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Al Consell Diocesò de Còritcs Diocescno de Tcrrogono

Hem ouditol els Comples Anuols PYMESTL de Còrilos Diocesono de Torrcgono que comprenen el Bolonç
o 3l de desembre de 2017, el Compie de Resultots ilo Memòrio (iois ells PYMESFL) conesponents o
I'exercici onuol finolitzof o I'esmentodo doia.

Segons lc nostro opinió, els CompTes Anuols PYMESFL cdjunls expressen, en tots els ospecles
significoiius, lo imolge fidel del polrimoni i de lo situoció finoncerc de Còrilos Diocesono de Torrogono
o 3l de desembre de 201 7, oixí com dels seus resultols corresponenis o I'exercici finolitzot en oquesïc
doto, de conformitct omb el morc normotiu d'informoció finoncero que resulto d'oplicoció (que
s'identifico o lo noTo 2a de lo Memòrio) i, en porticulor, omb els principis i criteris complobles que hi
estiguin conlinguls.

Fonomenls de I'

Hem dut o terme lo nosiro ouditoric de conformilot omb lo normolivo regulodoro de l'oudiforio de
comptes vigent o Esponyo. Les nostres responsobilitcls segons les esmentodes normes es descriuen més
endovont en lo secció "Responsobililot de I'oudilor en reloció o I'ouditorio dels Comples Anuols PYMESFL
del nostre informe".

Som independenls de l'entifot, de conformitoi omb els requeriments d'ètica, inclosos els
d'independèncio, que són oplicobles o lo noslro oudiÌorio de Comptes Anuols PYMESFL en Esponyo
segons I'exigil per lo normotivo regulodoro de I'octiviÌot d'ouditorio de compies. En oquesl sentit, no hem
prestot serveis diferenls dels d'oudilorio de comptes ni hon concorregut situocions o circumstòncies que,
d'ocord omb el que s'estobleix en l'esmentodc normolivo regulodoro, hogin ofectot lo necessÒrio
independèncio de monero que oquesto s'hogi vist compromeso.

Considerem que l'evidèncio d'oudilorio que hem obtingut proporciono uno bose suficienl i odequcdo
per o lo nosiro opinió.

Opinió

Aspectes més rellevonls d'ouditorio

Els ospectes més rellevcnis de I'oudiforio són oquells que, segons el noslre judici professionol, hon eslot
considerols com els riscos d'incorrecció moteriol més significoiius en lo nostro oudiloric dels comptes
cnuols PYMESFL del període octuol. Aquesls riscos hon estct troctots en el coniext de lo nostro cuditorio
dels comples onuols PYMESFL en el seu conjunl, i en lo formoció de lo noslrc opinió sobre oquests. i no
expressem uno opinió per seporot sobre oquests riscos.

Hem determinot que no existeixen riscos significotius considerots en I'ouditorio que hogin de ser
comunicots en el nosire informe.

Altres qüeslions

Les xifres comporolives de I'exercici20l6 que s'ocomponyen ols Comples Anuols de I'
hon esloi ouditodes.
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Responsobililol de lo Comissió Permonenl en reloció omb els Comples Anuols PYMESF

Lc Comissió Permonenf és responsoble de formulor els Comples Anuols PYMESFL cdjunts, de formc que
expressin lo imotge fidel del polrimoni, de lo situoció finoncero i dels resultols de CòrÌtos Diocesono de
Tcrrcgono, de conformitot cmb el morc normotiu de lo informoció finoncero oplicoble o I'entitot, que
s'idenlifico o lo noio 2o de lo Memòrio odjunto i del control intern que considerin necessori per c gcrcntir
que lc prepcroció dels Comptes Anuols PYMESFL esiiguessin lliures d'incorreccions moleriols per frou o
error.

En lo preporoció dels Comptes Anuols PYMESFL, lo Comissió Permonenl és responsoble de lo voloroció
de lc ccpocilol de I'enfitol de conlinuor com o "empreso en funcionoment", revelont, segons
correspongui, les qüeslions relocionodes omb "l'empresc en funcionoment" i utililzonl el principi
comptoble d'empreso en funcionoment, excepTe si lo Comissió Permonenl té I'intenció de liquidor
I'entitoi o cessor les seves operocions, o bé no exisleixi uno ollro clternotivo reolisto.

Responsobililol de I'ouditor en reloció omb els Comples Anuols PYMESF

Els nostres objectius són obtenir unc seguretot roonoble que els CompTes Anuols PYMESFL en el seu
conjunt eston lliures d'incorrecció moteriol, degudo o frou o error, i emetre un informe d'oudilorio que
conté lo nostro opinió.

Segurelot roonoble és un clt grou de seguretot però no goronteix que uno ouditorio reolitzodo de
conformitct omb lo normolivo regulodoro d'oudilorio vigent o Esponyo sempre detecii uno
incorrecció moleriol quon oqueslc existeixi. Les incorreccions poden deure's c frou o error i es
consideren motericls si, individuolmeni o de formo ogregodo, pot preveure's roonoblement que
influeixin en les decisions econòmiques que els usuoris prenen bcsont-se en els Comptes Anuols
PYMESFL.

Com c port d'uno ouditorio de conformitot omb lo normotivc regulcdoro de I'octivitct d'ouditorio
de comples o Esponyo, opliquem el noslre judici professionol i mcntenim uno octitud d'escepticisme
professionol duronl loto l'cudiloric. Tombé:

ldentifiquem i volorem els riscos d'incorrecció moteriol en els Comptes Anuols PYMESFL, o
couso de frou o error, dissenyem icpliquem procediments d'oudilorio per respondre o oquests
riscos i obfenim evidèncio d'oudilorio suficient i odequodo per proporcionor uno bose per o
lc nostrc opinió. El risc de no detector uno incorrecció moteriol o couso de frou és més elevol
que en el cos d'uno incorrecció moteriol o couso d'error, jo que el frou pot implicor col 'lusió,
folsificoció, omissions delibercdes, mcnifestccions intencionodoment errònies, o I'elusió del
control intern.

a

a

Obtenim coneixemeni del control intern rellevonl per o I'ouditorio omb lo finolitot de dissenyor
procedimenls d'ouditorio que siguin odequols en funció de les circumstòncies, i no omb lo
finolilol d'expresscr uno opinió sobre I'eficòcio del control intern de I'entilot.

Concloem sobre si és odequodo lo utililzoció, per port de lc Comissió Permonent, del principi
comploble d'empreso en funcionoment i, bosont-nos en I'evidèncio d'ouditorio obtingudo,
concloem sobre si existeix o no uno incerteso moleriol relocionodo omb fets o omb
condicions que poden generor dubÌes significctius sobre lo copocitot de I'entitot per
continuor com o empreso en funcioncment. Si concloem que exisieix uno incerteso motericl,
es requereix que cridem I'otenció en el nostre informe d'oudilorio sobre lo corresponenl
informoció revelcdo en els Comptes Anucls PYMESFL o, si oquestes revelocions no són
odequodes, que expressem uno opinió modificodo. Les nostres conclusions es bosen en
I'evidèncic d'ouditorio obtingudo fins o lo doto del noslre informe d'oudilorio. No obstont
oixò, fets o condicions futurs poden ser lo couso que I'entitot deixi de ser uno empreso en
funcionomenl

Avoluem lo presenloció globol, I'estructurc i el contingut dels Comples Anucls MESFL,

cions iincloso lc informoció revelodo, i si els compies onuols PYMESFL representen les

a
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els fets subjocents de monero que oconsegueixen expressor lo imotge fidel
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cÀR¡TAs DrocESANA DE TARRAcoNA
Comple de Resultols de PYMESTI corresponenl ols exercic¡s ocobol el 3l de desembre de 2017 i 2O16

fjùrlÍtrls .3.étg
AE¡

(Fxpressol en

Soldo olo
7Nolo 3l

tct
Llngressos de l'ocllvltol pròplo

b) Aporlocions d'usuoris

c) lngressos de promocions, polrocinodors i col.loborocions
d) Subvencions, donocions i llegols impulois o l'excedenl de I'exercici

e) Reinlegroment d'ojudes i ossignocions
Vendes ¡olhes ingressos de I'oclivitol mercqnlil
Despeses per ojudes I olkes
o) Ajudes monelòries
b) Ajudes no monelòries

lngressos de I'oclívitol
o)lngressos occessoris iollres de geslió conenl
b)Subvencions d'explotoció incorporodes ol resullol de d'exercici

de personol
despeses de I'ocliv¡tol

o)Serveis exleriors

b)Tribuls

d)Allres despeses de geslió correnl
I 0.Amorlif¿oció de I'immobilihol
l3.Deleriorqmenl i resultol per olienocions de l'immobilitzot

b)Resultols per olienocions ¡ ollres
l4.Allres resullols

A,II EXCEDENT DE I.'ACTIVITAT

I S,lngressos f¡noncers
I ó.Despeses f¡nonceres
lS.Delerioroment i resullot per olíenocions d'ínsfuments finoncers

A.2I EXCEDENT DE I.ES OPERACIONS IINANCERES

A.3I EXCEDENTES ABANS D'IMPOSTOS

I 9.lmpost sobre beneficis

A.4) VARIACIó DE PATRIMONI NET RECONEGUDA EN I'EXCEDENT DE I'EXERCICI

B) INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT AI PATRIMONI NET

l.Subvencions rebudes
2.Donocions i llegoh rebuls

c) RECTASSIHCACTONS A IEXCEDENT DE IEXERCTCT

l.Subvencions ¡ebudes
2.Donoc¡ons i llegols rebuls

D) VARIACIONS DE PATRIMONI NET PER INGRESSOS I DESPESES IMPUTAÍS DIRECTAMENT At
PATRIMONI NET

E) AJUSTAMENTS PER CANVTS DE CR|TERIS

T) AJUSTAMENTS PER ERRORS

G) VARTACTONS EN tA DOTACTó TUNDACTONA| O rONS SOCtAt

H) ATTRES VARIACTONS

t) RESULTAT TOTA|, VAR|AC|ó DEr pArRrMONr NEt EN L'EXERC|C!

9.ó

lt

2.194.289,81
30ó.000, r 9

1.0ó0.122,23

828.167,39

0,00

26.782,89
(488.2óó,3r)
(253.9 r r ,0ó)

(234.355,25)

(39s.900,48)
75.971,94
47.748,80

28.223,14

(998.034,02)
(550.599,55)
(53ó.5s9,08)

14.O4O,47)

0,00

(62.476,08)
(r 9.326,55)
(r 9.32ó,5s)

29.621,18

2.299.824,12
290.699,63

1.323.243,49

ó85.88r,00

0,00

28.949,43
(3r ô.470,t s)
(3ì ó.470,1 5)

0,00

(443.8r3,49)
93.450,0ó
49.695,33

43.754,73

(97ó.38ô,54)
(4óó.0ó8,ôr )
(436.876,17)

(27.113,02)

(2.O79,42)

(6s.r r8,97)
0,00
0,00

(r 73.933,1 4)

0.00
0,00

0.00

0,00
0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,(x)

( r 8.9ô3,78)

9.1

9.2

9.3

5

5

6

l3
9.4
9.5

I

9.7

(187.937.17r tt9.5ô7.29r

2.244,16
(780,79)

(2,22)

1.925,29
(r.32r

0,00

1.46t.15 603.51

It8ô.47ó.02'¡ rr8.9ô3.781

0,00 0,00

1186.476.02) fi8.9ô3.78)

747.823,98
411.177,19

r. r 59.00r .17

(774.22O,57')
(53.94ô,82)

r828.1 ô7,391

330.833,78

0,00

(384.893,59)

93.164,29

0,00

(147.371,54)
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Bolonç de PYMESFI. ol loncomenl dels exerclcls 2017 I 201 ó
(Expressol en euros)

D¡ocesono de
Torragona

ACTIU Nolo
Soldo ol

31t12t2017
Soldo ol

31 /12t2016
AI ACIIU NO CORRENT

I.IMMOBII.ITZAÏ INTANGIBLE

45ó.915.02 857.890.47

u.BENs DE PATRIMoNt xlsròntc
III.IMMOBII.ITZAT MAf ERIAT

l.Terrenys i conslruccions
2.lnsiol locions lècniques, i ollre immobililzor moieriol

VI.INVERSIONS TINANCERES A ITARG TERMINI
ì.lnslrumenls de polrimoni
2.Crèdìts o lercers
S.Ollres oclius finoncers

5

0,00
0,00

370.ór 8,4r
35ó.ó35,35

13.983.0ó

86.29ó,ôr
0,00

79.998,89

6.297,72

0,00
0,00

699.322,80
680.221,13

19.101 ,67

158.567,67
r 50.000,00

0,00

8.567,67

7

B) ACTIU CORRENT 1.795.126-22 1.685.966.30

0,00I.EXISTÈNCIES

l. usuAR¡s I Ar.TREs DEUToRS o¡ trcnvrmr pnòpra

III.DEUTORS COMERCIATS IATTRES COMPTES A COBRAR

V.INVERSIONS IINANCERES A CURT TERMINI

VI.PERIODITICACIONS A CURT TERMINI

vr.ErEclu I AITREs AcTrus lfeuros reurvnl¡l¡rs

7
7,8
7

23.O66,64
539.791,3ó

37.954,13
435.628,25

0,00
758.685.84

475.O95,54
33.ó46,30

439.830,47
0,00

737.393,99
TOTAT ACTIU 2.252.041.24 2.543.8s6.77
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(Expressol en euros)
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D¡ocesono de
Taîragona

Soldo ol
31/1212017

Soldo ol
31 11212016

PATRIMONI NET I PASSIU Nolo

l0

7,8

B) PASSIU NO CORRENT

7

7

3
ll

Cì PASSIU CORRENT

IUNDACIONAI

A CURT ÏERMINI

r.725.313.ó3 1.872.685.17

1.142.351.27
822.893,94
822.893,94

505.933,35
(18ó.476,O2)

582.962.36

2A7.760.37 358.821.2t

287.760,37
287.260,37

500,00

238.967.24 312.350.39

35.425,r 7

34.449,04

976,13

I 9r.532,94
191 .532,94

t.ó20.556.59
729.729,65
729.729,ô5

909.790,72
(r 8.963,78)
252.128.58

358.82r,2r
358.32r,21

500.00

4.4ó r,08
1.9ì8,il
2.542,97

285.140,47
285.140,47

II.DEUTES A TTARG IERMINI
ì.Deules omb enlilols de crèdil
3.Altres deuìes o llorg termini

LDoloció fundocionol
EXCEDENIS D'EXERCICIS ANTERIORS
EXCEDENT DE t'EXERCICI

II.DEUTES A CURT TERMINI

l.Deules omb enlilols de crèdit
3.Allres deules o curt lermini

V.CREDIÏORS COMERCIATS IATTRES COMPTES A PAGAR
2.Alìres credilors

TOTAT PATRIMONI NEI I PASSIU 2.252.041.24 2.543.8s6.77
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MEMòR|A PYME SENSE FINALITAT LUCRATTVA (en dovonl PYMESFL) DE L'EXERCICI
TANCAT AL 3I DE DESEMBRE DE 2017

l. Fundoció ifinolitot

Còritos Diocesono de Torrogono es trobo inscrito omb el no 961 en el Regislre d'Entitots
Religioses, que depèn de lo Comissió Permonent Generol d'Assumptes Religiosos del Ministeri
de Justício, identifÌcont-se omb el no de NIF R-4300214-F.

Fou erigido per Decret de I'Arquebisbe el 21 de moig de l9ó5. L'octo de constitució doto del
30 de novembre de l9ó5. Els Estotuts octuols són de doto 30 de moig de 1992.

Còritos Diocesono és I'orgonisme oficiol de l'Esglésio Cotòlico o Torrogono que té com o
missió específico el servei de promoure, orienior i coordinor I'occió coriToTivo i sociol de
l'Esglésio o lo Diòcesi.

