INFORME D’AUDITORIA DE COMPTES ANUALS EMÈS PER UN AUDITOR INDEPENDENT

Al soci únic de l’EMPRESA MUNICIPAL PER A LA FORMACIÓ I L’OCUPACIÓ, S.L.

Opinió
Hem auditat els comptes anuals de l’EMPRESA MUNICIPAL PER A LA FORMACIÓ I L’OCUPACIÓ, S.L. que comprenen que
comprenen el balanç a 31 de desembre de 2017, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat
de fluxos d'efectiu i la memòria corresponents a l'exercici acabat en aquesta data.
En la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i
de la situació financera de l’EMPRESA MUNICIPAL PER A LA FORMACIÓ I L’OCUPACIÓ, S.L. a 31 de desembre de 2017, així
com dels seus resultats i els fluxos d’efectiu corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, de conformitat amb el
marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació (que s'identifica en la nota 2 de la memòria) i, en particular,
amb els principis i criteris comptables continguts en el mateix.

Fonament de l'opinió
Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes vigent
a Espanya. Les nostres responsabilitats d'acord amb aquestes normes es descriuen més endavant en la secció
Responsabilitats de l'auditor en relació amb l'auditoria dels comptes anuals abreujats del nostre informe.
Som independents de l’EMPRESA MUNICIPAL PER A LA FORMACIÓ I L’OCUPACIÓ, S.L. de conformitat amb els requeriments
d'ètica, inclosos els d’independència, que són aplicables a la nostra auditoria dels comptes anuals a Espanya, segons l'exigit
per la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes. En aquest sentit, no hem prestat serveis diferents als de
l'auditoria de comptes ni han concorregut situacions o circumstàncies que, d'acord amb l'establert en la citada normativa
reguladora, hagin afectat a la necessària independència de manera que s'hagi vist compromesa.
Considerem que l'evidència d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la nostra opinió.

Aspectes més rellevants de l’auditoria
Els aspectes més rellevants de l'auditoria són aquells que, segons el nostre judici professional, han estat considerats com
els riscos d'incorrecció material més significatius en la nostra auditoria dels comptes anuals del període actual. Aquests
riscos han estat tractats en el context de la nostra auditoria dels comptes anuals en el seu conjunt, i en la formació de la
nostra opinió sobre aquestes, i no expressem una opinió per separat sobre aquests riscos.

Anàlisi del saldo de la partida “Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici” del Pèrdues i Guanys
•

Descripció del risc

El principal ingrés de la societat prové de subvencions reintegrables, que es reverteixen a resultats en base al criteri de
correlació d’ingressos i despeses. Tal i com es fa esment a la memòria, l’ingrés per aquest concepte, al tancament dels
exercicis 2016 i 2017 ascendeix a 1.791 i 2.120 milers d’euros respectivament. Donada la seva rellevància en el pèrdues i
guanys, considerem que hi ha un risc significatiu associat a aquesta valoració.
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•

Resposta de l'auditor

Els nostres procediments en relació amb aquesta àrea han consistit en identificar les subvencions que tenen caràcter de
reintegrables, revisant el compliment de les clàusules incloses en la seva concessió. Hem revisat la quantificació del passiu
estimat per la Direcció per aquelles subvencions reintegrables de les que no ha prescrit la seva reclamació. Hem comprovat
que l'import revertit de les subvencions coincideixi amb la despesa incorreguda en el projectes finançats i hem avaluat
l’adequació de la informació revelada a la memòria.
Altra informació: Informe de gestió
L'altra informació comprèn exclusivament l'informe de gestió de l'exercici acabat el 31 de desembre 2017, la formulació de la
qual és responsabilitat del Consell d’Administració i no forma part integrant dels comptes anuals.
La nostra opinió d'auditoria sobre els comptes anuals no cobreix l'informe de gestió. La nostra responsabilitat sobre l'informe
de gestió, de conformitat amb el que exigeix per la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes, consisteix a
avaluar i informar sobre la concordança de l'informe de gestió amb els comptes anuals, a partir del coneixement de la Societat
obtingut en la realització de l'auditoria dels citats comptes i sense incloure informació diferent de l'obtinguda com a evidència
durant la mateixa. Així mateix, la nostra responsabilitat consisteix a avaluar i informar de si el contingut i presentació de
l'informe de gestió són conformes a la normativa que resulta d'aplicació. Si, basant-nos en el treball que hem realitzat,
concloem que existeixen incorreccions materials, estem obligats a informar d'aquest fet.
Sobre la base del treball realitzat, segons el descrit en el paràgraf anterior, la informació que conté l'informe de gestió concorda
amb la dels comptes anuals de l'exercici acabat el 31 de desembre de 2017 i el seu contingut i presentació són conformes a la
normativa que resulta d'aplicació.
Responsabilitat del Consell d’Administració en relació amb els comptes anuals
El Consell d’Administració és responsable de formular els comptes anuals adjunts, de manera que expressin la imatge fidel del
patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Societat, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera
aplicable a l’entitat a Espanya, i del control intern que considerin necessari per permetre la preparació de comptes anuals lliures
d'incorrecció material, deguda a frau o error.
En la preparació dels comptes anuals, el Consell d’Administració és responsable de la valoració de la capacitat de la Societat
per continuar com a empresa en funcionament, revelant, segons correspongui, les qüestions relacionades amb empresa en
funcionament i utilitzant el principi comptable d'empresa en funcionament excepte si el Consell d’Administració té intenció de
liquidar la Societat o de cessar les seves operacions, o bé no existeixi una altra alternativa realista.

Responsabilitats de l'auditor en relació amb l'auditoria dels comptes anuals
Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals en el seu conjunt estan lliures d'incorrecció
material, deguda a frau o error, i emetre un informe d'auditoria que conté la nostra opinió.
Seguretat raonable és un alt grau de seguretat però no garanteix que una auditoria realitzada de conformitat amb la normativa
reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes vigent a Espanya sempre detecti una incorrecció material quan existeix. Les
incorreccions poden deures a frau o error i es consideren materials si, individualment o de forma agregada, es pot preveure
raonablement que influeixin en les decisions econòmiques que els usuaris prenen basant-se en els comptes anuals.
Com a part d'una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora d'auditoria de comptes a Espanya, apliquem el nostre
judici professional i mantenim una actitud d'escepticisme professional durant tota l'auditoria. També:
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•

Identifiquem i valorem els riscos d'incorrecció material en els comptes anuals, deguda a frau o error, dissenyem i apliquem
procediments d'auditoria per respondre a aquests riscos i obtenim evidència d'auditoria suficient i adequada per
proporcionar una base per a la nostra opinió. El risc de no detectar una incorrecció material deguda a frau és més elevat
que en el cas d'una incorrecció material deguda a error, ja que el frau pot implicar col·lusió, falsificació, omissions
deliberades, manifestacions intencionadament errònies, o la elusió del control intern.

