APSOCECAT
Memòria dels Comptes Anuals Abreujats

ASSOCIACIÓ
CATALANA PRO
PERSONES AMB
SORDCEGUESA
Comptes Anuals Abreujats
31 de desembre de 2017

APSOCECAT
Memòria dels Comptes Anuals Abreujats

Índex
1.

Naturalesa i activitat de l'Entitat............................................................................................ 3

2.

Bases de presentació ............................................................................................................. 6

3.

Aplicació de resultats ............................................................................................................. 7

4.

Normes de registre i valoració ............................................................................................... 8

5.

Immobilitzat material .......................................................................................................... 15

6.

Inversions immobiliàries ...................................................................................................... 19

7.

Béns del patrimoni cultural.................................................................................................. 19

8.

Immobilitzat intangible ........................................................................................................ 19

9.

Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar ..................................................... 21

10.

Actius financers ............................................................................................................... 22

11.

Passius financers .............................................................................................................. 24

12.

Fons propis ...................................................................................................................... 26

13.

Subvencions, donacions i llegats ..................................................................................... 26

14.

Situació fiscal ................................................................................................................... 29

15.

Despeses i ingressos ........................................................................................................ 29

16.

Provisions i contingències ................................................................................................ 30

17.

Fets posteriors ................................................................................................................. 30

18.

Saldos i transaccions amb parts vinculades ..................................................................... 31

19.

Altra informació

32

APSOCECAT
Memòria dels Comptes Anuals Abreujats

1. Naturalesa i activitat de l'Entitat
L’Associació Catalana Pro Persones amb Sordceguesa, també anomenada, APSOCECAT (d’ara en
davant, “l'Entitat”), es va constituir a Espanya el dia 13 de març de 1.999 com a entitat privada
d'iniciativa social (Autorització E03172), per un període de temps il·limitat. Va ser declarada
d'Utilitat Pública el desembre de 2.006 i sense ànim de lucre. El domicili social està radicat a carrer
de Leiva, 2D, baixos a Barcelona. L’objecte social de l'Entitat consisteix en la realització d'activitats
de protecció, suport i promoció de persones amb Sordceguesa i de les seves famílies. Té com a
activitats principals:
-

Assistència social mitjançant solucions residencials, ocupacionals i laborals adequades i
específiques,

-

Educatiu/formatiu tant en relació a les persones amb Sordceguesa i llurs famílies com als
professionals específics en Sordceguesa (comunicadors i de suport, guies intèrprets i
mediadors),

-

Protecció a les persones amb sordceguesa i llurs famílies amb risc d'exclusió per raons
físiques, psíquiques o sensorials.

De manera més específica, es desglossen a continuació els serveis que ofereix l’Entitat al llarg de
l’exercici 2.017, en relació amb les activitats referides anteriorment:

Servei de mediació a la llar
Atenció directa a les persones amb sordceguesa al seu habitatge. El mediador fa sessions regulars
d’atenció a l’usuari al temps que s'ofereix a la família un servei d’orientació psicosocial.

Servei de mediació en centres
Atenció directa a les persones amb sordceguesa en centres residencials. L'objectiu és contribuir
a l'establiment de tècniques de comunicació i de rutines de la vida diària que faciliten la integració
en les activitats del centre.

Programa vida independent
Es proporcionen habitatges d'ús individual destinats a persones amb sordceguesa amb un grau
d'autonomia elevat. Un equip de mediadors realitza les atencions de suport de dilluns a
diumenge. Es fa una programació d'activitats per potenciar l'autonomia, la capacitat de decisió i
de comunicació.
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Oci i temps lliure. ESPLAIS
Són una activitat de dissabte que engloba sortides culturals (visites a museus, tallers de cuina,
etc.), excursions per la muntanya, piscina i activitats manuals. Es desenvolupa un Esplai al mes i
les activitats són proposades per les mateixes persones amb sordceguesa.

Oci i temps lliure. RESPIRS
Programa de cap de setmana amb activitats adequades a mida. Hi participen persones amb
sordceguesa congènita i adquirida. Es desenvolupa a l’Alberg Molí de Sant Oleguer de Sabadell.

Oci i temps lliure. COLÒNIES
Activitat d'oci estival d'una setmana de durada. Ofereix unes vacances reals a les famílies alhora
que es treballa l’aprenentatge i les habilitats de comunicació de les persones amb sordceguesa.
Organitzades per la FESOCE, APSOCECAT fa d’intermediari entre els usuaris i la Federació a nivell
de Catalunya.

L'Hort d'en Queni
L’espai verd sensorial de l’Entitat es troba al carrer Rosés, 8 de Barcelona. Cedit per l’Ajuntament
de Barcelona al 2016 mitjançant convocatòria del Pla buits 2015, es tracta d’una parcel·la oberta
amb taules de cultiu. S'hi desenvolupen activitats per les persones amb sordceguesa i també
obertes a la comunitat.

Entitat Tutelar
L’APSOCECAT va ser declarada Entitat tutelar per la Generalitat de Catalunya l'any 2016. S’ofereix
el servei de tutela i co-tutela amb familiars, segon les necessitats específiques de cada cas.

Servei d'atenció psicosocial
Dos psicòlegs i una treballadora social gestionen, coordinen i fan seguiment dels casos. S'ofereix
teràpia tant a les persones amb sordceguesa com a les famílies. També se’ls acompanya i dóna
suport en la gestió i tramitació de documents.

4

APSOCECAT
Memòria dels Comptes Anuals Abreujats

Foment del Voluntariat
L'APSOCECAT és un lloc idoni per entrar en contacte amb altres realitats socials. Tant en atenció
directa, com en serveis administratius i de manteniment, hi ha lloc per a gairebé tothom amb
ganes de col·laborar. Gràcies al voluntariat es poden desenvolupar molts dels projectes que
L’Entitat porta a terme.

Formació i pràctiques
Totes les activitats d'oci i temps lliure ofereixen places de pràctiques i formació. També es
programen sessions formatives per a professionals i voluntaris interessats en especialitzar-se en
l'atenció a la sordceguesa.

Col·laboració nacional i internacional
L'APSOCECAT forma part de la Federación Española de Sordoceguera (FESOCE) i de la European
Deafblind Network (EDbN), a través de la qual es fa xarxa amb les principals entitats internacionals
de sordceguesa.

L’equip de direcció tècnica gestiona tots aquests serveis. Els coordinadors s’encarreguen de
vetllar pel bon funcionament i fer el seguiment de les atencions que ofereixen els mediadors/res
en sordceguesa. Mensualment es realitza una reunió grupal de mediadors per fer els seguiment
dels casos.
Així doncs, les persones que es beneficien d’aquests serveis són tant les persones amb
sordceguesa (discapacitat sensorial dual) com les seves famílies i/o cuidadors/res. Els serveis van
destinats tant a les persones amb sordceguesa congènita (des del naixement) com adquirida.
Pel que fa als ajuts atorgats per al desenvolupament de l’activitat de l’Entitat, aquests es detallen
a la Nota 13 d’aquesta memòria.
Per últim cal destacar que l’Entitat promociona la igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes
i dones tant a nivell de direcció, com de professionals, voluntaris i usuaris dels seus serveis.
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2. Bases de presentació
1. Imatge fidel
Els Comptes Anuals de l’exercici 2.017 adjunts s’han formulat a partir dels registres comptables
de l’entitat a 31 de desembre de 2.017, i en ells s’han aplicat els principis comptables i criteris de
valoració recollits a la legislació mercantil i Pla General de Comptabilitat, per tal de mostrar la
imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de les operacions de l’entitat
corresponents a l’exercici anual acabat en aquella data.
No existeixen raons excepcionals per les que, per a mostrar la imatge fidel, no s’hagin aplicat les
disposicions legals en matèria comptable.
Els Comptes Anuals adjunts són aprovats per l’Assemblea General de l’Associació, estimant-se
que seran aprovats per la Junta Directiva sense cap modificació.
Els Comptes Anuals de l’exercici anterior, varen ser formulats el 31 de març de 2.018.

