquests costos corresponguin
al període de fabricació o construcció, i únicament fins a la seva entrada en
funcionament.

a.3)

Altres consideracions de valoració
Forma part del valor de l'immobilitzat material l'estimació inicial del valor actual de
les obligacions assumides derivades del desmantellament o retirament i altres
associades a l’actiu esmentat.
Els costos d'ampliació, modernització o millores que representen un augment de la
productivitat, capacitat o eficiència o un allargament de la vida útil dels béns, es
capitalitzen com major cost dels mateixos, donant-se de baixa comptable tots els
elements, si s’escau, substituïts.
Les despeses de conservació i manteniment es carreguen al compte de resultats de
l'exercici en què s'incorren.
No es presenta cap circumstància que hagi dut a qualificar com indefinida la vida útil
d'algun dels seus elements.
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a.4)

Deteriorament de valor de l’immobilitzat material
L'amortització es realitza mitjançant l'aplicació del mètode lineal en funció de la vida útil
dels actius.
Com a mínim al tancament de cada exercici l'Entitat avalua l'existència o no d'indicis de
què algun element de l’immobilitzat material, o, si escau, alguna unitat generadora
d'efectiu puguin estar deteriorats, aquests càlculs s’efectuen d'una manera
individualitzada element per element, o, en cas de no poder, a través de la unitat
generadora d'actiu a la qual pertanyi l'actiu.
La determinació de l’import deteriorat s'efectua determinant el valor recuperable de
l'actiu, sent aquest el major existent entre el valor raonable de l'actiu, detraient-ne les
despeses de venda, i el valor en ús del mateix.
Les correccions valoratives per deteriorament, si escau, es reconeixen com una despesa
en el compte de resultats, i les reversions de les mateixes, en cas que les circumstàncies
del deteriorament haguessin deixat d'existir, es reconeixen, igualment com un ingrés en
el compte de resultats, i s’efectua fins al límit del deteriorament prèviament reconegut.

b)