•

Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l'auditoria amb la finalitat de dissenyar procediments d'auditoria
que siguin adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la finalitat d'expressar una opinió sobre l'eficàcia del control
intern de la Societat.

•

Avaluem si les polítiques comptables aplicades són adequades i la raonabilitat de les estimacions comptables i la
corresponent informació revelada pel Consell d’Administració.

•

Concloem sobre si és adequada la utilització, pel Consell d’Administració, del principi comptable d'empresa en
funcionament i, basant-nos en l'evidència d'auditoria obtinguda, concloem sobre si existeix o no una incertesa material
relacionada amb fets o amb condicions que poden generar dubtes significatius sobre la capacitat de la Societat per
continuar com a empresa en funcionament. Si concloem que existeix una incertesa material, es requereix que cridem
l'atenció en el nostre informe d'auditoria sobre la corresponent informació revelada en els comptes anuals o, si aquestes
revelacions no són adequades, que expressem una opinió modificada. Les nostres conclusions es basen en l'evidència
d'auditoria obtinguda fins avui del nostre informe d'auditoria. No obstant això, els fets o condicions futurs poden ser la
causa que la Societat deixi de ser una empresa en funcionament.

•

Avaluem la presentació global, l'estructura i el contingut dels comptes anuals, inclosa la informació revelada, i si els comptes
anuals representen les transaccions i fets subjacents d'una manera que aconsegueixen expressar la imatge fidel.

Ens comuniquem amb el Consell d’Administració de la Societat en relació amb, entre altres qüestions, l'abast i el moment de
realització de l'auditoria planificats i les troballes significatives de l'auditoria, així com qualsevol deficiència significativa del
control intern que identifiquem en el transcurs de l'auditoria.
Entre els riscos significatius que han estat objecte de comunicació al Consell d’Administració de la Societat, determinem els que
han estat de major significativitat en l'auditoria dels comptes anuals del període actual i que són, en conseqüència, els riscos
considerats més significatius.
Descrivim aquests riscos en el nostre informe d'auditoria tret que les disposicions legals o reglamentàries prohibeixin revelar
públicament la qüestió.

BNFIX PICH AUDITORES, S.L.P.

__________________
Antoni Puig Rimbau
socio-auditor de cuentas

26 de març de 2018
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EMPRESA MUNICIPAL PER A LA FORMACIÓ
OCUPACIONAL I L’OCUPACIÓ, S.L.
______

1. COMPTES ANUALS DE L’EXERCICI 2017
1.1 Balanç
1.2 Compte de Pèrdues i Guanys
1.3 Estat de Canvis en el Patrimoni Net
1.4 Estat de fluxos d’efectiu
1.5 Memòria

BALANÇ AL TANCAMENT DE L'EXERCICI 2017 DE L'EMPRESA MUNICIPAL PER A LA FORMACIÓ OCUPACIONAL I L'OCUPACIÓ, S.L.

ACTIU

NOTES a la
MEMORIA

A) ACTIU NO CORRENT

Saldo al
31/12/2017

Saldo al
31/12/2016

1.252.296,74

1.024.422,98 A) PATRIMONI NET

I. Immobilitzat intangible
5. Aplicacions informàtiques

6

6.650,39
6.650,39

II. Immobilitzat material
1. Terrenys i construccions
2. Instalacions tècniques i altre immobilitzat material

5

1.245.646,35
1.144.439,02
101.207,33

V. Inversions financeres a llarg termini
5. Altres actius financers

8

0,00
0,00

PATRIMONI NET I PASSIU

3.402,28 A-1) Fons propios
3.402,28
I. Capital.
1.020.620,70 1. Capital escripturat
933.410,16
87.210,54 III. Reserves
1. Legal i estatutàries
400,00 2. Altres reserves
400,00
VII. Resultat de l'exercici
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts

B) ACTIU CORRENT

3.530.417,66

3.389.238,41 C) PASSIU CORRENT
3.384.630,78 III. Deutes a curt termini
8.447,83 2. Deutes amb entitats de crèdit
103.051,71 5. Altres passius financers
3.273.131,24

III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar
1. Clients per vendes i prestacions de serveis
2. Clients, empreses del grup i associades
6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques

9

3.521.671,88
4.463,60
62.817,13
3.454.391,15

V. Inversions financeres a curt termini
5. Altres actius financers

8

0,00
0,00

VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
1. Tresoreria
TOTAL ACTIU (A + B)

805,12
10

7.940,66
7.940,66
4.782.714,40

1.600,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar
1.600,00 1. Proveïdors
3. Altres creditors
713,14 4. Personal
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques
2.294,49
2.294,49
4.413.661,39 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)

1

NOTES a la
MEMORIA

12

16

13

14

Saldo al
31/12/2017

Saldo al
31/12/2016

1.350.495,82

1.342.443,82

449.480,26

425.895,84

11.140,00
11.140,00

11.140,00
11.140,00

414.755,84
2.228,00
412.527,84

407.823,41
2.228,00
405.595,41

23.584,42

6.932,43

901.015,56

916.547,98

3.432.218,58

3.071.217,57

3.214.149,07
505.747,57
2.708.401,50

2.868.199,10
194.198,47
2.674.000,63

218.069,51
10.208,52
31.869,73
41.981,97
134.009,29

203.018,47
5.796,29
18.755,19
40.420,60
138.046,39

4.782.714,40

4.413.661,39

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS CORRESPONENT A L'EXERCICI ACABAT EL 31 DE
DESEMBRE DE 2017 DE L'EMPRESA MUNICIPAL PER A LA FORMACIÓ OCUPACIONAL I
L'OCUPACIÓ, S.L.
NOTES a la
MEMORIA