2. Principis comptables no aplicats
En el cas d’aplicar principis comptables no obligatoris, aquests es desglossaran.

3. Comparació de la informació
Els comptes anuals presenten a efectes comparatius, amb cadascuna de les partides del balanç
de situació, del compte de pèrdues i guanys, de l’estat de canvis en el patrimoni net i de la
memòria, a més de les xifres de l’exercici 2.017, les corresponents a l’exercici anterior, que
formaven part dels comptes anuals de l’exercici 2.016 aprovats per la Junta Directiva en data 12
de maig de 2018.

4. Agrupació de partides
Les partides es presenten de manera desagregada en els diversos apartats de la memòria.

5. Elements recollits en diverses partides
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No existeixen elements patrimonials registrats en dues o més partides del balanç.

6. Canvis de criteris comptables
No s’han realitzat ajustos per canvis en els criteris comptables durant l’exercici.

7. Correcció d’errors
Els Comptes Anuals de l’exercici 2.017 no inclouen ajustos realitzats com a conseqüència d’errors
detectats en l’exercici.

3. Aplicació de resultats
L’entitat ha aprovat la següent proposta d’aplicació de l’excedent de l’exercici:
Bases de repartiment

Import

Excedent de l’exercici

(109,15) €

Total base de repartiment = Total aplicació

(109,15) €

Aplicació a

Import

Fons dotacional o fons social

- €

Fons especials (Reserves voluntàries)

(109,15) €

Romanent

- €

Excedents pendents d'aplicació en activitats
estatutàries

- €

Compensació d'excedents negatius d'exercicis
anteriors

- €

Total aplicació = Total base de repartiment
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4. Normes de registre i valoració
1. Immobilitzat material
Els actius inclosos en l’immobilitzat material es valoren a preu d’adquisició o al seu cost de
producció que inclou, a banda de l’import facturat després de deduir qualsevol descompte o
rebaixa del preu, totes les despeses addicionals i directament relacionades que es produeixin fins
a la seva posada en funcionament. L’immobilitzat material es presenta en el balanç de situació
pel seu valor de cost minorat per l’import de les amortitzacions i, en el seu cas, per l’import
acumulat de les correccions per deteriorament enregistrades.
Els béns d’immobilitzat rebuts en concepte d’aportació no dinerària de capital es valoren pel seu
valor raonable en el moment de l’aportació.
Les inversions de caràcter permanent realitzades en immobles arrendats per l’Entitat mitjançant
un contracte d’arrendament operatiu es classifiquen com a immobilitzat material. Les inversions
s’amortitzen durant el termini menor de la seva vida útil o el termini del contracte d’arrendament.
L’amortització dels elements d’immobilitzat material es realitza distribuint el seu import
amortitzable de manera sistemàtica al llarg de la seva vida útil. A aquests efectes s’entén per
import amortitzable el cost d’adquisició menys el seu valor residual. L’Entitat determina la
despesa d’amortització de manera independent per a cada component, que tingui un cost
significatiu en relació amb el cost total de l’element i una vida útil diferent de la resta de l’element.
Pel que fa als elements d’immobilitzat material de segona mà, la despesa d’amortització és
equivalent al coeficient màxim d’amortització multiplicat per dos.
L’amortització dels elements de l’immobilitzat material es determina mitjançant l’aplicació dels
criteris que s’esmenten a continuació:
Anys de vida útil
estimada

% Anual

Equips per a processos d’informació

4

25%

Mobiliari

10

10%

Elements de transport extern

7

16%

Altre immobilitzat

10

10%
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2. Immobilitzat intangible
Els actius inclosos en l’immobilitzat intangible es valoren inicialment pel seu cost, ja sigui aquest
el preu d’adquisició o el cost de producció. Els béns d’immobilitzat rebuts en concepte
d’aportació no dinerària de capital es valoren pel seu valor raonable en el moment de l’aportació.
L’immobilitzat intangible es presenta en el balanç de situació pel seu valor de cost minorat per
l’import de les amortitzacions i, en el seu cas, per l’import acumulat de les correccions per
deteriorament enregistrades.
Les aplicacions informàtiques adquirides i elaborades per l’empresa mateixa, incloent-hi les
despeses de desenvolupament de llocs web, es reconeixen en la mesura que compleixen les
condicions exposades per a les despeses de desenvolupament. Les despeses de manteniment de
les aplicacions informàtiques es duen a despeses en el moment en què s’hi incorren.
Els costos posteriors en què s’incorri per a l’immobilitzat intangible es registren com a despesa,
llevat que augmentin els beneficis econòmics futurs esperats dels actius.
L'Entitat avalua per a cada immobilitzat intangible adquirit si la vida útil és finita o indefinida. A
aquests efectes s’entén que un immobilitzat intangible té vida útil indefinida quan no hi ha un
límit previsible al període durant el qual generarà entrada de fluxos nets d’efectiu.
Els immobilitzats intangibles amb vides útils indefinides no s’amortitzen, sinó que es comprova el
seu deteriorament de valor amb una periodicitat anual o amb anterioritat, si hi ha indicis d’una
potencial pèrdua del valor.
No existeix cap immobilitzat intangible amb vida útil indefinida a l’entitat.
L’amortització dels immobilitzats intangibles amb vides útils finites es realitza distribuint l’import
amortitzable de manera sistemàtica al llarg de la seva vida útil mitjançant l’aplicació d’aquests
criteris:

Sistemes i Programes informàtics

Anys de vida útil
estimada

% Anual

3

33%

Al tancament de l’exercici o sempre que existeixin indicis de pèrdues de valor, l’Entitat avalua els
imports en llibres dels seus actius intangibles per tal de determinar les correccions valoratives per
deteriorament i les reversions de les pèrdues per deteriorament de valor de l’immobilitzat
intangible necessàries.
A l’exercici 2.017 l’Entitat no ha registrat pèrdues per deteriorament de l’immobilitzat intangible.
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3. Arrendaments
L'entitat té cedit el dret d'ús de determinats actius sota contractes d'arrendament.

Arrendaments operatius
Les quotes derivades dels arrendaments operatius, netes dels incentius rebuts, es reconeixen
com a despesa de manera lineal durant el termini de l’arrendament excepte que resulti més
representativa una altra base sistemàtica de repartiment pel fet que reflecteixi més
adequadament el patró temporal dels beneficis de l’arrendament.
Les quotes d'arrendament contingents es registren com a despesa quan és probable que es vagi
a incórrer en les mateixes.