Instruments financers
Com a regla general, la valoració inicial dels actius i passius financers de l'Entitat s'efectua al
valor raonable dels mateixos al que equival, excepte evidència en contrari, al valor raonable
de la contraprestació lliurada.
De la mateixa manera, en el cas d'actius o passius financers no classificats sota la categoria de
valorats a valor raonable amb efecte en el compte de resultats, els costos de la transacció
directament atribuïbles a l'operació s'ajusten a l’import dels actius i passius esmentats o
s'imputen directament al compte de resultats.
Per a la valoració posterior s'estableixen diferents criteris de valoració depenent de la
categoria de l'actiu o passiu.
Els crèdits amb venciment no superior a un any que es valoren inicialment pel seu valor
nominal es continuen valorant per aquest import, excepte les correccions per
deteriorament que poguessin sofrir.
b.1) Criteris per a la qualificació i valoració, i ingressos i despeses procedents de les
diferents categories d’instruments financers
En cas d'existir, l'Entitat valora els seus actius financers segons diverses categories,
de la següent manera:
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• Préstecs i partides a cobrar:
Excepte si és aplicable el que disposa la categoria d'Actius financers mantinguts
per a negociar i el que es disposa en Altres actius financers a valor raonable amb
canvis en el compte de resultats, corresponen a crèdits comercials, o crèdits no
comercials, que no sent instruments de patrimoni ni derivats, corresponen a
actius els cobraments dels quals són de quantia determinada i determinable i que
no es negocien en un mercat actiu.
La valoració posterior dels actius classificats en aquesta categoria, si existeixen,
s'efectua al cost amortitzat amb efecte en el compte de resultats, aplicant el
mètode de tipus d'interès efectiu.
• Inversions mantingudes fins al venciment:
Corresponen a valors representatius de deute amb data de venciment fixa, o bé
actius els cobraments dels quals siguin de quantia determinada o determinable,
que es negociïn en un mercat actiu, i que l'Entitat té intenció efectiva i capacitat
de conservar-los fins al seu venciment.
La valoració posterior dels actius classificats en aquesta categoria, si existeixen,
s'efectua al cost amortitzat amb efecte en el compte de resultats, aplicant el
mètode de tipus d'interès efectiu.
• Dèbits i partides a pagar:
Excepte si és aplicable el que es disposa per la categoria de passius reconeguts
com Passius financers mantinguts per a negociar i Altres passius a valor raonable
amb canvi en el compte de resultats, es recullen en aquesta categoria els dèbits
per operacions comercials, o aquells dèbits per operacions no comercials, que no
corresponguin a instruments derivats.
Els dèbits per operacions comercials amb venciment inferior a un any, i que es
valorin inicialment al seu valor nominal es continuen valorant per aquest import.
Igualment, els desemborsaments exigits per tercers sobre participacions, l’import
de les quals s'espera liquidar a curt termini es valoren pel seu valor nominal, per
ser l'actualització de fluxos d'efectiu poc significativa.
La valoració posterior d'aquest tipus de passius s'efectua al cost amortitzat,
comptabilitzant els interessos meritats en el compte de resultats aplicant el
mètode d'interès efectiu.
b.2) Naturalesa dels actius i passius financers designats inicialment com a valor raonable
amb canvis en el compte de resultats
Els Comptes anuals de l'exercici no presenten cap concepte assignable a aquesta
categoria de valoració.
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b.3) Criteris de determinació del deteriorament, correcció de valor, reversió i baixa
Com a mínim al tancament de cada exercici l'Entitat avalua l'existència o no
d'indicis de què algun element dels actius considerats dins les categories de
Préstecs i partides a cobrar, Inversions mantingudes fins al seu venciment i
Inversions en el patrimoni d'empreses del grup, multigrup i associades presentin
indicis de deteriorament.
A aquest efecte es considera que existeix deteriorament sempre que el valor en
llibres és superior al valor actual dels fluxos d'efectiu que s'estimen que es
generaran, descomptats al tipus d'interès efectiu calculat en el moment del seu
reconeixement inicial.
Les correccions valoratives s'imputen com una despesa en el compte de resultats, i
la seva corresponent reversió, en cas que les circumstàncies que van motivar el
deteriorament hagin desaparegut, es consideren, fins al límit del deteriorament
original, com un ingrés en el compte de resultats.
En el cas d'Inversions mantingudes fins al seu venciment la determinació de
l’import de correcció per deteriorament es determina en funció del valor de mercat
dels actius, si aquesta informació és més fiable que l'obtinguda a través del
descompte dels fluxos de caixa comentada anteriorment.
La determinació i quantificació del deteriorament en el cas dels actius financers
classificats sota la categoria de Préstecs i comptes a cobrar s'efectua mitjançant
l'anàlisi detallada de l'antiguitat dels mateixos, i mitjançant qualsevol altra
informació disponible que permeti conèixer la possible insolvència del deutor,
comptabilitzant la corresponent provisió específica.
b.4) Criteris de baixa d’actius i passius financers
Per a la determinació del moment de baixa dels actius l'Entitat té en compte la
realitat econòmica de l'operació, i no només la seva forma jurídica o la denominació
dels contractes.
A aquest efecte l'Entitat entén com moment de baixa dels actius aquell en què
expirin o hagin estat cedits els drets contractuals sobre els fluxos de caixa de
l'efectiu de l'actiu financer, de manera que s'hagin transferit substancialment els
riscos i beneficis inherents a la propietat del mateix.
La diferència entre la contraprestació rebuda neta dels costos de transacció
atribuïbles, considerant qualsevol nou actiu obtingut menys qualsevol passiu
assumit, i el valor en llibres de l'actiu financer, més qualsevol import acumulat que
s'hagi reconegut directament en el patrimoni net, determina el guany o la pèrdua
sorgida en donar de baixa aquest actiu, i formarà part del resultat de l'exercici en
què aquesta es produeix.
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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 la qual es recull també qualsevol actiu cedit diferent de l'efectiu o
passiu assumit, es reconeix en el compte de resultats de l'exercici en què tingui lloc.
Els saldos de deutors i efectes comercials a cobrar inclouen, si existeix, els efectes
descomptats pendents de venciment, figurant aquests, si escau, pel mateix import
com deutes amb entitats de crèdit.
Les despeses relatives al descompte d'efectes, si existeixen, es reconeixen en el
compte de resultats quan s'incorren, i no es difereixen al llarg del període de
venciment dels respectius efectes a causa de l'escassa repercussió que tal
diferiment tindria en la determinació dels resultats de cada exercici.
Idèntic criteri se segueix en el cas d'operacions de factoring amb recurs, o en
aquelles operacions de venda d'actius financers amb pacte de recompra a un preu
fix o a un preu de venda més un interès, i aquelles titulacions d'actius financers en
les quals l'Entitat retingui finançaments subordinats o un altre tipus de garanties
que absorbeixin substancialment totes les pèrdues esperades.
c)