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
1. Import net de la xifra de negocis

a) Prestacions de serveis
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació

11

4. Aprovisionaments

a) Consum de mercaderies
b) Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles
15

5. Ingressos d'explotació

a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici
15

6. Despeses de personal

a) Sous i Salaris
b) Càrregues socials

Saldo al
31/12/2017

Saldo al
31/12/2016

116.143,25

272.659,52

116.143,25

272.659,52

598.984,34

350.891,17

(77.718,22)

(61.379,99)

(75.486,23)

(59.141,49)

(2.231,99)

(2.238,50)

2.601.539,39

2.269.863,26

1.858,81

0,00

2.599.680,58

2.269.863,26

(2.499.894,45)

(2.232.635,89)

(1.885.921,20)

(1.692.816,65)

(613.973,25)

(539.819,24)

(692.130,68)

(578.850,71)

15

(691.504,97)

(578.266,70)

(625,71)

(584,01)

8. Amortització de l'immobilitzat

15

(33.181,55)

(19.038,13)

9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres

15

15.532,42

8.022,36

5

(4.001,71)

7. Altres despeses d'explotació

a) Serveis exteriors
b) Tributs

11. Deteriorament i resultat per alineacions de l'immobilitzat
11.bis Altres resultats

15

A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
12. Ingressos financers

0,00

358,94

0,00

25.631,73

9.531,59

4,84

0,00

b) De valors negociables i altres instruments financers
b2) de tercers

4,84

13. Despeses financeres

0,00

(2.052,15)

(2.599,16)

(2.052,15)

(2.599,16)

B) RESULTAT FINANCER

(2.047,31)

(2.599,16)

C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS

23.584,42

6.932,43

0,00

0,00

23.584,42

6.932,43

b) Per deutes amb tercers

17. Impostos sobre beneficis
D) RESULTAT DE L'EXERCICI

2

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT A L'EXERCICI ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2017 DE L'EMPRESA MUNICIPAL PER A LA
FORMACIÓ OCUPACIONAL I L'OCUPACIÓ, S.L.
A) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS CORRESPONENT A L'EXERCICI ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2017

Notes a la Memòria Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016
A) Resultat del compte de pèrdues i guanys

23.584,42

6.932,43

0,00

668.017,00

0,00

668.017,00

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
III. Subvencions, donancions i llegat rebuts
B) Total ingressos i despeses imputats directament en el patrimoni net
Transferències al compte de pèrdues i guanys
VIII. Subvencions, donacions i llegats rebuts
C) Total transferències al compte de pèrdues i guanys
TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

(15.532,42)

(8.022,36)

(15.532,42)

(8.022,36)

8.052,00

666.927,07

B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT A L'EXERCICI ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2017

Capital Escripturat

Subvencions,
Resultat del exercici donancions i llegats
rebuts

Reserves

TOTAL

A. SALDO FINAL DE L'ANY 2015

11.140,00

394.760,95

13.062,46

256.553,34

675.516,75

II. Ajustos per errors 2015 i anteriors

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.140,00

394.760,95

13.062,46

256.553,34

675.516,75

I. Total ingressos i despeses reconeguts

0,00

0,00

6.932,43

659.994,64

666.927,07

III. Altres variacions del patrimoni net

0,00

13.062,46

(13.062,46)

0,00

0,00

C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2016

11.140,00

407.823,41

6.932,43

916.547,98

1.342.443,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.140,00

407.823,41

6.932,43

916.547,98

1.342.443,82

23.584,42

(15.532,42)

B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2016

II. Ajustos per errors 2016
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2017
I. Total ingressos i despeses reconeguts

0,00

0,00

III. Altres variacions del patrimoni net

0,00

6.932,43

E. SALDO, FINAL DE L'ANY 2017

11.140,00

414.755,84

3

(6.932,43)
23.584,42

8.052,00

0,00

0,00

901.015,56

1.350.495,82

ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU CORRESPONENT A L´EXERCICI ACABAT 2017 DE L'EMPRESA MUNICIPAL PER A
Notes de la
Memòria

ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU

Saldo al
31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

A) FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’EXPLOTACIÓ
1. Resultat de l’exercici abans d’impostos

23.584,42

6.932,43

2. Ajustos al resultat

23.698,15

13.614,93

a) Amortització de l’immobilitzat (+)

5i6

d) Imputació de subvencions (-).

14 i 16

f) Resultats per baixes i alienacions de l'immobilitzat material (+/-)

5

g) Ingressos financers (-)
h) Despeses financeres (+)
3. Canvis en el capital corrent
b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-)

9

33.181,55

19.038,13

(15.532,42)

(8.022,36)

4.001,71

0,00

(4,84)

0,00

2.052,15

2.599,16

(122.082,04)

(234.044,46)

(137.041,10)

(198.278,81)

(91,98)

867,43

d) Creditors i altres comptes a pagar (+/-)

15.051,04

(36.633,08)

4. Altres fluxes d’efectiu de les activitats d’explotació

(2.047,31)

(2.599,16)

a) Pagament d'interessos (-)

(2.052,15)

(2.599,16)

c) Altres actius corrents (+/-)

c) Cobrament d’interessos (+)

5. Fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació
B) FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’INVERSIÓ
6. Pagament per inversions (-)

4,84

0,00

(76.846,78)

(216.096,26)

(265.457,02)

(760.931,44)

b) Immobilitzat intangible

6

(5.175,88)

(3.167,31)

c) Immobilitzat material

5

(260.281,14)

(756.164,13)

e) Altres actius financers

8

0,00

(1.600,00)

7. Cobraments per desinversions (+)
e) Altres actius financers

8

8. Fluxos d'efectiu de les activitats de inversió
C) FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT
9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni.

16

e) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+)
10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer.

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

(263.457,02)

(760.931,44)

0,00

668.017,00

0,00

668.017,00

345.949,97

303.646,04

a) Emissió
2. Deutes amb entitats de crèdit (+).

13

311.549,10

0,00

4. Altres deutes (+)

13

34.400,87

380.534,75

b) Devolució i amortització de:
2. Deutes amb entitats de crèdit (-).

