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LLIGA REUMATOLÒGICA CATALANA

LLIGA REUMATOLÒGICA CATALANA
Balanç de Situació
Comparatiu a 31 de desembre de 2014 i de 2013
(Expressat en Euros)

ACTIU
ACTIU NO CORRENT
Immobilitzat intangible
Aplicacions informàtiques
Immobilitzat material
Mobiliari i equips per a procés d’informació
Altres immobilitzat material
Inversions Financeres a llarg termini
Instruments de patrimoni
Altres actius financers
ACTIU CORRENT
Usuaris, patrocinadors i deutors de les
activitats i altres comptes a cobrar
Altres deutors
Altres crèdits amb les Administracions
Públiques
Efectiu i altres actius líquids equivalents
Tresoreria
TOTAL ACTIU

Notes de
la
memòria Exercici 2014 Exercici 2013
54.330,74
58.612,30
8
8
5
53.682,01
57.963,57
34.223,02
33.504,58
5
19.458,99
24.458,99
5
648,73
648,73
10
24,04
24,04
10
624,69
624,69
10
83.853,96
78.196,33
10

63.724,98
0,00

48.812,23
480,00

10

63.724,98
20.128,98
20.128,98
138.184,70

48.332,23
29.384,10
29.384,10
136.808,63
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LLIGA REUMATOLÒGICA CATALANA
Balanç de Situació
Comparatiu a 31 de desembre de 2014 i de 2013
(Expressat en Euros)

PASSIU
PATRIMONI NET
Fons propis
Fons dotacional o fons social
Fons dotacional o fons social
Excedents d’exercicis anteriors
Excedents negatius d’exercicis anteriors
Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)
PASSIU CORRENT
Creditors per activitats i altres comptes a pagar
Proveïdors
Personal(Remuneracions pendents de pagament)
Passius per impost corrent i altres deutes amb les
Administracions Públiques
Periodificacions a curt termini
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

Notes de
la
memòria Exercici 2014 Exercici 2013
86.572,14
85.150,20
12
86.572,14
85.150,20
12
105.157,63
105.157,63
105.157,63
105.157,63
12
-20.007,43
-22.907,76
12
-20.007,43
-22.907,76
12
3 i 12
1.421,94
2.900,33
51.612,56
51.658,43

11
11
11
11

51.612,56
44.764,47
1.423,52

36.508,43
31.634,60
995,79

5.424,57
138.184,70

3.878,04
15.150,00
136.808,63
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LLIGA REUMATOLÒGICA CATALANA
Compte de pèrdues i guanys
comparatiu a 31 de desembre de 2014 i 2013
(Expressat en Euros)

Ingressos per a les activitats
Prestacions de serveis
Ingressos rebuts amb caràcter periòdic
Subvencions oficials a les activitats
Donacions i altres ingressos per a activitats
Altres subvencions, donacions i llegats de l'exercici
incorporats al resultat de l’exercici.
Ajuts concedits i altres despeses
Ajuts concedits
Despeses de personal
Altres despeses d'explotació
Serveis exteriors
Arrendaments i canons
Serveis professionals independents
Transports
Primes d’assegurances
Serveis bancaris
Publicitat, propaganda i relacions públiques
Subministrament
Altres serveis
Tributs
Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per
operacions de les activitats
Amortització de l'immobilitzat
Altres resultats
RESULTAT D'EXPLOTACIO
Ingressos financers
Despeses financeres
RESULTAT FINANCER
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
Impostos sobre beneficis
RESULTAT DE L'EXERCICI

Notes de
la
memòria Exercici 2014 Exercici 2013
177.534,47
163.167,43
33.460,07
33.510,50
58.362,36
64.180,19
37.766,74
32.637,39
13-a
6.132,80
7.739,35
13-b
1
15.3

9.2

5i8

3
3

41.812,50
-5.000,00
-5.000,00
-57.469,03
-108.454,99
-107.974,99
-11.616,00
-7.444,77
-508,75
-236,27
-1.686,39
-3.652,81
-4.938,41
-77.891,59
0,00

25.100,00
0,00
0,00
-36.532,80
-118.712,13
-117.472,13
-11.065,83
-17.832,94
0,00
-230,73
-1.438,11
0,00
-5.414,33
-81.490,19
0,00

-480,00
-5.189,06
0,00
1.421,39
0,55
0,00
0,55
1.421,94
0,00
1.421,94

-1.240,00
-5.000,00
-22,21
2.900,29
0,04
0,00
0,04
2.900,33
0,00
2.900,33
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LLIGA REUMATOLÒGICA CATALANA
Estat de canvis en el patrimoni net
corresponent a l’exercici anual finalitzat a 31 de desembre de 2014
(Expressat amb Euros)

Fons
Excedents
Dotacional d’exercicis
SALDO, FINAL DE L'ANY 2012
Ajustaments per canvis de criteri
2012 i anteriors
Ajustaments per errors 2012 i
anteriors
SALDO AJUSTAT, INICI DE
L'ANY 2013
Excedent-dèficit de l'exercici
Altres variacions del patrimoni net
SALDO FINAL DE L'ANY 2013
Ajustaments canvis de criteri 2013
Ajustaments per errors 2013
SALDO AJUSTAT, INICI DE
L'ANY 2014
Excedent-dèficit de l'exercici
Altres variacions del patrimoni net
SALDO FINAL DE L'ANY 2014

105.157,63 -23.439,66

Excedent Subvencions
, donacions i TOTAL
de
l'exercici
llegats
531,90
15.150,00 97.399,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

105.157,63
0,00
0,00
105.157,63
0,00
0,00

-23.439,66
0,00
531,90
-22.907,76
0,00
0,00

531,90
2.900,33
-531,90
2.900,33
0,00
0,00

105.157,63
0,00
0,00
105.157,63

-22.907,76
0,00
2.900,33
-20.007,43

2.900,33
1.421,94
-2.900,33
1.421,94

15.150,00 97.399,87
0,00
2.900,33
-15.150,00 -15.150,00
0,00 85.150,20
0,00
0,00
0,00
0,00
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85.150,20
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0,00
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1. Activitat de l’entitat.
1.1. Objecte social de l'entitat :
D’acord amb els estatuts l’entitat , la Lliga Reumatològica Catalana, té com a
objecte social:
Segons l'article tercer dels estatuts, les finalitats de l'entitat són :
a.-Constituir, mantenir, subvencionar o promoure la creació d'organitzacions,
centres i establiments per la profilaxi, investigació, tractament o rehabilitació dels
malalts reumàtics.
b.- Fundar, contribuir, mantenir , dirigir i subvencionar la creació de llocs de
treball per a malalts reumàtics, d'acord amb les possibilitats de cadascun d'ells
tenint en compte les seves limitacions físiques.
c.- Promoure, dirigir, subvencionar i cooperar en les campanyes d'educació
sanitària destinades a la divulgació reumàtica i de les seves conseqüències,
prevenció o terapèutica.
d.- Promoure i cooperar en l'organització de reunions, conferències i congressos
sobre malalties reumàtiques i les seves incidències i conseqüències.
e.- Desenvolupar i fomentar les activitats docents destinades a la formació del
personal tècnic especialitzat en el diagnòstic, tractament i profilaxi de les malalties
reumàtiques i de la rehabilitació dels malalts mitjançant subvencions o beques.
f.- Divulgar el coneixement en la investigació, el tractament i la profilaxi de les
malalties reumàtiques i de les tècniques de rehabilitació dels que n'estan afectats,
mitjançant la publicació i l'adquisició de revistes, fullets, obres científiques i
documentació en general.
g.- Subvencionar i finançar, totalment o parcialment, el tractament i la
rehabilitació de malalts reumàtics d'economia deficitària.
h.- Qualsevol altra comesa que tingui relació amb el compliment de les finalitats
socials.
L’Associació té el seu domicili a Barcelona, carrer Llibertat, 48 baixos i està inscrita
en el Registre d’Associacions de la Generalitat amb el número 6.989.
L’Associació és una entitat declarada d’utilitat pública i està acollida als beneficis
fiscals de la Llei 49/2002.