4. Instruments financers
L’Entitat té registrats en el capítol d’instruments financers, aquells contractes que donen lloc a
un actiu financer i, simultàniament, a un passiu financer o a un altre instrument de patrimoni en
una altra entitat.
-

Inversions financeres a llarg i curt termini
Préstecs i comptes a cobrar

Crèdits per operacions no comercials amb cobraments fixos o determinables que no cotitzen en
un mercat actiu. Aquests actius es reconeixen inicialment pel seu valor raonable, incloent-hi els
costos de transacció en què s’hagi incorregut, i es valoren posteriorment al cost amortitzat,
utilitzant el mètode del tipus d’interès efectiu.
No obstant això, els actius financers que no tinguin un tipus d’interès establert, l’import venci o
s’esperi rebre en el curt termini i l’efecte d’actualitzar no sigui significatiu, es valoren pel seu valor
nominal.
L'Entitat valora els préstecs i les partides a cobrar al cost amortitzat sempre que a la vista de les
condicions contractuals es puguin realitzar estimacions fiables dels fluxos d’efectiu.
-

Efectiu i altres actius líquids equivalents

Sota aquest epígraf del balanç es registra l’efectiu en caixa i bancs, dipòsits a la vista i altres
inversions a curt termini amb venciment inferior a tres mesos d’elevada liquiditat, ràpidament
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realitzables en caixa i que no tenen risc de patir canvis en el seu valor.

-

Passius financers

Els passius financers, incloent-hi creditors comercials i altres comptes a pagar, que no es
classifiquen com a mantinguts per negociar o com a passius financers a valor raonable amb canvis
en el compte de pèrdues i guanys, es reconeixen inicialment pel seu valor raonable, menys, si
escau, els costos de transacció que són directament atribuïbles a l’emissió. Amb posterioritat al
reconeixement inicial, els passius classificats sota aquesta categoria es valoren a cost amortitzat
utilitzant el mètode del tipus d’interès efectiu.
Tanmateix, els passius financers que no tinguin un tipus d’interès establert, l’import venci o
s’esperi rebre en el curt termini i l’efecte d’actualitzar no sigui significatiu, es valoren pel seu valor
nominal.
L'Entitat valora els passius financers al cost amortitzat sempre que a la vista de les condicions
contractuals es puguin realitzar estimacions fiables dels fluxos d’efectiu.
-

Fiances entregades

Dipòsits o fiances constituïdes en garantia de determinades obligacions, es valoren per l’import
efectivament satisfet, que no difereix significativament del seu valor raonable.

5. Impost sobre beneficis
La despesa per impost corrent es determina mitjançant la suma de la despesa per impost corrent
i l'impost diferit. La despesa per impost corrent es determina aplicant el tipus de gravamen vigent
al guany fiscal, i minorant el resultat així obtingut en l'import de les bonificacions i deduccions
generals i aplicades en l'exercici.
Els actius i passius per impostos diferits, procedeixen de les diferències temporals definides com
els imports que es preveuen pagables o recuperables en el futur i que deriven de la diferència
entre el valor en llibres dels actius i passius i la seva base fiscal. Aquests imports es registren
aplicant a la diferència temporal el tipus de gravamen al qual s'espera recuperar-los o liquidarlos.
Els actius per impostos diferits sorgeixen, igualment, com a conseqüència de les bases imposables
negatives pendents de compensar i dels crèdits per deduccions fiscals generades i no aplicades.
Es reconeix el corresponent passiu per impostos diferits per a totes les diferències temporànies
imposables, tret que la diferència temporal es derivi del reconeixement inicial d'un fons de
comerç o del reconeixement inicial en una transacció que no sigui una combinació de negocis
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d'altres actius i passius en una operació que en el moment de la seva realització, no afecti ni el
resultat fiscal ni comptable.

Per la seva banda, els actius per impostos diferits, identificats amb diferències temporànies
deduïbles, només es reconeixen en el cas que es consideri probable que l'Entitat tindrà en el futur
suficients guanys fiscals contra els quals poder fer-los efectius i no procedeixin del reconeixement
inicial d'altres actius i passius en una operació que no sigui una combinació de negocis i que no
afecta ni el resultat fiscal ni el resultat comptable. La resta d'actius per impostos diferits (bases
imposables negatives i deduccions pendents de compensar) només es reconeixen en el cas que
es consideri probable que l'Entitat hagi de tenir en el futur suficients guanys fiscals contra els
quals poder fer-los efectius.
En ocasió de cada tancament comptable, es revisen els impostos diferits registrats (tant actius
com passius) a fi de comprovar que es mantenen vigents, efectuant les oportunes correccions als
mateixos, d'acord amb els resultats dels anàlisis realitzats.
La despesa o l'ingrés per impost diferit es correspon amb el reconeixement i la cancel·lació dels
passius i actius per impost diferit, així com, si és el cas, pel reconeixement i imputació al compte
de resultats de l'ingrés directament imputat al patrimoni net que pugui resultar de la
comptabilització d'aquelles deduccions i altres avantatges fiscals que tinguin la naturalesa
econòmica de subvenció.

6. Despeses i ingressos
Els ingressos i despeses s'imputen seguint el criteri de meritació amb independència del moment
en què es produeix el corrent monetari o financer derivat d'ells.
No obstant això, l'Entitat únicament comptabilitza els beneficis realitzats a data de tancament de
l'exercici, mentre que els riscos i les pèrdues previsibles, tot i ser eventuals, es comptabilitzen tan
aviat com són coneguts.
Els ingressos per la venda de béns o serveis es reconeixen pel valor raonable de la contrapartida
rebuda o a rebre derivada dels mateixos. Els descomptes per pagament immediat, per volum o
un altre tipus de descomptes, així com els interessos incorporats al nominal dels crèdits, es
registren com una minoració dels mateixos. No obstant això l'Entitat inclou els interessos
incorporats als crèdits comercials amb venciment no superior a un any que no tenen un tipus
d'interès contractual, quan l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no és significatiu.
Els ajuts atorgats per l'entitat es reconeixen en el moment en què s'aprovi la concessió.
Les quotes d'usuaris o afiliats es reconeixen com a ingressos en el període a què corresponen.
Els ingressos procedents de promocions per a captació de recursos, de patrocinadors i de
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col·laboracions es reconeixen quan les campanyes i actes es produeixen.

7. Provisions i contingències
Les obligacions existents a la data del balanç de situació sorgides com a conseqüència de
successos passats dels quals poden derivar-se perjudicis patrimonials per a l’Entitat l'import i
moment de cancel·lació són indeterminats es registren en el balanç de situació com a provisions
pel valor actual de l'import més probable que s'estima que l’Entitat haurà de desemborsar per
cancel·lar l'obligació.
La compensació a rebre d'un tercer en el moment de liquidar l'obligació, no suposa una minoració
de l'import del deute, sense perjudici del reconeixement en l'actiu de l’Entitat del corresponent
dret de cobrament, sempre que no hi hagi dubtes que aquest reemborsament serà percebut,
registrant dit actiu per un import no superior de l'obligació registrada comptablement.