12. Fluxos d’efectiu de les activitats de finançament
D) Efecte de les variacions dels tipus de canvi
E) AUGMENT / DISMINUCIÓ NETA DE L’EFECTIU O EQUIVALENTS

0,00

(76.888,71)

345.949,97

971.663,04

5.646,17

(5.364,66)

Efectiu o equivalents al començament de l’ exercici

2.294,49

7.659,15

Efectiu o equivalents al final de l’exercici

7.940,66

2.294,49

4

MEMÒRIA DE L’EXERCICI 2017
Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació, S.L.
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1.- ACTIVITAT DE L’EMPRESA
L’Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació, Societat Limitada, és una
societat municipal de naturalesa limitada, constituïda el 15 de desembre de 1989 davant el notari de
Barcelona, Sr. José Luís Pérez Dann, amb capital exclusivament municipal. La seva durada, objecte,
capital, domicili social, òrgans d’Administració i altres circumstàncies consten en els seus Estatuts
aprovats pel Ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès en sessió del dia 7 de novembre de 1989, i en les
seves posteriors modificacions aprovades per les Juntes Generals Extraordinàries d’Accionistes
celebrades els dies 15 de febrer, 15 de maig, 19 de setembre, 7 de novembre de 1990, 16 de juliol de
1993, 29 de juny de 1994, 25 d’octubre de 1995, 2 de maig de 1996, 20 de gener de 1998, 25 de març de
1999 i 24 de novembre de 2003, 9 de novembre de 2005, 28 de setembre de 2009 i 30 de novembre de
2009.

La societat es regeix pels seus Estatuts, sense perjudici del que disposa la Llei de Societats de Capital
(Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol), la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de
Règim Local; la Llei 8/1987 de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya; i les normes
reglamentàries en matèria de règim local aplicables. Subsidiàriament als preceptes legals invocats, regirà
la legislació mercantil i civil aplicable.

Constitueix el seu objecte social la gestió directa de les activitats de promoció ocupacional de
l’Ajuntament de Mollet del Vallès, i que es concreten en el desenvolupament de les activitats de formació
ocupacional i promoció de l’ocupació, així com la inserció sociolaboral de les persones aturades i, en
especial, les persones en situació d’exclusió laboral i social o en greu risc d’exclusió, a través de les
següents activitats econòmiques:
 Obres de jardineria, conservació i manteniment de parcs i jardins.
 Serveis forestals.
 Construcció, reparació i conservació d’edificis i de tota classe d’obres.
 Manteniment integral de tota classe d’edificis i instal·lacions, incloent instal·lacions elèctriques,
de llauneria, fusteria, pintura i neteja.
 Organitzar, administrar i gestionar els serveis, recursos i activitats necessaris pel
desenvolupament d'esdeveniments socials (servei de muntatge de tarimes, cadires, taules, tanques
per a la realització d’espectacles)
 Repartiment de cartes, paquets, llibres, cartells, fulletons informatius, notificacions, avisos i
altres. (servei de repartiment de correspondència, de premsa, bustiades, repartiment de
documentació, etc.)
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La societat figura inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el tom 11483, llibre 789 de la secció
3a., foli 199, full número 13524.

El domicili social es fixa a Mollet del Vallès, carrer Riera, número 7, segons escriptura pública número
2.787, de data 28 de novembre de 2005, davant el notari de Mollet del Vallès, Sr. Ramon Costa i Fabra.

2.- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

2.1.- IMATGE FIDEL

Els Comptes Anuals adjunts han estat preparats a partir del registres comptables a 31 de desembre de
2017 i s’hi han aplicat les disposicions legals vigents en matèria comptable a fi de mostrar la imatge fidel
del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la societat. En la seva formulació, s’ha tingut en
compte el Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre i també el Reial Decret 602/2016 de 2 de
desembre.

2.2.-ASPECTES CRÍTICS DE LA VALORACIÓ

En la preparació dels Comptes Anuals, la Direcció ha realitzat estimacions per quantificar alguns actius,
passius, ingressos, despeses i compromisos que figuren registrats en els mateixos. Aquestes estimacions
es refereixen bàsicament a:
 La valoració de l’import d’execució de determinats programes subvencionats.
 La valoració d’actius per determinar l’existència de pèrdues per deteriorament (nota 4).
 La vida útil dels actius materials i intangibles (nota 4).
 La probabilitat d‘ocurrència i l’import de passius indeterminats o contingents.
Malgrat que aquestes estimacions s’han realitzat en funció de la millor informació disponible, a la data de
formulació d’aquests Comptes Anuals, és possible que esdeveniments que puguin tenir lloc en el futur
obliguin a modificar-los (a l’alça o a la baixa) en propers exercicis, el que es faria de forma retrospectiva,
reconeixent els efectes del canvi d’estimació en els corresponents Comptes Anuals futurs.
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2.3.- PRINCIPIS COMPTABLES NO OBLIGATORIS APLICATS.

No s’han aplicat principis comptables no obligatoris.

2.4.- COMPARACIÓ DE LA INFORMACIÓ.

El Balanç de situació, el Compte de pèrdues i guanys, l’Estat de canvis del patrimoni net i l’Estat de
fluxos d’efectiu de l'exercici de 2017, es presenten de forma comparativa amb l'exercici precedent,
d'acord amb les disposicions legals vigents en matèria comptable.

2.5.- AGRUPACIÓ DE PARTIDES
No existeixen elements agrupats en dues o més partides del Balanç de Situació, del Compte de Pèrdues i
Guanys, en l’Estat de canvis en el patrimoni net i en l’Estat de fluxos d’efectiu.
2.6.- ELEMENTS RECOLLITS EN DIVERSES PARTIDES
No existeixen elements patrimonials recollits en dues o més partides del Balanç de Situació.

2.7.- CANVIS EN CRITERIS COMPTABLES
No s'han produït canvis en els criteris comptables aplicats segons el Pla General de Comptabilitat aprovat
pel Reial Decret 1514/2007.

