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Balanç de Situació
Empresa: ASSOCIACIÓ CATALANA DE L'EMPRESA FAMILIAR DEL RETAIL - COMERTIA
Període: de Gener a Desembre
Actiu

A) ACTIU NO CORRENT
I. Immovilitzat intangible
3. Patents, llicències, marques i similars
5. Aplicacions Informàtiques
II. Immobilitzat material
2. Instal·lacions tècniques, i altre imm. mat.
B) ACTIU CORRENT
III. Deutors comerc. i altres comptes a cobrar
1. Clients per vendes i prest. serveis
b) Clients per vendes i prest. serveis CT
3. Deutors diversos
6. Altres crèdits amb les Admin. Públiques
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efect. i altres act. líquids equivalents
1. Tresoreria
TOTAL ACTIU
Passiu

A) PATRIMONI NET
A-1) Fons propis
I. Fons social
1. Fons social
VII. Resultat de l'exercici
C) PASSIU CORRENT
III. Deutes a curt termini
5. Altres passius financers
V. Creditors comerc. i altres comptes a pagar
1. Proveïdors
b) Proveïdors a curt termini
3. Creditos diversos
4. Personal (remuneracions pend. pagament)
6. Altres deutes amb les Admin. Públiques
T O T A L PATRIMONI NET I PASSIU

2016

2015

451,86
602,48
0
0
0
0
0
0
451,86
602,48
451,86
602,48
90.709,22 108.022,09
13.155,28 20.845,98
13.155,28 15.400,28
13.155,28 15.400,28
0
2.000,00
0
3.445,70
36.820,00 47.705,00
40.733,94 39.471,11
40.733,94 39.471,11
91.161,08 108.624,57
2016

2015

34.921,16 34.107,02
34.921,16 34.107,02
34.107,02 33.546,23
34.107,02 33.546,23
814,14
560,79
56.239,92 74.517,55
20.000,00
0
20.000,00
0
36.239,92 74.517,55
23.381,47 64.726,57
23.381,47 64.726,57
636,59
0
0
0
12.221,86
9.790,98
91.161,08 108.624,57

Compte de Pèrdues i Guanys
Empresa: ASSOCIACIÓ CATALANA DE L'EMPRESA FAMILIAR DEL RETAIL - COMERTIA
Període: de Gener a Desembre
Compte de Pèrdues i Guanys

A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
b) Prestacions de serveis
5. Altres ingressos d'explotació
a) Ingressos accessoris i altres de gest. corrent
b) Subvencions d'explotació incorp. al resultat
6. Despeses de personal
a) Sous, salaris i auxiliars
b) Càrregues socials
7. Altres despeses d'explotació
a) Serveis exteriors
c) Pèrdues, deteriorament, i var. Provisions
8. Amortització de l'immobilitzat
13. Altres Resultats
A.1) RESULTATS D'EXPLOTACIÓ
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
A.4) RESUL. DE L'EXERC. PROC. D'OPERAC. CONTIN.
B) OPERACIONS INTERROMPUDES
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI

2016

2015

131.821,97
131.821,97
135.500,08
25.500,08
110.000,00
-112.987,02
-92.835,32
-20.151,70
-153.370,27
-153.370,27
0
-150,62
0
814,14
814,14
814,14
0
814,14

143.028,39
143.028,39
113.960,68
19.960,68
94.000,00
-110.714,74
-90.825,68
-19.889,06
-145.599,28
-145.455,28
-144,00
-126,03
11,77
560,79
560,79
560,79
0
560,79
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II. MEMÒRIA DE L´ EXERCICI
1. Activitat de la associació
1.1

Constitució i dades identificadores fonamentals
L´Associació, constituïda el dia 5 de febrer de 2002, como entitat sense ànim de lucre, es
denomina ASSOCIACIÓ CATALANA DE L’EMPRESA FAMILIAR DEL RETAIL –
COMERTIA, amb duració indefinida. Regula les seves activitats d´ acord a la Llei
Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d´ associació, la Llei 7/1997, de 18
de juny, d associacions, modificada por la Llei 4/2008, de 24 d abril, els seus estatuts i les
altres disposicions legals que li són d´ aplicació en cada moment.
El domicilio social està situat a Barcelona, Avinguda Portal de l´ Àngel, número 40, 8ena
planta.
L’ exercici social coincideix amb l´any natural.
L’ Associació té assignat el número d´ identificació fiscal G62811021 i figura inscrita en
el Registre d´Associacions de Catalunya amb el número 26128.