8. Criteris emprats per al registre i valoració de les despeses de personal
Per al cas de les retribucions per prestació definida, les contribucions a realitzar donen lloc a un
passiu per retribucions a llarg termini al personal quan, al tancament de l'exercici, figurin
contribucions meritades no satisfetes.
L'import que es reconeix com a provisió per retribucions al personal a llarg termini és la diferència
entre el valor actual de les retribucions compromeses i el valor raonable dels eventuals actius
afectes als compromisos amb què es liquidaran les obligacions.
Excepte en el cas de causa justificada, les societats estan obligades a indemnitzar els seus
empleats quan aquests cessin en els seus serveis.
Davant l'absència de qualsevol necessitat previsible d'acabament anormal de l'ocupació i atès
que no rebin indemnitzacions aquells empleats que es jubilen o cessen voluntàriament en els
seus serveis, els pagaments per indemnitzacions, quan sorgeixin, es carreguen a despeses en el
moment en què es pren la decisió d'efectuar l'acomiadament.

9. Subvencions, donacions i llegats
Les subvencions, les donacions i els llegats es comptabilitzen com a ingressos i despeses
reconeguts al patrimoni net quan se n’obté, si escau, la concessió oficial, s’han complert les
condicions per a la concessió i no hi ha dubtes raonables sobre la recepció.
Les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari es valoren pel valor raonable de
l'import concedit i les de caràcter no monetari pel valor raonable de l'actiu rebut.
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En exercicis posteriors les subvencions, donacions i llegats s'imputen a resultats atenent a la seva
finalitat.
Les subvencions que es concedeixen per finançar despeses específiques s'imputen a ingressos en
l'exercici que es meriten les despeses finançades.
Les subvencions en forma de condonació, assumpció o pagament de deutes, s'imputen als
resultats de l'exercici en què es produeix aquesta circumstància. Tanmateix si s'atorguen en
relació a un finançament específic, la imputació es realitza en funció de l'element finançat.
Les subvencions concedides per l’entitat pública dominant per finançar la realització d’activitats
d’interès públic o general, es reconeixen seguint els criteris exposats anteriorment.
Tanmateix, es reconeixen directament en fons propis, les transferències concedides per l’entitat
pública dominant amb finalitat indeterminada, per finançar dèficits d’explotació o despeses
generals de funcionament, no associades amb cap activitat o àrea d’activitat en concret, sinó amb
el conjunt d’activitat o per compensar pèrdues genèriques fins i tot en el cas que siguin
instrumentades mitjançant contractes programa o per finançar despeses específiques o inusuals
no afectades específicament a una activitat o genèriques per finançar l’immobilitzat, fins i tot en
el cas que aquest s’empri posteriorment per realitzar activitats o prestar serveis d’interès general.

10. Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades
En el supòsit d'existir, les operacions entre empreses del mateix grup, amb independència del
grau de vinculació, es comptabilitzen d'acord amb les normes generals. Els elements objecte de
les transaccions que es realitzin es comptabilitzaran en el moment inicial pel seu valor raonable.
La valoració posterior es realitza d'acord amb el que preveuen les normes particulars per als
comptes que correspongui.
Aquesta norma de valoració afecta les parts vinculades que s'expliciten en la Norma d'elaboració
de comptes anuals 13a del Pla General de Comptabilitat.
Es consideren parts vinculades a l’Entitat, addicionalment a les entitats del grup, associades i
multigrup, a les persones físiques que posseeixin directament o indirectament alguna participació
en els drets de vot de l’Entitat, o si dominant, de manera que els permeti exercir sobre una o altra
una influència significativa, així com als seus familiars propers, al personal clau de l’entitat o de la
seva dominant (persones físiques amb autoritat i responsabilitat sobre la planificació, direcció i
control de les activitats de l'empresa, ja sigui directament o indirectament), entre la qual
s'inclouen els administradors i els Directius, al costat dels seus familiars propers, així com a les
entitats sobre les quals les persones esmentades anteriorment puguin exercir una influència
significativa. Així mateix tenen la consideració de part vinculades les empreses que comparteixin
algun conseller o directiu amb l’Entitat, excepte quan aquest no exerceixi una influència
significativa en les polítiques financera i d'explotació de les dues, i, si escau, els familiars propers
del representant persona física l'Administrador, persona jurídica, de l’entitat.
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5. Immobilitzat material
-

La composició i el moviment produït en els comptes inclosos en l’immobilitzat material
han estat els següents:
Mobiliari

Equips
processos
informació

Elements
Transport

Altres

Total

662,55 €

35.773,63 €

- €

884,87 €

37.321,05 €

Altes

- €

685,37 €

14.040,00 €

1.000,00 €

15.725,37 €

Baixes

- €

(5.064,47) €

- €

(884,87) €

(5.949,34) €

Cost a 31 desembre
2016

662,55 €

31.394,53 €

14.040,00 €

1.000,00 €

47.097,08 €

Amort. Acum. a 1
gener 2016

(10,16 €)

(34.255,55 €)

- €

(884,87 €)

(35.150,58 €)

Amortitzacions

(132,51 €)

(510,69 €)

(4.345,50 €)

(132,24 €)

(5.120,94 €)

- €

5.064,47 €

- €

884,87 €

5.949,34 €

Amort. Acum. a 31
desembre 2016

(142,67 €)

(29.701,77 €)

(4.345,50 €)

(132,24 €)

(34.322,18 €)

Valor Net Comptable
a 31 desembre 2016

519,88 €

1.692,76 €

9.694,50 €

8647,76 €

12.774,90 €

Mobiliari

Equips
processos
informació

Elements
Transport

Altres

Total

662,55 €

31.394,53 €

14.040,00 €

1.000,00 €

47.097,08 €

Altes

- €

1.379,33 €

- €

- €

1.379,33 €

Baixes

- €

- €

- €

- €

- €

662,55 €

32.773,86 €

14.040,00 €

1.000,00 €

48.476,41 €

Amort. Acum. a 1
gener 2017

(142,67 €)

(29.701,77 €)

(4.345,50 €)

(132,24 €)

(34.322,18 €)

Amortitzacions

(132,51 €)

(840,76 €)

(4.492,80 €)

(200,00 €)

(5.666,07 €)

- €

- €

- €

- €

- €

Amort. Acum. a 31
desembre 2017

(275,18 €)

(30.542,53 €)

(8.838,30 €)

(332,24 €)

(39.988,26 €)

Valor Net Comptable
a 31 desembre 2017

387,37 €

2.231,34 €

5.201,70 €

667,76 €

8.488,16 €

Cost a 1 gener 2016

Baixes

Cost a 1 gener 2017

Cost a 31 desembre
2017

Baixes
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-

A continuació es presenten els moviments a l’exercici 2.017 dels elements d’immobilitzat
material desglossats per categories:

Mobiliari
Saldo Inicial
300,00 €
192,55 €
170,00 €
662,55 €

Mobles Pisos
Mobles Pisos
Mobles Pisos
Total

Entrades
- €
- €
- €
- €

Sortides
- €
- €
- €
- €

Saldo Final
300,00 €
192,55 €
170,00 €
662,55 €

Equipaments per a processos d’informació
Camara Panasonic
Impresora HP Officejet
Ordenador Portatil Toshiba
Camara Digital SONY
Proyector Toshiba + Pantalla
Linea Braille
3 PC Portatil - Scanner - Web
Impresora Braile
Impresora HP Officejet 67
HP Elitebook 8440P
HP Elitebook 8440P
HP Probook 4730S
Lenovo Thinkpad T420S
Dell Latitude E5420
Dell Latitude E5420
Camara Sony HXR-MC2500
Total

Saldo Inicial
961,02 €
480,21 €
1.851,95 €
897,63 €
2.250,00 €
16.970,00 €
3.289,27 €
2.250,95 €
149,90 €
349,69 €
349,69 €
420,97 €
487,88 €
342,68 €
342,69 €
- €
31.394,53 €