2.8.- CORRECCIÓ D’ERRORS

No existeixen correccions d’errors.
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3.- APLICACIÓ DE RESULTATS
La proposta de distribució de resultats per part del Consell d’Administració és la següent:
Base de repartiment

Any 2017

Pèrdues i Guanys
Aplicació
A Reserva Voluntària

Any 2016

23.584,42

6.932,43

23.584,42

6.932,43

4.- NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ
Les principals normes de valoració utilitzades per l’Empresa Municipal per a la Formació
Ocupacional i l’Ocupació SL en l’elaboració dels seus Comptes Anuals per a l’exercici anual tancat el
31 de desembre de 2017, d’acord amb les establertes per la legislació vigent, han estat les següents:

4.1.- IMMOBILITZAT INTANGIBLE

Les immobilitzacions intangibles es reconeixen inicialment a preu d’adquisició. Els impostos indirectes
no recuperables formen part del preu d’adquisició, de la mateixa manera que les despeses financeres
meritades per aquells elements que necessitin per la seva posada en marxa un període de temps superior a
un any.

Els actius intangibles s’amortitzen de forma lineal en funció de la seva vida útil. El percentatge
d’amortització aplicat ha estat del 25% anual.
4.2.- IMMOBILITZAT MATERIAL

Els béns compresos en l’immobilitzat material es valoren inicialment pel preu d’adquisició, excepte els
béns cedits en adscripció.

En el preu d’adquisició s’inclouen totes les despeses addicionals produïdes fins a l’entrada en
funcionament del bé, els impostos indirectes no recuperables, les despeses estimades de desmantellament
i retirada, així com les despeses financeres meritades per aquells elements que necessitin per la seva
posada en marxa un període de temps superior a un any. Posteriorment es valoren al seu valor de cost
menys la corresponent amortització acumulada i les pèrdues per deteriorament reconegudes.
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Els costos d’ampliació, modernització o millores que representen un augment de la productivitat,
capacitat o eficiència, o un allargament de la vida útil dels béns es capitalitzen com a major cost dels béns
corresponents.

Béns cedits en adscripció
Els béns cedits en adscripció es comptabilitzen d’acord amb el BOICAC número 77/2009 consulta 6, pel
seu valor raonable com un immobilitzat intangible, registrant com a contrapartida un ingrés imputat
directament al patrimoni net. Els mateixos es registren com un immobilitzat material quan el període de
cessió s’estengui a la pràctica totalitat de la vida econòmica del bé, que és el cas en qüestió.

La societat té dos béns cedits en adscripció de l’Ajuntament de Mollet del Vallès. Veure nota 4.2.

Percentatges d’amortització que s’apliquen

Tipologia de l'actiu

%
d'amortització

Construccions
Instal·lacions
Utillatge i maquinària PIVEM
Utillatge
Altres instal·lacions
Mobiliari
Equips informàtics
Elements de transport

2%
4%-6%
23%-29%
10%-12%
6%
5%
25%
33%

4.3-INSTRUMENTS FINANCERS
D’acord amb la definició del Pla General de Comptabilitat, un instrument financer és un contracte que
dóna lloc a un actiu financer en una entitat i, simultàniament, a un passiu financer o a un instrument de
patrimoni en una altra entitat.

4.3.a) Actius Financers
La societat disposa dels següents instruments financers, classificats d’acord amb les categories establertes
pel Pla General de Comptabilitat:
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Préstecs, partides a cobrar
En aquesta categoria hi ha inclosos els actius que s'han originat en la venda de béns i prestació de serveis
per operacions de tràfic de la societat. També hi ha inclosos aquells actius financers que no s'han originat
en les operacions de tràfic de la societat i que no sent instruments de patrimoni ni derivats, presenten uns
cobraments de quantia determinada o determinable.

Aquests actius financers s'han valorat pel seu valor raonable que no és altra cosa que el preu de la
transacció, és a dir, el valor raonable de la contraprestació més tots els costos que li han estat directament
atribuïbles.

Posteriorment, s'han valorat pel seu cost amortitzat. Els interessos reportats s'han comptabilitzat en el
compte de pèrdues i guanys, aplicant el mètode d'interès efectiu.

No obstant, l’esmentat en el paràgraf anterior, els crèdits per operacions comercials amb venciment no
superior a un any i que no tinguin un tipus d’interès contractual, així com els avançaments i crèdits al
personal, els dividends a cobrar i els desemborsaments exigits sobre instruments de patrimoni, l’import
dels quals s’espera rebre a curt termini, es valoren pel seu valor nominal, quan l’efecte de no actualitzar
els fluxos d’efectiu no sigui significatiu.

Al tancament de l’exercici es realitzen les correccions valoratives per deteriorament necessàries. En
particular, i respecte de les correccions valoratives relatives dels deutors comercials i altres comptes a
cobrar, la societat procedeix a calcular les corresponents correccions valoratives si n’hagués, a partir
d’anàlisis específiques del risc d’insolvència en cada compte a cobrar.

Els dipòsits i fiances lliurats es reconeixen per l'import desemborsat per fer front als compromisos
contractuals, que no difereixen significativament del seu valor raonable.

En l’epígraf de l’efectiu i altres actius líquids equivalents es registren l’efectiu en caixa, dipòsits a la vista
i altres inversions a curt termini amb venciment no superior a tres mesos i que no tenen risc significatiu
de canvis en la seva valoració.

Els actius financers es classifiquen com a corrents o no corrents en funció que el seu venciment sigui
igual o inferior a dotze mesos, respectivament, des de la data de tancament de l’exercici.
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Els actius financers es donen de baixa quan s’acaben o se cedeixen els drets contractuals sobre els fluxos
d’efectiu de l’actiu financer, havent-ne transferit de manera substancial els riscos i beneficis inherents a
llur propietat.

4.3.b) Passius Financers
Dèbits i partides a pagar

En aquesta categoria hi ha inclosos els passius financers que s'han originat en la compra de béns i serveis
per operacions de tràfic de la societat i aquells que no sent instruments derivats, no tenen un origen
comercial.

Aquest passius financers es reconeixen inicialment pel seu valor raonable de la contraprestació rebuda
ajustat pels costos de transacció que els siguin directament atribuïbles, registrant-se posteriorment pel seu
cost amortitzat.

Els deutes per compra d’immobilitzat, així com els corresponents a proveïdors i creditors per operacions
de tràfic figuren en el balanç de situació pel seu valor nominal.

Els deutes figuren diferenciats entre curt i llarg termini, atenent a si el seu venciment és inferior o
superior a un any.