Impost sobre beneficis

A efectes de la seva tributació a l’Impost de Societats, es tracta d’una “entitat parcialment
exempta” prevista al capítol XV del títol VIII de la llei 43/1995, de 27 de desembre.
d)

Ingressos i despeses

Els ingressos i despeses s'imputen segons el criteri del meritament, és a dir, quan es produeix
el corrent real de béns i serveis que els mateixos representen, amb independència del moment
en què es produeixi el corrent monetari o financer derivat d'ells.
d.1) Ingressos per prestacions de serveis
Els ingressos ordinaris derivats de la prestació de serveis es reconeixen considerant
el grau de realització de la prestació a la data de tancament quan el resultat de la
mateixa pot ser estimat amb fiabilitat. Aquesta circumstància es produeix quan
l’import dels ingressos; el grau de realització; els costos ja incorreguts; i els
pendents d'incórrer poden ser valorats amb fiabilitat i fos probable que es rebessin
els beneficis econòmics derivats de la prestació del servei.
d.2) Despeses
Les despeses s'imputen en funció del criteri del meritament, és a dir, quan es
produeix el corrent real de béns i serveis que els mateixos representen, amb
independència del moment en què es produeixi el corrent monetari o financer
derivat d'elles.
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e)

Subvencions, donacions i llegats
Les subvencions oficials d'Administracions Públiques es reconeixen quan existeix una
seguretat raonable del compliment de les condicions associades a la seva concessió i al
cobrament de les mateixes.
Subvencions, donacions i llegats atorgats per tercers diferents
Les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari es valoraran pel valor raonable
de l’import concedit, i les de caràcter no monetari o en espècie es valoraran pel valor
raonable del bé rebut, ambdós valors referenciats al moment del seu reconeixement.
La imputació a resultats de les subvencions, donacions i llegats que tinguin el caràcter de
no reintegrables s'efectuarà atenent a la seva finalitat.
Criteris d’imputació a resultats:
a) Quan es concedeixin per a assegurar una rendibilitat mínima o compensar el
dèficit d'explotació: s'imputaran com ingressos de l'exercici en el qual es
concedeixin, tret que es destinin a finançar dèficit d'explotació d'exercicis futurs;
en aquest cas s'imputaran en aquests exercicis.
b) Quan es concedeixin per a finançar despeses específiques: s'imputaran com
ingressos en el mateix exercici en el qual es meritin les despeses que estiguin
finançant.
c) Quan es concedeixin per a adquirir actius o cancel·lar passius:
-