Lo personoliloi jurídico de Còritos Diocesono estò regulodo en lo normotivo següenl:

El Decrel del Minisieri de Justício de l2 de morç de .l959, 
el quol doto -- I'enliiot de

personolitol jurídico civil.
El Decrel de lo Jerorquio Eclesiòstico de 1 7 de morç de 19ó0, lo quol doto I'entitot de
personolitot jurídico eclesiòstico.

Lo finolitot segons els Estotuts de Còritos Diocesono de Torrogono és lo següent:

. lmpulsor i ojudor lo creoció i potencioció de les Còritos Porroquiols i lnferporroquiols i

otendre especiolment lo formoció cristiono isociol dels seus membres.
o Assumir oquelles tosques de coròcter sociol que per lo sevo mogniiud o per les seves

corocterísliques d'òmbit diocesò escopen o lo possibilitol de les Còritos Porroquiols o
lnterporroquiols.

¡ Promoure i colloboror en lo formoció de lo conscièncio de Poble de Déu en ordre ol
compliment dels seus deures de coritot ijustício.

. Promoure lo comunicoció cristiono de béns dins l'òmbil diocesò.

. Vetllor perquè les Còritos Porroquiols i lnterporroquiols es preocupin fonomentolment
de lo promoció de lo persono i lo potencioció del sentit comunitori (de lo solidoritot),
jo siguidins o foro de lo Porròquio d'uno monero coordinodo omb els oltres orgonismes
postorols.

. Coordinor dins de l'òmbil diocesò les oclivitots ol servei de lo coritot. reolilzodes per
les diferents instilucions i comunilots eclesiols i col'loboror, en lo mesuro que sigui
possible iconvenient, omb els orgonismes civils d'ossistèncio iocció sociol.

. Oferir o les diferents Còritos Porroquiols i lnterporroquiols progromes concrefs de treboll
sobre els diferents comps de morginoció ioferir suport tècnic i legol.

. Denuncior situocions d'injuslício que vogin contro lo dignilot o els drets de lo persono.

. Porticipor en els esforços dels necessitots per o milloror les seves condicions de vido.
tot onunciont les exigències de I'Evongeli.

. Conjuntoment omb les Còritos Porroquiols i lnterporroquiols, onolitzor omb profunditot
lo problemòtico sociol de lo Diòcesi, fenf incidèncio especiol en els diferents comps
de morginoció, investigont les seves couses i conseqüències i promovent solucions
d'ocord omb lo dignitot de lo persono i les exigències de lo justício.

Càritos Diocesqno de Torragona

a
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¡ Revisor I'occió coritotivo i sociol de I'Esglésio porticulor i formulor objectius i priorilols,
juntoment omb les Còritos Porroquiols i lnterporroquiols.

CòriTos Diocesono de Torrogono monté personolitot jurídico pròpio otorgodo des de lo sevo
constitució, ocollido ol troctoment fiscol inclòs o lo Llei 49l2OO2 que regulo les entitots sense
ònim de lucre.

El domicilisociol de CÒrilos Diocesono de Torrogono es trobo en Plo de Polou 2 de Torrogono
No obstont, I'oficino cenlrol i odministrotivo es situo ol correr Armonyò, ló de Torrogono.

Els recursos disponibles per o lo reolitzoció dels seus fins estotutoris són obiinguts principolment
mitjonçont donocions del sector privol i subvencions d'ojuntoments i oltres orgonismes
públics.

Còritos Diocesono de Torrogono diposito els seus comptes ol Registre d'Entitots Religioses del
Ministeride Jusiício.

Les octivitots de Còritos Diocesono de Torrogono duront I'ony 20ì7 (omb indicoció del lloc)
es detollen o lo Noto l2 d'oquesto Memòrio.

Respecte o lo informoció del grup d'entitots en els terminis previstos o I'orticle 42 del Codi de
Comerç, s'ho de mencionorque I'eniiiot no 1é porticipoció en cop oltre entitot nitompoc formo
port d'un grup d'entitots.

Les següents Còritos Porroquiols i lnterporroquiols eston integrodes ols Comptes Anuols de Còritos
Diocesono de Torrogono jo que odopten el NIF de Còritos Diocesono de Torrogono:

- Còritos Interponoquiol Tonogono
- Còrilos Interponoquiol Reus

- Còrilos lnterponoquiol Volls

- Còritos Axiprestol Conco de Borberò (Montblonc)
- Còrilos Ponoquiol El Vendrell iCòrilos Axiprestol Boix Penedès
- Còrilos lnterponoquiol Solou

- Còritos Ponoquiol Segur de Colofell
- Còrilos Axiprestol Boix Comp
- Còrilos Ponoquiol St. Fructuós

- Còrilos Ponoquiol Allofullo
- Còriios Ponoquiol Puigpelol
- Còrilos Interponoquiol Polloresos, Perofort i Puigdelfí
- Còritos Ponoquiol Borges del Comp
- Còritos Ponoquiol Folset

- CòriÌos Ponoquiol St. Pere-Combrils
- Còritos Porroquiol St. Bernot Colbó-Reus
- Còritos Porroquiol Cunit
- Còritos Porroquiol Esplugo de Froncolí
- Còritos Porroquiol Montbrió del Comp
- Còritos Porroquiol Lo Selvo del Comp
- Còritos Porroquiol Riudoms

- Còritos Ponoquiol Vinyols iels Arcs

- Còritos Ponoquiol S1. Josep Obrer-Reus

- Còritos Porroquiol Alcover
- Còritos Porroquiol Lo Cononjo
- CÒritos Ponoquiol Conslonlí
- Còritos Porroquiol Puríssimo Song-Reus

- Còritos Porroquiol Vilo-seco

- Còritos Porroquiol Compclor
- Còritos Porroquiol Toneforto

- Còritos Ponoquiol S1o. Morio-Combrils

- Còritos Ponoquiol S1. Solvodor-Torrogono

- Còritos Ponoquiol Vilo+odono

- Còritos Ponoquiol Botorell
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Lo monedo funcionol omb que opero Còritos Diocesono de Torrogono és I'Euro. Per o lo
formuloció dels estols finoncers en euros s'hon seguit els criteris estoblerts ol Plo Generol
Comptoble iol Plo de Comptobililot de petites imitjones entitois sense ònim de lucre. tolicom
figuro en I'oportot 4. Normes de registre ivoloroció.

2" Bqses de presentoció dels Comptes Anuols

o) lmotge fidel

Els Comptes Anuols de I'exercici 2017 odjunts hon estot formulots per lo Comissió Permonent
o portir dels registres comptobles de I'entitot o 3l de desembre de 2017 i s'hon oplicot els
principis comptobles i criteris de voloroció recollits ol Reiol DecreI 1514/2007, pels quols
s'oprovo el Plo Generolde Comptobilitot;el ReiolDecrel l49l/2011,de24 d'octubre, pelquol
s'oproven les normes d'odoploció del Plo Generol de Comptobilitot o les entitots sense ònim
de lucre i el model de plo d'ocluoció de les entitots sense ònim de lucre i lo resto de
disposicions legols vigents en motèrio comptoble, i mostren lo imotge fidel del potrimoni, de
lo siluoció finoncero idels resultots de I'entitot.

No existeixen roons excepcionols per les que. per o mostror lo imotge fidel, no s'hogin oplicot
disposicions legols en motèrio comptoble.

Els Comptes Anuols odjunts es soimetron o I'oprovoció del Consell Diocesò, estimont-se que
seron oprovots sense cop modificoció.

Els Comptes Anuols corresponents o I'exercici 201ó els vo oprovor el Consell Diocesò omb
doto l0 de juny de 2017 .

ElMorc Normotiu d'informoció finoncero oplicot és elsegüent:

. Estotuts de I'entitol.
o Codide Comerç.
. Plo Generol de Comptobilitot, Reiol Decret 1.51412007 de ló de novembre.
o Reiol Decret 3736/2013, de 26 de morç, pel quol s'oprovo el Plo de Comptobilitot de

petites imitjones entitots sense ònim de lucre (PYMESFL).

b) Principis complobles no obligotoris oplicols

No s'hon oplicot principis comptobles no obligotoris. Addicionolmenl,lo Comissió Permonent ho
formulot oquests Comptes Anuols, tenint en consideroció lo totolitoi dels principis i normes
comptobles d'oplicoció obligotòrio que tenen un efecte significotiu. No exisfeix cop principi
comptoble que essent obligotori. hogi deixot d'oplicor-se.

c) Aspecles crílics de lo voloroció ieslimoció de lo incerteso

L'entitot ho eloborof els seus Comples Anuols oplicont el "principid'empreso en funcionoment",
sense que existeixi cop tipus de risc importonT que pot suposor convis significotius en el volor dels
octius o possius en I'exercicisegüent.

Lo preporoció dels Comples Anuols requereix que lo Comissió Permonent reolitzi eslimocions
comptobles rellevonts, judicis i hipòtesis que podrien ofector o les polítiques compiobles
odoptodes io I'import dels octius, possius, ingressos. despeses idelolls inTerrelocionots enlre ells.
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Les estimocions i les hipòtesis reolitzodes es bosen, entre d'oltres, en lo experièncio històrico i

d'oltres fets roonobles, tenint en compte les circumstòncies o doio de toncoment, el resultot dels
quols represenio lo bose de judicisobre el volor compioble dels octius i possius no determinobles
d'uno quoniio de formo immedioto. Els resultots reols podrien monifestor-se de formo diferent o
I'estimodo. Aquestes estimocions i judicis s'ovoluen contínuoment.

Algunes estimocions comptobles es consideren significotives si lo sevo noturoleso i supòsits són
moleriols isil'impocte sobre lo posició finoncero o elrendiment operotiu és moteriol.

Encoro que oquesies estimocions von ser reolitzodes per port de lo Comissió Permonent de
I'eniitot omb lo millor informoció disponible ol loncoment de codo exercici, oplicont lo sevo
millor estimoció i coneixemeni del mercot, és possible que eventuols esdeveniments futurs
obliguin o I'entitot o modificor{es en els exercicis següents. D'ocord omb lo legisloció vigent es
reconeixeron prospectivoment els efectes delconvid'estimoció olcompte de resultots.

Es delollen o continuoció les principols estimocions ijudicis reolitzofs per I'entiiot:

o Vido útildels octius moteriols (Notes 4V 5).
. Deterioroment de soldos de comptes o cobror i octius finoncers (Nolo 4 y 7)
. Estimoció de les contingències iprovisions.

d) Comporoció de lo informoció

Es presenten, o efectes comporotius, omb codo uno de les portides del Bolonç de Situoció, el
Compte de Resultots i lo Memòrio dels Comptes Anuols del present exercici, les corresponenTs o
I'exercici 201ó. Ambdues portides són comporobles.

L'entitot no estò obligodo legolment o ouditor els Comptes Anuols de I'exercici 2017 per no
complir els límits estoblerts duront dos exercicis consecutius. L'entitot tompoc vo estor soimeso
o oudilorio obligotòrio dels seus Comptes Anuols o I'exercicionterior.

e) Elements recollils en vòries porlides

No es presenten elements potrimoniols registrots en dues o més portides del Bolonç de
Situoció.

f) Agrupoció de porÌides

Els Comptes Anuols no tenen cop portido que hogi estoi objecte d'ogrupoció ol Bolonç de
Situoció o olCompte de Resultots.

g) Convis en crileris comptobles

Duront I'exercici 2017 no s'hon produìT convis significotius de criteris comptobles respecte dels
de I'ony onterior.

h) Correcció d'errors

Els Comptes Anuols de I'exercici 2017 inclouen ojustoments reolitzots com o conseqüèncio
d'errors detectots en oquest exercicicom o exercicis onleriors.
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Detoll d'qiuslomenls reolit¡ols o I'exercici 2017

Reclqssificoció de "Remonent" o "Subvencions, donocions illegots" omb lo finqlitot
de regislror l'import de lo donoció îguol ol volor net comptoble de l'immobililtzot
donot lNoÌo l0l

(411.177,19],

Altres oiustoments de soldos d'errors d'exercicis onteriors lNoto l0ì 26.283,60
t384.893.59tTOTAT APTICACIO

Eldetoll d'errors ojustots és elsegüent:

Com o conseqüèncio dels ojustomenls onteriors el potrimoni nei ho disminuil en un import de
26.283,60 euros.

No s'ho pogut oplicor lo refrooctivitot de lo reclossificoció reolitzodo per no disposor de lo
informoció necessòrio per poder fer-ho. L'error s'ho corregit ol 3l de desembre de 2017.

i) lmportònciq relolivq

Al determinor lo informoció o desglossor en lo present memòrio sobre les diferents portides dels
estots finoncers o oltres ossumples, I'entiiot, d'ocord omb el Morc Concepluol del Plo Generol
de Comptobilitot, ho tingut en compte lo importòncio relotivo en reloció omb els Comptes
Anuols dels exercicis de 2017 i2016.

3. Excedenl de I'exercici

Lo proposto d'oplicoció dels resultots de I'exercici 2017 formulodo pel Orgon de Govern és lo
següent:

L'oplicoció dels resultots de l'exercici20ló formulodo per lo Comissió Permonent ioprovodo
pel Consell Diocesò omb doto 10 de juny de 201 7 vo ser lo següeni:

API.ICACIÓ DEI RESUITAI

BASE DE REPARTIMENT

-186.47 6.O2Excedenl (neqotiuì de I'exercici
-'t86.476.O2TOTAT BASE DE REPARTIMENT

APr.rcAcrÓ
A excedents neootius d'exercicis onteriors -186.476.O2

-186.476.02rotet epucrcró

DEt RESUTTATAPilCACTC

BASE DE REPARTIMENT

Excedeni lneootiul de I'exercici -18.963,78
-18.963.78TOTAT BASE DE REPARTIMENT

APUCACTÓ
-18.963.78A excedents neqoÌius d'exercicis onleriors
-18.963.78TOTAT APTICACIO
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4. Normes de registre ivoloroció

Seguidoment es desenvolupen les normes de registre ivoloroció oplicodes en lo formuloció dels
Comptes Anuols:

o) lmmobilitzot moleriql

Cost

Els béns que formen porl de I'immobilitzol moterioles voloren pelseu cost. el preu d'odquisició o
el cost de producció, que inclou, o més de I'impori focturot després de deduir quolsevol
descompte o reboixo en el preu, toles les despeses oddicionols idirectomeni relocionodes que
es produeixen fins lo sevo posodo en funcionoment, com les despeses d'explonoció i

enderrocoment, tronsport, osseguronces, instol'loció, muniotge i olfres similors. L'entitot inclou
en el cost de I'immobililzot moteriol que necessito un període de temps superior o un ony per o
estor en condicions d'ús, explotoció o vendo, les despeses finonceres relocionodes omb el
finonçomenl específic o genèric, directoment otribu'rble o I'odquisició, construcció o producció.

Formo porl,Iombé, delvolor de I'immobilitzot moteriol, l'estimoció inicioldel volor octuol de les
obligocions ossumides derivodes del desmontelloment o retirodo id'oltres ossociodes o I'octiu,
tols com costos de rehobiliioció, quon oquesles obligocions donin lloc olregistre de provisions.

Actuolment, I'entitot no té compromisos de desmontelloment, retirodo o rehobilitoció pels seus
béns d'ocliu. Per oquesto roó, no s'hon comptobilitzot en els oclius, volors per o lo coberturo
d'oquesl iipus d'obligocions de futur.

Únicoment, s'inclouen els impostos indirecles que groven els elements de I'immobilitzot moteriol
en cos de no ser recuperobles directomeni de lo Hisendo Público.