Els passius financers es donen de baixa els passius financers quan l’obligació s’ha extingit.
4.3.c) Instruments de patrimoni propi
Totes les transaccions amb els propis instruments de patrimoni es registren en el patrimoni net
com una variació dels fons propis. Les despeses derivades d’aquestes transaccions es registren
directament contra patrimoni net com a menor reserves.
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4.4.- EXISTÈNCIES

La societat, dins de la rúbrica d’existències, reflecteix a 31 de desembre de cada exercici, l’import dels
costos incorreguts en la realització de les encomanes de gestió rebudes de l’Ajuntament de Mollet del
Vallès per a l’execució d’accions en l’àmbit d’actuació de la societat finançades per d’altres
administracions i de les que, a la data de formulació dels Comptes Anuals, no ha rebut el corresponent
reconeixement de l’obligació per part de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.

En cas contrari, és a dir, que l’Ajuntament de Mollet del Vallès, hagi reconegut l’obligació però encara no
s’hagi incorregut amb els costos, el saldo es comptabilitza dins la partida de “Deutes transformables en
subvencions, donacions i llegats”.

4.5.- IMPOST SOBRE BENEFICIS I IMPOSTOS DIFERITS
La societat està subjecte a l'Impost sobre Societats, si bé, per la seva naturalesa jurídica amb capital
exclusivament municipal, gaudeix d'una bonificació del 99% de la quota, d'acord amb el que estableix
l'article 34 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats, sobre els rendiments
obtinguts de la prestació dels serveis compresos en l’apartat 2 de l’article 25 i en l’apartat 1, lletres a), b)
i c) de l’article 36, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, de competències de les
entitats locals territorials, municipals i provincials.

L’Impost sobre beneficis es calcula en funció del resultat de l'exercici, considerant-se les diferències entre
el resultat comptable i el fiscal, i realitzant-se la diferenciació entre "temporànies" i "permanents", a
efectes de determinar l'Impost sobre Societats meritat en l'exercici.

Els actius i passius per impostos diferits es calculen segons els tipus impositius que es preveuen que seran
aplicables en el període en que es realitzi l’actiu o es liquidi el passiu. Es registren contra el compte de
resultats, excepte si es refereixen a partides que es registren directament en el patrimoni net. En aquest
cas es comptabilitza amb càrrec o abonament a aquests comptes.

Els actius per impostos diferits i els crèdits fiscals derivats de bases imposables negatives es reconeixen
quan es considera probable que es pugui recuperar en un futur dintre del període legalment establert.
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4.6.- INGRESSOS I DESPESES
Els ingressos i despeses s'imputen en funció del principi de meritament, és a dir, quan es produeix el
corrent real de béns i serveis que els mateixos representen, amb independència del moment que es
produeixi el corrent monetari o financer derivat d'ells. Concretament, els ingressos es calculen al valor
raonable de la contraprestació a rebre i representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis
prestats en el marc ordinari de l'activitat, deduïts els descomptes i impostos. Seguint el principi de
prudència valorativa, únicament s’inclou a la data de tancament de l’exercici els beneficis realitzats,
mentre que els riscos previsibles i les pèrdues, àdhuc les eventuals, es comptabilitzen tant aviat com es
coneixen.

4.7.- PROVISIONS I CONTINGÈNCIES
Es troben comptabilitzats com a provisions aquells imports de prestació de serveis susceptibles d’ésser
impagats. Aquesta provisió s’ha efectuat atenent a fets presents o passats que poden generar obligacions
futures. Es quantifiquen tenint en consideració la millor informació disponible sobre les conseqüències
del succés que les motiven i són reestimades en ocasió de cada tancament comptable. S'utilitzen per
afrontar les obligacions específiques per a les quals van estar originalment reconegudes. Es procedeix a la
seva reversió total o parcial, quan aquestes obligacions deixen d'existir o disminueixen.

4.8.- REGISTRE I VALORACIÓ DE DESPESES DE PERSONAL
Les despeses de personal són registrades en el moment de meritar-se l’obligació, amb independència del
moment en què es produeixi el corrent monetari financer que se’n deriva.

4.9.- SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS

Subvencions de capital

La societat ha comptabilitzat les subvencions de capital rebudes, amb caràcter de no reintegrables, pel seu
valor de concessió. D’acord amb el que estableix el Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel que
s’aprova el Pla General de Comptabilitat, la societat traspassa a ingressos de l’exercici l’import de les
subvencions de capital en la mateixa proporció que la depreciació experimentada durant el període pels
actius finançats per les mateixes.
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Subvencions a l’explotació

Les subvencions d’explotació destinades a accions concretes i rebudes durant els exercicis 2016 i 2017,
han estat comptabilitzades pel seu valor raonable quan hi ha la seguretat que s’acompliran les condicions
establertes per a la seva concessió i, per tant, no s’haurà de reintegrar, incrementant el compte de deutes
transformables en subvencions..

Es reconeixen com a ingressos en el compte de pèrdues i guanys, l’estimació de l’import acreditat fins el
31 de desembre de 2017, atenent al volum de les despeses efectuades dels projectes finançats per les
mateixes, en base al criteri de correlació d’ingressos i despeses.

La subvencions a l’explotació rebudes de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, per finançar el
funcionament ordinari de la societat, han estat comptabilitzades pel seu valor nominal directament com a
ingrés en el compte de pèrdues i guanys.

4.10- ACTUACIONS EMPRESARIALS AMB INCIDÈNCIA EN EL MEDI AMBIENT

La societat no disposa d’elements patrimonials de naturalesa mediambiental ni ha incorregut amb
despeses destinades a finalitats mediambientals.