-

-

Actius de l'immobilitzat intangible, material i inversions immobiliàries:
s'imputen com ingrés de l'exercici en proporció a la dotació a l'amortització
efectuada en aquest període per als citats elements.
Existències que no s'obtinguin com a conseqüència d'un rappel comercial:
s'imputen com ingressos de l'exercici en el qual es produeixi la seva alienació,
correcció valorativa per deteriorament o baixa en balanç.
Actius financers: s'imputen com ingressos de l'exercici en el qual es produeixi
la seva alienació, correcció valorativa per deteriorament o baixa en el balanç.
Cancel·lació de deutes: s'imputen com ingressos de l'exercici en què es
produeixi la cancel·lació, excepte quan s'atorguin en relació amb un
finançament específic, en aquest cas, la imputació es realitzarà en funció de
l'element finançat.

d) Els imports monetaris que es rebin sense assignació a una finalitat específica
s'imputen com ingressos de l'exercici en què es reconeguin.
e) En virtut dels acords del Patronat de la Fundació Catalana de l’Esplai del 26 de
març de 2014, la FCE assumeix despeses del CENTRE D’ESPLAI G.R.E.S.C.A., que
comptablement es consideren com a aportació en espècie.
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5.

IMMOBILITZAT MATERIAL

Estat de moviments de les immobilitzacions materials

Altre immobilitzat
material

A) IMPORT (BRUT) A L'INICI DE L'EXERCICI 2016

1.712,16

(-) Sortides i baixes
B) IMPORT ( BRUT) AL TANCAMENT DE L'EXERCICI 2016

1.712,16

C) AMORTITZACIÓ ACUM. A L'INICI DE L'EXERCICI 2016

1.712,16

(+) Dotacions
(-) Reduccions per baixes.
D) AMORTITZACIÓ ACUM. AL TANCAMENT DE L'EXERCICI 2016

1.712,16

IMMOBILITZAT NET AL TANCAMENT DE L'EXERCICI 2016

Detall dels coeficients d'amortització utilitzats

25%

El valor brut dels béns en ús totalment amortitzats és de EUR 1.712,16.

6.

ACTIUS FINANCERS

Els actius financers segons el seu venciment, es detallen en els següents quadres:
Instruments financers a curt termini
Crèdits, derivats i altres
2016
2015

Classes de categories

Préstecs i altres comptes a cobrar

128.599,11

93.805,81

Total

128.599,11

93.805,81

Els mateixos actius segons la seva naturalesa són:
2016
Concepte
Saldo Inicial
Usuaris i deutors per prestació de serveis

Instruments Financers a Curt Termini
Augments
Disminucions

Saldo Final

67.766,74

473.736,09

463.081,02

78.421,81

3.374,98

144.781,69

121.797,23

26.359,44

71.141,72

618.517,78

584.878,25

104.781,25

22.664,09

1.153,77

0,00

23.817,86

Inversions financeres a curt termini.

22.664,09

1.153,77

0,00

23.817,86

Total

93.805,81

619.671,55

584.878,25

128.599,11

AAPP deutores per subvencions
Usuaris, patrocinadors i deutors de les
activitats i altres comptes a cobrar
Fiances a curt termini
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El detall dels “Usuaris i deutors per prestació de serveis” és:

Deutor
Saldo Inicial
Ajuntament Cerdanyola

2016
Usuaris i deutors de l'activitat
Augments
Disminucions

Saldo Final

27.635,35

214.130,27

190.098,80

51.666,82

Socis, Deutors Per Quotes

3.981,03

146.497,27

136.966,02

13.512,28

Ajuntament De Ripollet

8.713,94

46.213,07

45.937,97

8.989,04

Altres Deutors

1.218,32

21.184,33

18.148,98

4.253,67

Ampa Ceip Pinetons

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

Ampa Ceip Escursell

70,80

17.684,55

17.755,35

0,00

Ampa Ceip Rosa Tiana

8.250,00

0,00

8.250,00

0,00

Ampa Ceip Ginesta

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00

Ampa Ceip Martinet

10.897,30

0,00

10.897,30

0,00

0,00

18.026,60

18.026,60

0,00

67.766,74

473.736,09

463.081,02

78.421,81

Ampa Ceip Enric Tatché I Pol
Total

7. PASSIUS FINANCERS

Els passius financers són els següents:

Instruments financers a curt termini
Classes de categories

Dèbits i altres comptes a pagar
Total

Deutes amb entitats de
crèdit
2016
2015

Total
Derivats i altres
2016

2015

2016

2015

0,00

5.279,59

102.825,31

58.834,37

102.825,31

64.113,96

0,00

5.279,59

102.825,31

58.834,37

102.825,31

64.113,96
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Els anteriors passius financers es detallen en el següent quadre:

2016
Instruments Financers a curt termini

Concepte

Saldo Inicial
Deutes per préstecs amb entitats de crèdit

Augments

Disminucions

Saldo Final

5.279,59

0,00

5.279,59

0,00

5.279,59

0,00

5.279,59

0,00

Comptes corrents amb FCE

23.760,92

477.769,96

421.803,91

79.726,97

Proveidors

21.923,52

90.849,86

106.519,64

6.253,74

1.682,33

43.210,74

41.468,00

3.425,07

0,00

339.123,06

339.113,81

9,25

11.467,60

222.447,97

220.505,29

13.410,28

Altres comptes a pagar

58.834,37

1.173.401,59

1.129.410,65

102.825,31

Total

64.113,96

1.173.401,59

1.134.690,24

102.825,31

TOTAL PASSIUS FINANCERS

64.113,96

1.173.401,59

1.134.690,24

102.825,31

Deutes amb entitats de crèdit a curt termini

Creditors
Remuneracions pendents
AAPP Creditora

8.

FONS PROPIS

Els moviments durant l’exercici de les partides del balanç incloses en aquesta agrupació són els
següents:
COMPTE - CONCEPTE
Fons Social o Fundacional
Romanent
Pèrdues i Guanys 2015

SALDO A
31/12/15
9.321,59

5.549,29

5.549,29

-5.549,29

9.

30.997,70

SALDO A
31/12/16
9.321,59

16.126,82

Pèrdues i Guanys 2016
TOTAL FONS PROPIS

MOVIMENTS

21.676,11

-19.310,92

-19.310,92

-19.310,92

11.686,78

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS

Les condicions associades a les subvencions, donacions i llegats es compleixen d’acord amb les
dates i forma prevista per les entitats concedits.
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Les subvencions d’explotació imputades a resultat segons l’organisme concedent, són les
següents:

Entitat concedent
Saldo Inicial
2.345,75

Generalitat

2016
AAPP deutores per Subvencions
Entrades
Cobraments
26.655,00
6.768,00

Ajuntaments
Diputació
Total

Saldo Final
22.232,75

116.057,27

114.000,00

2.057,27

1.029,23

2.069,42

1.029,23

2.069,42

3.374,98

144.781,69

121.797,23

26.359,44

Entitat Concedent

Subvencions Oficials imputades a
resultat de l'exercici
2016

2015

Mancomunitat de Municipis

46.000,00

46.000,00

Ajuntament de Ripollet

33.000,00

36.000,00

Ajuntament de Cerdanyola

37.057,27

37.056,30

Departament de Benestar Social i Família

4.655,00

6.768,00

Departament d'Ocupació

7.075,66

Diputació de Barcelona

2.069,42

2.058,46

Total

129.857,35

127.882,76

Les subvencions concedides han estat destinades a l’acompliment de les finalitats
fundacionals, és a dir, l’educació d’infants i joves en el temps lliure així com el
desenvolupament d’aquelles activitats que hi estan relacionades.

10.

SITUACIÓ FISCAL

En relació a altres tributs, la relació amb la Hisenda Pública és la següent:

Concepte
Hisenda Pública, creditora per I.R.P.F.