1.2. Activitats dutes a terme a l’exercici 2014:
Inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat amb el nº 6.989
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Totes les activitats, serveis, actes, conferències i fets destacables realitzats per
l’Associació durant tot l’exercici 2014 estan detallats profundament a la memòria anual
2014 que és document annex adjunt als presents comptes anuals 2014 de la Lliga
Reumatològica Catalana als fulls 7 a 15 de memòria anual 2014.
3. Evolució de socis.
Saldo a 31/12/1998
Altes 1999
Baixes 1999
Saldo 31/12/1999
Altes 2000
Baixes 2000
Saldo 31/12/2000
Altes 2001
Baixes 2001
Saldo 31/12/2001
Altes 2002
Baixes 2002
Saldo a 31/12/2002
Saldo a 31/12/2003
Saldo a 31/12/2004
Saldo a 31/12/2005
Altes 2006
Baixes 2006
Saldo a 31/12/2006
Altes 2007
Baixes 2007
Saldo a 31/12/2007
Altes 2008
Baixes 2008
Saldo a 31/12/2008
Altes 2009
Baixes 2009
Saldo a 31/12/2009
Altes 2010
Baixes 2010
Saldo a 31/12/2010
Altes 2011
Baixes 2011
Saldo a 31/12/2011
Altes 2012
Baixes 2012
Saldo a 31/12/2012
Altes 2013
Baixes 2013
Saldo a 31/12/2013
Altes 2014
Baixes 2014
Saldo a 31/12/2014

1.296
116
-140
1.272
165
-85
1.352
251
-88
1.515
327
-173
1.669
1.698
1.737
1.737
140
-190
1.687
103
-183
1.607
106
-169
1.544
114
-182
1.476
125
-166
1.435
135
127
1.443
222
180
1485
84
172
1.397
70
209
1.258
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La Lliga Reumatològica Catalana és una associació ciutadana compromesa amb la
societat, promovent el seu caràcter cívic i cultural i en conseqüència té en comte
promoure condicions d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes .
La informació sobre les persones usuàries o beneficiàries de les activitats
desenvolupades per l’Associació, així com els criteris utilitzats per a la seva
selecció, el desglossament per sexes i la publicitat de la convocatòria si s’és cau,
apareixen descrites a la memòria d’activitats en el annex 1 de la memòria
Durant l’exercici 2014, l’entitat, ha atorgat amb motiu del seu 25 aniversari un
premi en reconeixement a la investigació mèdica aplicada les malalties reumàtiques
per import de 5.000,00 euros a favor d’un metge.
2. Bases de presentació dels comptes anuals.
2.1. Imatge fidel.
L’ Associació manifesta que els comptes anuals, que es composen de Balanç,
Compte de pèrdues i guanys, Estat de canvis en el patrimoni net i memòria,
reflecteixen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’
Entitat.
No han existit raons excepcionals que recomanin la no aplicació de disposicions
legals en matèria de comptabilitat durant l’exercici 2014, per poder mostrar la
imatge fidel a que fa referència el “Pla de Comptabilitat de les fundacions i
associacions a la legislació de la Generalitat de Catalunya” aprovat mitjançat Decret
259/2008.
L’entitat per dimensió està obligada a presentar els comptes anuals en model
simplificat establert per el Decret 259/2008, Tot i així l’associació ha optat per
presentar els comptes anuals en model abreujat.
No és necessari incloure informació complementària a la que faciliten els estats
comptables i la present memòria, que integren aquesta Rendició de Comptes, ja
que la Junta Directiva de l’Associació entén que són prou expressives de la imatge
fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’ Entitat.
2.2. Principis comptables no obligatoris aplicats.
El desenvolupament del procés comptable de l’exercici i la confecció de la present
rendició de comptes no ha suposat la vulneració de cap principi comptable
obligatori al que fa referència l’article 38 del Codi de Comerç i la primera part del
“Pla de Comptabilitat de les Fundacions i Associacions” a la legislació de la
Generalitat de Catalunya” aprovat mitjançat Decret 259/2008.

2.3.Comparació de la informació.
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No existeix cap causa que impedeixi la comparació dels estats financers del
exercici actual amb l’anterior exercici.
2.4.Agrupació de partides.
A efectes de facilitar la comprensió del balanç abreujat, compte de pèrdues i
guanys abreujats i l’estat de canvis en el patrimoni net abreujat, els estats, es
presenten de manera agrupada, presentant-se els anàlisis requerits a les notes
corresponents de la memòria.
2.5. Elements recollits en diverses partides.
No hi ha elements de naturalesa similar inclosos en diferents partides dins del
balanç de situació abreujat.
No hi ha operacions que puguin ser catalogades com d’ interrompudes a efectes de
la seva presentació anual al compte de pèrdues i guanys abreujats.
Identificació dels elements patrimonials, amb el seu import, que estiguin registrats
en dues o més partides del balanç abreujat, amb indicació d’aquestes partides i de
l’import inclòs en cadascuna.
2.6. Canvis en criteris comptables.
No s’han realitzat canvis en criteris comptables respecte a la formulació dels
comptes anuals de l’exercici anterior.
2.7. Correcció d’errors.
No s’han detectat errors existents al tancament de l’exercici que obliguin a
reformular els Comptes Anuals i en conseqüència no ha estat necessari realitzar
cap ajustament ni correcció amb transcendència en l’exercici actual o anteriors.
3. Aplicació de resultats
L’ Associació ha obtingut un excedent de 1.421,94 euros i la Junta Directiva ha
pres l’acord, en compliment de les disposicions legals, la següent distribució:

Bases de repartiment
Benefici de l’exercici
Total base de repartiment = Total aplicació
Aplicació a
Fons dotacionals o fons social
Fons especials

Import 2014 Import 2013
1.421,94
2.900,33
1.421,94
2.900,33
Import 2013 Import 2013
-
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RomanenT
Excedents negatius exercicis anteriors
Compensació d’excedents negatius d’exercicis anteriors
Total aplicació = Total base de repartiment