Les despeses reolitzodes duront I'exercici omb motiu de les obres i irebolls efectuots per
I'entitot, es correguen en els comptes de despeses que corresponen. Els coslos d'omplioció
o milloro que donen lloc o un ougment de lo copocitot productivo o o uno prolongoció de
lo vido útil dels béns, són incorporots o I'octiu com o mojor volor del moteix.

Els comptes de I'immobililzot moteriol en curs, es correguen per I'import d'oquestes despeses,
omb obonoment o lo portido d'ingressos que recull els trebolls reolitzols per l'entitot per o sí
mofeixo.

Lo Comissió Permonent de I'entitot considero que el volor comptoble dels octius no supero el
volor recuperoble dels moteixos.

Es registro lo pèrduo per deterioroment delvolor d'un elemenl de I'immobilitzot moteriolquon el
seu volor net comptoble superi el seu import recuperoble, entenent-se oquesl com el mojor
import entre elseu volor roonoble menys els costos de vendo ielseu volor en ús.

Amortitzoció

Amb posterioritot ol seu reconeixement iniciol, els elements de I'immobilitzot moteriol es
volororon pel seu preu d'odquisició o cost de producció menys I'omortitzoció ocumulodo i,
en el seu cos, I'imporf ocumulot de les correccions volorotives per deterioroment
reconegudes.

L'omortitzoció comenÇo quon els octius eston preporois per o l'ús per ol quol von ser
projectois (eslon disponibles per o lo sevo posodo en funcionoment).
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L'omortitzoció es colculo, oplicont el mètode lineol, sobre el cost d'odquisició dels octius
menys el seu volor residuol (estimot nul); entenent-se que els terrenys sobre els quols s'ossenten
els edificis i oltres construccions tenen uno vido útil indefinido i que, per tont, no són objecte
d'omortitzoció.

Les omortitzocions s'hon estoblert de monero sistemòtico i rocionol en funció de lo vido úlil
dels bens i del seu volor residuol, tenint en compte lo deprecioció que normolment sofreixen
pel seu funcionoment, ús i goudi, sense perjudici de consideror tombé I'obsolescèncio
tècnico o comerciolque podrò ofector-los.

Les dotocions onuols en concepte d'omortitzoció dels octius moteriols es reolitzen omb
conlroportido en el compte de resullots i, bòsicoment, equivolen ols perceniotges
d'omortitzoció determinots en funció dels onys de vido útilestimodo. com o terme mitjò, dels
diferents elements.

Els percentotges d'omortitzoció oplicots i els onys de vido úiil tont per I'exercici20l7 com per
o I'exercici 201ó són els següents:

Anys de
vida rílil eslimodoT¡pus d'element Percentotge

d'omorlikoció
CONSTRUCCIONS 20 ¡ 50 onvs
INSTAL.LACIoNS TÈCNIoUËs 10 onys 10%
MAOUINARIA I onvs 107

I O õnvsMOBILIARI 10%
EOUIPS PROC. INFORMACIO 4 onvs
ELEMENTS DË TRANSPORT \ó%

Els volors residuols i les vides útils s'hon revisot o lo doto del loncoment dels Comptes Anuols.

Deterioroment del volor de I'immobilitzol moteriol

Al 3l de desembre de 2017, I'entitot ho revisot els imports en llibres dels seus octius moteriols
per o determinor I'existèncio d'indicis sobre si oquests octius hon sofert uno pèrduo per
deterioroment de volor. No existeixen indicis de pèrduo per deterioroment de volor ol
loncoment de I'exercici2017. L'import recuperoble dels octius és superior ols imports en llibres.

Els octius moteriols es donen de boixo en el moment de lo sevo olienoció o quon es disposo
d'ells, inclús quon es cedeixen en orrendoment finoncer, o quon quedin permonentment
retirots d'ús i no s'espero obtenir beneficis econòmics fulurs per lo sevo olienoció, cessió o
obondonoment. Lo diferèncio entre I'import de lo vendo i el seu volor en llibres es reconeix
en el Compte de Resultofs del període en el que es produeix lo boixo de I'octiu.

b) Arrendoments Operolius

En les operocions d'orrendoments operotius,lo propietot del bé orrendol i, substonciolment, tots
els riscos iovonloiges que recouen sobre el bé, romonen sobre I'orrendodor.

Quon I'entitot octuo com o orrendodoro, els ingressos de I'orrendoment operotiu s'imputen
segons el principi de meritoció ol Compte de Resullots en funció dels ocords i lo durodo del
controcie. Els costos directes dels controcles s'inclouen com o mojor volor de I'octiu orrendot i

es reconeix com o despeso duront lo durodo delcontrocte.

c) lnstruments Finoncers

L'entiiot ho registrot en elcopítold'instruments finoncers, oquells confroctes que donen lloc o un
octiu finoncer o uno entitot i. simultònioment, o un possiu finoncer o o un instrumenf de pofrimoni
d'uno oltro entitot. Es consideren, per tont instruments finoncers, els següenis:
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Actius finoncers

Efectiu iolTres octius hquids equivolents.
Crèdits per operocions comerciols: clients ideudors voris.
Crèdits o lercers: tols com els préstecs i crèdils finoncers concedits, inclosos els
ocosionols de lo vendo d'ocfius no corrents.
Alires octius finoncers: lols com dipòsits en entitots de crèdii, bestretes i crèdits ol
personol. fionces i dipòsits constituils.

En oquesto cotegorio s'hon inclòs els oclius que s'hon originot en lo vendo de béns iprestoció
de serveis per operocions de tròfic de l'entitot. Tombé s'hon inclòs els octius finoncers que no
s'hon originot en les operocions de tròfic de I'entitol i que no sent instruments de potrimoni ni
derivots, presenten uns cobroments de quontio determinodo o determinoble.

Aquests octius finoncers s'hon volorot pel seu volor roonoble, que no és ollro coso que, el preu
de lo tronsocció, és o dir, el volor roonoble de lo controprestoció més tots els costos que I'hon
estot directoment otribu'ibles.

Posteriorment, oquests oclius s'hon volorot pel seu cost omortitzot, impuioni en el compte de
Resultots els interessos reportots, oplicont el mètode de I'interès efectiu.

Per cost omortitzot s'entén el cost d'odquisició d'un octiu o possiu finoncer menys els
reemborsoments de principol i corregit (en més o menys quonlio, segons sigui el cos) per lo
port imputodo sistemòiicoment o resultots de lo diferèncio entre el cost iniciol i el
corresponenf volor de reemborsomenl ol venciment.

En el cos dels octius finoncers, el cosi omoriitzot inclou, o més, les correccions ol seu volor
motivodes pel delerioroment que hogin experimentot.

El tipus d'inlerès efectiu és el tipus d'octuolitzoció que iguolo exoctoment el volor d'un
instrument finoncer o lo totolitot dels seus fluxos d'efectiu estimots per tots els conceptes,ol
llorg de lo sevo vido romonenT.

Els dipòsits i fionces es reconeixen per I'imporl desemborsot per tol de fer front ols compromisos
controctuols.

Es reconeixen en el resultot del període les dotocions i retrocessions de provisions per
deterioroment del volor dels octius finoncers per diferèncio enfre el volor en llibres i el volor
octuol dels fluxos d'efectiu recuperobles.

Possius finoncers

. Dèbits per operocions comerciols: prove'rdors icreditors voris.

. Deutes omb entitois de crèdit.

. Alfres possius finoncers: deules omb tercers. tols com els préstecs icrèdils finoncers rebuls de
persones o empreses que no són entitots de crèdit. inclosos els ocosionots en lo compro
d'octius no corrents ifionces idipòsiis rebuts.

Els préstecs, obligocions i similors es regislren iniciolment per I'imporl rebut, net dels costos
incorreguts en lo tronsocció. Les despeses finonceres, incloses les primes que es poguen en lo
liquidoció o el reemborsoment i els costos de tronsocció, es comptobilitzen en el Compte de
Resultots segons el criteridelvenciment utilitzont el mètode de I' inlerès efectiu.

L'import vençut ino liquidot es sumo o I'import en llibres de I'instrument en lo mesuro en què no
es liquiden en el període en que es produeixen.

a

a

a

a
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Els comptes o pogor es registren iniciolment ol seu cosi de mercot i posteriorment són volorots ol
cost omortitzot utilitzoni elmètode de lo toxo d'interès efectiu.

Els possius fínoncers i els instrumenis de pofrimoni es clossifiquen conforme ol contingut dels
ocords controctuols poctofs itenint en compte elfons econòmic.

lnversions finoncers o llorçl termini

Préstecs i comptes per cobror: es registren pel seu cost omortitzot. corresponent o I'efectiu
enÌregot, menys les devolucions del principol efectuodes, més els interessos vençuts no cobrots
en el cos dels préstecs, iol volor ociuol de lo controprestoció reolitzodo en el cos dels comptes
per cobror. L'entitot registro les corresponents provisions per lo diferèncio existent entre I'import
o recuperor dels comples per cobror i el volor en llibres pels quols eston registrots.

Efectiu ioltres mitions liquids equivolents

En oquesi epþrof del Bolonç de situoció odjunt es registro I'efecliu en coixo i boncs, dipòsils o
lo visto ioltres inversions o curt terminid'olto liquiditot que són ròpidoment reolilzobles en coixo i

que no tenen risc de convis en elseu volor.

Correccions volorotives per deterioroment

Al toncoment de I'exercici, s'hon efectuot les correccions volorotives necessòries per
I'existèncio d'evidèncio objectivo que el volor en llibres d'uno inversió no és recuperoble.

L'import d'oquesto correcció és lo diferèncio entre el volor en llibres de I'octiu finoncer i

l'import recuperoble. S'entén per imporl recuperoble com el mojor import entre el seu volor
roonoble menys els costos de vendo i el volor ocluol dels fluxos d'efectiu futurs derivots de lo
inversió.

Les correccions volorotives per delerioroment, isi s'escou, lo sevo reversió s'hon registrot com
uno despeso o un ingrés respeciívoment en el compte de Resultots. Lo reversió té el límit del
volor en llibres de I'octiu finoncer.

En porticulor, olfinolde I'exercicies comprovo I'exisfèncio d'evidèncio objectivo que elvolor
d'un crèdit (o d'un grup de crèdits omb similors corocterístiques de risc volorots
collectivoment) s'ho deteriorot com o conseqüèncio d'un o més esdevenimenls que hon
ocorregut després delseu reconeixement iniciolique hon ocosionot uno reducció o un retord
en els fluxos d'efectiu que s'hovio estimot rebre en el futur i que pot estor motivot per
insolvèncio del deutor.

Lo pèrduo per deterioroment serò lo diferèncio entre el seu volor en llibres i el volor ocTuol dels
fluxos d'efectiu futurs que s'ho esfimot que es rebron, descomptontlos ol tipus d'interès
efectiu colculot en el moment delseu reconeixement iniciol.

Dèbits iportides o oogor

En oquesto cotegorio s'hon inclòs els possius finoncers que s'hon originot en lo compro de
béns iserveis per operocions de tròfic de I'enlitot ioquells que no sent instruments derivots, no
tenen un origen comerciol.

lniciolment, oquests possius finoncers s'hon registroi pel seu volor roonoble que és el preu de
lo tronsocció més tots oquells costos que hon estot direclomenl otribuibles.
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Posteriorment, s'hon volorot pel seu cost omortitzot. Els interessos reportois s'hon
comptobilitzot en el compte de Resultots, oplicont el mètode d'interès efectiu.

Els dèbits per operocions comerciols omb vencimenl no superior o un ony i que no tenen un
tipus d'interès controctuol, oixí com els desemborsoments exigits per tercers sobre
porticipocions. el pogoment de les quols s'espero que sigui en el curt lermini, s'hon voloroi
pel seu volor nominol.

Els préstecs i descoberts boncoris que reporten interessos es registren per I'import rebuT. net de
costos directes d'emissió. Les despeses finonceres, incloses les primes pogodores en lo
liquidoció o el reemborsoment i els costos directes d'emissió, es comptobilitzen segons el criteri
del vencimeni en el comple de resultots utilitzont el mètode de I'interès efectiu i s'ofegeixen
o l'import en llibres de I'instrument en lo mesuro que no es liquiden en el període que es
reporten.

Els préstecs es clossifiquen com corrents tret que I'entitot lingui el dret incondicionol per o
ojornor lo concelloció del possiu duront, com o mínim, els dotze mesos següents o lo doto
del bolonç.

Els creditors comerciols no reporlen explícitoment interessos i es registren pel seu volor nominol.

c) Existències

Les exisTències es voloren ol seu cost d'odquisició. Les beslretes o provei'dors de
subministroments futurs d'existències es voloren pel seu cost.

En el cos de que el volor net de reolitzoció de les exislències resulti inferior ol seu preu
d'odquisició, s'efectuen les correccions volorolives oportunes (reconeixemenl com uno
despeso en el compte de resultots). ,

d) lmpost sobre Beneficis

Lo despeso per impost sobre els beneficis ve determinodo per I'impost o pogor respecte ol
resultot fiscol d'un exercici, uno vegodo considerodes les voriocions duront oquest exercici
derivodes de les diferències temporols, dels crèdils per deduccions i bonificocions i, en elseu
cos, de boses imposobles negotives.

Lo despeso per imposi sobre els beneficis es reconeix en el Compte de Resultots, excepte
quon lo tronsocció es registro directoment en el poirimoni net. En oquest cos, I'impost sobre
beneficis tombé es regisfro omb controportido en el pofrimoninet de I'entitot.

Lo despeso per impost sobre beneficis de I'exercici es colculo mitjonçont lo sumo de I'impost
corrent que resulto de I'oplicoció del tipus de grovomen sobre lo bose imposoble de
I'exercici, després d'oplicor les deduccions que fiscolmenl són odmissibles, més lo vorioció
dels octius i possius per impostos onticipots / diferits icrèdits fiscols, tont per boses imposobles
negotives com per deduccions.

Es consideren octius i possius per impostos corrents oquests impostos que es preveuen
recuperobles o que s'hon de pogor. respectivoment, en un terminique no excedeixiols dotze
mesos des de lo doto delseu regislre.
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D'ocord omb lo llei 49 /2002 de 23 de desembre, de règim fiscol de les enlitot sense ònim de
lucre iomb el Reiol Decre| 1270/2003 de desenvolupoment posterior, o lo quol d'ocord omb
el conveni existent entre I'entitot il'Esiol Esponyol ho de regir-se pel còlcul de I'lmpost de
societots, les entitois que compleixin els requisifs exigits per oquesto Llei, esloron exemptes de
I'lmpost sobre Societots per les rendes derivodes dels ingressos obtinguts sense
controprestoció, les procedents del potrimoni mobiliori i immobiliori de I'entitot, com els

dividends, inieressos, cònons i orrendoments, les derivodes d'odquisicions o de lronsmissions
de bens o drets, les obtingudes en I'exercicide les explotocions econòmiques exemptes i les
que d'ocord omb lo normotivo tributòrio hon de ser otribu'tdes o imputodes o les entilols sense
ònim de lucre.