1.2

Activitat

Les finalitats de l Associació són:
a) Posicionar i consolidar a les empreses associades, ajudant-les a emprendre i
realitzar els seus plans d´ expansió.
b) Crear sinèrgies i minimitzar els costos de les empreses associades.
c) Fomentar els vincles i la col·laboració entre les empreses associades,
intercanviant qualsevol tipus d´ informació que es consideri d’ utilitat pels
seus associats.
d) Garantir la continuïtat de les empreses associades.
e) Fomentar la col·laboració i els contactes amb entitats de naturalesa anàloga,
en ordre a una millor consecució dels objectius de l´ Associació.
f) Convertir-se en una força de negociació front els centres comercials i altres
organitzacions d´interès comú.
Per aconseguir les seves finalitats, l´Associació realitza les activitats següents:
a) Disposa, intercanvia i facilita informació rellevant pels seus associats,
realitza estudis i anàlisi de viabilitat destinats a promoure la implantació,
expansió i desenvolupament comercial de les associats.
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b) Participa en tasques de formació de futurs comerciants i reciclatge de
persones vinculades amb el comerç.
c) Representa front les administracions als seus associats en les problemàtiques
comuns.
d) Realitza totes aquelles actuacions i activitats que siguin beneficioses pel
conjunt de les empreses que formen part de l´ Associació.

2. Bases de presentació dels comptes anuals
2.1

Imatge fidel
Els Comptes Anuals han estat formulats per la Junta Directiva a partir dels registres
comptables de l´Associació a la data de tancament d´exercici
Els Comptes Anuals mostren la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels
resultats de l´ Associació.
Els Comptes Anuals adjunts es sotmetran a la aprovació per l´ Assemblea General,
estimant-se que seran aprovats sense cap modificació.

2.2

Principis Comptables Aplicats
Els presents Comptes Anuals s´ han formulat, d’ acord amb la legislació vigent, aplicant:
-Les disposicions del Decret 259/2008 de 23 de desembre pel qual s’ aprova el Pla de
Comptabilitat de les fundacions i associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de
Catalunya.
-Els principis comptables i criteris de valoració establerts pel Pla General de
Comptabilitat de les PYMES aprovat per Real Decret 1.515/2007, de 16 de Novembre i la
resta de disposicions legals vigents en matèria comptable.
-Els principis comptables establerts en el Codi de Comerç.

2.3

Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa
No existeixen dades rellevants en quan al futur o en quan a l´ estimació de l´ incertesa a
la data en que l´ Associació formula aquests Comptes Anuals, que puguin suposar canvis
significatius en el valor dels actius o passius de l´ Associació en el proper exercici.
Tampoc existeixen canvis significatius en les estimacions comptables efectuades que
puguin afectar al tancament del present exercici o a les d´ exercicis futurs ni incerteses
importants sobre esdeveniments o condicions futures que posin en qüestió la continuïtat
de l´ Associació.

2.4

Comparació de la informació
D´ acord amb la legislació mercantil, la Junta Directiva presenta, a efectes comparatius,
amb cada una de les partides del Balanç, del Compte de Pèrdues i Guanys i de la
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informació quantitativa requerida en la memòria, a més de les xifres corresponents a
l´exercici que es tanca, les de l´exercici anterior.
L´Associació no està obligada legalment a auditar els Comptes Anuals de l´exercici
comprès entre l´ 1 de gener i el 31 de desembre de 2016.
2.5

Elements recollits en varies partides
No es presenten elements patrimonials registrats en dos o més partides del balanç.