1.421,94

2.900,33

1.421,94

2.900,33

L’Associació no ha acordat destinar cap import a augmentar cap fons especial
segons la normativa aplicable.
4. Normes de registre i valoració
4.1. Immobilitzat intangible:
Els actius intangibles es registren pel seu cost d'adquisició i/o producció i,
posteriorment, es valoren al seu cost menys, segons procedeixi, la seva
corresponent amortització acumulada i/o pèrdues per deteriorament que hagin
experimentat. Aquests actius s'amortitzen en funció de la seva vida útil.
L’entitat reconeix qualsevol pèrdua que hagi pogut produir-se en el valor registrat
d'aquests actius amb origen en el seu deteriorament, els criteris per al
reconeixement de les pèrdues per deteriorament d'aquests actius i, si escau, de les
recuperacions de les pèrdues per deteriorament registrades en exercicis anteriors
són similars als aplicats per als actius materials.
a. Aplicacions informàtiques
Els costos d'adquisició i desenvolupament incorreguts en relació amb els sistemes
informàtics bàsics en la gestió de l’associació es registren a càrrec de l'epígraf
“Aplicacions informàtiques” del balanç de situació.
Els costos de manteniment dels sistemes informàtics es registren a càrrec del
compte de resultats de l'exercici en que s'incorren.
L'amortització de les aplicacions informàtiques es realitza linealment en un període
de cinc anys. En aquest exercici ha quedat totalment amortitzat l’immobilitzat
intangible.
L’entitat no té a la seva comptabilitat cap dret sobre béns cedits en ús gratuïtament
i tampoc té cap immobilitzat intangible amb vida útil indefinida.
4.2. Béns integrats del patrimoni cultural
En aquest apartat apareixeran elements patrimonials mobles o immobles, d’interès
artístic, històric i cultural, paleontològic, etnològic, científic o tècnic; així com
patrimoni documental i bibliogràfic, els jaciments, zones arqueològiques, llocs
naturals, jardins i parcs que tinguin valor artístic, històric i cultural o antropològic.
En concret, s’hi ha d’incloure tots els béns que compleixin les condicions que
requereixen les lleis 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric, o 9/1993, de 30
de setembre, del patrimoni cultural català.
Inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat amb el nº 6.989
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Els diversos conceptes compresos en el patrimoni cultural es valoren pel seu preu
d’adquisició, i se n’ha d’efectuar, quan pertoqui, les corresponents correccions
valoratives per deteriorament. Aquests béns no s’amortitzen.
S’inclouen en el preu d’adquisició les despeses de condicionament, d’acord amb les
característiques originals, i no formen part del patrimoni cultural les instal·lacions i
els elements diferents dels co - substancials que formin part d’aquestes o del seu
guarniment, encara que tinguin caràcter de permanència. Aquestes instal·lacions i
aquests elements s’inscriuen al balanç a la partida corresponent a la seva
naturalesa.
Per la determinació de l’import dels béns del patrimoni cultural cal tenir en compte
la incidència dels costos relacionats amb grans reparacions. En aquest sentit,
l’import d’aquests costos s’ha d’amortitzar durant el període que passi fins a la gran
reparació. Si aquests costos no estiguessin especificats en l’adquisició, a efectes
de la seva identificació, es pot utilitzar el preu actual de mercat d’una reparació
similar.
Quan es realitzi la gran reparació, el seu cost s’ha de reconèixer en el valor
comptable del bé com una substitució, sempre que es compleixin les condicions per
al seu reconeixement. Així mateix, s’ha de donar de baixa qualsevol import associat
a la reparació que pogués romandre en el valor comptable.
L’associació no té cap bé d’immobilitzat que reuneixi les condicions esmentades.
4.3 Immobilitzat material:
Els béns compresos en l'immobilitzat material es valoren a preu d'adquisició o a
cost de producció.
Formen part de l'immobilitzat material els costos financers corresponents al
finançament dels projectes d'instal·lacions tècniques si el període de construcció
dels quals supera l'any, fins a la preparació de l'actiu per al seu ús.
Els costos de renovació, ampliació o millora són incorporats a l'actiu com major
valor del bé exclusivament quan suposen un augment de la seva capacitat,
productivitat o prolongació de la seva vida útil.
Les despeses periòdiques de manteniment, conservació i reparació s'imputen a
resultats, seguint el principi de l'import, com cost de l'exercici en què ocorren.
L’ Associació no ha incorregut en cap cost de desmantellament o retirada i tampoc
en cap cost de rehabilitació del lloc on s’ubica un actiu.
L’Associació no ha efectuat cap treball per al seu immobilitzat.
L'amortització d'aquests actius comença quan els actius estan preparats per l'ús
pel que van ser projectats.
L'amortització es calcula, aplicant el mètode lineal, sobre el cost d'adquisició dels
actius menys el seu valor residual. S’entén que els terrenys sobre els que
Inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat amb el nº 6.989
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s’assenten els edificis i altres construccions tenen una vida útil indefinida i per tan,
no són objecte d’amortització.
Els valors residuals i les vides útils es revisen, ajustant-los, si s’escau, a data de
cada balanç
Deteriorament del valor dels actius materials
A la data de cada balanç de situació, l’associació revisa els imports en llibres dels
seus 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 amb l'objecte de determinar l'abast de la pèrdua
per deteriorament de valor (si l'hagués). En cas que l'actiu no generi fluxos d'efectiu
que siguin independents d'altres actius, l’associació calcula l'import recuperable de
la unitat generadora d'efectiu a la qual pertany l'actiu.
L'import recuperable és el major valor entre el valor raonable menys el cost de
venda i el valor d'ús. Al avaluar el valor d'ús, els futurs fluxos d'efectiu estimats
s'han descomptat al seu valor actual utilitzant un tipus de descompte abans
d'impostos que reflecteix les valoracions actuals del mercat pel que fa al valor
temporal dels diners i els riscos específics de l'actiu per al qual no s'han ajustat els
futurs fluxos d'efectiu estimats.
Si s'estima que l'import recuperable d'un actiu (o una unitat generadora d'efectiu) és
inferior al seu import en llibres, l'import de l'actiu (o unitat generadora d'efectiu) es
redueix al seu import recuperable. Immediatament es reconeix una pèrdua per
deteriorament de valor com despesa.
Quan una pèrdua per deteriorament de valor reverteix posteriorment, l’import en
llibres de l'actiu (unitat generadora d'efectiu) s'incrementa a l'estimació revisada del
seu import recuperable, però de tal manera que l’importa en llibres incrementat no
superi l'import en llibres que s'hauria determinat de no haver-se reconegut cap
pèrdua per deteriorament de valor per a l'actiu (unitat generadora d'efectiu) en
exercicis anteriors.
Immediatament es reconeix una reversió d'una pèrdua per deteriorament de valor
com ingrés.

4.4 Inversions immobiliàries
Els terrenys o construccions que l’Associació destina a l’obtenció d’ingressos per
arrendaments o els que posseeix amb la intenció d’obtenir plusvàlues a traves de la
seva alienació s’han d’incloure en l’epígraf “inversions immobiliàries”.
L’entitat no té cap bé d’immobilitzat que reuneixi aquestes condicions.
4.5 Arrendaments
Inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat amb el nº 6.989
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Quan de les condicions econòmiques d’un acord d’arrendament es dedueixi que es
transfereixen substancialment tots els riscos i beneficis inherents a la propietat del
actiu objecte del contracte, aquest acord s’ha de qualificar com arrendament
financer i comptabilitzar-se com a tal.
L’entitat no té registrat a la seva comptabilitat cap operació d‘arrendament financer
(leasing).Els actius materials adquirits en règim d'arrendament financer es registren
en la categoria d'actiu a que correspon el bé arrendat, amortitzant-se en la seva
vida útil prevista seguint el mateix mètode que per als actius en propietat.
Els arrendaments operatius són els que l’arrendador conserva una part important
del risc i benefici derivats de la titularitat. Els pagaments en concepte
d’arrendament operatiu es carreguen al compte de pèrdues i guanys de l’exercici en
el què es meriten sobre una base lineal durant el període d’arrendament.
4.6. Permutes
Durant l’exercici no s’ha produït cap permuta.
4.7. Actius financers i passius financers
Actius financers a cost amortitzat
En aquesta categoria s'han inclòs els actius que s'han originat per la venda de béns
i prestació de serveis per operacions de tràfic de l’associació. També s'han inclòs
aquells actius financers que no s'han originat en les operacions de tràfic de l’ entitat
i que no essent instruments de patrimoni ni derivats, presenten uns cobraments de
quantitat determinada o determinable.
Aquests actius financers s'han valorat pel seu cost, és a dir, el valor raonable de la
contraprestació més tots els costos que són directament atribuïbles. No obstant,
aquests últims podran registrar-se al compte de pèrdues i guanys en el moment del
seu reconeixement inicial.
Posteriorment, aquests actius s'han valorat pel seu cost amortitzat, imputant en el
compte de pèrdues i guanys els interessos reportats, aplicant el mètode de l'interès
efectiu.
Per cost amortitzat s'entén el cost d'adquisició d'un actiu o passiu financer menys
els reemborsaments de principal i corregit (en més o menys, segons sigui el cas)
per la part imputada sistemàticament a resultats de la diferència entre el cost inicial
i el corresponent valor de reemborsament al venciment. En el cas dels actius
financers, el cost amortitzat inclou, a més les correccions al seu valor motivades per
la deterioració que hagin experimentat.
El tipus d'interès efectiu és el tipus d'actualització que iguala exactament el valor
d'un instrument financer a la totalitat dels seus fluxos d'efectiu estimats per tots els
conceptes al llarg de la seva vida romanent.
Els dipòsits i fiances es reconeixen per l'import desemborsat per fer front als
compromisos contractuals.
Inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat amb el nº 6.989