Els requisits exigits per lo mencionodo Llei són els següents

Perseguir finolitots d'interès generol de coròcter sociol, cívic, culturol. esportiu, de
promoció del voluntoriot sociol, etc.
Destinor o lo reolitzoció d'oquestes finolitots, ol menys, el70% de les rendes neies i

olires ingressos que obtenen per quolsevol concepte. deduìls en el seu cos, els
impostos corresponents ols moleixos, en el termini de quotre onys o portir del moment
de lo sevo obtenció.
Que I'octivilot reolitzodo no consisteix en el desenvolupoment d'explotocions
econòmiques olienes ol seu objecte o finolitot estotutòrio. Consideront complerT
oquest requisit si l'import net de lo xifro de negocis de I'exercici corresponent ol
conjunt de les explotocions econòmiques no exemptes olienes ol seu objecte o
finolitoi estotutòrio no excedeix del 40% dels ingressos totols de I'entitot, sempre que
el desenvolupoment d'oquestes exploïocions econòmiques no exemptes no vulneri
les normes regulodores de defenso de lo competèncio en reloció omb empreses que
reoliizen lo mofeixo octivitot.
Que els ossociots, representonts eslotutoris, membres de lo Comissió Permonent iels
seus cònjuges o porents fins el quort grou no siguin els destinotoris principols de les

octivitots que es reolitzen per les entitols, ni es beneficien de condicions especiols per
o utiliizor els seus serveis.
Retre comptes onuols segons lo legisloció específico i en obsèncio de previsió legol,
retre comptes dovont I'orgonisme públic encorregot del registre corresponent.
Aplicor el seu potrimoni, en cos de dissolució, o lo reolitzoció dels fins d'interès generol
onòlegs ols de lo sevo ociivitot, d'ocord omb I'estoblert en els estotuts de I'enlitot.
Que els cÒrrecs dels òrgons de govern no eston retribur'ts, podenl ser reemborsots per
les despeses degudoment justificodes incorregudes en I'exercici de lo sevo funció.
Que compleixen les obligocions comptobles previstes en les normes per les quols es
regeixen.
Que eloboren onuolment uno memòrio econòmico.

Còritos Diocesono de Torrogono compleix omb oquests requisits onteriors i per tonl estÒ
exempto de I'lmpost sobre Societots per o les rendes detollodes onleriorment.

e) lngressos idespeses

Els ingressos idespeses s'imputen en funció del principide lo sevo meritoció, és o dir, quon es
produeix el corrent reol de béns i serveis que els moteixos represenlen, omb independèncio
del moment que es produeix el corrent monetori o finoncer derivot d'oquests. Concretoment,
els ingressos es colculen ol volor roonoble de lo coniroprestoció o rebre. i representen els

imports o cobror pels béns lliurois iels serveis prestols en el morc ordinoride I'octivilot, deduìts
els descomptes i impostos.

a

a
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No obstont, I'entitot únicomenf comptobilitzo els beneficis reolitzots o lo dolo de toncoment
de I'exercici, tol que els riscs i els pèrdues previsibles, encoro que senl eventuols, es

comptobilitzen ton oviot com es coneixen.

Els ingressos per o lo vendo de béns o serveis es reconeixen pel volor roonoble de lo
controportido rebudo o o rebre derivodo dels moteixos. Els descomptes per pogoment
immediot, per volum o oltres tipus de descomptes, oixí com els interessos incorporots ol
nominol dels crèdits, es registren com o uno minoritot dels moTeixos. No obstont, I'enlitot inclou
els inleressos incorporots ols crèdits comerciols omb venciment no superior o un ony que no
tenen un tipus d' interès confroctuol, quon I'efecte de no octuolitzor els fluxos d'efectiu no és

significotiu.

Les bestretes o compte de vendes fulures figuren volorodes pelseu volor rebui.

Elreconeixement d'un ingrés en el Comple de Resultots ien I'Estot de Convis en el Potrimoni
Net ho complert omb els tres requisits segÜents:

. El seu import s'ho pogut estimor de monero fioble.

. És proboble que s'obtinguin els beneficis econòmics ossociots omb I'operoció.

. Lo informoció és verificoble ies presento de formo fidel.

f) Provisions i Conlingències

L'entitot diferencio enlre provisions i possius confingents. Les primeres són soldos creditors que
cobreixen obligocions presents o lo doto del Bolonç sorgides com o conseqÜèncio de
successos possots dels que poden derivor-se perjudicis potrimoniols per o I'entitot, que es

consideren probobles en quon o lo sevo ocurrèncio, concrets en quon o lo sevo noluroleso
però indeterminots en quonl olseu import i/o moment de concel{oció, mentre que els segons
són obligocions possibles sorgides com o conseqüèncio de esdeveniments possots, lo
moteriolitzoció dels quols estò condicionodo o que ocorri, o no, un o més esdeveniments
fulurs independents de lo voluntot de I'entitot.

De les obligocions poden sorgir els ospectes següenls:

. Uno disposició legolo controctuol.

. Uno obligoció implícito o tòcito. el noixemenl de lo quol se sifuo en uno expectotivo
vòlido creodo per I'entitot dovont de tercers respecte de I'ossumpció de certs tipus de
responsobilitots. Diles expectoiives es creen quont s'occepten pÚblicoment
responsobilitots, es deriven de comportoments possots o de políliques empresoriols de
domini públic.

. L'evolució pròcticoment seguro de lo reguloció en delerminots ospectes, en porticulor,
projectes denormotives dels quols I'entitot no podrò sostreure's.

Els Comptes Anuols de I'entitot recullen totes les provisions significotives respecte de les quols
s'estimo que lo probobilitot de que s'ho d'otendre I'obligocié és mojor que del conlrori. Els

possius contingents no es reconeixen en els Compies Anuols, sinó que s'informo sobre els

moteixos en comptes d'ordre.

Les provisions, que es quontifiquen tenint en consideroció lo mojor informoció disponible sobre
les conseqüències del succés que provoco lo sevo couso isón re-estimodes omb ocosió de
codo toncoment comptoble, s'ulililzen per o ofrontor les obligocions específiques per o les

quols von ser originolment reconegudes; procedint o lo sevo reversió, totol o porciol, quon
oquestes obligocions deixen d'existir o disminueixen.

o
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Al toncoment de I'exercici no es trobovo en curs cop procediment judiciol i/o reclomoció
interposodo contro I'entilot omb origen en el desenvolupoment hobituolde lo sevo octivitot.

Els possius contingents no es reconeixen en els Comptes Anuols, sinó que s'informo o lo
memòrìo en el benentès que no siguin considerots com o remots.

g) Elemenls potrimoniols de noluroleso mediombientol

Lo Comissió Permonent confirmo que I'entiÌot, per lo sevo octivitot, no té responsobilitots,
despeses, octius, ni provisions i contingències de noturoleso mediombientol que podrien ser
significotius en reloció omb el potrimoni,lo situoció finoncero iels resultots del moteìx.

h) Despeses de personol, en porticulor els compromisos per o pensions

Les despeses de personol inclouen tots els hovers i les obligocions d'ordre sociol obligotòries o
voluntòries reporiodes o codo moment, reconeixent les obligocions per pogues extres,
voconces o hovers voriobles i les seves despeses ossociodes.

Excepte en el cos de couso jusiificodo, les Socielots eston obligodes o indemnitzor ols seus

empleots quon cessin en els seus serveis.

Dovont de I'obsèncio de quolsevol necessitot previsible de finoliizoció onormol del lreboll i

donot que no reben indemnitzocions oquells empleots que es jubilin o cessin voluntòrioment
en els seus serveis, els pogoments per indemnitzocions, quon sorgeixen, es correguen o
despeses en el moment en el quol es pren lo decisió d'efectuor I'ocomiodoment.

Al 3l de desembre de 201l no exisleixen compromisos per o pensions ni prestocions o llorg
termini.

i) Subvencions, Donocions i Uegots rebuts

Les subvencions, donocions i llegots no reintegrobles es voloren per I'import concedit i es

reconeixen iniciolment com o ingressos directomenÌ imputots ol potrimoni net i s'impufen o
resultots en proporció o lo deprecioció experimentodo duront el període pels ociius finonçots
per oquestes subvencions, excepte quon es troclo d'octius no depreciobles en cos pel quol
s'imputoron ol resultot de I'exercici en que es produeix I'olienoció o boixo en inventori dels
moteixos.

Les subvencions rebudes corresponen o orgonismes públics nocionols, outonòmics i

municipols, concedides pel desenvolupoment de diferents progromes de coròcter sociol i de
cooperoció.

Quon les subvencions es concedeixen per o finonçor despeses específiques s'impuloron com o
ingressos en I'exercicien elquol es meriten les despeses que eston finonçont.

Les subvencions, donocions i llegois que tinguin coròcter de reintegrobles es regislren com
possius de I'entitot fins que odquireixen lo condició de no reintegrobles.

Lo imputoció o resultots de les subvencions, donocions i llegofs que tenen el coròcier de no
reintegrobles s'efectuorò otenent o lo sevo finolitot.

o
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A efectes de lo sevo impuloció en el compte de resultots, s'ho de diferencior enire les següents
tipus de subvencions, donocions illegots:

o) Quon es concedeixen per o finonçor despeses específiques. S'imputoron o ingressos en
I'exercici que es concedeixen, excepte si finoncen o despeses d'exercicis futurs. En

oquest cos s'imputoron o ingressos d'oquests exercicis.

b) Quon es concedeixen per o odquirir octius de I'immobilitzot moteriol o inversions
immobiliòries o concel.lor possius, s'imputen com o ingressos de I'exercicien proporció o
lo dotoció o lo omortitzoció efectuodo en oquest període dels elements o, en elseu cos,
quon es produeix lo sevo olienoció, correcció volorotivo per deteriorqment o boixo en el
bolonç. Per o uno concel.loció de deules: s'imputoron com o ingressos de I'exercici en
el quol es produeix oqueslo concel{oció.

c) Els imports monetoris que es reben sense ossignoció o uno finolitol específico s'imputoron
com o ingressos de I'exercici en elquoles reconeixen.

Donotius condicionots

Corresponen bòsicoment ols donotius rebuts de porliculors, empreses i orgonismes per o
componyes específiques. Aquests donotius es registren ol momenl de cobroment en I'epígrof
de Tresorerio, tenint com o controportido els deutes tronsformobles en subvencions, otès que
es consideren reintegrobles en lo mesuro que no es hogin executot les despeses de les
octivitois o les quols eston destinots.

Lleqois i herències condicionots

Corresponen o llegots i herències de porticulors. ossignots o progromes, projectes o oclivitots
específiques.

Es registren ol moment de lo sevo recepció o I'epígrof o I'octiu del bolonç d'ocord omb lo
noturo del bé rebut (immobilitzot, instrumenls finoncers o Tresorerio) omb controportido ols
deutes tronsformobles en subvencions, donot que es considerin reintegrobles en lo mesuro en
que no s'hogin destinot ols finolitots previstes.

A mesuro que compleixin oquestes finolilols es comptobilitzen o I'epígrof de "subvencions,
donocions i llegots". Lo imputoció ols "lngressos per I'octivitot pròpio" del Compte de Resultots
s'efectuo otenent o lo sevo finoliiot (compliment de projectes), de monero que es compleix
I'existèncio de correloció entre ingressos idespeses.

Donotius, lleqois i herències no condicionots

Corresponen o donotius. llegots i herències rebuts de porticulors no ossignots o cop finolilot o
progromo específic.

Es registren en el moment de lo sevo recepció o I'octiu del bolonç (immobilitzot, instruments
finoncers o Tresorerio) omb controportido o I'epígrof "lngressos per I'octivitot pròpio" del
compte de resultots quon es troclo de donotius io I'epígrof "Subvencions, donocions illegots"
del potrimoni net quon oquests donotius, llegots i herències corresponen o immobililzot o
instrumenfs finoncers, fins o lo sevo vendo o de I'oplicoció o lo sevo finolitot determinodo.
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Col{oborocions de tercers sense controprestoció

Les col.loborocions de tercers en espècie es voloren o volor roonoble, en bose ols convenis
formots omb els moteixos i s'imputen o resultots com o donotius en espècie, tenint com o
controportido els comptes de despeses corresponents.

l) Fusions entre entilols no lucrotives

L'entitot no ho reolitzot cop fusió en els exercicis 2016i2017

m) Negocis conjunls

L'entitot no ho tingut negocis conjunts en els exercicis 2016i2017

l) Criteris emprols en lronsoccions entre ports vinculodes

Les operocions entre ports vinculodes, omb independèncio del grou de vinculoció, es
comptobililzen d'ocord omb les normes generols. Els elements objecte de les ironsoccions
que es reolitzen es comptobilitzoron en el moment iniciol pel seu volor roonoble.

Lo voloroció posterior es reolitzo d'ocord omb el previst o les normes porticulors pels comptes
que corresponen.

Aquesto normo de voloroció ofecto o les ports vinculodes que s'expliciten o lo Normo de registre
ivoloroció 

,l3" 
del Plo Generolde Comptobilitot. En oquest senlil:

S'entén que uno empreso o entitof formo port d'un grup quon ombdues estiguin vinculodes per
uno reloció de control, directo o indirecto, onòlogo ol previst o I'orticle 42 del Codi de Comerç
pels grups de societots/entitols o quon les empreses/entitots estiguin per quolsevol medi per uno
o vòries persones físiques o jurídiques, que ociu'rh conjuntoment o estiguin soto direcció único per
ocords i clòusules estotutòries.

S'entén que uno empreso/entitot és ossociodo quon, sense que es lroctid'uno empreso/entitot
del grup en el sentit ossenyolot, I'empreso/entitot o les persones físiques dominonts, exerceixen
sobre oquesto empreso/entitot ossociodo uno influèncio significotivo, tol com es desenvolupo
detingudoment o lo citodo Normo de registre i voloroció I3o.

Uno port es considero vinculodo o uno oltro quon uno d'elles exerceix o té lo possibilitot d'exercir
directe o indirectomeni o en virtut de poctes o ocords entre occionistes o portícips, el confrol
sobre oltre o uno influèncio significotivo en lo preso de decisions finonceres i d'explotoció de
I'oltro, tolcom es delollo detingudoment en lo Normo de registre ivoloroció l5o.
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5. lmmobililzol moleriol

Les portides que componen I'immobiliizot moteriol de I'eniitot, oixí com el moviment de
codoscuno d'oquestes portides duront I'exercici 2017, es pot observor ol quodre següent:

sAr.Do At
31 /12tI6 ATÏES BAIXES TRASPASSOS

sAtDo At
3't 112/17Exercici 2017

cosT
Terrenvs i bens nolurols 0,00 0,00 0,00 93.842,81 93.842,81

I.t90.II8.00 193.842.811Construccions 1.658.737,01 0,00 37 4.77 6,20
84.279.72 0.00 0.00 0.00 84.279.72lnstol {ocions lècniques

Moquinòrio 2.017,25 410,65 0,00 0,00 2.427.90
Mobiliori 45.972,7 6 0,00 0,00 0,00 45.972,7 6

7 .856.t 4 0.00 0.00 0.o0 7 .456.1 4Equips procés d'informoció
Elemenfs de tronsoorl 37.679.66 3.000.00 0,00 0.00 40.679.66
TOTAT COST 1.83ó.542.54 3.4',t 0.ó5 1.r 90.118,00 0.00 649.835.r 9

AMORTITZACIO ACUMU tADA
Consiruccions 1978.5 1 5.BBl 0.00 t866.s32.221 0.00 f l l] .9B3.ó6ì

lnslol'locions tècnioues (84.279.72) 0,00 0.00 0.00 (84.279.72)

Moquinòrio (2,0t7,251 14.t ì) 0,00 0,00 (2.021,3ó)
0.00 0.00Mobiliori (34.025,12], (7.189,731 (41.214,85)

Eouios orocés ri' informoció (7 _856.141 0.00 0.00 0.00 17 .8s6.14)
Elemenis de lronsporl 130.525,ó31 11.335.421 0,00 0,00 13r.Bó1.05)
TOTAI.
AMORT.ACUMUTADA (1.137.219.741 (8.529.261 (866,532,22) 0,00 (279.2'16.781

CORRECCIONS VALORATIVES PER DETERIORAMENT DE VAI.OR
Delerioromenf ocfius
d' immobililzol moteriol 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAT CORRECCIO
VATORATIVA

0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

Volor Net Complqble 699.322,80 370.ó18.41

Les portides que composen l'immobiliizot moteriol de I'entitol. oixí com el moviment de
codoscuno d'oquestes portides duront I'exercici 201ó, es pot observor ol quodre següent:

sArDo AL31/"t2/'t5 ALÏES BAIXES TRASPASSOS
SALDO AL
31112116

Exercici 2016

cosT
0.00Terrenvs i bens noiurols 0,00 0.00 0,00 0,00

0.00 2O9.191 .44 0.00 1.658.737.O1Construccions 1.867.928,45
lnslol.locions tècnioues 120.982.65 0.00 36.702.93 0.00 84.279.72
Moquinòrio 2.017,25 0,00 0.00 0,00 2.017.25
Mobiliori 45.972,7 6 0,00 0,00 0,00 45.972,7 6

0,00
Equips procés
d'informoció 7 .856,14 0,00 0,00 7 .856,1 4

13.539.óó 0.00 37.679.66Elemenls de lronsporl 24.140,00
TOTAL COST 2.068.897.25 13.539.6ó 24s.894.37 0.00 1.836.542.54

AMORTTTZACTÓ rCUmUnOn
Consiruccions ß99.525,841 (78.990,04) 0,00 1978.5 ì s,BB)

0.00lnstol locions lècniques (53.502,171 ß0.777,55) (84.279,721

Mcrouinòrio (1.674.32]| (342.93]l 0.00 (2.O17.2s1

Mobiliori (28.536.641 I5.4BB,4Bì 0,00 134.025.121

Equips procés
d'informoció

(6.360,291 (ì.495,85) 0,00 (7 .856,14l,

Elements de tronsporf Q0.720,00]' 19.805,ó31 0,00 130.525.ó3ì
TOTAT

AMORT.ACUMUTADA
(1 .010.31 9,26) ('r2ó.900,48) 0,00 ('t.137.2'.t9,74)

CORRECCIONS VATORATIVES PER R

0,00
Delerioroment octius
d' immobiliizot moferiol 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAT CORRECCIO
VAI.ORATIVA

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

699.322.AOVolor Nel Comploble 1.058.577,99

o
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Els irospossos reolitzots de "Construccions" o "Terrenys i bens noturols" reolitzots en I'exercici
2Ol7 corresponen o reclossificocions dels terrenys, donot que es troboven incloses o I'epígrof
de "Construccions". Aquest Trospòs no no ho suposot cop ojusloment ol potrimoni net de
l'entitoT ol 3l de desembre de 2017.