2016
AAPP creditores
Saldo Final
Saldo Inicial
5.328,29
4.722,56

Organismes de la Seguretat Social, creditors

8.081,99

6.745,04

Total

13.410,28

11.467,60
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11.

INGRESSOS I DESPESES

11.1

L’Entitat no ha incorregut en despeses derivades del funcionament de l’òrgan de
govern de l’entitat.

11.2

A la partida 5 del compte de resultats, “Aprovisionaments” els imports corresponen a
béns destinats a les activitats EUR 37.375,04.

11.3

Les despeses de personal es detallen en el següent quadre:

Concepte

2016

2015

Sous i Salaris

383.459,65

340.404,45

Càrregues Socials

120.724,61

105.608,51

Formació del personal
Total despeses de personal

11.4

1.892,00
504.184,26

447.904,96

Altres despeses de l’explotació
Concepte

2016

2015

28.760,57

25.401,07

325,86

5.718,56

Serveis Professionals Independents

23.951,79

10.008,16

Transports

30.794,16

24.571,38

441,14

557,90

Serveis Bancaris i Similars

1.044,77

996,24

Publicitat i propaganda

6.063,71

6.403,62

Subministraments

5.350,84

3.619,13

27.500,00

27.500,00

3.102,55

5.664,06

127.335,39

110.440,12

Arrendaments i Cànons
Reparacions i Conservació

Primes d'Assegurances

Quotes a la FCE
Altres Serveis
Total Serveis Exteriors
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11.5 Els resultats inclosos a la partida “Altres resultats” corresponen a regularitzacions de
saldos (EUR -184,58)

11.6

Ingressos de promocions, patrocinadors o col·laboradors
Ingressos per Subvencions no Oficials
Entitat Concedent
2016

2015

Fundació Probitas

750,00

Campanyes econòmiques

603,30

563,13

Fundació La Caixa

15.840,00

Total

1.353,30

16.403,13

11.7

En virtut dels acords del Patronat de la Fundació Catalana de l’Esplai del 26 de març de
2014, la Fundació Catalana de l’Esplai assumeix despeses del CENTRE D’ESPLAI
G.R.E.S.C.A., que comptablement es consideren com a aportació en espècie, per valor
de EUR 27.500,00

12.

FETS POSTERIORS AL TANCAMENT

No existeixen fets posteriors al tancament que siguin significatius.
13.

ALTRA INFORMACIÓ

Distribució per categories i sexes del nombre mitjà de persones ocupades:

Grup Professional

2016
Dones

Homes

2015
Total

Dones

Homes

Total

Personal d'administració i comercial

1,00

1,00

1,00

1,00

Personal de Gestió i Coordinació

1,26

1,26

1,00

1,00

30,76

20,10

Personal d'Intervenció

22,56

8,20

6,52

26,62

Personal Serveis Generals

1,00

1,00

0,91

0,91

Personal Directiu

2,01

2,01

2,00

2,00

36,03

25,02

TOTAL

27,83

8,20

6,52

31,53

Prenent com a referencia el sistema de càlcul per a l’impost de societats el pro mig de plantilla
és de 20,60
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14. INFORMACIÓ SEGMENTADA

Ingressos

2016
Despeses

49.525,25

50.411,25

Activitat Ordinària: esplai diari, dissabtes,
activitats de vacances, calsals i colònies

406.983,88

Activitats lúdiques i educatives a la escola i
Altres campanyes

Activitat
Generals

TOTAL

2015
Resultat
-

Ingressos

Despeses

Resultat

886,00

48.860,08

49.800,53

-940,45

425.003,24

- 18.019,36

380.358,77

377.939,77

2.419,00

196.596,69

197.002,25

-

405,56

181.091,06

177.020,32

4.070,74

653.105,82

672.416,74

- 19.310,92

610.309,91

604.760,62

5.549,29

Ripollet, 31 de març de 2017
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