13

LLIGA REUMATOLÒGICA CATALANA
Es reconeixen en el resultat del període les dotacions i retrocessions de provisions
per deteriorament del valor dels actius financers per diferència entre el valor en
llibres i el valor actual dels fluxos d'efectiu recuperables.
Actius financers mantinguts per a negociar
L’associació ha classificat els actius financers com mantinguts per a negociar quan
aquest s'hagi adquirit amb el propòsit de vendre'l en el curt termini o quan es tracti
d'un instrument financer derivat que no és ni un contracte de garantia financera ni
s'ha designat com instrument de cobertura.
Inicialment es valoren pel seu preu d'adquisició, que no és altra cosa que el valor
raonable de la contraprestació lliurada. Les despeses que són directament
atribuïbles es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys.
Quan es tracta d'instruments de patrimoni s'inclouen en la valoració inicial els drets
preferents de subscripció i similars.
Posteriorment es valoren pel seu valor raonable, sense deduir les despeses de
transacció que es pogués incórrer en la seva alienació. Els canvis que es
produeixin en el valor raonable s'imputen en el compte de pèrdues i guanys de
l'exercici.
Correccions valoratives per deteriorament
Al tancament de l'exercici, s'han efectuat les correccions valoratives necessàries
per l'existència d'evidència objectiva que el valor en llibres d'una inversió no és
recuperable
L'import d'aquesta correcció és la diferència entre el valor en llibres de l'actiu
financer i l'import recuperable. S'entén per import recuperable com el major import
entre el seu valor raonable menys els costos de venda i el valor actual dels fluxos
d'efectiu futurs derivats de la inversió.
Les correccions valoratives per deteriorament, i si escau, la seva reversió s'han
registrat com una despesa o un ingrés respectivament en el compte de pèrdues i
guanys. La reversió té el límit del valor en llibres de l'actiu financer.
En particular, al final de l'exercici es comprova l'existència d'evidència objectiva que
el valor d'un crèdit (o d'un grup de crèdits amb similars característiques de risc
valorats col·lectivament) s'ha deteriorat per. un o més esdeveniments ocorreguts
després del seu reconeixement inicial i que han ocasionat una reducció o un retard
en els fluxos d'efectiu que s'havien estimat rebre en el futur i que pot estar motivat
per insolvència del deutor.
La pèrdua per deteriorament serà la diferència entre el seu valor en llibres i el valor
actual dels fluxos d'efectiu futurs que s'han estimat que es rebran, descomptant-los
al tipus d'interès efectiu calculat en el moment del seu reconeixement inicial.
Les diferents categories de passius financers són les següents:
Passius financers a cost amortitzat
Inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat amb el nº 6.989
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En aquesta categoria s'han inclòs els passius financers que s'han originat en la
compra de béns i serveis per operacions de tràfic de l’associació i aquells que no
sent instruments derivats, no tenen un origen comercial.
Inicialment, aquests passius financers s'han registrat pel seu cost que és el valor
raonable de la transacció que els ha originat més tots aquells costos que han estat
directament atribuïbles. No obstant, aquests últims, així com les comissions
financeres que s’hagin carregat a l’empresa es poden registrar en el compte de
pèrdues i guanys.
Posteriorment, s'han valorat pel seu cost amortitzat. Els interessos reportats s'han
comptabilitzat en el compte de pèrdues i guanys, aplicant el mètode d'interès
efectiu.
Els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no
tenen un tipus d'interès contractual, així com els desemborsaments exigits per
tercers sobre participacions, el pagament de les quals s'espera que sigui en el curt
termini, s'han valorat pel seu valor nominal.
Els préstecs i descoberts bancaris que reporten interessos es registren per l'import
rebut, net de costos directes d'emissió. Les despeses financeres, incloses les
primes pagadores en la liquidació o el reemborsament i els costos directes
d'emissió, es comptabilitzen segons el criteri de meritació en el compte de resultats
utilitzant el mètode de l'interès efectiu i s’afegeixen a l'import en llibres de
l'instrument en la mesura que no es liquiden al període que es reporten.
Els préstecs es classifiquen com corrents tret que l’ entitat tingui el dret
incondicional per a ajornar la cancel·lació del passiu durant, almenys, els dotze
mesos següents a la data del balanç.
Els creditors comercials no reporten explícitament interessos i es registren pel seu
valor nominal.
Posteriorment es valoren pel seu valor raonable, sense deduir les despeses de
transacció que es pogués incórrer en la seva alienació. Els canvis produïts en el
valor raonable s'imputen en el compte de pèrdues i guanys de l'exercici.
Durant l’exercici no s’ha donat de baixa cap actiu ni passiu financer.
Els criteris empleats per a donar de baixa un actiu financer són: que hagin expirat o
s'hagin cedit els drets contractuals sobre els fluxos d'efectiu de l'actiu financer sent
necessari que s'hagin transferit de manera substancial els riscos i beneficis
inherents a la seva propietat.
Una vegada s'ha donat de baixa l'actiu, el guany o la pèrdua ocasionada d'aquesta
operació formarà part del resultat de l'exercici on aquesta s'hagi produït.
En el cas dels passius financers l'entitat els dóna de baixa quan l'obligació s'ha
extingit. També es dóna de baixa un passiu financer quan es produeix un intercanvi
d'instruments financers amb condicions substancialment diferents.
La diferència entre el valor en llibres del passiu financer i la contraprestació pagada
inclosos els costos de transacció atribuïbles, es recull en el compte de pèrdues i
guanys.
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Criteris per a la determinació dels ingressos i despeses procedents de les diferents
categories d'instruments financers.
Els interessos i dividends d'actius financers reportats amb posterioritat al moment
de l'adquisició s'han reconegut com ingressos en el compte de pèrdues i guanys.
Pel reconeixement dels interessos s'ha utilitzat el mètode de l'interès efectiu. Els
dividends es reconeixen quan es declara el dret del soci a rebre'l.
4.8. Existències
L’Associació no té al seu balanç béns que reuneixen les condicions per estar dins
d’aquest epígraf.
4.9. Impost sobre beneficis
La despesa per impost sobre beneficis representa la suma de la despesa per
impost sobre beneficis de l'exercici així com per l'efecte de les variacions dels
actius i passius per impostos anticipats, diferits i crèdits fiscals.
La despesa per impost sobre beneficis de l'exercici es calcula mitjançant la suma
de l'impost corrent que resulta de l'aplicació del tipus de gravamen sobre la base
impossable de l'exercici, després d'aplicar les deduccions que fiscalment són
admissibles, més la variació dels actius i passius per impostos anticipats / diferits i
crèdits fiscals, tant per bases impossables negatives com per deduccions.
Els actius i passius per impostos diferits inclouen les diferències temporals que
s'identifiquen com aquells imports que es preveuen pagadors o recuperables per
les diferències entre els imports en llibres dels actius i passius i el seu valor fiscal,
així com les bases impossables negatives pendents de compensació i els crèdits
per deduccions fiscals no aplicades fiscalment. Aquests imports es registren
aplicant a la diferència temporal o crèdit que correspongui el tipus de gravamen al
que s'espera recuperar-los o liquidar-los.
Es reconeixen passius per impostos diferits per a totes les diferències temporals
impossables excepte del reconeixement inicial (estalvi en una combinació de
negocis) d'altres actius i passius en una operació que no afecta ni al resultat fiscal
ni al resultat comptable. Per la seva banda, els actius per impostos diferits,
identificats amb diferències temporals només es reconeixen en el cas que es
consideri probable que la entitat tingui en el futur suficients guanys fiscals contra els
quals poder fer-los efectius. La resta d'actius per impostos diferits (bases
impossables negatives i deduccions pendents de compensar) només es reconeixen
en el cas que es consideri probable que la Entitat tingui 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-se
les oportunes correccions als mateixos d'acord amb els resultats de les anàlisis
realitzades.
L’associació està acollida a la llei 49/2002 de 23 de desembre, de règim fiscal de
les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge. En
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conseqüència l’ entitat està exempta de tributar per l’Impost de Societats pels seus
rendiments procedents de la seva activitat estatuària.
4.10 Ingressos i despeses
Els ingressos i despeses s'imputen en funció del principi de meritació, és a dir, quan
es produeix el corrent real de béns i serveis que els mateixos representen, amb
independència del moment en que es produeixi el corrent monetari o financer
derivat d'ells. Concretament, els ingressos es calculen al valor raonable de la
contraprestació a rebre i representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els
serveis prestats en el marc ordinari de l'activitat, deduïts els descomptes i impostos.
Els ingressos per interessos es reporten seguint un criteri financer temporal, en
funció del principal pendent de pagament i el tipus d'interès efectiu aplicable.
Els serveis prestats a tercers es reconeixen al formalitzar l'acceptació per part del
client. Els quals en el moment de l'emissió d'estats financers es troben realitzats
però no acceptats no es comptabilitzen com major ingrés fins que no estiguin
acabats.
4.11 Provisions i contingències
Els comptes anuals de la Associació recullen totes les provisions significatives en
les que és major la probabilitat que s'hagi d'atendre l'obligació.
Les provisions es reconeixen únicament sobre la base de fets presents o passats
que generin obligacions futures. Es quantifiquen tenint en consideració la millor
informació disponible sobre les conseqüències del succés que les motiven i són
reestimades en ocasió de cada tancament comptable. S'utilitzen per a afrontar les
obligacions específiques per a les quals van anar originalment reconegudes. Es
procedeix a la seva reversió total o parcial, quan aquestes obligacions deixen
d'existir o disminueixen.
4.12 Elements patrimonials de naturalesa medi ambiental
La activitat medi ambiental és la que té l’objectiu de prevenir, reduir o recuperar el
mal que es produeixi sobre el medi ambient.
L’activitat de l’ entitat, per la seva naturalesa no té un impacte medi ambiental
important o significatiu.
L’Associació no té cap element patrimonial de naturalesa medi ambiental.
4.13 Criteris emprats per al registre i valoració de les despeses de personal
Les despeses de personal inclouen tots els havers i les obligacions d’ordre social
obligatòries o voluntàries meritades en cada moment, reconeixent les obligacions
per pagues extres, vacances o havers variables i les seves despeses associades.
4.14 Subvencions, donacions i llegats
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Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen com
ingressos directament imputats al patrimoni net i es reconeixen en el compte de
pèrdues i guanys com ingressos sobre una base sistemàtica i racional de forma
correlacionada amb les despeses derivades de la despesa o inversió objecte de la
subvenció.
Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables es
registren com passius de l’ Associació fins que adquireixen la condició de no
reintegrables.
4.15 Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades
A efectes de la presentació dels comptes anuals d’una entitat s’entén que una altra
entitat forma part del grup quan ambdues estiguin vinculades per una relació de
control, directa o indirecta, anàloga a la prevista en l’article 42 del Codi de Comerç
per als grups de societats o quan les entitats estiguin controlades per qualsevol
mitjà per una o vàries persones físiques o jurídiques, que actuïn conjuntament o es
trobin sota direcció única per acords o clàusules estatutàries.
Una part es considera vinculada a una altra quan una d’elles o en conjunt que actua
en concert, exerceix o té la possibilitat d’exercir directament o indirectament o en
virtut de pactes o acords, el control sobre una altra o una influència significativa en
la presa de decisions financeres I d’explotació de l’altra.
L’Associació no té cap vinculació segons el que s’ha explicat anteriorment amb cap
entitat o persona física.
L’ Associació no forma part de cap grup ni es donen les circumstàncies prescrites a
l’article 42.
5 Immobilitzat material
El detall i moviment de les partides incloses a l’ “Immobilitzat material” és:

DESCRIPCIÓ
Mobiliari Barcelona
Mobiliari Terrassa
Equips informàtics Barcelona
Equips informàtics Tarragona
Equips informàtics Vilafranca
Equips informàtics Prat de Llobregat
Equips informàtics St. Vicenç
Equips informàtics Sabadell
Equips informàtics Terrassa
Immobilitzat material històric

SALDO
ENTRADE SORTIDE
INICIAL
S
S
7.022,29
1.625,24
18.040,62
907,50
2.570,69
1.846,46
585,80
649,00
618,81
545,69
81.203,61
-
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Altres immobilitzats-telefonia
Altres
immobilitzats-telefonia
Vilafranca
Altre immobilitzat-Barcelona
Amort. Ac Immob. Material
TOTAL

7.100,92
120,03
316,14
-64.281,73
57.963,57

-5.189,06
-4.281,56

-

7.100,92
120,03

-

316,14
-69.470,79
53.682,01

5.1. Informació sobre el immobilitzat material:
a) No s’ha inclòs com major valor del actiu els costos de desmantellament, retirada o
rehabilitació.
b) No han existit al present exercici adquisicions d’immobilitzat a entitats vinculades.
c) No existeixen inversions en immobilitzat material fora de Catalunya.
d) No s’ha procedit a la capitalització de despeses financeres en el present exercici.
e) No s’han produït a l’exercici correccions valoratives per deteriorament de quantia
significativa, ni la reversió de les mateixes.
f) No han existit pèrdues ni reversions per deteriorament agregades durant l’exercici.
g) En el cas d’existir subvencions, donacions o llegats rebuts, relacionats amb
l’immobilitzat intangibles es desenvolupen al punt 13 de la present memòria.
h) D’acord amb els apartats anteriors no s’ha produït cap compensació de tercers que
s’inclogui en el resultat de l’exercici com a conseqüència del deteriorament
d’immobilitzats materials.
i) No existeixen immobilitzats no afectes directament a l’explotació.
j) Hi ha béns totalment amortitzats, que han estat donats de baixa.
k) No existeixen béns afectes a garantia i reversió, ni restriccions a la titularitat.
l) A 31 de desembre del present exercici no existeixen compromisos ferms per la
compra venda d’actius.
m) L’Entitat té contractades les assegurances necessàries per cobrir els riscos.
n) No s’ha produït cap resultat procedent de l’alineació d’elements de l’immobilitzat
material.
o) No existeixen bens afectats per garanties o reversions, ni restriccions a la titularitat.
p) L’associació té el béns de l’immobilitzat totalment amortitzats a excepció dels
corresponents a l’immobilitzat històric (llibres,quadres, etc).