Entrades
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
1.379,33 €
1.379,33 €

Sortides
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €

Saldo Final
961,02 €
480,21 €
1.851,95 €
897,63 €
2.250,00 €
16.970,00 €
3.289,27 €
2.250,95 €
149,90 €
349,69 €
349,69 €
420,97 €
487,88 €
342,68 €
342,69 €
1.379,33 €
32.773,86 €

Sortides
- €
- €

Saldo Final
14.040,00 €
14.040,00 €

Sortides
- €
- €

Saldo Final
1.000,00 €
1.000,00 €

Elements de transport
Furgoneta VW Crafter 2.5
Total

Saldo Inicial
14.040,00 €
14.040,00 €

Entrades
- €
- €

Altre immobilitzat material
Audiòfon
Total

Saldo Inicial
1.000,00 €
1.000,00 €

Entrades
- €
- €
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•

Els mobles de l’immobilitzat són cedits de manera gratuïta a l’Entitat amb l’objectiu de
donar servei als Pisos del Programa de Vida Independent de la mateixa. El seu valor es
determina a partir del preu de mercat de productes de segona mà de similars
característiques.

•

La Furgoneta VW Crafter 2.5 va ser adquirida al 2.016 amb l’ajut econòmic de La Caixa,
que ingressa amb aquest fi 12.000€ a l’Entitat, la major part de l’import de compra.

•

Per a aquest immobilitzat es contracta al mateix exercici una pòlissa d’assegurança, el
pagament de la qual s’ha de realitzar anualment.

•

L’audiòfon inclòs dins altre immobilitzat material és un bé cedit en ús de manera gratuïta
a l’Entitat. El valor del mateix es calcula tot realitzant un estudi de mercat dels preus de
productes de segona mà de característiques similars.

-

Amortització de l’immobilitzat

El mètode aplicat per a l’amortització de l’immobilitzat material de l’Entitat és el Mètode lineal o
de Quotes Fixes. Les taules aplicades s’especifiquen a la nota 4.1. d’aquesta Memòria.
A la taula següent, es presenten els moviments de l’Amortització Acumulada i el Valor Net
Comptable de l’immobilitzat material disgregats per categories en data 31 de desembre de 2.017:
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Mobiliari

Mobles Pisos
Mobles Pisos
Mobles Pisos
Total

Saldo Inicial

Entrades

64,60 €
41,46 €
36,61 €
142,67 €

60,00 €
38,51 €
34,00 €
132,51 €

Sortides
-

€
€
€
€

Saldo Final
124,60 €
79,97 €
70,61 €
275,18 €

Valor net
Comptable
175,40 €
112,58 €
99,39 €
387,37 €

Equipaments per a processos d’informació

Camara Panasonic
Impresora HP Officejet
Ordenador Portatil Toshiba
Camara Digital SONY
Proyector Toshiba + Pantalla
Linea Braille
3 PC Portatil - Scanner - Web
Impresora Braile
Impresora HP Officejet 67
HP Elitebook 8440P
HP Elitebook 8440P
HP Probook 4730S
Lenovo Thinkpad T420S
Dell Latitude E5420
Dell Latitude E5420
Camara Sony HXR-MC2500
Total

Saldo Inicial

Entrades

961,02 €
480,21 €
1.851,95 €
897,63 €
2.25- €
16.97- €
3.289,27 €
2.250,95 €
109,31 €
151,61 €
151,61 €
123,69 €
143,36 €
35,58 €
35,58 €
- €
29.701,77 €

- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
37,48 €
87,42 €
87,42 €
105,24 €
121,97 €
85,67 €
85,67 €
229,89 €
840,76 €

Sortides
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Saldo Final
961,02 €
480,21 €
1.851,95 €
897,63 €
2.25- €
16.97- €
3.289,27 €
2.250,95 €
146,78 €
239,04 €
239,04 €
228,94 €
265,33 €
121,25 €
121,25 €
229,89 €
30.542,53 €

Valor net
Comptable
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
3,12 €
110,66 €
110,66 €
192,04 €
222,55 €
221,43 €
221,44 €
1.149,44 €
2.231,33 €

Elements de transport

Furgoneta VW Crafter 2.5
Total

Saldo Inicial

Entrades

Sortides

Saldo Final

4.345,50 €
4.345,50 €

4.492,80 €
4.492,80 €

- €
- €

8.838,30 €
8.838,30 €

Valor net
Comptable
5.201,70 €
5.201,70 €

Altre immobilitzat material

Audiòfon
Total

Saldo Inicial

Entrades

Sortides

Saldo Final

132,24 €
132,24 €

200,00 €
200,00 €

- €
- €

332,24 €
332,24 €

Valor net
Comptable
667,76 €
667,76 €

El cost dels elements de l’immobilitzat material totalment amortitzats i encara en ús a data 31 de
desembre és de la següent manera:
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2.017

2.016

- €

- €

28.951,03 €

28.951,03 €

Elements Transport

- €

- €

Altre Immobilitzat

- €

- €

28.951,03 €

28.951,03 €

Mobiliari
Equips processos informació

Total

6. Inversions immobiliàries
-

L’entitat no ha realitzat inversions de naturalesa immobiliària.

7. Béns del patrimoni cultural
-

L’entitat no adquireix ni disposa de béns del patrimoni cultural.

8. Immobilitzat intangible
-

La composició i el moviment experimentat pels comptes inclosos en l’immobilitzat
intangible han estat els següents:
Sistemes i Programes
informàtics

Total

Cost a 1 de gener de 2016

1.185,73 €

1.185,73 €

Altes

5.767,46 €

5.767,46 €

Baixes

(1.185,73 €)

(1.185,73 €)

5.767,46 €

5.767,46 €

(1.185,73 €)

(1.185,73 €)

Amortitzacions

(447,87 €)

(447,87 €)

Baixes

1.185,73 €

1.185,73 €

(447,87 €)

(447,87 €)

5.319,59 €

5.319,59 €

2.016

Cost a 31 de desembre de 2016
Amortització Acumulada a 1 de gener
de 2016

Amortització Acumulada a 31 de
desembre de 2016
Valor Net Comptable a 31 de desembre
de 2016
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2.017
Cost a 1 de gener de 2017
Altes
Baixes
Cost a 31 de desembre de 2017
Amortització Acumulada a 1 de gener de
2017
Amortitzacions
Baixes
Amortització Acumulada a 31 de desembre
de 2017
Valor Net Comptable a 31 de desembre de
2017

-

Sistemes i Programes
informàtics
5.767,46 €
- €
- €
5.767,46 €

5.767,46 €
- €
- €
5.767,46 €

(447,87 €)

(447,87 €)

(1.903,26 €)

(1.903,26 €)

- €

- €

(2.351,13 €)

(2.351,13 €)

3.416,33 €

3.416,33 €

Total

A continuació es presenten els moviments dels elements d’immobilitzat intangible
desglossats a 31 de desembre 2.017:

Sistemes i programes informàtics
Symantec Endpoint Protection
(25U)
Office Professional Plus (5U)
Symantec Enpoint Enterprise
(25U)
Total
-