4.11- CRITERIS EMPRATS ENTRE PARTS VINCUALES
Les operacions entre parts vinculades es comptabilitzen en el moment inicial pel seu valor raonable (preu
de la transacció). Si s’escau, si el preu acordat en una operació difereix del seu valor raonable, es registra
la diferència tenint en compte la realitat econòmica de l’operació.
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5.- IMMOBILITZAT MATERIAL
Els moviments d’aquest epígraf del balanç de situació durant els exercicis 2016 i 2017 són els següents:

Saldo a
31/12/2015

Concepte

Saldo a
31/12/2016

Altes

Altes

Baixes

Cost
Terrenys
Construccions
Instal·lacions tècniques
Maquinària
Mobiliari
Equips informàtics
Elements de transport

0,00
293.778,13
12.066,44
5.679,87
54.202,09
36.283,79
16.594,97

297.894,00
405.160,01
23.966,26
0,00
5.901,97
23.241,89
0,00

297.894,00
698.938,14
36.032,70
5.679,87
60.104,06
59.525,68
16.594,97

Total cost

418.605,29

756.164,13

1.174.769,42

Amortització acumulada
Construccions
Instal·lacions tècniques
Maquinària
Mobiliari
Equips informàtics
Elements de transport

(57.371,22)
(7.070,40)
(5.140,34)
(24.489,78)
(26.633,42)
(15.363,72)

(6.050,76)
(1.012,86)
(380,88)
(2.888,61)
(6.515,48)
(1.231,25)

(63.421,98)
(8.083,26)
(5.521,22)
(27.378,39)
(33.148,90)
(16.594,97)

(14.731,34)
(1.863,82)
(158,65)
(3.009,80)
(11.490,17)
0,00

(136.068,88)
282.536,41

(18.079,84)
738.084,29

(154.148,72)
1.020.620,70

(31.253,78)
229.027,36

Total amortització acumulada
Valor comptable

0,00
0,00
225.760,20
0,00
6.869,25 (11.126,31)
0,00
0,00
3.671,33
(559,65)
23.980,36 (8.582,99)
0,00
0,00

Saldo a
31/12/2017

297.894,00
924.698,34
31.775,64
5.679,87
63.215,74
74.923,05
16.594,97

260.281,14 (20.268,95) 1.414.781,61

0,00
7.331,85
0,00
431,06
8.504,33
0,00

(78.153,32)
(2.615,23)
(5.679,87)
(29.957,13)
(36.134,74)
(16.594,97)

16.267,24 (169.135,26)
(4.001,71) 1.245.646,35

(1) Béns cedits en adscripció

L’Ajuntament de Mollet del Vallès té cedits en adscripció dos immobles a la societat segons detall:
Valor raonable inicial dels béns cedits
Desglossament del valor raonable

Data
d’adscripció

Descripció
del bé cedit
en adscripció

Valor
raonable

17/03/2006

a)

293.778,13

293.778,13

0,00

29/12/2016

b)

668.017,00

370.123,00

297.894,00

961.795,13

663.901,13

297.894,00

Total
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a) Planta primera del bé immoble de propietat municipal ubicat al carrer Riera número 7 de Mollet
del Vallès, el qual es troba assentat amb el número 228 de l’inventari de l’Ajuntament, té 451,17
m2 (més 58,12 m2 de la planta baixa que funcionen com a vestíbul previ de les dues plantes
superiors) i està valorada en 293.778,13 euros (en l’adscripció només es va valorar la construcció
i no es va assignar valor al terreny). En l’adscripció de data 16 de març de 2016 no es va
especificar el període de cessió. S’ha considerat amortització el bé immoble en 50 anys atesa la
seva naturalesa (veure nota 2.8).
b) Bloc A de l’Escola Nicolàs Longarón de propietat municipal ubicat a l’Avinguda Calderó, 27 de
Mollet del Vallès, el qual es troba assentat amb el número 7 de l’inventari de l’Ajuntament, té
716,20 m2 edificats i un terreny adjacent de 76,10 m2 i està valorat en 668.017 euros, dels que
297.894 euros corresponen al valor del terreny i la resta, 370.123 euros, al valor de la
construcció. En l’adscripció de data 29 de desembre de 2016 es fixa el termini de cessió en 25
anys prorrogables a 25 anys més.
Valor raonable actual dels béns cedits

Data
d'adscipció

Detall del bé cedit

Desglòs del valor raonable
Construccions
Terrenys

Valor raonable
a 31/12/2017

Immoble c/Riera, 7
(oficines)

293.778,13

293.778,13

0,00

Immoble Avda.
Nicolàs Longarón
29/12/2016
(s'utilitza per donar
formació

928.814,21

630.920,21

297.894,00

1.222.592,34

924.698,34

297.894,00

17/03/2006

Total

L’any 2016 i 2017, s’han realitzat obres a l’immoble Avda. Nicolàs Longarón per un valor de 35.037,01
euros i 225.760,20 euros respectivament, essent aquest el motiu de la variació del valor raonable actual
versus l’inicial.

El valor comptable dels béns cedits en adscripció al tancament dels exercicis 2016 i 2017 és el següent:

Concepte

Saldo a
01/01/2016

Alta 2016

Saldo a
31/12/2016

Alta 2017

Saldo a
31/12/2017

Valor raonable
Amortització acumulada

293.778,13
(57.371,22)

703.054,01
(5.875,56)

996.832,14
(63.246,78)

225.760,20
(13.278,00)

1.222.592,34
(76.524,78)

Valor comptable

236.406,91

697.178,45

933.585,36

212.482,20

1.146.067,56
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Els elements de l’immobilitzat material totalment amortitzats i en ús es detallen a continuació:
Concepte

Exercici 2016

Exercici 2017

Maquinària
Equips informàtics
Elements de transport

4.156,40
23.162,03
16.594,97

5.679,87
23.162,03
16.594,97

Total

43.913,40

45.436,87

6- IMMOBILITZAT INTANGIBLE

Els moviments d’aquest epígraf del balanç de situació durant els exercicis 2016 i 2017 són els següents:

Aplicacions informàtiques
Cost
Amortització acumulada

Saldo a
31/12/2015
13.561,67
(12.368,41)

3.167,31
(958,29)

16.728,98
(13.326,70)

1.193,26

2.209,02

3.402,28

Valor comptable

Aplicacions informàtiques
Cost
Amortització acumulada
Valor comptable

Saldo a
31/12/2016

Altes

Saldo a
31/12/2016

Altes

Baixes

Saldo a
31/12/2017

16.728,98
(13.326,70)

5.175,88
(1.927,77)

(655,14)
655,14

21.249,72
(14.599,33)

3.402,28

3.248,11

0,00

6.650,39

Els elements de l’immobilitzat intangible totalment amortitzats i en ús són els següents:

Concepte

Exercici
2016

Exercici
2017

Windows Server 2003 + 5 Llicencies
16 Llicencies Windows XP Pro
Aplicatiu de Gestió de la Base de Dades
Actualització Contaplus Elite 2009
Contaplus Elite 2013, Adaptació SEPA

655,14
2.242,56
7.564,13
713,54
0,00

0,00
2.242,56
7.564,13
713,54
2.386,30

Total

11.175,37 12.906,53
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7- ARRENDAMENTS

Tots el contractes d’arrendament subscrits per la societat son de caràcter operatiu i aquesta representa la
part arrendadora.