2.6

Canvis en criteris comptables
No s´ han realitzat en l´exercici, ajustos als comptes anuals d´exercicis anteriors per
canvis de criteris comptables.

2.7

Correcció d´ errors
Aquests comptes anuals no inclouen ajustos realitzats com a conseqüència d´ errors
detectats en exercicis anteriors durant l´exercici present.

3. Normes de registre i valoració aplicades (o que s´aplicarien quan
existeixin les partides indicades)
3.1

Immobilitzat intangible
Els actius intangibles es registren pel seu cost d´ adquisició i/o de producció i,
posteriorment, es valoren al seu cost menys la seva amortització acumulada o les pèrdues
per deteriorament que hagin experimentat, segons procedeixi.
Els actius intangibles són actius de vida útil definida i, per tant, s´ amortitzen
sistemàticament en funció de la vida útil estimada dels mateixos i del seu valor residual.
Els mètodes i períodes d´ amortització aplicats són revisats en cada tancament d´exercici
i, si procedeix, ajustats de forma prospectiva. Quan la vida útil d’ aquests actius no pugui
estimar-se de manera fiable s´ amortitzaran en un termini de deu anys, sense prejudici
dels terminis establerts en les normes particulars sobre l´ immobilitzat intangible.
Al tancament de l´ exercici, aquests elements estan totalment amortitzats.

3.2

Immobilitzat material

3.2.1 Valoració inicial
Els béns de l´ immobilitzat material es valoren pel seu preu d´ adquisició i/o el seu cost de
producció.
El preu d´ adquisició inclou l´ import facturat pel venedor després de deduir qualsevol
descompte o rebaixa del preu, i les despeses addicionals i directament relacionades que es
produeixin fins la seva posada en condicions de funcionament.
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Els impostos indirectes que graven la seva adquisició només s´inclouen en el preu
d´adquisició o cost de producció si no són recuperables directament de l´ Hisenda
Pública.
També forma part del valor de l´ immobilitzat material l´ estimació inicial del valor actual
de les obligacions assumides derivades del desmantellament o retirada i altres associades
al citat actiu, tals como els costos de rehabilitació del lloc sobre el que està situat, sempre
que les obligacions donin lloc al registre de provisions.
No existeixen compromisos de desmantellament, retirada o rehabilitació de béns de
l´actiu, pel que no s’ han activat valors per la cobertura de tal tipus d´ obligacions.
La Junta Directiva considera que el valor comptable dels Immobilitzats Materials no
supera el valor raonable i/o recuperable dels mateixos.
3.2.2 Valoració posterior
Les despeses de reparació i manteniment que no augmenten la capacitat productiva o no
allarguen la vida útil dels actius, es consideren despeses de l´exercici.
Les correccions valoratives per deteriorament dels elements de l´ immobilitzat material,
així como la reversió quan les circumstàncies que les van motivar han deixat d´existir, es
reconeixen com despesa o ingrés, respectivament, en el compte de pèrdues i guanys.
Els costos d´ ampliació o millora, si donen lloc a un augment de la capacitat productiva o
a un allargament de la vida útil dels béns, són activats como major valor dels mateixos.
Els comptes d´immobilitzat material en curso, es carreguen per l’ import de dites
despeses, amb abonament al compte d´ ingressos que recull els treballs realitzats per
l´Associació per ella mateixa.
Els costos relacionats amb grans reparacions es reconeixen como substitució en el
moment en que s´incorren i s´ amortitzen durant el període que transcorre fins a la
següent reparació, donant de baixa qualsevol import associat a la reparació que pogués
romandre en el valor comptable de l´ immobilitzat.
Les amortitzacions es practiquen linealment, estimant un valor residual nul, en funció
dels següents anys de vida útil:
Anys