Les boixes de "Construccions" es desglossen de lo segÜent monero

Amorlikoció ocumulodo
Desqlossomenl

lnversló

856.786,92 (856.782,921Boixes contro qmorlitzqció ocumulodq
Boixes 3ì9.071,88 (9 .7 45,301

0.00Boixes oer reoulorilzocions 14.259,20
r .r 90.r 18.00 (866.532.221Tolol

Les boixes contro omortitzoció ocumulodo corresponen o reguloritzocions dels volors
comptobilitzots, toni d'odquisició com d'omortilzoció dels volors que figuren en les escriptures
de donoció. Aquesto reguloritzoció no ofecto ol resultot de I'exercici ni ol polrimoni net de
l'entitot ol 3l de desembre de 2017.

Les oltes d'elements d'immobilitzot moteriol corresponents o I'exercici 2017 es detollen de lo
següenl monero {en €):

Tenenys i
conslruccions

lnslol {qcions
lècniques iollre

immobilitzot
mqleriol

lmmobilit¡ol
en curs i
beslreles

TotqlDesglossomenl

0,00 3.410,ó5 0,00 3.4r0,6sAlles elemenls immobilitzoi
moleriol (novo odquisiciól
Adquisicions mitionçont
ooortocions no dineròries

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

0.o0Alles oer omoliocions i millores 0,00 0,00 0,00

3.4r0,ó50,00 3.4r0,ó5 0,00Iolol

Les oltes d'elemenls d'immobilitzot moteriol corresponents o I'exercici 201ó es detollen de lo
següent monero (en €):

lmmobilílzol
en curs i

beslreles
TololDesglossomenl

Tenenys i
conslruccions

lnslql {qcions
lècniques ioltre

immobilit¿ol
moleriol

t 3.539,ó6Altes elements immobililzot
moteriol lnovo odquisiciól

0,00 ì 3.539,óó 0,00

0,00Adquisicions mitjonçont
ooortocions no dineròries

0,00 0,00 0,00

0.00 0.00Altes oer omoliqcions i millores 0,00 0,00

r 3.539,óó 0,00 r 3.539,óó
Totol

0,00

No existeixen trospossos reolitzots o I'epígrof d'octius no corrents en vendo duront els
exercicis 2017 ni2016.

a

a

No existeix immobilitzot moteriol propietot de I'entitot rodicol o poisos estrongers

No existeix immobiliizot moteriol que es trobo temporolment foro de servei

S'ho donot de boixo, per vendo, immobilitzot moteriol per un import totol de 319.071,88
euros. Com o conseqüèncio de I'olienoció d'oquestes boixes s'hon obtingut resultots
negotius per un import de 19.326,55 euros.

a

a
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A 3l de desembre de 2017 i o 3l de desembre de 201ó, I'entitot no ienio cop compromÍs
ferm de compro o vendo d'immobilitzot moteriol per import significotiu.

No s'ho reolitzot cop correcció volorotivo dels béns d'immobilitzot moteriol o 3l de
desembre de 2017 ni o 3l de desembre de 201ó.

No existeix immobilitzot moteriol subjecte o goronties ni ofectes o préstecs hipotecoris
Tompoc o l' exercici onterior.

No existeixen litigis en curs que puguin ofector o I'immobilitzot o 3lde desembre de 2017
Tompoc o I'exercici onferior.

No existeixen subvencions rebudes relocionodes omb I'immobilitzot moteriol o 3l de
desembre de 2017 i 2016.

Lo totolilot dels terrenys i construccions s'hon odquirit per donocions. Lo controportido
d'oquest immobilitzot és l'epígrof "Subvencions, donocions i llegofs rebuts" (veure
Noto I I ). El volor net comptoble dels terrenys i construccions coincideix omb I'import
de les donocions.

L'immobilitzot moteriol totolment omortitzot encoro en ús o 3l de desembre de 2017 i2016 és
com segueix:

Volor comoloble i Amortitzoció ocumulodo
Exercici 2017 Exerc¡c¡ 201ó

Conceple

Construccions 83.31 4,70 83.31 4,70
2.017.25MoouinÒrio 2.017,25

28.804.44 28.8O4.44Mobiliori
7.856.14 7 .856,14Equips Processoment de lo informqció

ments de tro 14.640,00 14.640,00
r36 632.53TOÏAI, r 36.ô32,53

Lo político de I'entitot consisleix en formolitzor pòlisses d'osseguronces per o cobrir els possibles
riscos ols que esfon subjectes els diversos elements del seu immobilitzot moteriol. Lo Comissió
Permonent reviso onuolment, o quon olguno circumstòncio ho fo necessori, les cobertures i els

riscos coberts is'ocorden els imports que roonoblement s'hon de cobrir per o I'ony següent.

6. Arrendomenls iollres orrendomenls ioltres operocions de noturo similor

Lo informoció dels orrendomenis operotius (lloguers o cobror) que I'entitot orrendo duront
l'exercici 2017 és lo següent:

Arrendomenls de
pisos

Tolol pendenl ol
tqncomenl

Exercici 2017
Anendomenls operolius (informoció de l'onendodor)

Lloguer de locols i

pisosTipus

Fins un onv 47.74880
Enfre un i cinc onvs
Més de cinc onys

47.748.80TOÏAt

Es trocto de controctes d'orrendoment d'immobles propielot de I'entitot.

Lo informoció dels orrendoments operotius (lloguers o cobror) que I'entitot orrendo duront
l'exercici 2016 va ser lo següent:

a

a

a

a

a

a
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Descdpció
lmporl exercicí

2017
lmporl exercici

2016
Arrendomenls de pisos i locols 47.748,80 49.695.33
Tolol 47.748,80 49.695.33

Les quotes reconegudes com o ingressos dels exercicis20lT i2016 són les següents

Lo informoció dels orrendoments operotius (lloguers o pogor) que I'entitot orrendo duront
l'exercici 2017 ês lo següenl:

Arrendomenls operolius (informoció de I'onendodor) Arrendqmenls
Tolol pendenl ol

loncomenl
Exercici 2017

Tipus
Lloguer de locols i

oisos
Fins un ony 98.2\9.19
Entre un i cinc onys
Més de cinc onvs
TOTAI. 98.219.19

Correspon sobre lot o I'orrendomeni de locols.

Les quotes reconegudes com o despeses dels exercicis2017 i2016 són les següents:

Descripció lmport exercici
2017

lmporl exercici
2016

Arrendoments de pisos i locols 98.219.19 92.549.A1
Tolol 98.219.'.t9 92.549.81

7. lnsfruments finoncers

Aclius finoncers. o excepció d'inversions en el polrimoni d'empreses del orup mulliorup i
ossociodes

Lo informoció dels insiruments finoncers de I'octiu del bolonç de l'entitot corresponent ols
exercicis 2017 i 2O16 a llorg i curt lermini. clossificots per cotegorio és:

lnversions finonceres

El moviment de les inversions finonceres de I'octiu del Bolonç o llorg termini duront I'exercici
2017 es presento ol quodre següent:

CLASSES

Exercíci 201 7 Exercici 2016 Totol

Colegorlo Crèdils
Derivols i

ollres o llorg
lerminí

Crèdits
Derivols I

ollres o curl
lermini

Crèdils
Derivots i

ollres q
lloro le¡mlnl

Crèdits
Derivols i

oltres o curt
tarmini

Exercici
20't7

Exercici
2016

Aclius disponibles per o
lo vendo 0,00 0,00 r50.000,00 0,00 0,00 150.000,00

lnversions monf ingudes
fins ol vencimenl 74.998,89 435.628,25 0,00 439.830,47 510.627 ,14 439.830,47

Préstecs i portides o
cobrcrr 11.297,72 5ó3.ó3r,95 8.567,67 501 .269,56 574.929,67 509.837,23

Totol 86.296,6'l 999.260.20 158.567.67 94',r.r 00.03 't.085.556.81 't.o99.667.70

CONCEPTE
SATDO At
31/12/16

ATTES BAIXES TRASPASSOS
SATDO A
31 /12t17

lnversÌons finonceres en insfruments
de potrimoni 150.000,00 0,00 r50.000,00 0,00 0,00

Crèdils 0,00 79.998,89 0,00 0,00 79.998.89
Fionces o lloro termini 8.567,67 0,00 2.269,95 0,00 6.297,72
Totol 159.567 -67 74.998.89 't52.269.95 0.o0 86.296.61
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El moviment de les inversions finonceres de I'octiu del Bolonç o llorg lermini duronf I'exercici
201ó es presento en el quodre següent:

Les clossificocions per venciment dels octius finoncers corresponents o I'exercici 2017 (excepie
per I'efectiu ioltres líquids equivolents, odministrocions públiques i personol) es detollen ol quodre
següent:

Vencimenl en onys
2019 2020 2021 2022 > 5 qnys TOTAT

Conceple
201 8

lnversions fínonceres
Crèdils o poris
vinculodes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

Altres crèdiis 33.20r,10 24.999,63 24.999,63 24.999,63 0,00 0,00 't08.199,99

lmposicions 397.640,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397.640,27

0,00 6.297,72
Allres octius finoncers
lfionces)

4,786,88 0,00 0,00 0,00 I 1.084,60

Deulors comerclols i ollres comples o cobror
Usuoris deulors 457.756,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457.756,62

Potrocinodors, oliliots i

oltres deulors 82.034,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.034,74

Clients per vendes o
oresloció de serveis

2.016,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.0r 6,01

Allres deufors 21.824,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 21.824,58

TOTAT 999.260,20 24.999,63 24.999,63 24.999,63 0,00 11.297,72 r.085.55ó,81

Les clossificocions per venciment dels octius finoncers corresponents o I'exercici 201ó
(excepte per l'efectiu i oltres lþuids equivolents. odminisirocions públiques i personol) es
detollen ol quodre següent:

Vencimenl en qnys
Conceple

2017 2018 2019 2020 2021 > 5 onys TOTAT

lnversions linqnceres
Porlicipocions en ollres
enlitofs 0,00 t50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

0,00 0,00 0,00Allres crèdils 17 5.9 49 ,35 0,00 0,00 't75.949,35

0,00 0,00 0,00 0,00 259.547.23lmposicions 259.547 ,23 0,00

4.333,89 0,00 0,00 0,00 0,00 8.567,67 'r 2.901 ,56
Allres oclius finoncers
lfionces)
Deutors comerciols i ollres comples o cobror

0,00 0.00Usuoris deuiors 391.721 ,47 0,00 0,00 0,00 391.72't,47

0,00 0,00
Polrocinodors, oliliofs i

ollres deutors
83.37 4,07 0,00 0,00 0,00 83.374,07

0,00 0,00 0,00
Clienls per vendes o
presloció de serveis

4.433,69 0,00 0,00 4.433,69

0,00 0,00 0,00 0,00 21.740.33Altres deutors 21.740,33 0,00

0,00 0,00 8.567,67 1 .099.667 .70TOTAT 941 .100.03 r 50.000,00 0,00

SATDO A
31 t't2/15 ALTES BAIXES TRASPASSOS

SATDO A
3't /12t16CONCEPTE

lnversions finqnceres en instruments
de ooirimoni r 50.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

Fionces o llorq termini 8.567,67 0,00 0,00 0,00 8.567.67
0,00Tolql 158.567,67 0,00 0,00 158.567,67
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El moviment de les correccions per deterioroment de volor originodes pel risc de crèdit és el
següent:

Clqsses d'oclius finoncers
Volors

represenlotius
de deule

Crèdits,
derivqls i

ollres
Tolol

Conceple

Pèrdues per delerioromenl ol començoment de I'exercici
2016

0,00 0,00 0,00

l+ì Conecció vqlorotivo per deterioroment 0,00 0,00 0.00
f-l Reversió del deterioroment 0.00 0,00 0,00
l-l Sorlides i reduccions 0.00 0.00 0,00
l+/-) Trospossos i ollres voriocions 0,00 0.00 0.00
Pèrdues per delerioromenl ol loncomenl de I'exercici 20'lô

Pèrdues per deterioromenl ol començomenl de I'exercici
2017

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

l+) Correcció volorqfivo oer delerioroment 0,00 0.00 0.00
l-ì Reversió del deierioroment 0,00 0,00 0.00
l-l Sortides i reduccions 0.00 0.00 0,00
l+/-l Trosoossos i ollres voriocions 0.00 0.00 0.00
Pèrdues per deteriorqmenl ol loncomenl de I'exercici2017 0.00 0.00 0.00

Actius finoncers desiqnols o volor roonoble omb convis ol Compte de Resullots

Duront els exercicis 2017 i 2016 no s'ho inclòs cop octiu finoncer dins d'oquesl epígrof

Pqssius Finoncers

Els instrumenis finoncers del possiu del bolonç de I'entitot o llorg termini, clossificots per cotegories
són (corresponents o I'exercici 2017):

Els instruments finoncers del possiu del bolonç de I'entitot o llorg termini, clossificots percotegories
són (corresponents o I'exercici 2O1 6):

El detoll dels deutes omb entifots de crèdit (ioltres) ol ioncoment de I'exercici20l Z és el següent:

Clqsses

Deutes omb
enlilols de crèdit

Obligocions
i d'ollres
vqlors

neoociobles

Derivols i
d'ollres Tolol

Clossificoció per colegories

Dèbits ioorlides o oooor
Préslecs icrèdils 287.260,37 0,00 0,00 287.260.37
Fionces rebucles 500.00 0.00 0.0c) 500,00
Tolol 287.760.37 0.00 0.00 287,760.37