6. Inversions immobiliàries
L’Associació no disposa de béns que es puguin classificar dins d’aquest epígraf.
7. Béns del patrimoni cultural
L’Associació no disposa de béns que es puguin classificar dins d’aquest epígraf.
8. Immobilitzat intangible
El detall i moviment de les partides incloses en l’ “Immobilitzat intangible” és el
següent:
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DESCRIPCIÓ
Propiedad industrial-R.Web
Aplicacions informàtiques
Amort. Ac Immobilitzat Inmat.
TOTAL

SALDO INICIAL
23.618,42
149,05
-23.767,47
0,00

ENTRADES
-

SORTIDES
-

SALDO FINAL
23.618,42
149,05
-23.767,47
0,00

8.1 Informació sobre l’immobilitzat intangible:
a) No han existit adquisicions d’immobilitzat intangible a entitats vinculades, grup o
associades.
b) No existeixen inversions en immobilitzat intangible, els drets de les quals es puguin
exercir fora del territori de Catalunya o estiguin relacionades amb inversions
situades fora del territori de Catalunya.
c) No s’ha procedit a la capitalització de despeses financeres en el present exercici.
d) No s’han produït a l’exercici correccions valoratives per deteriorament d’import
significatiu, ni la reversió de les mateixes.
e) No hi ha hagut pèrdues, ni reversions, per deteriorament agregades durant
l’exercici.
f) No cal expressar el deteriorament de cap immobilitzat intangible inclòs a una unitat
generadora d’efectiu.
g) No existeixen immobilitzats intangibles no afectes directament a l’explotació.
h) Existeixen immobilitzats intangibles totalment amortitzats per import de 23.767,47
euros.
i) No existeixen actius de aquest tipus sotmesos a garantia i reversió, ni restriccions
de titularitat.
j) En el cas d’existir subvencions, donacions o llegats rebuts, relacionats amb
l’immobilitzat intangibles desenvolupen al punt 13 de la present memòria.
k) No existeixen subvencions, donacions ni llegats, relacionats amb l’immobilitzat
intangible.
l) A 31 de desembre del present exercici no existeixen compromisos ferms per la
compra venda d’actius intangibles.
m) No s’ha produït cap resultat procedent de l’alineació d’elements d’immobilitzat
intangible.
n) No hi ha desemborsaments durant l’exercici per investigació i desenvolupament
que s’hagin reconegut com despesa i tampoc s’ha produït la capitalització dels
desemborsaments.
o) No existeixen immobilitzats amb vida útil indefinida.
p) No existeixen béns cedits en ús gratuïtament a l’ entitat.
9. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar
9.1 Arrendaments financers
L’Associació no té béns en règim d’arrendament financer a la seva comptabilitat.
9.2 Arrendaments operatius
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L’Associació ha pagat en concepte d’arrendament operatiu l’import de 11.616,00
euros i de 11.065,83 d’euros per l’exercici 2013 que es detallen en el següent
quadre:
DESCRIPCIÓ
Lloguer c/ Llibertat, 44 i 48
TOTAL

IMPORT 2014
IMPORT 2013
11.616,00
11.065,83
11.616,00
11.065,83

Lloguer seu Tarragona *
TOTAL ARRENDAMENTS

0,00
11.616,00

437,51
11.503,34

*Les despeses de lloguer de la seu de Tarragona estan comptabilitzades com
a despeses de seu per l’exercici 2013, per això aquesta diferencia a la partida
d’arrendaments
La previsió per el proper any és de 11.616,00 euros pels arrendaments operatius.
10. Actius financers
10.1. Els actius financers desglossats segons s’indica a la norma de registre i
valoració són els següents:
Llarg termini
Categories

Classes

Actius financers a cost amortitzat
Inversions financeres
Fiances

Instruments de
Patrimoni
2014

Instruments de
Patrimoni
2013

24,04

24,04

24,04

24,04

-

Crèdits,
derivats i altres
2014

624,69
-

624,69

-

Crèdits,
derivats i
altres
2013

624,69

-

624,69

Curt termini
Categories

Classes

Actius financers a cost amortitzat
Deutors
Altres
crèdits
amb
les
Administracions Pùbliques
Tresoreria

Crèdits, derivats i Crèdits, derivats i
altres
2014 altres
2013

83.853,38
0,00

78.195,75
480,00

63.724,40
20.128,98

48.331,65
29.384,10

10.2. Durant l’exercici l’ Associació ha comptabilitzat una correcció valorativa
envers els crèdits pendents de cobrament per import de 480,00 euros, a l’exercici
passat es va comptabilitzar una correcció valorativa envers els crèdits pendents de
cobrament de subvencions per import de 1.240,00 euros.
10.3. Els actius financers que posseeix l’ entitat han estat valorats inicialment al seu
valor raonable, que equival al valor de la contraprestació més els costos de la
transacció.
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10.4 L’entitat no té cap participació que pertanyi a empreses del grup o
associades i així com a cap entitat vinculada.
10.5 Detall de l’epígraf “ Usuaris i altres deutors “
Descripció
Saldo inicial
Entrades
Sortides
Saldo final
Altres
crèdits
amb
48.331,65
64.429,24
49.036,49
63.724,40
Administracions Públiques *
480,00

Altres deutors

810,00

1.290,00

-

*Corresponen a les subvencions pendents de cobrament a curt termini, tant
d’administracions públiques com d’organismes privats.
El desglossament del deute pendent de cobrament a 31/12/2014 per entitats és:
ENTITAT/ORGANISME
2014
2013
GENERALITAT
45.285,00 euros 38.300,00 euros
LABORATORIS
1.512,50 euros
2.250,00 euros
ENTITATS PRIVATS
6.180,00 euros
480,00 euros
AJUNTAMENTS/DIPUTACI 10.746,90 euros
7.301,65 euros
Ó
TOTAL
63.724,40 euros 48.331,65 euros
10.6 Altre tipus d’informació
Cap actiu financer està sotmès a embargament de qualsevol tipus o litigi.

11. Passius financers
Curt termini
Categories

Classes

Passius financers a cost amortitzat

Creditors varis
Personal(remuneracions pendents
de pagament)
ICASS Subvenció 2013-2014

11.1
11.2
11.3

Derivats i Altres
2014

46.187,99
44.764,47
1.423,52
0,00

Derivats i Altres
2013

47.780,39
31.634,60
995,79
15.150,00

L’ Associació no té cap deute amb garantia real.
L’Associació no té cap préstec a data de tancament pendent de pagament.
L’Associació no té cap línia de descompte, ni pòlissa de crèdit.
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12. Fons propis
12.1. Els saldos a 31 de desembre de 2014 i de 2013 són els següents:
Fons Social
Resultat negatiu d’exercicis anterior
Resultat del exercici
Fons Propis
Saldo inicial
Inventari Terrassa
Inventari Terrassa
Revalorització Inventari 95
Ajust Inventari 95 BCN
Déficit 1995
Superàvit 1996
Superàvit 1997
Superàvit 1998
Dèficit 1999
Superàvit 2000
Dèficit 2001
Superàvit 2002
Superàvit 2003
Superàvit 2004
Superàvit 2005
Superàvit 2006
Dèficit 2007
Superàvit 2008
Dèficit 2009
Superàvit 2010
Dèficit 2011
Superávit 2012
Superàvit 2013
Superàvit 2014
Saldo final a 31/12/2014

2014
105.157,63
-20.007,43
1.421,94
86.572,14

2013
105.157,63
-23.439,66
2.900,33
85.150,20

62.874,48
2.077,10
2.740,62
8.804,83
-2.524,27
-4.818,33
2.584,33
503,50
210,71
-348,02
16.878,35
-8.049,04
3.439,86
15.705,62
1.710,51
1.569,62
1.797,76
-10.583,66
7.735,31
-12.622,46
2.174,21
-10.143,06
531,90
2.900,33
1.421,94
86.572,14

12.2. No hi ha cap desemborsament pendent de fons dotacional.
12.3. No hi ha aportacions no dineràries.
12.4. No s’ha rebut cap aportació per compensar pèrdues.
12.5 No s’ha constituït cap fons especial.
13. Subvencions, donacions i llegats
L’Entitat ha rebut les següents subvencions d’explotació a l’exercici 2014:
a. Subvencions Oficials a les activitats
Subvencions Generalitat
Departament Salut
Inst. Català Assitència i Serveis Socials

Import 2014
8.500,00
15.150,00

Import 2013
8.000,00
13.635,00
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Total