Descripció
Equips per procés d´informació

% Anual
4

25

Els reconeixements de deteriorament de valor es reconeixen quan el valor comptable
supera l’ import recuperable del bé en qüestió, entenent aquest como el major import
entre el seu valor raonable menys les despeses de venda i el seu valor en ús.
3.2.3 Baixes
Els elements de l´immobilitzat material es donen de baixa en el moment de la seva venda
o disposició per altre via o quan no s´ espera obtenir beneficis o rendiments econòmics
futurs dels mateixos.
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La diferència entre l´ import obtingut de l´ element, net de les despeses inherents a
l´operació, i el seu valor comptable, determinen el benefici o la pèrdua sorgida al donar-lo
de baixa, imputant a pèrdues i guanys de l´ exercici en que se produeix.
Els crèdits per venda d´ immobilitzat es valoren d´ acord amb el que es disposa en les
normes relatives a instruments financers.
3.3

Inversions Immobiliàries
L´ Associació no té immobilitzat que pugui classificar-se com inversions immobiliàries.

3.4

Permutes
L´Associació no ha realitzat permutes.

3.5

Actius financers i passius financers
L´ Associació té registrats como a tals, aquells contractes que donen lloc a un actiu
financer en una empresa i, simultàniament, a un passiu financer o a un instrument de
patrimoni en un altre.

3.5.1 Actius financers
a)
Els préstecs i partides a cobrar es valoren al seu cost amortitzat, que correspon
generalment al preu de la transacció, entenent como contraprestació entregada més les
despeses de transacció que els hi són directament atribuïbles, menys les devolucions del
principal efectuades, més els interessos meritats no cobrats en el cas dels préstecs, i al
valor actual de la contraprestació realitzada en el cas dels comptes per cobrar.
Al tancament de l´ exercici s´ efectuen les correccions valoratives necessàries sempre que
existeixi evidència objectiva de que el valor d`un crèdit s´ha deteriorat como a resultat d’
algun esdeveniment produït després del seu reconeixement inicial i que ocasioni una
reducció o retràs en els fluxos d’ efectiu estimats futurs, motivats per l´ insolvència del
deutor. La pèrdua per deteriorament es determin per diferència entre el valor en llibres del
crèdit i el valor actual dels fluxos d´ efectiu futurs que s´ estima van a generar,
descomptats al tipus d´ interès efectiu calculat en el moment del seu reconeixement
inicial.
Les correccions valoratives per deteriorament així como la seva reversió es
comptabilitzen en el compte de pèrdues i guanys.
Les inversions mantingudes fins el seu venciment: aquells valors representatius de deute,
amb una data de venciment fixada, cobraments de quantia determinada o determinable,
que es negocien en un mercat actiu i que l´Associació té intenció i capacitat de conservar
fins el seu venciment, es comptabilitza al seu cost amortitzat.
b)
Els actius financers que l´ Associació té per negociar es valoren inicialment pel
seu valor raonable que, excepte prova en contrari, és el preu de la transacció, que equival
al valor raonable de la contraprestació entregada. També s’ inclouen les despeses de
transacció que li són directament imputables. Quan es tracte d´ instruments de patrimoni
també s’ inclou l´ import dels drets preferents de subscripció. Els possibles canvis que
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puguin produir-se en el valor raonable de dits actius s´ imputa en el compte de pèrdues i
guanys de l´ exercici.
c)
Les inversions en el patrimoni d´ empreses del grup, multigrup i associades, així
com aquells instruments de patrimoni que no s´ adquireixen amb el propòsit de vendre´ls
en el curt termini, es valoren inicialment al cost, que equival al valor raonable de la
contraprestació entregada més les despeses de transacció que li són directament
atribuïbles. Al tancament de l´ exercici s´ efectuen les correccions valoratives necessàries
sempre que existeixi evidència objectiva de que el valor en llibres d´ una inversió no sigui
recuperable. La pèrdua per deteriorament es determina a partir de la diferència entre el
valor en llibres de l´ actiu i l´ import recuperable. Les correccions valoratives per
deteriorament així como la seva reversió es comptabilitzen en el compte de pèrdues i
guanys.
d)
L´ Associació dóna de baixa un actiu o part d´aquest quan expiren o s´hagin
cedit els drets contractuals sobre els fluxos d´ efectiu, essent necessari que s´hagin
transferit de manera substancial els riscos i beneficis inherents a la propietat. A aquests
efectes: la transferència de riscos i beneficis s´ avaluarà comparant l exposició de l´
empresa abans i després de la cessió a la variació en els imports i el calendari dels fluxos
d´ efectiu nets de l´ actiu transferit.
3.5.2 Passius financers
a)
La valoració inicial dels passius financers, es fa pel seu valor raonable, al que
haurà d´afegir-se els costos de transacció, excepte que es tracti de passius a valor raonable
amb canvis en resultats, en els que els costos de transacció hauran d´ imputar-se
directament a resultats.
Les obligacions econòmiques contretes com a passius financers, al derivar-se d’ una
relació contractual, seran equivalents en valor a les partides monetàries rebudes o al
conjunt de béns i serveis rebuts, sempre que la mateixa es desenvolupi sota les condicions
establertes en la definició de valor raonable: parts independents, interessades en la
transacció i degudament informades.
b)
En la valoració posterior dels passius financers, si aquests es cancel·len segons
els termes establerts en el contracte, es valoren a cost amortitzat. Es presenten els passius
pel seu valor inicial més la part meritada, seguint el mètode de la taxa d’ interès efectiu,
de la diferència entre aquest i el seu valor de reemborsament, menys els reemborsaments
de principal realitzats.
3.6