Saldo Inicial

Entrades

Sortides

Saldo Final

1.457,00 €

- €

- €

1.457,00 €

3.772,96 €

- €

- €

3.772,96 €

537,50 €

- €

- €

537,50 €

5.767,46 €

- €

- €

5.767,46 €

Amortització de l’immobilitzat

El mètode aplicat per a l’amortització de l’immobilitzat intangible de l’Entitat és el Mètode lineal
o de Quotes Fixes. Les taules aplicades s’especifiquen a la nota 4.1. d’aquesta Memòria.
A la taula següent, es desglossen els moviments de l’Amortització Acumulada i el Valor Net
Comptable de l’immobilitzat intangible en data 31 de desembre de 2.017:
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Sistemes i programes informàtics

Symantec Endpoint
Protection (25U)
Office Professional Plus
(5U)
Symantec Enpoint
Enterprise (25U)
Total

Saldo Inicial

Entrades

Sortides

Saldo Final

Valor net
Comptable

67,00 €

480,81 €

- €

547,81 €

909,19 €

333,38 €

1.245,08 €

- €

1.578,46 €

2.194,50 €

47,49 €

177,38 €

- €

224,87 €

312,63 €

447,87 €

1.903,26 €

- €

2.351,13 €

3.416,33 €

El cost dels elements de l’immobilitzat intangible totalment amortitzats i encara en ús a data 31
de desembre és de la següent manera:
2.017

2.016

Sistemes i programes informàtics

- €

- €

Total

- €

- €

9. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar
-

L’Entitat no té formalitzats arrendaments de naturalesa financera.

-

L’Entitat té arrendat a tercers el local on desenvolupa la seva activitat en règim d’arrendament
operatiu.

-

L’any 2.015, es va procedir a arrendar tres pisos de protecció oficial per al seu Programa
de Vida Independent.

L’import de les quotes d’arrendament operatiu reconegudes com a despeses és com segueix:
2.017

2.016

Pagaments per arrendament del local

14.633,19 €

14.522,42 €

Pagaments per arrendaments pisos
Programa de Vida Independent

12.694,70 €

12.278,04 €

Total

27.327,89 €

26.800,46 €
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10.Actius financers
-

La informació dels instruments financers de l’actiu del balanç de l’Entitat a llarg termini,
classificats per categories, és com segueix:
Instruments financers a llarg termini

Classes

Instruments de
patrimoni

Categories

Valors representatius de
deute

Total
Crèdits, derivats i altres

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

- €

- €

- €

- €

561,96 €

561,96 €

561,96 €

561,96 €

Actius
financers
mantinguts per a
negociar

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

Actius financers a cost

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

Total

- €

- €

- €

- €

561,96 €

561,96 €

561,96 €

561,96 €

Actius financers a cost
amortitzat 1

-

Inversions financeres a llarg termini
Nota 1: L’import detallat en el quadre d’actius financers a llarg termini de l’Entitat
correspon de manera íntegra a les fiances desemborsades l’any 2.015 en garantia dels
pisos arrendats per al Programa de Vida Independent.

La informació dels instruments financers de l’actiu del balanç de l’Entitat a curt termini (sense
considerar l’efectiu i altres actius equivalents i els crèdits amb les administracions) classificats per
categories, és com segueix:

Instruments financers a curt termini

Classes
Instruments de
patrimoni

Categories

Valors representatius de
deute

Total
Crèdits, derivats i altres

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

Actius financers a cost
amortitzat

- €

- €

- €

- €

1.949,13 €

5.284,80 €2

1.949,13 €

5.284,80 €

Actius
financers
mantinguts per a
negociar

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

Actius financers a cost

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

Total

- €

- €

- €

- €

1.949,13 €

5.284,80 €

1.949,13

5.284,80 €
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Nota 2: Durant l’any 2.017, l’Entitat va regularitzar la situació amb la donació de La Caixa
per la qual s’han acabat d’ingressar 24.000 € en comptes dels 25.000 € inicialment
comptabilitzats. És per això que en la memòria de l’any 2.016 l’import d’actius financers
a cost amortitzat ascendia a 6.284,80 €. Es pot observar que la diferència de 1.000 € ve
degut a la regularització de la subvenció.
-

No es realitzen correccions per deteriorament del valor dels actius originats per risc de
crèdit.

-

Usuaris i altres deutors

El detall de deutors comercials i altres comptes a cobrar és de la següent manera:
2017

2016

Usuaris i deutors per vendes i
prestació de serveis

1.949,13 €

5.284,80 €

Altres crèdits amb les
Administracions Públiques

10.912,74 €

8.258,38 €

12.861,87 €

13.543,18 €

Total

Els moviments dels comptes d’usuaris i altres deutors a l’exercici 2.017 són com segueix:
Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis
Saldo Inicial

Altes

Baixes

Saldo Final

- €

3.940,00 €

2.340,00 €

1.600,00 €

FESOCE deutor per diners avançats

811,58 €

1.912,14 €

2.699,59 €

24,13 €

Universitat de Barcelona

180,00 €

225,00 €

180,00 €

225,00 €

Usuaris i altres deutors

100,00 €

- €

- €

100,00 €

1.091,58 €

6.077,14 €

5.219,59 €

1.949,13 €

Deutors per Loteria

Total
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Altres crèdits amb les Administracions Públiques
Saldo Inicial

Altes

Baixes

Saldo Final

FOCIR deutor per ajut Diplocat

1.500,00 €

2.410,42 €

2.946,25 €

964,17 €

Diputació Barcelona deutora per
subvenció projecte Respirs

2.342,51 €

6.231,19 €

5.458,11 €

3.115,59 €

Generalitat deutora per subvenció
Manteniment

2.000,00 €

40.000,00 € 40.000,00 €

2.000,00 €

Ajuntament de Barcelona
deutor per Assistent Personal

2.415,87 €

28.987,78 € 26.570,67 €

4.832,98 €

(IMD)

HP Model 202
Total
-

- €

64,23 €

16,72 €

47,51 €

8.258,38 €

77.629,39 €

74.975,03 €

10.912,74 €

Efectiu i altres actius líquids equivalents

El detall de l’epígraf Efectiu i altres actius líquids equivalents és de la manera següent:

Caixa i bancs

2.017

2.016

93.181,15 €

94.258,28 €

11.Passius financers
-

L’Entitat no disposa de passius financers a llarg termini.
La informació dels instruments financers de passiu del balanç de l’Entitat a curt termini,
sense incloure els imports pendents amb les administracions, classificats per categories
es com segueix:
Instruments financers a curt termini
Classes

Deutes amb entitats de
crèdit

Categories
Passius financers
amortitzat

a

cost

Passius financers mantinguts
per a negociar
Total

Total

Derivats
Altres

2017

2016

2017

2016

2017

2016

25.018,15 €

26.036,17 €

370,26 €

2.417,02 €

25.388,41 €

28.453,19 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

25.018,15 €

26.036,17

370,26 €

2.417,02

25.388,41 €

28.453,19 €
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-

L’import classificat a la taula anterior com a deutes amb entitats de crèdit, correspon, en
la seva totalitat, a un deute d’ordre administratiu que l’Entitat manté amb el President
de la mateixa en concepte de diners avançats per a fer front a necessitats d’efectiu,
juntament amb despeses pendents de pagament en concepte de despeses de
representació.

-

Creditors comercials i altres comptes a pagar

Aquest compte inclou tant els imports classificats a la taula anterior com a derivats i altres, com
els imports pendents amb les Administracions Públiques.