Subvencions Ajuntaments
Ajuntament de Tarragona
Ajuntament Sant Vicens Horts
Ajuntament Sant Vicens Horts
Ajuntament El Prat
Ajuntament Vilafranca
Ajuntament de Lleida
Ajuntament Terrassa
Ajuntament Sabadell
Ajuntament Barcelona
Dipuatció Barcelona
Diputació Lleida
Total

Subtotal subvencions oficials
euros

23.650,00

21.635,00

Import 2014
1.107,74
1.217,00
1.200,00
2.000.00
2.500,00
742,00
800,00
1.050,00
1.500,00
0,00
2.000,00
14.116,74

Import 2013
1.015,10
400,00
0,00
1.800,00
2.950,00
446,00
800,00
1.000,00
1.500,00
1.091,29
0,00
11.002,39

37.766,74 euros 32.637,39

b Altres subvencions , donacions i llegats incorporats al resultat
Laboratoris
Pfizer
Abbvie Farmacèutica SL
Biobérica
Total
Fundacions
ONCE
MAPFRE
Total

Import 2014
12.500,00
19.212,50
4.000,00
35.712,50
Import 2014
6.100,00
0,00
6.100,00

Import 2013
8.400,00
5.200,00
2.000,00
15.600,00
Import 2013
0,00
6.000,00
10.990,00

Empreses privades
Soler I Palau SLU
Total

Import 2014
0,00
0,00

Import 2013
3.500,00
3.500,00

Subtotal altres subvencions

41.812,50 euros

25.100,00 euros

c Les subvencions de capital són les següents:
En present exercici l’Associació no ha tingut moviments en aquest compte.
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L’Associació compleix amb tots els requisits necessaris o vinculats a la concessió
de les subvencions.

14. Situació fiscal
14.1. Impostos sobre beneficis
L’Associació està acollida a la llei 49/2002 de 23 de desembre, de règim fiscal de
les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge des de
l’any 2005. En conseqüència l’entitat està exempta de tributar per l’Impost de
Societats pels rendiments procedents de la seva activitat associativa.
Imports
Resultat Comptable
Augments
Disminucions
Total
Retencions i pagaments a
compte
Líquid a pagar o retornar

1.421,94
176.113,08
177.535,02
0,00
0,00
0,00

14.2 Altres impostos
L’associació a data del tancament de l’exercici té al seu balanç els següent crèdits i
dèbits amb l’Hisenda Pública i Organismes Seguretat Social :
ACTIU:
Descripció
Hisenda Pública deutora IS retornar
Total

2014
0,58
0,58

2013
0,58
0,58

PASSIU:
Descripció
Hisenda Pública creditora IRPF
Seguretat Social Creditora
Total

2014
4.159,77
1.264,80
5.424,57

2013
3.478,39
399,65
3.878,04

L’Associació no té cap diferència temporària i impossable registrada en el balanç
corresponent al tancament de l’exercici.
L’Associació no té cap crèdit fiscal ni base impossable negativa pendent de
recuperar.
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L’Associació no té cap inspecció fiscal en marxa ni cap contingència fiscal.
L’Associació té oberts a inspecció per a les autoritats fiscals els impostos que li són
d’aplicació.
L’Associació està exempta de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Compleix
regularment amb les retencions derivades del personal, col·laboradors i lloguers.
També compleix amb la declaració de l’Impost de Societats.
Com a conseqüència , entre altres, de diferents possibles interpretacions de la
legislació fiscal vigent, podrien sorgir passius addicionals com a conseqüència
d’una inspecció. En tot cas, la Junta Directiva considera aquests passius, en el cas
de produir-se, no afectarien significativament als comptes anuals.
15. Ingressos i Despeses
15.1 Els ingressos de l’exercici provenen de les seves activitats associatives i de
les diferents subvenció i donacions que li han estat concedides.
15.2 L’ Entitat no ha incorregut en cap despesa derivada del funcionament de la
Junta Directiva.
15.3 El desglossament de despeses de personal de l’entitat són els següents:
Despeses de Personal
Sous i salaris
Seguretat Social
TOTAL

2014
45.356,10
12.112,93
57.469,03

2013
30.117,77
6.415,03
36.532,80

15.4 A l’exercici l’Associació no ha obtingut cap ingrés procedent de permuta de
béns no monetaris i serveis.
15.5 Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions:
Activitats a on es destinen les condicions a que estan subjectes.
15.6 Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les
activitats:
Per l’exercici 2014 està comptabilitzat el deteriorament d’un crèdit pendent de
cobrament per import de 480,00 euros, pel 2013 va ser de 1.240,00.
L’Associació gaudeix d’una sèrie de drets propietat de tercers de forma gratuïta,
principalment cessió de locals per al desenvolupament de les diverses activitats de
l’entitat així com l’establiment de seus, a curt termini no es preveu que aquestes
condicions es modifiquin.
L’entitat no ha fet cap operació amb entitats del grup o associades.
16. Provisions i contingències
16.1. L’Associació no ha comptabilitzat cap operació que tingui la consideració de
provisió durant l’exercici 2014.
16.2. L’ Associació a la data de tancament no té cap litigi o reclamació en curs.
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17. Aplicació d’elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries
Béns i Drets que formen part del Fons Fundacional
Immobilitzat material
Immobilitzat material històric
TOTAL
76.832,02

76.832,02
76.832,02

No s’ha comptabilitzat cap benefici o pèrdua generada en l’alineació de béns i drets
de l’entitat.
Destinació a la finalitat Estatutària
El càlcul per el què es determina si s’ha destinat, al compliment de les finalitats, el
percentatge legalment establert de les rendes i altres ingressos nets és el que
segueix:
Total Ingressos
Despeses necessàries
Amortització
Serveis exteriors

177.535,02
44.422,76
5.189,06
39.233,70

Ingressos nets

133.112,26

70% ingressos nets
Despeses finalitat
Despeses activitats i seu
Personal

93.178,58
131.690,32
74.221,29
57.469,03

Recursos pendents d'aplicar

0,00

Tal i com s’estableix a l’article 333-2 apartat 2 de la Llei 4/2008 l’ Associació ha
d’aplicar com a mínim el 70% de les rendes i dels altres ingressos nets anuals que
obté al compliment de les finalitats estatutàries.
L’aplicació almenys el 70% dels ingressos al compliment de les finalitats de l’
Associació s’ha de fer efectiva en el termini màxim de quatre exercicis a comptar de
l’inici del següent al de l’acreditació comptable.
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En aquest sentit, La LLIGA REUMATOLÔGICA CATALANA, durant el present
exercici, va destinar més del 70% dels ingressos nets en despeses amb finalitats
estatutàries.

18. Fets posteriors al tancament
18.1 No hi ha hagut cap fet posterior que posi de manifest circumstàncies que ja
existien a la data de tancament de l’exercici que no hagi suposat, d’acord amb la
seva naturalesa, la inclusió d’un ajustament en les xifres contingudes en els
comptes anuals.
18.2 No hi ha hagut cap fet posterior que mostri condicions que no hi eren al
tancament de l’exercici i que sigui de tal importància que, si no s’inclou informació
al respecte, podria afectar la capacitat d’avaluació dels usuaris dels comptes
anuals.
18.3 No hi ha hagut cap fet esdevingut amb posterioritat al tancament dels comptes
anuals que afectin l’aplicació del principi d’entitat en funcionament.
19. Operacions amb parts vinculades
19.1 L’entitat durant l’exercici no ha realitzat cap operació amb parts vinculades, ja
siguin del grup, associades, entitats amb influència significativa i altres parts
vinculades.
19.2 No s'han reconegut despeses en l'exercici com a conseqüència de deutes
incobrables o de dubtós cobrament de parts vinculades.
19.3 No hi ha cap quantitat pagada a la Junta Directiva en concepte de dietes
d'assistència a les reunions dels òrgans d'Administració de l’ associació i tampoc hi
ha cap altre remuneració percebuda pels membres de la Junta.
19.4 L’Associació no ha fet cap aportació a fons de pensions, ni a cap altra
prestació a llarg termini, i tampoc s'han registrat indemnitzacions per acomiadament
de membres de la Junta.
19.5 Els membres de la Junta de l’ Associació no han dut a terme durant l'exercici
operacions alienes al tràfic ordinari o que no s'hagin realitzat en condicions normals
de mercat. L’entitat no ha realitzat durant l'exercici cap bestreta ni ha concedit cap
crèdit als membres de la Junta Directiva.
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20. Altra Informació
La composició del personal contractat per l’ associació distribuït per sexes i
categories és el següent:
2014
Homes
Dònes
Total