Valors de capital propi en poder de l’ empresa
No és aplicable per la naturalesa de l’ Associació.

3.7

Existències
L’ Associació no té partides d’ aquesta naturalesa.

3.8

Transaccions en moneda estrangera
L’ Associació no ha realitzat transaccions en moneda estrangera.
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3.9

Impost sobre beneficis
La despesa per impost de l’ exercici es determina mitjançant la suma de la despesa per
impost corrent i l’ impost diferit.
La despesa de l’ exercici per impost corrent es determina aplicant el tipus de gravamen
vigent al guany fiscal, és a dir: el resultat econòmic abans d’ impostos, modificat per les
diferències permanents.
D’ acord amb la vigent Llei de l’ Impost sobre Societats, l’ Associació només ha de
tributar pel guany fiscal que es derivi d’ explotacions econòmiques i no del guany que es
pugui derivar de les activitats pròpies de l’ Associació, que es consideren exemptes de l’
Impost sobre Societats i, per tant, s’ ajusten com una diferència permanent.
Les deduccions i bonificacions fiscals es consideren com un menor import de l’ Impost
meritat en l’ exercici.

3.10 Ingressos i despeses.
Els ingressos i despeses s’ imputen en funció del criteri del meritament, amb
independència del moment en que es produeixi la corrent monetària o financera derivada
d’ ells.
Només es comptabilitzen els beneficis realitzats a la data de tancament de l’ exercici, en
tant que els riscos i les pèrdues previsibles, encara que siguin eventuals, es comptabilitzen
tan aviat són coneguts.