Creditors diversos
Altres deutes amb les Administracions
Total

2.017

2.016

370,26 €

2.417,02 €

7.805,11 €

7.004,02 €

8.175,37 €

9.421,04 €

El moviment d’aquests comptes al llarg de l’exercici 2.016 és com segueix:
Saldo Inicial

Altes

Baixes

Saldo Final

Creditors diversos

2.417,02 €

370,26 €

(2.417,02) €

370,26 €

Altres deutes amb les
Administracions

7.004,02 €

7.805,11 €

(7.004,02) €

7.805,11 €

9.421,04 €

8.175,37 €

(9.421,04) €

8.175,37 €

Total
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12.Fons propis
La composició i el moviment del patrimoni net es presenta a la taula següent:
Saldo Inicial

Entrades

Sortides

Saldo Final

3.544,02 €

0,00 €

0,00 €

3.544,02 €

Reserves estatutàries

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Reserves voluntàries
(Fons especials)

27.507,28 €

32,80 €

0,00 €

27.540,08 €

Excedents d’exercicis
anteriors

0,00 €

32,80 €

(32,80) €

0,00 €

Excedent de l’exercici

32,80 €

(109,15) €

(32,80) €

(109,15) €

31.084,10 €

(43,55) €

(65,60) €

30.974,95 €

Fons Social

Total
-

Patrimoni fundacional

Segons estableixen els estatuts de l'Entitat APSOCECAT, la dotació inicial va quedar fixada en
3.544,02€ euros. Aquesta va ser totalment dotada i desemborsada en el moment de la constitució
de l’Entitat.

13.Subvencions, donacions i llegats
-

A continuació es desglossen les subvencions imputades al resultat de l’Entitat,
classificades segons si el seu origen és Públic o Privat:

Subvencions i donacions Públiques

2.017

Generalitat. Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies. G1. Programes de manteniment d’activitats.
Generalitat. Departament de Treball, Afers socials i
Famílies. Llei de dependència.

2.016

32.976,62 €

54.390,00 €

15.864,24 €

14.793,66 €

28.500,00 €

12.000,00 €

28.987,78 €

28.987,78 €

Diputació de Barcelona. Àrea d’atenció a les persones.

- €

7.678,25 €

Federació d’Organitzacions Catalanes
Internacionalment Reconegudes (FOCIR). Ajut Diplocat.

- €

3.850,00 €

250,00 €

- €

Ajuntament de Barcelona.
Projectes i activitats.
Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal de
Discapacitat. Acord Assistent Personal.

Ajuntament de Canet de Mar
Federación Española de Sordoceguera. Subvención
IRPF Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.
Total subvencions i donacions Públiques
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Subvencions i donacions Privades

2.017

Obra Social La Caixa. Promoció a l’autonomia i atenció
a l’envelliment, discapacitat i dependència.
La Caixa. Subvenció Capital per compra Furgoneta per a
activitats.

2.016

13.500,00 €

10.500,00 €

4.492,80 €

4.345,50 €

658,18 €

114,49 €

Microsoft Office Professional Plus

1.245,08 €

333,38 €

Fundación Inocente Inocente

5.000,00 €

- €

Fundació Privada Antoni Serra

3.000,00 €

- €

Total subvencions i donacions privades

27.896,06 €

15.293,37 €

Total Subvencions

186.474,70 €

182.023,06 €

Symantec, SLU3

-

Nota 3: L’any 2.017 s’han inclòs en aquesta taula les subvencions de Symantec i de
Microsoft Office ja que formen part de subvencions privades rebudes. L’any 2.016 no es
van incloure tot i que en la taula corresponent al moviment de les subvencions, donacions
i llegats dintre el balanç de situació sí que s’hi veien reflectides. Es creu que el fet
d’incloure aquestes partides en la taula superior ajuda a l’enteniment del document de
pèrdues i guanys.
El moviment al balanç de situació de les subvencions, donacions i llegats rebuts de
caràcter no reintegrable és com segueix:
2,017

Saldo Inicial

Entrades

Sortides

Saldo Final

29.600,00 €

40.000,00 €

32.976,62 €

36.623,38 €

- €

12.000,00 €

12.000,00 €

- €

2.342,51 €

6.231,19 €

- €

52.000,00 €

52.000,00 €

- €

1.500,00 €

2.410,42 €

1.344,52 €

2.565,90 €

13.500,00 €

- €

13.500,00 €

- €

7.654,50 €

- €

4.492,80 €

3.161,70 €

Donació Microsoft. Llicències Office.

3.439,58 €

- €

1.245,08 €

2.194,50 €

Donació Symantec. Llicències
Symantec Endpoint.

1.880,01 €

- €

658,18 €

1.221,83 €

118.217,20 €

54.341,00 €

Generalitat. G1. Programes de
manteniment d’activitats.
Ajuntament de Barcelona.
Projectes i activitats.
Diputació de Barcelona. Àrea
d’atenció a les persones.
FESOCE. Subvención IRPF Ministerio
de Sanidad, Servicios Soc. e Igualdad.
Federació d’Organitzacions Catalanes
Internacionalment Reconegudes
(FOCIR). Ajut Diplocat.
Obra Social La Caixa. Promoció a
l’autonomia i atenció a l’envelliment,
discapacitat i dependència. 4
La Caixa. Adquisició Furgoneta
adaptada per a activitats.

Total

59.916,60 €
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•

El Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat col·labora durant l’any
2.017 amb el manteniment de l’Entitat (sous, lloguer i subministraments).

•

L’Ajuntament de Barcelona subvenciona a l’any 2.017 i 2.016 el desenvolupament del
projecte Suport a la llar per a persones amb sordceguesa de l’Entitat, el qual passa per
oferir el servei d’atenció a la llar als seus usuaris.

•

L’Àrea d’atenció a les persones de la Diputació de Barcelona col·labora al 2.017 i 2.016
amb l’organització i posada en marxa de les activitats d’oci i temps lliure de RESPIR de
l’Entitat, pensades no només com un espai de trobada per a les persones afectades, sinó
també com un recurs de descàrrega per a les famílies.

•

Al 2.016 l’entitat rep 52.000 € de subvenció de l’IRPF, ajut gestionat pel Ministeri Espanyol
de Sanitat, Serveis Socials I Igualtat. La presentació del projecte de l’entitat davant
l’administració la porta a terme la FESOCE (Federación Española de Sordoceguera),
Federació de la qual l’APSOCECAT n’és membre. És aquesta qui realitza l’ingrés de
l’import subvencionat a l’associació.

•

La Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes s’encarrega de
gestionar l’Ajut DIPLOCAT per a la Projecció Internacional de les Organitzacions Civils
Catalanes. Al 2.016 i 2.015 aquesta subvenciona la projecció europea i internacional de
l’Entitat.

•

La Caixa de Pensions subvenciona al 2.015 una part important de l’adquisició d’una
Furgoneta per a l’Associació. Aquest immobilitzat s’adquireix amb la finalitat de participar
de les diferents activitats i serveis de l’Entitat, amb vistes a reduir en el llarg termini els
costos associats als mateixos. La imputació de la subvenció a resultats es realitza de
manera anual tot prenent com a referència els imports d’amortització de la mateixa.