Closses

Clossificoció per cotegories Deules omb
enlilols de crèdil

Obligocions
id'olhes
volots

neqociobles

Derivols i
d'ollres Totql

Dèbils íporlides o poqor
Préstecs i crèdils 358,321.21 0.00 0.00 358.321.21
Fionces rebudes 500,00 0,00 0.00 500.00

0.o0 o.ooTotql 358.821,21 358.82l,21

sArDo A 31/r2l17
DATA

ENTITAT
BANCARIA

VENCIMENI

CTASSE DE

cnÈorr

IMPORI
tNtctAt

NOMTNAT /
NIlPôNIRI F

IMPORf
AMORIITZAT

2017 TOTAI.

I.I.ARG

TERMINI
CURT

TERMINI

IIPUS
o'rHrrnÈs

31 /12/2017 rNrcl

BSCH Euríbor | | /0512007 11 /0s/2027
PRESTEC

PFRSONAI
ó00.000.00 37 .039,63 32r.28r,58 287.260,37 34.021,21

TOTAT ó00.000,00 37.039,ó3 321.281,58 287.260,37 34.021,21

@
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sAtDo A 3t/12ltó
DATA

TOIAt

ENTITAT

BANCARIA

IIPUS
o'r¡rrtnÈs

31 /12/2017 tNtct VENCIMENT

CTASSE DE

cnÈo¡r

IMPORI
tNtctAI

NOMINAT /
DISPONIBTE

IMPORI
AMORIITZAT

2016
tI.ARG

TERMINI
CURT

TERMINI

BSCH Euríbor 11 /0s/2007 11 /O5/2027
PRESTEC

PERSONAL
ó00.000,00 ó1.410.ì 0 358.321,21 358.321.21 0,00

TOTAT ó00.000,00 ól.4r 0,r 0 358.321,21 358.321,21 0,00

El detoll dels deutes omb entitots de crèdit ol toncoment de I'exercici 201ó vo serel següent:

Els instruments finoncers del possiu del bolonç de I'entitot o curl termini, clossificois per
cotegories omb I'excepció de les deutes omb I'Administroció Público iel personol, són
(corresponents o I' exercici 2017) :

Els instruments finoncers del possiu del bolonç de I'entitot o curt termini, clossificots per cotegories
omb I'excepció dels deutes omb I'Administroció Público i el personol, són (corresponents o
l'exercici 201 6):

Lo clossificoció per venciments dels possius finoncers de I'entitot corresponent o l'exercici
2017, dels imports que vencen o codoscun dels següents onys ol toncoment de I'exerciciifins
elseu úliim venciment, es detollen ol quodre següent:

Closses

Clossif icoció per colegories Deules omb
enlilqls de crèdit

Obligocions
id'olhes
volors

neqociobles

Derivols i
d'ollres ïotql

Dèbits i o
Deules omb enlilols crèdil 34.449,04 0.00 0.00 34.449.O4
Allres 0,00 0,00 97 6,13 976.13
Credilors Comelciols iollres comoles o oooor
Creditors voris 0.00 138.731,74 138.731 .74
Tolol 35.425,17 0.00 138.731,74 174.156.91

Closses

Clossificoció per colegories Deules qmb
enlilols de crèdit

Obligocions
id'qltres
vqlors

neqociobles

De¡lvqts i

d'qlfres Totql

Dèbits ipqrlides q Þqqqr
Deutes omb entitols crèciif 0.00 0.00l.9tB,ìt l.9r8,l I
Altres 0.00 0.00 2.542.97 2.542.97
Credilors Comerciqls iqltres comples o Þoqor
Creditors voris 0.00 237.212.460,00 237.212,46
Tolol l.9l8.l'l 0.00 239.755_43 241.673-54

Venciment en onysConceple
201 I 20't9 2020 2021 2022 ) 5 onys TOTAT

Dèbits ioorlides o Þooor
Préstecs icrèdits 34.449.04 34.3ó5.95 34.538. I 0 34.71LlI 34.88s.00 148.760.21 32't.709.41
lnteressos o curt termini
Allres 976.13 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 1.476.'t3
Provei'dors im mobilitzof
o curt termini 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Credltors comerciols i oltres comotes o oooor
Allres creditors 138731 .7 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 't38.731.74

Totol 't74.156.9'l 34.3ó5.95 34.538.'t 0 34.7I't.11 34,885.00 149.260.21 461.9't7.28
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Lo clossificoció per vencimenfs dels possius finoncers de I'enlitot corresponent o I'exercici
201ó, dels imports que vencen o codoscun dels següenls onys oltoncoment de I'exerciciifins
elseu últim vencimenl, es detollen ol quodre següent:

Altres qctius líquids equivqlenls

A 3l de desembre de 2017 i 201ó es consideren octius liquids equivolents toÌes oquelles
inversions omb un termini no superior o tres mesos des de lo doto d'odquisició. El detoll
d'oquest iipus d'octius és elsegûent ol toncomeni de I'exercici:

Desolossoment
Exercici 2017 Exercici 2016

Coixo leurosl 16.672.01 19.294.16
Comotes correnis leurosl 742.013,83 7l8.099.83
Comples o lermini inferior q 3 mesos 0,00 0.00
Tolol 758.685.84 737.393.99

Altre lipus d'informoció respecle ols octius i possius finoncers

No hi ho compromisos en ferm per o I'odquisició o vendo d'octius o possius finoncers
o Ioncoment de I'exercici. Tompoc von hover-hi o I'exercici onterior.
No hi ho préstecs omb gorontio reolsobre oltres octius.
No hi ho liTigis niemborgomenls que puguin ofector ols octius finoncers.

lnformoció sobre lo noluro i el nivell de risc procedent dels inslruments finoncers

lnformoció quolitotivo respecie elrisc de crèdit (clients ideutorsl

En un enforn codo vegodo més complex, exisieix lo necessitot de milloror I'eficièncio en
I'ossignoció dels recursos de que disposo ies fo imprescindible un troctoment odequoi del
risc.

El risc de crèdit neix de lo possibilitot de pèrduo ocusodo per l'impogomenl o demoro en el
pogoment, principolment dels clients de I'entitot. No obsiont. s'ho de mencionor que el soldo
de clients és poc significotiu per I'entitot. Lo mojor port del soldo pendent de cobromenl
correspon o subvencions o ojudes pendents de cobroment ol toncoment de I'exercici que
no representen riscs d'incobromenl significotius,

Es disposo de polítiques i procediments que limiten lo concentroció del risc de crèdit. En

concref, oquests meconismes es bosen en tres pilors:

. Segmentoció de clients per volum de risc

. lmplontoció de sistemes d'olertes.

. Revisions periòdiques dels grons riscos.

a

a

Vencimenl en onvs
Conceple

2017 2018 2019 2020 2021 ) 5 onvs TÔTAt

I o
Présiecs icrèclils 40.a48.O2 34.A49.OA 34.3ó5.95 34.538. t0 34.71 1 .1 1 181 .727.10 360.239.32
lnieressos o crrri lermini
Alfres 2.542,97 0.00 0,00 0,00 0,00 500.00 3.O42.97
Credilors comerciols iollres comoles o Þooor
Altres credilors 237.212,46 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 237.2't2.46
Totol 280.203.45 34.449.04 34.365.95 34.538.10 34.71't.1'l 182.227.10 600.494.7s

Lo recuperoció dels crèdits impogots formo port fonomentol de lo gestió delrisc
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lnformoció quontitotivo respecte elrisc de crèdit

A I'exercici 20lZ I'enlitot no ho trospossot cop import ol compte de clienis i deutors de dubtós
cobroment. A 3i de desembre de 2017 no existeixen soldos vençuts pendents de cobroment.

8. Situoció fiscol

D'ocord omb I'orticle B de lo Llei 4912002 ioltres que regulen lo inclusió de I'enfitol en elrègim
fiscol especiol, lo bose imposoble de I'lmpost sobre Societots de les entitots sense ònim de
lucre ton sols s'inclouen les rendes derivodes de les explotocions econòmiques no exemptes.
Tonmoteixoquesto normo estobleix I'exempció de les rendes següents: les derivodes dels
ingressos obtinguts sense controprestoció; les procedents del potrimoni mobiliori iimmobiliori
de I'entitot, com són els interessos, cònons i orrendoments; les derivodes d'odquisicions o
tronsmissions de béns o drets; les obtingudes o I'exercici de les exploiocions econòmiques
exemptes i, finolment, les que d'ocord omb lo normotivo tributòrio, hon de ser oTriburdes o
imputodes o les enlitots sense ònim de lucre.

L'entitot estò porciolment exemplo en reloció o I'lmpost sobre Societots, d'ocord omb lo Llei
2712014 i Decret 63412015. Aquesl fet implico I'obligotorietot de presentoció del Model 200,
hovent d'incorporor lo totolitol d'operocions. tonl d'ingressos, subjecies o exemptes, com les
despeses, decloront el resultot finol subjecte.

L'lmpost sobre Societot permet ols dononts, lont persones físiques com jurídiques, oplicor lo
deducció regulodo per lo Llei 35/ 2006 i lo Llei 2612014 (IRPF) i lo Llei 2712014 (lmpost sobre
Societots).

Lo tributoció sobre I'lmpost sobre el Volor Afegit es derivo de les normes incloses o lo Llei
3711992,1o quol obligo o grovor els rendiments de lloguers sobre locols de negoci i operocions
de vendo de producies, oplicont el tipus generol.

lmpost sobre Beneficis

Degut o les porticuloritots del troctoment fiscol de les entitols sense ònim de lucre, el resullot
comptoble no coincideix omb lo bose imposoble fiscol.

CONCILIACIÓ OT I'IIVIPORT D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI AMB LA BASE IMPOSABLE DE L'IMPOST
SOBRE BENEFICIS EXERCICI 20]Z

lngressos i despes
dheclqmenl impulols ol

oolrimoni nel Tolol
Conceple Comple de Resullols

0,00 -186.476,02Soldo d' ingressos i despeses de
I'exercici

-186.47ó,02

Auomenls Disminucions Auomenls Disminucions
lmoost sobre Societofs 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

0.00 0.00Diferències Permonenfs 0,00 0,00 0,00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Diferències Temporols

- omb orioen o I'exercìci 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
0.00 oo0 0.00 0.00 0.00- omb orioen o exercicis onteriors

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensoció de bqses
imposobles d' exercicis onleriors
Bose lmoosoble lresullol fiscol) -186.476.O2 0.00 -186.476.02

Quolo ínleoro 0,00
Deduccions 0,00

6.798.76Retencions ipoqomenls o compte
6.798.76líquid o relornor
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coNctLtActó ¡r L'lt'¡poRT D'TNGRESSoS I DESpESES DE L'EXERCtcr AMB LA BASE IMPoSABLE DE L'tMposT
SOBRE BENEFICIS EXERCICI 20Ió

Lo Llei 2712014, de 27 de novembre, de I'lmpost sobre Socieiots, esiobleix que o portir del 201ó
es poden compensor les boses imposobles negolives sense límit temporol.

A 3l de desembre de 2017 les pèrdues fiscols pendents de compensor en exercicis futurs són
els següenis:

lmport pendenl
de comDensor TerminiExercici d'origen

416.271.36 Sense termini2009
82.194,85 Sense termini2013

Sense lernini2016 18.963,78
186.476.O2 Sense lerminì2017
703.906.01TOTAI

A 3l de desembre de 2017 romonen oberts o inspecció els següenls exercicis:

Exercicilmposl
2013-2017Cielols
2014-2017lmposl sobre el Volor Afeqil
tol a-)o17lmposl sobre de Rendo les Persones Físiques

Lo composició dels soldos omb lo Administroció Público o doto de toncoment dels exercicis
2017 i 2O16 és lo següent:

Exercici 2017 Exercici 20'16Concepte
Deulorq

7 .314,78 7.314,78H.P. deutoro per IVA
157.50H.P. deutoro oer lS 6,798,7 6

r4.113.54 7.472.28Tolol
Credltorq

3.671,37 3.528,79H.P. per IVA
25.415.19H P retencions es 25.292,51

23.837.32 22.512.82Oroonismes de lo Seourelol Sociol
s2.801.20 51.45ó.80Totol

Tolol
Conceple Comple de Resullols

lngressos I despes
direclomenl imputots ol

polrimoni nel

-l 8.963,78Sqldo d' lngressos i despeses de
I'exercici

-1 8.963,78 0,00

Auomenls DisminucionsAuqmenls Disminucions
0.00 0.00 0,00 0,00 0.00lmposl sobre Socielols

o.00Diferències Permonenls 0,00 0,00 0,00 0,00
0.00 0.00 0.00Diferències Temoorols 0,00 0,00

0.00 0.00 0.00 0,00 0.00- omb oriqen o I'exercici
0.00 0.00 0.00- omb ôr¡oen o exercicis onleriors 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00Compensoció de boses
imoosobles d' exercicis onteriors

0,00

- 18.9ó3.78 0.00 - 18.9ó3.78Bose lmposqble (resullot fiscol)
0,00
0.00Deduccions
0.00Retencions ipoqoments o comple
o.oocr
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9" lngressos i despeses

9.1 Detolldel Compte d'Ajuts monetoris

9.2 Detoll del Compte de Ajuts no monetqris

NO SE CONTABILIZO NADA EN 20Ió COMO AYUDAS NO MONETARIAS

9.3 Aprovisionomenls

9.4 Despeses de personol

Exercici
2016

J/ ó0
o4
ô/

4.7
tl

9

I 64

66
93

00
ao

ì 0.41 /t)

50

]ll ìB
't1'l l8

15

Exercici
2016

Conceple
Exercici

2017

Aiuls moneloris individuols 28.787,99
1.O75.86Robo icolcol

Formòcio 3.901 .92

Desplocomenls I lren, oulobús, etc.) 5.341,50
Menior lolimenls, enlrepons, elc.) 3.052,50
Noclons iinfonts ó.9 t 5.33
Escolors lbeoues. llibres. efc.ì 39.1 85.89
Lloquers 24.727,28

I ó.339.40Subminislroments
Mobles ieslris de lo llor 2.O73.28
Pensions r 85.00
Optico, ortopèdio i dentol 9.393,80
Tromiloció clocumenloció 1.476.90
Microcrèdils 3.5 r 0.00
Diverses r 0.038.49
Beques neleio 4.554,25

6.457.06Beques per serveis
Tolol oiudes monelòries individuols 167.416,45
Aiuis o eniilois 86.896,62
Tolol oiuls o enlilols 86.896,62

254.313-O7TOTAI AJUTS MONETARIS

Concepte Exercici
2017

Aiuls no moneloris individuols 233.394,50
AiL.rts no monelnris reolilznls mitinncnnl crltres entitots 960.7 5

TOTAT AJUDES NO MONETARIES 234.355.25

Concepte Soldo
31 /12t2017

Soldo o
3't /^t2/2016

Compro de mercoderies 263,49 0.00
Compro d'oltres oprovisionoments 290.441,59 326.630,46
Trebolls reolilzots oer olfres enlitols 105. r 9s.40 I 17. ì 83,03
TOTAI 395.900.48 443.A13-49

Conceple Soldo o
31/12/2017

Soldo o
31 /12/20't6

Sous isoloris 749.655,84 7 47 .391 .05
lndemnilzocions 14.687 ,7 4 3.023,ó5
Seourefol Sociol o còrrec rje I'entilol 230.s8ó.50 222.861,64
Altres desoeses sociols 3.1 59.9ó 3.r r0.20
TOTAT DESPESES DE PERSONAT 998.090.04 976.386.54

o
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Conceple Soldo o
31/12/2017

Soldo
31/1212016

Arrendomenls icÒnons 102.ó45,97 92.549.81
Reoorocions i conservoció I 95. t 04.38 84.579,12
Serveis de orofessionols indeoendenis 23.147.50 21 .287.86
Tronsports ì 8. t 50,49 17.919.70
Primes d'ossequronces 14.976,22 15.126.82
Serveis boncoris i similors 4.842.51 I .949,1 I

Publicitot, orooooondo i relocions oúblioues 22.030.49 52.445,34
Subministroments 72.295,87 ó5.05ó.30
Altres serveis 82,a32.59 85.9ó2,1 I

Allres tribuls 14.040.47 18,988.25
Aiustoments neqotius en lo imposició direclo 0,00 8.124.77
Altres pèrdues de qeslió directo 0,00 2.079,42
TOTAT AITRES DESPESES DE L'ACTIVITAT 550.066.49 466_0å8.61

9.5 Allres despeses de I'octivilol

9.ó lngressos de promoc¡ons, potroc¡nodors i col {oborocions

L'entitot no disposo deldesglossoment d'oquest epígrof corresponent o I'exercici2Ol6,

9.7 Altres resullots

Lo totolitol dels ingressos extroordinoris i lo tololitot de les despeses extroordinòries corresponen
o regulorilzocions d'errors comesos o exercicis onieriors.