3.11 Provisions i contingències.
L’ Associació reconeix com provisions els passius que, complint les regles de registre o
reconeixement establertes en el Pla General de Comptabilitat, resulten indeterminats respecte
al seu import o a la data del seu compliment.
Es valoren a la data de tancament pel valor actual de la millor estimació possible, d’ acord
amb la informació de que es disposa, de l’ import necessari per la seva cancel·lació o
compliment, registrant-se els ajustos de la provisió que es posin de manifest como despesa
financera de l’ exercici.
3.12 Subvencions, donacions i llegats.
Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen com ingressos
directament imputats al patrimoni net i es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys
com ingressos sobre una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les
despeses derivades de la inversió o despesa objecte de la subvenció.
Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables es registren
com passius de la’ Associació fins que adquireixin la condició de no reintegrables.
3.13 Negocis conjunts.
L’ Associació durant l’ exercici no ha realitzat operacions d’ aquesta naturalesa.
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3.14 Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades.
Les operacions comercials o financeres amb parts vinculades, amb independència del
grau de vinculació, es comptabilitzen d’ acord amb les normes generals i a preus de
mercat. No es reconeix cap benefici ni pèrdua en les operacions internes.
Els elements objecte de les transaccions que es realitzen es comptabilitzaran en el
moment inicial pel seu valor raonable.
La valoració posterior es realitza d’ acord amb el previst en les normes particulars per les
comptes que correspongui.
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4. Immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries.
4.1

Evolució dels Comptes
a) Estat de moviments de l'immobilitzat intangible, material i inversions
immobiliàries de l'exercici actual
SALDO INICIAL BRUT, EXERCICI 2016
(+) Entrades

855,47
0,00

(-) Sortides

Immobilitzat
Material
4.290,32
0,00

Inversions
Immobiliàries
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

SALDO FINAL BRUT, EXERCICI 2016

855,47

4.290,32

0,00

AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO INICIAL EXERCICI 2016

0,00

855,47

3.687,84

(+) Dotació a l'amortització de l'exercici

0,00

150,62

0,00

(+) Augments per adquisicions o traspassos

0,00

0,00

0,00

(-) Disminució per sortides, baixes, reduccions i traspassos

0,00

0,00

0,00

855,47

3.838,46

0,00

CORRECC. VALOR PER DETERIORAMENT, SDO. INIC. EXERC. 2016

0,00

0,00

0,00

(+) Correccions valoratives per deteriorament reconegudes en el període

0,00

0,00

0,00

(-) Reversió de correccions valoratives per deteriorament

0,00

0,00

0,00

AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO FINAL EXERCICI 2016

(-) Disminució per sortides, baixes, reduccions i traspassos

0,00

0,00

0,00

CORRECC. VALOR PER DETERIORAMENT, SDO. FINAL EXERC. 2016

0,00

0,00

0,00

SALDO INICIAL NET EXERCICI 2016

0,00

602,48

0,00

SALDO FINAL NET EXERCICI 2016

0,00

451,86

0,00

b) Estat de moviments de l'immobilitzat intangible, material i inversions
immobiliàries de l'exercici anterior
SALDO INICIAL BRUT, EXERCICI 2015

Immobilitzat
intangible

Immobilitzat
Material

Inversions
Immobiliàries

855,47

3.687,84

(+) Entrades

0,00

602,48

0,00

(-) Sortides

0,00

0,00

0,00

SALDO FINAL BRUT, EXERCICI 2015

855,47

4.290,32

0,00

AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO INICIAL EXERCICI 2015

0,00

0,00

855,47

3.561,81

(+) Dotació a l'amortització de l'exercici

0,00

126,03

0,00

(+) Augments per adquisicions o traspassos

0,00

0,00

0,00

(-) Disminució per sortides, baixes, reduccions i traspassos

0,00

0,00

0,00

855,47

3.687,84

0,00

CORRECC. VALOR PER DETERIORAMENT, SDO. INIC. EXERC. 2015

0,00

0,00

0,00

(+) Correccions valoratives per deteriorament reconegudes en el període

0,00

0,00

0,00

(-) Reversió de correccions valoratives per deteriorament

0,00

0,00

0,00

AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO FINAL EXERCICI 2015

4.2

Immobilitzat
intangible

(-) Disminució per sortides, baixes, reduccions i traspassos

0,00

0,00

0,00

CORRECC. VALOR PER DETERIORAMENT, SDO. FINAL EXERC. 2015

0,00

0,00

0,00

SALDO INICIAL NET EXERCICI 2015

0,00

126,03

0,00

SALDO FINAL NET EXERCICI 2015

0,00

602,48

0,00

Arrendaments financers i altres operacions de naturalesa similar sobre actius no
corrents
L’ Associació no té operacions d’ arrendament financer com arrendatària.