•

L’obra Social La Caixa subvenciona una part del projecte d’Atenció a les persones amb
sordceguesa de l’APSOCECAT durant els exercicis 2.016 i 2.017.
Nota 4: El cost total del projecte es va estimar en 25.000 €. L’import subvencionat per
part de La Caixa suma 24.000 € repartits en dos anys. Durant l’any 2.016 es varen
ingressar 10.500 € i durant l’any 2.017 es varen acabar d’ingressar els 13.500 € restants.

•

Microsoft i Symantec fan una donació de programari a l’Entitat per valor de 5.767,46 €
mitjançant el programa de donacions Dono. La imputació de la donació a resultats es
realitza de manera anual prenent com a referència els imports d’amortització de la
mateixa.
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14.Situació fiscal
-

Impost sobre beneficis.

D'acord amb el que s'estableix a la Llei 49/2002 de 23 de desembre, de règim de les entitats sense
afany de lucre i d'incentius fiscals al mecenatge, l'Entitat es troba exempta de l'Impost sobre
Societats pels resultats obtinguts en l'exercici de les activitats que constitueixen el seu objecte
social o activitat específica.
L'Entitat no ha desenvolupat durant el exercicis 2.017 i 2.016 activitats no exemptes.
No obstant l’exposat anteriorment, aquelles entitats que compleixin un o més dels següents
requisits, estaran obligades a presentar declaració:
•

Quan els ingressos totals superin els 75.000 euros anuals.

•

Quan els ingressos corresponents a rendes exemptes superin els 2.000 euros anuals.

•

Quan totes les rendes no exemptes obtingudes no estiguin sotmeses a retenció.

Degut a que els ingressos totals de l’Entitat a l’exercici 2.017 superen el límit dels 75.000 euros,
aquesta es troba obligada a presentar impost sobre beneficis.
-

Pel que fa a altres tributs, no es produeixen circumstàncies de caràcter significatiu al llarg
de l’any 2.017.

15.Despeses i ingressos
-

Despeses:

2017
2. Ajuts concedits i altres despeses

2016

- €

Ajuts concedits

300,00 €

- €

300,00 €

194.028,24 €

163.692,24 €

Sous i salaris

148.502,57 €

124.103,12 €

Càrregues Socials

45.525,67 €

39.589,12 €

95.160,78 €

101.115,86 €

Serveis exteriors

94.832,76 €

100.935,44 €

Tributs

281,25 €

180,32 €

Altres despeses de gestió corrent

46,77 €

0,10 €

7.569,33 €

5.568,81 €

7. Despeses de Personal

8. Altres despeses d’Explotació

9. Amortització de l’immobilitzat
13. Altres resultats

- €
TOTAL
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-

Ingressos:

2017

2016

295.419,72 €

268.200,77 €

Subvencions

186.474,71 €

181.545,19 €

Reintegrament subvencions

- €

- €

Donacions

108.945,01 €

86.655,58 €

1. Ingressos per les activitats

6. Altres ingressos

1.344,15 €

12. Deteriorament i resultat per
alineacions de l'immovilitzat
Deteriorament i pèrdues

13. Altres resultats

TOTAL

2.090,23 €

50,00 €

- €

50,00 €

- €

30,25 €

540,00 €

296.783,62 €

270.831,00 €

Els ingressos obtinguts es destinen de manera íntegra a les operacions de funcionament de
l’Entitat, enfocades a donar assistència social a les persones amb sordceguesa i a llurs famílies.

16.Provisions i contingències
-

Durant l’exercici l’Entitat no ha dotat imports per provisions o contingències.

17.Fets posteriors
-

No s’han produït fets significatius amb posterioritat a la data de tancament, 31 de
desembre de 2017, i fins a la data de formulació dels Comptes Anuals.
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18.Saldos i transaccions amb parts vinculades
-

Saldos i transaccions amb parts vinculades

L'Entitat és membre de la Federación Española de Sordoceguera (FESOCE) amb la qual subscriu
un acord de col·laboració amb l'objecte de compartir despeses relacionades amb el manteniment
del local social que ambdues organitzacions comparteixen: lloguer i serveis (aigua, llum, i altres
despeses). Per aquest motiu, la FESOCE aporta a l’Entitat un total de 0,00 € durant l’exercici 2.017
(0,00 € al 2.016). Per altra banda, durant l’exercici 2.016 la FESOCE ingressa 2.412,33 euros a
l’Entitat en concepte de pagaments que aquesta havia avançat per a fer front a despeses de la
FESOCE. Aquests es desglossen a continuació:
Avançat

Cobrat

Pendent

Despeses de representació FESOCE

283,10 €

283,10 €

- €

Despeses Colònies

384,30 €

384,30 €

- €

Despeses Camino de Santiago
Dispositius Accessibilitat (bastó blanc i
vermell)
Altres despeses avançades
TOTAL

1.075,41 €

1.075,41 €

- €

24,13 €

- €

24,13 €

145,20 €

145,20 €

- €

1.912,14 €

1.888,01 €

24,13 €

D’aquesta manera, a data 31 de desembre de 2.017 queden pendent de cobrament 24,13 €.
Altrament, l’Entitat signa un conveni de col·laboració amb la Federació pel qual aquesta es
compromet a fer efectiu l’ingrés de l’import atorgat pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i
Igualtat a l’Entitat per al seu projecte d’atenció a les persones amb sordceguesa i llurs famílies a
la regió de Catalunya. Per aquest motiu, la FESOCE ingressa mitjançant transferència bancària a
l’Entitat un total de 52.000 € al 2.017 (45.000€ al 2.016).
L’Entitat també signa un conveni de col·laboració amb la FESOCE pel qual aquesta es compromet
a fer efectiu l’ingrés de l’import atorgat pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria per a la realització
del programa "Viure amb els sentits”. Per aquest motiu, la FESOCE ingressa mitjançant
transferència bancària a l’Entitat un total de 36.597,78 € al 2.017.
-

Informació relativa a la Gerència i personal d’alta Direcció de la Entitat

Durant els exercicis 2.017 i 2.016, els membres de l'Entitat no han percebut remuneracions, ni
tenen concedides bestretes o crèdits i no s’han assumit obligacions per compte d’ells a títol de
garantia. Així mateix, l'Entitat no té contretes obligacions en matèria de pensions i d’assegurances
de vida respecte a antics gerents o a l’actual Gerència de l'Entitat.
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19.Altra informació
-

Informació sobre empleats

El número mitjà d’empleats de l’Entitat durant els exercicis 2.017 i 2.016, desglossat per
categories, és de la manera següent:
2017

2016

Dones

Homes

Dones

Homes

Cap d'administració

0

1

1

0

Intèrpret mediador

7

3

6

1

Treballadora social

1

0

1

0

Psicòlegs

1

1

1

1

Educadora

1

0

1

0

Personal neteja

1

0

1

0

Formadors

1

0

1

0

Total

17
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APSOCECAT

Reunits l'òrgan de govern i direcció de l'Associació Catalana Pro Persones amb Sordceguesa
(Apsocecat) en data 12 maig de 2.018, procedeixen a signar els comptes anuals i l’informe de
gestió de l’exercici comprès entre l’1 de gener de 2.017 i el 31 de desembre de 2.017. Els comptes
anuals estan constituïts pels documents annexos que precedeixen aquest escrit.

Signants:

President
Ricard López i Manzano DNI:
40556451E

Secretària
Petra Martínez i Hernández
DNI: 38537060P
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Tresorera
Mª Rosa Martínez Borràs
DNI: 35091355W