10. Fons prop¡s

El moviment dels fons propis duront I'exercici 2017 és elsegüent:

Conceote Soldõ õ 31 /1212017

Aporlocions del Arquebisbol de Torroqonq 4.897.OB
Aportocions de Fundocions 20.747,21
Aoorioció de dononls ffixosÌ 176,609.67
Aporiqció de dononls leventuolsì 549.395.9 r

Aportoció de oonòouies 88.02ó.30
Aportoció de comuniiots reliqioses 57.8r 3,09
Col {oborocions emoresoriols 152.669,71
Col .loborocions de orqonismes oficiqls 9.963.26
TOTAT INGRESSOS DE PROMOCIONS, PATROCINADORS I COt.tABORACIONS 1.060.122.23

Soldo o
31 /12/2017Conceple Soldo

o31 /12/2016
lnoressos exlroordinoris 29.621 .1A 614.564,97
DesÞeses extroordinòries 0.00 f 788.498.1 I ì

TOTAI ATTRES RESUTTATS 29.621.18 ll 73.933.141

DESCRIPCIO
Soldo q

31/12/2016
ALTES BAIXES TRASPASSOS

Soldo o
31 /12t2017

FONS SOCIAL 729 .729,65 93.164,29 0,00 0,00 822.893,94
RESERVES VOLUNTARIES 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
ROMANENT 991.985.57 0.00 384.893.59 0.00 ó07.09r.98
RESULTATS NEGATIUS
D'EXERCICIS ANTERIORS

(82.194,es! 0,00 0,00 (r 8.9ó3,78) (r0r.r58,ó3)

RESULTAT DE L'EXERCICI (18.963,781 (186.476.021 0.00 18.963.78 (186.476.O21

TOTAT Ló20.55ó.59 105.423,62 583.ó28,94 0,00 't.'t42.351.27

o
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Les boixes del "romonent" es desglossen de lo següent monero:

El Fons Sociol estò compost per les oportocions reolitzodes per pori de les Còrilos Porroquiols
i lnierporroquiols de lo províncio de Torrogono.

I l. Subvencions, donocions i llegots

L'import i corocterístiques de les subvencions, donocions i llegots rebuts que oporeixen en el
Bolonç de Situoció, oixí com les impulodes ol Compte de Resultots es desglossen ol quodre
següent:

El desglossoment de les "subvencions, donocions i llegots" que oporeixen ol potrimoni net és el
següenl:

L'onòlisi del moviment de les subvencions, donocions i llegots, indicont el soldo iniciol i finol oixí
com els ougments idisminucions es desglosso en el quodre següent:

L'entitot no disposo del desglossoment d'oquest epþrof corresponent o I'exercici2Ol6,

o¡scnlpcró Soldo o 3'l /1212016
Creoció de lo confrqporfido de les construccions i lerrenys odouirils oer donoció 1411.177.191
Altres regulorifzocions d'exercicis onteriors 26.283,60
TOTAT

Conceple Exercici 2017 Exercíc¡ 20l6
Que oporeixen ol potrimoni net del Bolonc 582.9ó2,36 252.128.58
lmpuloTs ol Compte de Resultots (subvencions de copitol trospossodes o
resultols de I'exercicil 828.167,39 ó85.881,00

lmputots ol Comple de Resultots lSubvencions d'explolociól 24,23 14 43.754.73

Conceole Exercici 2017
Subvenciones, donqcions i lleqots {qiudes i col .loborocions} 225.731,99
Donocions d'immobles (Nofo ó) 357.230,37
Totol 582_962-3A

Subvencions de copitol olorgols per lercers diferenls ols socis Exercici
2017

SATDO A t'INICI DE ['EXERCICI 252.128.58
(+) Rebuts o l'exercici 747.823,98
{+) Conversió de deufes o llorg fermini en subvencions 0.oc)
(-l Subvencions trospossodes o resulfols de I'exercici (828.167.391
(-) lmports retornots i/o reguloritzocions 0.00
(+/-) Altres movimenfs 411 .177 ,19
SAIDO AT FINAT DE 582.962.36
Deutes o termini en subvencions 0.00



éÈ
OEP

Cùrítøs
Dlocefinø dê
Tanagono

Còillos Diocesono de Torrogono
COI\4PTES ANUALS PYMESFL CORRESPONENTS A L'EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2OT7

El detoll de les subvencions, donocions i llegots (ojufs i col.loborocions) i el seu movimenÌ de
l'exercici 2017 és el següent:

Generolilol de Cololunyo 252.128,58 99.857,99

Total 252.128,58

L'entitot ho complert omb totes les condicions imposodes per o lo percepció de les subvencions.

Al toncoment dels exercicis 201/ les subvencions següents eston pendents de cobroment:

Les subvencions d'explotoció comptobilitzodes com o ingressos de I'exercicisón les següents:

Al toncoment de I'exercici no existeix cop import pendent de cobroment de les subvencions
d'explotoció.

12. Aclivitot de
d'odminislroció

I'enlifot. Aplicoció d'elemenls potrimoniols o fins propis. Despeses

l2.l Aciivitot de I'entitot

l. Aclivilolsreolilzodes

Actuolment I'entitoT no disposo dels mitjons per o poder donor toto lo informoció sol.licitodo
en oquest epígrof. S'ho complert toto lo informoció de lo quol ocÌuolment I'entiloT disposo en
quont o les octivitots reolitzodes.

pnocroÈrucn susvrr'.¡có sAr.Do 3]/r21201ó AtTES 8AD(ES
TRASPAS AL RESUIÎAT

(rN GRESSOS)
SALDO 31/12/2017

Ajunlomenls 0,m 304.034,8ó 0,00 304.034,8ó 0,00

Consells comorcols 0.00 0,00 8.000.00

Còrilos l-sponyo (coloborocions) 0,00 0.00 138.294,47

8.000,00

0.00

Empreses prjv odes 0.00

ì ó.000.00

138.294,47

44.679,25 0.00i 44.67?.2s 0,00

Dipuloció de lorogona 0,00i 25.000,00 0.00

AEAI

75.000.00

l0t .834,00 0,00¡ r0r.834.00 0,00

Enlitols boncòries

0,00

ö.d;

0.00 24.W,@ 0.00 2.520,@ 2r.480.00

43.981,40 19ó.251,99

747.823,98 225.731,9i

Conceple Subvenció Exerclci
2017

Ajunlomenls 83.931,44
Corilos 68.290.7s
Consells Como I ó.000.00

de no 34.286,7 5
de Cololu 223.BBO,BB

Allres en I0.800.00
IRPF-AEAT 20.566.8O
Totol 457.756,62

Conceple Subvenció Orgon Alorgonl Exercici
2017

Exercici
2016

Herències dononfs privots Persones físioues 28.223,14 43.7 54.73
Tolol 28.223.14 43.754.73
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Les oc'tivitots reolilzodes duronl I'exercici 2017 són les següents

Activitot: Servei de distribució d'oliments

ldenfificoció

B Recursos humons em leots en I'octivitot

L Beneficioris o usuoris de l'octivilot

D Recursos econò UES EM ts en I'octivilot

Actuclment I'entitoi no disposo d' informoció sobre despeses iinversions previstes.

Denominoció de I' oclivifoi Servei de dislribució d'olimenls

ldentificoció de I'ocfivilot per seclors
Lloc de desenvolupomenl de I'oclivilot

Tipus d'oclivilot de les necessitots bòsiques d'qlimentoció des

Acció sociol
Diòcesi de Tor/ogono

cle lo
Alenció

i coresoonsobilitot cle lcr

Número Número hores/onvTipus
Previst Reolilzoi Previsl Recrlilzcrf

Personol ossoloriol
Persono omb conlrocle de serveis
Personol voluntoriol 461 461 40.5ó8h 40.5óBh

NúmeroTipus
Previst Reolilzot

Persones físiques 9.ólB 9.903
Persones

NúmeroDespeses/inversions
Previst Reolifzol

Despeses per ojudes ioltres 0.00o) Ajudes monetòries 0.00b) Aiudes no monetòries tL290,21
c) Despeses per col Joborocions iòroons de qovern 0.00

Vorioció d'exislències de producfes lerminots 0.00
Aprovisionomenls 121.504.25
Des de 27.681,34

de I'oclivilolAltres 29.720,22
Amorlitzoció de l' immobililzol
Deterioroment i resullol per olienoció d'immobililzoi 0.00
Despeses finonceres 147.09
Vorioció de volor roono ments finoncers 0,00
Diferències de convi 0,00
Delerioromenl i resulloi per olineoció d'instrumenls finoncers 0.00
lm sobre 0,00
Sublolol r 90.343.11
Adquisicions d'immobrilitzoi (excepte bens de poÌrimoni hislòric) 0.00
Adquisiclons de bens de polrimoni històric) 0.00
Concel loció deufe 0,00
Sublolol recursos 0.00
TOTAT 190.343 r 1

o
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E lius e indicodors de I'octivitof

Activitot: Formoció i Voluntoriot

A ldenfificoció

B Recursos humons em leots en I'octivilot

C Beneficioris o usuoris de I'octivitot

ontificocióObJeclius/progromo d'ocollido
lndicqdors Previsf Reqlitzqt

l-Proporcionor uno ocollido iofenció digno ide
quolitof o les persones en situoció d'emergèncio
sociol.

ì.,ì- Nombre de persones
ocollides too% 100%

2-Col:lr'tr les necessifots bòsiques d'olimentoció i
producles d' olimentoció i higiene.

2. ì-nombre de persones oteses
en el SDA 100% 100%

3-Desenvolupor processos d'ocomponyoment
socioeducqliu personol i fqmilior.

3. 1- nombre de Ìollers formotius.
3.2- nombre de persones
porliciponts.
3.3-nombre de plons
d' ocomponyoment estoblerts
omb lo personol i/o fomílio.
3.4- nombre de seguimenl dels
plons d' ocomponyoment.

15%

207
20%
15%

t5%

10%
15%
15%

4-Promoure i enforiir espois de coordinoció i
formoció omb els equips de volunioris de codo
SDA.

4.1- nombre de reunions
orgoniizodes.
4.2- nombre de volunloris
ossistents.
4.3-nombre de formqcions
específiques.
4.4-nombre de voluntoris
ossistents.

100%
B0%
100%
90%

5- Consolidor reunions de coordinoció omb
entitofs públiques i/o privodes.

5.ì-nombre de reunions
esloblertes.
5.2-nombre d'eouios imolicnts .

100%
90%

de I'octivitqi Formoció iVoluntoriol

Tipus d'octivilot Promoure idonor suport o lo porticipoció del volunforiot i
olq I lècnic ivoluntori

ldenlificoció de I'octivitqt per secfors Esiructuro
Lloc de desenvolupoment de I'qctivitot Diòcesi de

Número Número hores/qnyTipus
Previst ReoliTzot Previsl Reolilzot

Personol qssolor¡ot 2 2 1724 1724
Persono qmb confrocte de serveis 2 ó00 óó5.50
Personol voluntoriot BO 74 7040 6512

NúmeroTipus
Previsl Reolilzol

Persones físiques 1 517 I 531
Persones 0 0

o
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Número
Despeses/inversions

Previst Recrlilzcll
Despeses per oiuts i olires 0.00

d) Aiuis moneloris 0.00
e) Aiuls no monetcris 0.00
f) Despeses per col loborocions iòrqons de qovern 0,00

Vorioció d'exisfències de productes terminots 0.00
A provision o m e n f s lB,s0
Despeses de personol 40.005,28
Allres despeses de I'octivilol
- Asseouronces 0.00
- Bens consumibles 0,00
- Lloguers 0.00
Amorlilzoció de l' immobililzol 0.00
Delerioroment i resullot per olienoció d'immobililzof 0.00
Despeses finonceres 0,00
Vorioció de volor roonoble d'insÌruments finoncers 0.00
Diferències de cqnvi 0.00
Delerioromenl i resullot per olienoció d'instrumenls finoncers 0,00
lmpost sobre Socielots 0,00
Subtotol despeses 47.173.17
Adquisicions d'immobilitzot lexcepte bens de poirimoni històric) 0.00
Adquisicions de bens de poirimoni hislòricl 0,00
Concel loció deute no comerciql 0,00
Sublolol recursos 0.00
TOTAT 47.'t73.17

D Recursos econòmics em leots en I'octivitol

Aciuolmeni I'entitot no disposo de lo informoció sobre inversions i despeses previstes

E t, ectius e indicodors de I'octivitot
QuonlificocióObjectius/progromo de volunloriot i

formoció lndicodors Previst Reolilzot
Plonifico¡ i coordinor les occions formolives
dirigides ol voluntoriol Nombre de coordinocions 2Ã aÈ

de voluntorisNombre
formodors 2 I

Nombre de tècnics formodors l2 l0
del moferiolAdequoció

reoliTzot 4

Grou generol soiisfocció dels
voluntqris omb I'orgonitzoció
formocions

4 4

Grou generol de sotisfocció
dels formodors omb lo
plonificoció

4 4

Afovorir el desenvolupomenl de les
compelències bòsiques de les persones
objecte de I'occió volunlòrio

Nombre de poriiciponts
formoció bòsico i específico 200 30ó

Nombre
bÒsiques
reolitzodes

de formocions
i específiques t0 22

Grou de sofisfocció de les
persones porticiponfs segons
qüestionori d' ovoluoció

4 4

Oferk occions formotives iespois de reflexió
permonenls o les persones volunlòries de
l'enlilol en coherènciq omb el Model
d'Acció Sociol de Còritos

Nombre de formocions
permonents reolilzodes segons
lemòtico

5 J

Número d'ossisfents 50 3B
Grou sotisfocció dels ossistenls
seqons qüesiionori d'ovoluoció 4 4,5

Grou porticipoció de les
oersones imolicodes 100% 60%

o
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lnlegroció de
comunitoris

confinguts
B0% 20%

Incorporoció processos
d'ocomponyoment o les
persones orientol o lo promoció
inleqrol

BO% 95%

Incorporoció dels contingufs de
lreboll en equip B0% 90%

Promoure eslrolègies que fomenlin uno
eslrucluroció sòlido del volunloriol.

Nombre de comissions o les que
s'ossisteix i es porlicipo. J 4

Nombre de referenls de volunlor¡ol
o lo diòcesi.

80 78

Nombre d'espois de reflexió i

coordinoc¡ó omb les persones
responsobles i/o volunlòries dels
diferenls oroiecles.

Mínim 1 per CP Miljo de 5 per
CP

Consolidqr els sistemes de coordínoció dels
equips de voluntoriol de les Còrilqs Porroquiols
de codo pobloció omb les odminishocions locols
i/o comorcols i omb ollres enlilots sociols del
lerrÍtori ofovorint lo proximitot terriloriol.

Reunions o lo Federoció Cotolono
de Volunloriol Sociol.