2013
1
2
3

2013
Tècnics
Total

0
2
2
2012

3
3

2
2

20.1. No hi ha hagut canvis dels components de l’òrgan de govern, sens perjudici
de la tramitació prevista legalment per a la seva inscripció en el Registre
corresponent.
20.2. En relació al que preveu la Llei 50/2010 de 5 de juliol de mesures de lluita
contra la morositat en operacions comercials, i pel que fa a les obligacions dels
contractes formalitzats a partir de la data d’entrada en vigor de la mateixa, 7 de
juliol de 2010, a continuació es detalla la informació requerida:

Pagaments de l’exercici dins del plaç màxim
legal
Resta
Total pagaments de l’exercici
Plaç mig de pagament excedits (dies)
Saldo pendent de pagament al tancament de
l’exercici que sobrepassi el plaç màxim legal

2014
Euros
100.325,10
0
100.325,10
0
0

%
100
0
100

2013
Euros
131.431,02
0
131.431,02
0
0

%
100
0
100

La composició de la Junta Directiva es la següent:
President:
Vicepresident:

Joan Josep González – Simó del Río
Jordi Ortiz i Cazorla
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Secretària:
Tresorera:
Vocal I:
Vocal II:
Vocal III:
Vocal IV:

Elisenda de la Torre Hervera
Mercé Fores i Abelló
Eugenia Risueño Tórtola
Maria Josep Manso Millaret
Montserrat García Blasco
Angel Truñó Barros

20.2. No hi ha hagut cap operació per a la qual s’ha tramitat una autorització.
20.3. No s’ha fet cap operació per a la qual s’hagi demanat cap tipus de garantia o
s’hagi afectat qualsevol bé.
21. Informació segmentada
La LLIGA REUMATOLÔGICA realitza les seves activitats estatuàries dins de l’àmbit
geogràfic de Catalunya

*****************************
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ANNEX 1
MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2014
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ANNEX 2 LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2014
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LLIGA REUMATOLÒGICA CATALANA
Liquidació Pressupost 31/12/2014
COMPTE D'EXPLOTACIÓ

COMPTE

REALITZAT
31/12/2013

REALITZAT
31/12/2014

PRESSUPOST
31/12/2014

DESVIACIÓ

A) DESPESES
Dotacions Seus
Despeses Activitats Seus
TOTAL SEUS

13.712,22
66.303,07
80.015,29

12.666,76
61.554,53
74.221,29

48.000,00

-26.221,29

TOTAL ARRENDAMENTS

11.065,83

11.616,00

9.600,00

-2.016,00

870,73

606,27

2.000,00

1.393,73

17.832,94

7.444,77

7.000,00

-444,77

5.414,33

4.938,41

5.200,00

261,59

834,90

7.461,86

2.000,00

-5.461,86

Desplaçaments i Dietes
Personal
Tributs
Dotació Amortització**
Noves Seus
Existències
TOTAL DESPESES EXPLOTACIO

0,00
36.532,80
0,00
5.000,00
0,00
0,00
157.566,82

0,00
57.469,03
0,00
5.189,06
0,00
0,00
168.946,69

0,00
55.800,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
134.600,00

0,00
-1.669,03
0,00
-189,06
0,00
0,00
-34.346,69

Serveis Bancaris i Financers
TOTAL DESPESES FINANCERES

1.446,40
1.446,40

1.686,39
1.686,39

1.600,00
1.600,00

-86,39
-86,39

Despeses Extraordinàries
Premi La Lliga
Pagament endeutament
TOTAL DESPESES EXTRAORDINARIES

1.280,43
0,00
0,00
1.280,43

480,00
5.000,00
0,00
5.480,00

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

-480,00
-5.000,00
0,00
-5.480,00

160.293,65

176.113,08

136.200,00

-39.913,08

64.180,19
19.100,00
7.739,35
38.637,39
33.510,50
0,00
0,00
163.167,43

58.362,36
35.712,50
6.132,80
43.866,74
33.460,07
0,00
0,00
177.534,47

65.000,00
15.000,00
3.500,00
19.700,00
33.000,00
0,00
0,00
136.200,00

Ingressos Financers
TOTAL INGRESSOS FINANCERS

0,04
0,04

0,55
0,55

0,00
0,00

-6.637,64
20.712,50
2.632,80
24.166,74
460,07
0,00
0,00
41.334,47
0,00
-0,55
-0,55

Subvenció Traspàs Capital
Ingressos Extraordinaris
Ingressos d´Exercicis Anteriors
TOTAL INGRESSOS EXTRAORD.

0,00
26,51
0,00
26,51

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

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

0,00
-26,51

163.193,98

177.535,02

136.200,00

41.335,02

2.900,33

1.421,94

TOTAL DESP. GENERALS
TOTAL SERV. PROF.INDEPEND.
TOTAL SUBMINISTRAMENTS
TOTAL COMUNICACIÓ

TOTAL DESPESES

B) INGRESSOS
Rebuts socis
Laboratoris
Atípics
Subvencions
Activitats Seus
Subv. Especial noves Seus
Excés Provisió Existències
TOTAL INGRESSOS EXPLOTACIÓ

TOTAL INGRESSOS
INGRESSOS - DESPESES

-26,51

Resum :
(A) Desviacions ingressos pressup

41.335,02

(B) Desviacions despeses pressup.

-39.913,08

Total Desviació Pressupost

FAVORABLE
DESFAVORABLE

1.421,94
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ANNEX 3 PRESSUPOST 2015
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PRESSUPOST LLRC 2015
INGRESSOS
Quotes Socis
Ingr. Activitats
Fina. Privat
Fina. Públic
Altres ingressos
TOTAL INGRÉS

2015
1200 x 50€

60.000 €
33.000 €
19.500 €
20.400 €
3.500 €
136.400 €

DESPESES

2015

Personal
Seg.Soc.
Professionals Activitats
Professionals Ind.
Manteniment Seus
Arrendaments
Comunicació
Telèfon
Llum, aigua, gas
Serveis bancaris
Amortització
Altres despeses
TOTAL DESPESES 2014
TOTAL DESPESES

42.000 €
15.000 €
33.000 €
5.000 €
12.000 €
11.600 €
4.000 €
3.400 €
1.800 €
1.600 €
5.000 €
2.000 €
136.400 €

Reunits la Junta Directiva l’Associació Lliga Reumatològica Catalana a data de 24 març de
2015, procedeixen a aprovar els comptes anuals de l’exercici comprès entre l’1 de gener de
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2014 i 31 de desembre de 2014, els quals venen constituïts pels documents que
procedeixen a aquest escrit.
SIGNANTS:

PRESIDENT
Joan Josep González – Simó del Río
Hervera

SECRETARI
Elisenda de la Torre

VICEPRESIDENT
Jordi Ortiz Cazorla

TRESORERA
Mercé Fores Abelló

VOCAL I
Eugenia Risueño Tórtola

VOCAL II
Maria Josep Manso Millaret

VOCAL III
Montserrat García Blasco

VOCAL IV
Angel Truñó Barros
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