Pàgina 13 de 16

ASSOCIACIÓ CATALANA DE L´EMPRESA FAMILIAR DEL RETAIL - COMERTIA EXERCICI 2016

5. Actius Financers
5.1

Consideracions generals
Els crèdits que figuren en el subgrup 47 amb l’ Administració Pública NO es reflecteixen
en aquest apartat.

5.1.1 Actius financers no corrents
L’ Associació no té actius financers no corrents.
5.1.2 Actius financers valorats a valor raonable
L’ Associació no té actius financers designats a valor raonable.

6. Passius Financers
6.1

Consideracions generals
Les deutes que figuren en el subgrup 47 amb l’ Administració Pública NO es reflecteixen
en aquest apartat.

6.2

Informació sobre passius financers

6.2.1 Classificació per venciments dels passius financers
Les classificacions al tancament de l’ exercici dels imports dels passius financers que
vencen en cada un dels anys següents i fins el seu últim venciment són:
Venciment en anys
2017

2019

2019

2020

2021

Más de 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Creditors per arrendament financer

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
20.000,00

Altres deutes

15.530,48

4.469,52

0,00

0,00

0,00

0,00

Deutes amb empreses del grup i associades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Creditors comercials no corrents

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Creditors comercials i altres comptes a pagar

24.018,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.018,06

- Proveïdors

23.381,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.381,47

636,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

636,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.548,54

4.469,52

0,00

0,00

0,00

0,00

44.018,06

- Altres creditors
Deute de característiques especials
TOTAL

6.2.2 Deutes amb garantia real
L’ Associació no té deutes amb garantia real.
6.3

Total

Deutes amb entitats de crèdit

Préstecs pendents de pagament
No s’ han produït impagaments ni incompliments de condicions contractuals.
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7. Fons Propis
7.1

Naturalesa dels fons propis.
Per la seva naturalesa, l’ Associació no té capital social, sinó d’ un fons social variable
que es nodreix dels resultats acumulats dels exercicis anteriors i, en el seu cas, de les
aportacions de socis.

8. Situació fiscal
8.1

Impostos sobre beneficis
L’ Associació ha obtingut un resultat positiu, tant en el present exercici como en el
exercici anterior, però no té despesa per impost sobre beneficis ja que aquests es
compensen en part amb bases imposables negatives d’ exercicis anteriors i la resta es
correspon a rendes exemptes por la naturalesa de l’ Associació, d’ acord amb el capítol
XIV del títol VII de la Llei de l’ Impost sobre Societats.

9. Operacions amb parts vinculades
L’ Associació no ha realitzat operacions amb parts vinculades que hagin d’ indicar-se en
aquest apartat, ni durant el present exercici, ni durant l’ anterior.
L’ Associació no té saldos pendents amb parts vinculades que hagin d’ incloure’s en
aquest apartat, ni al tancament d’ aquest exercici, ni al tancament de l’ anterior.

10. Altre informació
El número mitjà de persones empleades durant l’ exercici és el següent:

2016
Total personal mitjà de l'exercici

2,00

2015
2,00

L’ import i característiques de les subvencions rebudes, que són imputables íntegrament
al compte de pèrdues i guanys, es desglossen en el següent quadre:
Subvencions rebudes per 3rs. diferents als socis
Imputades al compte de pèrdues i guanys

2016
110.000,00
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Aquestes subvencions a l’ explotació procedeixen de:
El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), per import de
58.000,00 euros.
L’ Ajuntament de Barcelona, per import de 52.000,00 euros.
No existeixen acords de l’ Associació que no figuren en el balanç i/o sobre els que no s’
hagi incorporat informació en la present memòria.
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