4 2

Nombre de col .loborocions omb
ollres entifols.

70% 60%

Fomenlor lo porticipoció, implicoció i coptoció
de lo ciulodqnío en I'occió voluntòrio,
sensibililzont sob¡e els vqlors del volunloriot.

Porlicipoció ol TAST

Nombre de Jornodes de
Volunlor¡ol en les que es porlicipo
o nivell municipol.

20 z.t

Nombre de xerrodes importides. 20 16
Nombre de demondes publicodes
o lo web. 100% 0

Nombre de persones volunlòries
que s'ofereixen vio web. 30 22

Nombre de demondes publicodes
o lrovés de lo FCVS.

t0 3

Nombre de persones volunlòries
oue venen derivodes de lo FCVS.

t0 3

Nombre d'orlicles publicols. 45 0
Nombre d'ossislenls o lo Jornodd

I 50 -200 190

Grou de solisfocció dels ossislenls. AI AI
Goronlir I'ocomponyoment o lotes les persones
volunlòries.

Nombre de persones que
s'ofereixen oer fer voluntoriol 50

Percenlolge de persones
in'trodurdes o lo bose de dodes
confederol. t00% 80%

Nombre de demondes de
volunforiol. 20 l2

Nombre de perfils de volunloriof
reolilzols. t5 ìl
Nombre d'espo¡s de reflexió
esloblerls. 80 400

Nombre de proposles creolives
rebudes. 40% 60%

Activifot: Filigrono

Denominoció de I' ociivitot no
Tipus d'oclivitol Economio sociol
ldentificoció sectOrs Acció sociol
Lloc de desenvolupoment de I'octivitol Diòcesi de T

A ldentificoció

o
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B Recursos humons em ots en I'octivitot

C Beneficioris o usuoris de I'octivitot

ius e indicodors de I'octivitot

D Recursos econòmi em ots en I'octivitct

Actuolment I'enliiot no disposo de lo informoció sobre inversions i despeses previstes

E

Número Número hores/onyTipus
Previsi Reolitzot Previsi Reolifzcri

Personol ossoloriol 9 9 t0.493
Persono omb controcle de serveis I 264 264
Personol volunloriot 283 285 4t.327 41.895

Número
Tipus

Previsl Reolitzot
Persones físiques
Persones iurídiques

NúmeroDespeses/inve¡sions
Previst Reolitzol

Despeses per oiudes ioltres 0.00g) Aiudes monelòries 0.00
h) Aiudes no monelòries 0,00
i) Despeses per col .loborocions iòrgons de qovern 0,00

Vorioció d'exislències de productes lerminois 0,00
A provision o m e n ts 8.979.OB
Despeses de personol 135.631,44
Altres despeses de I'ociivitoi ì 02.507,53
Amortilzoció de I' immobilitzoi 0,00
Delerioromenl i resulfol per olienoció d'immobililzqi 0,00
Despeses finonceres 0.00
Vorioció de volor roonoble d'insirumenfs finoncers 0.00
Diferències de convi 0,00
Delerioroment i resullot per olienoció d'instrumenis finoncers 0.00
lmpost sobre Societots 0.00
Sublolol despeses 247.118,0s
Adquisicions d'immobililzot (excepTe bens de polrimoni hislòric) 0,00
Adquislcions de bens de potrimoni hislòric) 0,00
Concel loció deule no comerciol 0.00
Sublolol recursos 0.00
TOTAT 247.118.05

QuonlificocióObjectius/progromo d'ocollido
lndicodors Previsl Reolilzoi

Cobrir necessitols bòsiques de robo i

complemenls Núm. Persones oteses 5ó.300 ó9.85 r

Núm. de peces enfreoodes r 5ó.000 156.429
Núm. Locols omb
infroesirucluro odequodo 17 IB

Núm. Derivocions enlrego
sociol 900 1.092

Promoure lo solidoritol i el sentit comunitori. Quonlilot de robo rebudo 150.000 l3o.747
Núm. De Còrilos
oorroouiols imolicodes 3t

Núm.de volunforis implicots 270 285
Sensibililzor en el consum responsoble i

respecte ol medi ombienl. Tríptics enlregols 900 900

Núm. d'occions de
comunicoció i difusió 2 2

Núm.de xerrodes o
oruos/escoles

a
J

o
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Aciivitot: Servei de Migroció

A ldentificoció

Recursos humons em leots en l'octivifotB

a Beneficioris o usuoris de I'oclivitot

D Recursos econòmi ues em leots en I'octivitol

Actuolmenl I'entitol no disposo de lo informoció sobre despeses iinversiones previstes

Denominoció de I'ociivilol Servei immigroció

Tipus d'octivilot

Oferir ol col .lecliu immigronl lnformoció i ossessoromenl,
que mojoritòrioment eslon relocionodes omb lo
lromitoció de documenloció necessòrio per o lo sevo
inlegroció sociol, loborol i cullurol o lo nostro socielol.

ldentificoció de I'octivilot per seciors Acció sociol
Lloc de desenvolupomenl de I'octivilof Diòcesi de Tonogono

Número Número hores/onvTipus
Previsl Reolilzol Previsl ilzot

Personol ossoloriol 2 2 2.625 2.625
Persono omb conlrocle de serveis 0 0 0 0
Personol volunloriol 6 6 820 B4B

Número
Tipus

Previsl Reolitzof
Persones físiques 628 öól
Persones jurídiques 0 0

NúmeroDespeses/inversions
Previst Reolilzot

Despeses per oiudes i ollres
j) Ajudes monelòries 473,56
k) Aiudes no monetòries 325,62
l) Despeses per col .loborocions iòroons de oovern 0,00

Vorioció d'exislències de productes terminols 0.00
A provisiono ments J/,U6
Despeses de personol 40.502,40
Allres despeses de l'octivilot 5.ó85, r 7
Amorfilzoció de I' immobililzot 0.00
Deierioromenl i resullot per olienoció d'immobilitzol 0.00
Despeses finonceres 0.00
Vorioció volor roonoble d' instrumenis 0,00
Diferències de convi 0,00
Delerioromenl i resullol per olineoció d'instruments finoncers 0.00
lmposl sobre Socielols 0,00
Sublolol despeses 47.023.81
Adquisicions d'immobililzol lexcepte bens de polrimoni hislòricl 0,00
Adquisicions de bens de polrimoni hislòric) 0.00
Concel loció deute no comerciol 0.00
Sublolol recursos 0.00
TOTAT 47.023.81

@
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tius e ìndicodors de I'octivitot

Activitoi: Administroció

ldentificoció

QuqnlificocióObjectius/progromo
lndicqdors Previst Reolilzot

Alendre i ocollir o les persones que
necessilen ossessoromeni i proporcionor
uno ocollido integrol:

Núm. usuoris olesos

Núm. Primeres ocollides

Assessoromenis reolilzots segons
temòtico

290

200

ós0

315(ó82 beneficioris)

217

7ìB respostes

Assessoror ol col .lecliu immigront en
lotes oquelles qüeslions jurídiques que
els ofeclen ireolilzor el seguimenl en
lois els processos odminislrotius que es
promoguin per consolidor lo situoció
legol en el nostre poís:

Núm. d'expedienis oberts

Núm. d'expedienls resolts
fovorqbles

Núm. d'expedients
indocumenlots (sense possoport)
que hon reguloritzor Io sevo
situoció;

- Núm. d'expedienfs irregulors
(solomenl disposen de
possoport) que hon regulorilzot
lo sevo situoció:

l0

l0

290

BO

315 expedienis

95 expedients 30 %
del totol

l5 expedienls
regulorilzots

17 expedients
reguloritzots

Oferir orienloció, medioció y derivoció
en lemes loborols:

Núm. d'usuoris otesos:

Núm. de derivocions reoliizqdes:

tB0

r50

205

164

Estoh¡lir, consolidor i omplior o les
porròquies de lo diòcesi de Torrogono,
el servei d'ofenció iocollido ol col {ectiu
immigront:
Focilitor l'occés de les persones
immigronfs ols serveis de lo odministroció
o ollres ols que pugui occedir.

Núm. de Còritos ponoquiols omb
les que lenim conlocte:

Núm. de derivocions per pori de
les Còrilos ponoquiols ol servei
de migroció ifipologies de
demondo.

Núm. de visiles del Trebollodor /
o Sociol o les Còrifos porroquiols

t5

ó0

20

74 derivocions de les
Còritos ponoquiol
cop el servei de
migroció

21

t4

Coordinor ocluocions i lrebollor en xorxo
omb olfres entilots que trebollen omb el
col lectiu immigronf.

Núm. de coordinocions,.

Núm. d'entitots omb les que ens
coordinem:

25

5

'2.a

7

Sensibililzor, omb lo coordinoció del
Deporfomeni de Comunicoció de
CÒri1os Diocesono de Tonogono, o lo
opinió público, en reloció o lo promoció
dels volors ioportunilois que oporlo el
col 1ectiu immigront o lo socieiol.

Mitjons de comunicoció en els
quols hem col.loborot: -

Núm. de nofícies referenls ol
projecte:

Componyes deNúm. de
mioroció:

J

t0

aJ

Rodio Estel, Diori de
Torrogono, Esglésio de
Torrogono,
B

3

Denominoció de I'octivilot Areo de oestió iodminisirqció
Tipus d'oclivitot Gestió de I'Entitol
ldenfificoció de I'oclivitof per sectors Eslructuro
Lloc de desenvolupomenf de I'octivitol Diòcesis de Torrogono

o
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B Recursos humons em eots en I'octivitot

C

D

Beneficioris o usuoris de I'octivitot

Recursos econòmics em leofs en I'octivitot

Actuolment I'entitot no disposo de lo informoció sobre despeses iínversiones previstes

Activitot: Comunicoció i sensibilifzoció

A ldentificoció

B Recursos humons e en I'octivitot

(-

Número NTipus
Previsf Reoliizol Previst Reolilzot

Personol ossoloriot 6 6 1.724 1.724
omb contrqcÌe de serveis ì 743 743

Personol voluntorioi l0 12 ì.020 1.240

Tipus tì u rltr

Previst Reolitzot

Persones

NúmeroDespeses/inversions
PrevÌsl Reolilzot

iollres

0.00
no monetorisn 0,00

ons decol 0,00
Vorioció de 0,00

ments 28.127.63
D de 243.729,57

de I'octivitol 308.429,94
ció de I'immobilitzot 8.529,2ó

ullot olienoció d'immDeleriorom i 0.00
finonceres 4.715,91

Vorioció de volor roonoble d' ts finoncers 2,22
de convi 0,00

iresullol olienoció d'in nts finoncers
lm sobre 0.00
Subtotol 593.534.53

d'immobilitzol de 0,00
de bens de frimoni 0.00

Concel {oció no comerciol 0.00
Subfolol recursos 0.00
TOTAT 593.534.53

Denominoció de I'oclivitol isensibilifzoC
Tipus d'oclivifol lnformor sobre I' desenvol
ldenfificoció de I'ocfivilol per seclors cturo
Lloc de desenvolupomenT de l'octivilof Diòcesis de T

Número Número hores/onvTipus
Previst Reolilzql Previst Reolitzot

Personol ossoloriol
Persono ombr controcle de serveis
Personol volunloriol

NTipus
Previsi Reolilzot

Persones U

Persones ues

Beneficioris o usuoris de I'octivitot

@
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Nombre miçr de persones empleodes en el curs de I'exercici20l7 i 201ó. per cotegorios

Colegorio prof essionol No
(20171

No
(201ó)

President I
Adiunt direcció 2 2
Cops d'Areo 2 I
Directors l
Tècnics miljos ]B IB
Oficiols Tècnics 5 6
Aux. Adminislrqfius 4 5
Aux. Serveis 12 t2
Monitors gimnòs 0 ì
Monitors 0
Conserqe 0 I
Totol mig d'empleols 46 48

Descripció
Homes
Exercici

2017

Dones
Exercici

2017

Homes
Exercici

2016

Dones
Exercici

2016
Presidenl 1 0 l 0
Adiunf direcció 2 0 I I
Cqps d'Areo 2 0 l 0
Directors I 0 l 0
Tècnics milios 2 t/ J t5
Oficiols Tècnics 3 2 3 3
Aux. Administrotius 0 3 0 5
Aux. Serveis ì 9 3 9
Mosso de Moqotzem 0 0 l 0
Monitors I 0 0 0
Conserqe 0 0 0 I
ïolol personol o finol d'exercici 12 3r 14 34

SEXE

Honororis de I'ouditor

Els honororis sotisfets per l'CIudiiorio de Comptes ioltres serveis, de I'entitot, en 2017 i201ó. són
els següents:

I 4. Provisions i contingències

No s'hon registrot provisions ni contingències duronf els exercicis 201ó i 2017

Enlilot
Audilorio
Comples
Anuols

Altres
serveis de
verificoció

Serveis
d'ossessoromenl

fiscol

Allres
serveis
preslots

ÏOTAT

Exe¡clci 2017
AUDIT CONCEPT, S.L.P 4.020.00 0,00 0,00 0.00 4-020.00

Exercici 201
No oplicoble (No es vo qudilor els
Compies Anuols de I'exercici 201óì

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

o
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15. lnformoció sobre els ojornomenls de pogoments o creditors. Disposició oddicionollercero
"Deure d' informoció" de lo Uei 15/2010, de 5 de juliol

Lo informoció sobre oploçoments de pogoments o proveidors per I'exercici 2OlZ és lo
següent:

Per I'exercici20l6 ero lo següent

El termini hobituol de pogoment ols creditors comerciols és de 30 dies o comptor des de lo
doto de lo recepció de lo focturo.

Pogqmenls Reolitzols ipendenls de pogomenl
o dqlo de loncomenl de bolonc

Exe¡cici 2017
Descripció

Dies
Període mig de pogoment o proveidors 30
Rò1io d'operocions poqqdes )\
Ròtio d'operocions pendenls de poqqmenl ì5

lmport
Tolol pogomenfs reolilzots 1.176.936,85
Totol poqomenls pendents 30.749.33

Pogomenls Reolilzqls ipendenls de pogomenl
o dolq de loncomenl de bolonc

Exercici 2017
Descripció

Dies
Període mig de poqomenl o prove'r'dors 30
Ròiio d'operocions poqodes oÃ

Ròtio d'operocions pendenfs de poqomenl tÃ

lmporl
Totol poqomenls reolilzols
Tolol pooomenfs pendents

o
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tó. Fels posleriors o lo doto de formuloció dels Comples Anuols

Amb posïeriorifot ol 3'l de desembre de 2017 i fins ol 3l de morç de 2018, dolo de formuloció
per port del Òrgon de Govern de I'entitot dels Compies Anuols, no ho succeì't cop
esdeveniment significotiu, que hogi de ser inclòs en els Comptes Anuols odjunts per o què
oquests mostrin odequodoment lo imolge fidel del potrimoni, de lo situoció finoncero idels
resultots de I'entiiot.

Signol per lo Comissió Permonent

Mn. Sontiogo Soro Roco - Delegot Postorol Froncesc Roig Querolt - Director Diocesò

Lluís Arondo Bloy - Subdirector Froncesc Xovier Rius Ferrús - Responsoble
Deportoment d'Acció Sociol

Solvodor Groné Terrodos - Responsoble
Deportoment d' AdminisTroció

Jordi Somper Quintono -Secretori Diocesò

t'

{tL[ Cø^* /u'-

DIL¡GÈNCIA:

Es fo constor que el present dossier conté un exemplor dels Comptes Anuols de I'exercici de 2Oj7
(bolonç, compte de resultots i memòrio) de I'entitot CÀRIAS D|OCESANA DE TARRAGONA
numerots de lo pògino I o lo 45. Lo dorrero pògino conté lo signoturo dels membres de lo
Comissió Permonent.

Torrogono.3l de morç de 2018

o