El detall de les quotes d’arrendaments operatius reconegudes com a despesa en els exercicis 2016 i 2017
ascendeixen a 10.863,40 euros i 13.529,43 euros respectivament.

8.- INVERSIONS FINANCERES
El detall de les inversions financeres a curt i a llarg termini al tancament de l’exercici 2016 és el següent:

Exercici 2016
A llarg termini
(1)
Fiances

400,00

A curt termini
(2)
1.600,00

(1) El saldo de les fiances a llarg termini correspon a l’import de la fiança dipositada com a
conseqüència del lloguer del local del carrer Bartomeu Robert de Mollet del Vallès, que ha
estat cobrada l’any 2017.
(2) El saldo de les fiances a curt termini correspon a l’import de la fiança relacionada amb un
contracte de lloguer d’ordenadors, que ha estat cobrada l’any 2017.
(3)

9.- DEUTORS COMERCIALS I ALTRES COMPTES A COBRAR
Els saldos d’aquest epígraf del balanç de situació durant els exercicis 2016 i 2017 són els següents:
Concepte

Exercici 2016

Exercici 2017

Clients per prestació de serveis
Deutors per subvencions
Administracions Públiques (veure nota 9)

111.499,54
3.270.616,99
2.514,25

67.280,73
3.420.430,78
33.960,37

TOTAL

3.384.630,78

3.521.671,88

(4) Els saldos mantinguts amb les Administracions Públiques, que no tenen la consideració
d’actius financers, s’analitzen a la nota 9.

19

MEMÒRIA DE L’EXERCICI 2017
Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació, S.L.
B59091132

10.- EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS
Els saldos d’aquest epígraf del balanç de situació durant els exercicis 2016 i 2017 són els següents:
Exercici
2016

Concepte

Exercici
2017

Caixa
Bancs

450,00
1.844,49

450,00
7.490,66

Total

2.294,49

7.940,66

11.- EXISTÈNCIES

Els moviments de la partida d’existències en els exercicis 2016 i 2017 són els següents:
Concepte

Altes

Baixes

Saldo a
31/12/2016

Projecte Diputació OTL 2016
Projecte Diputació CLSE 2016
Projecte Diputació Inserció 2016
Projecte Diputació Plans d'ocupació Foment 2016
Projecte Diputació Reempresa 2016
Projecte SOC Contractació Joves 2016

20.404,76
42.300,00
23.930,89
320.205,59
8.940,00
110.000,00

(20.404,76)
(42.300,00)
(23.930,89)
(225.138,07)
(12.570,00)
(26.547,45)

0,00
0,00
0,00
95.067,52
(3.630,00)
83.452,55

Total

525.781,24

(350.891,17)

174.890,07

Saldo a
31/12/2016

Concepte
Projecte Diputació Plans d'ocupació Foment 2016
Projecte Diputació Reempresa 2016
Projecte SOC Contractació Joves 2016
Projecte SOC Treballs del barris 2013-2014
Projecte SOC Integració sociolaboral de persones con malalties
mentals
Projecte SOC Suport a la inserció
Projecte SOC Suport a la inserció
Projecte SOC Programa complementari de foment de l'ocupació
local 2017-2018
Projecte SOC Programa de formació, assessorament i assistència
Projecte SOC Cultura emprenedora
Projecte SOC Serveis laborals per les persones de la RMI
Projecte SOC Serveis laborals per persones amb discapacitat o
amb trastorn de salut mental
Projecte SOC Realització de 4 contractes de treball amb
pràctiques
Total
20

Saldo a
31/12/2017

Altes

Baixes

95.067,52
(3.630,00)
83.452,55
0,00

0,00
1.000,00
0,00
(8.401,00)

(95.067,52)
2.630,00
(83.452,55)
8.401,00

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

0,00

20.404,76

(20.404,76)

0,00

0,00
0,00

35.888,67
30.150,00

(35.888,67)
(30.150,00)

0,00
0,00

0,00

638.943,39

(304.258,76)

334.684,63

0,00
0,00
0,00

13.680,00
468,08
16.000,00

(13.680,00)
(468,08)
(5.808,82)

0,00
0,00
10.191,18

0,00

21.998,00

(13.326,61)

8.671,39

0,00

44.000,00

(7.509,57)

36.490,43

174.890,07

814.131,90

(598.984,34)

390.037,63
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Tal i com s’indica a la nota 3.4 de la present memòria, la societat comptabilitza a la partida d’existències
l’import dels costos incorreguts en la realització de les encomanes de gestió rebudes de l’Ajuntament de
Mollet del Vallès de les que, a la data de formulació dels comptes, no ha rebut el corresponent
reconeixement de l’obligació.
En cas contrari, és a dir, que l’Ajuntament de Mollet del Vallès, hagi reconegut l’obligació però encara no
s’hagi incorregut amb els costos, el saldo es comptabilitza dins la partida de “Deutes transformables en
subvencions, donacions i llegats”. Al tancament de l’exercici 2016 i 2017, existeixen encomanes de
gestió de les que s’ha reconegut l’obligació però no s’ha incorregut amb els costos per un import de
174.890,07 euros i 390.037,63 euros (veure nota 6).

12. FONS PROPIS
El moviment de les diferents partides que composen aquest epígraf durant els exercicis 2015 i 2016 es pot
observar en l’Estat de Canvis del Patrimoni Net.
En data 27 d’octubre de 1999, el Consell d’Administració de la societat va aprovar la redenominació del
capital social i del valor nominal de les participacions en euros, de conformitat amb l’article 21 de la Llei
46/1998, de 17 de desembre, sobre introducció a l’euro, fixant el capital social en 11.140,00 euros i les
10 participacions que l’integren en 1.114,00 euros de valor nominal cadascuna. Aquest acord fou inscrit,
com a nota marginal en el Registre Mercantil de Barcelona, el 24 de novembre de 1999, mitjançant
certificació autenticada.

13. DEUTES A LLARG I CURT TERMINI
Deutes amb entitats de crèdit a curt termini
El saldo al tancament de l’exercici 2017, correspon a l’import disposat de la pòlissa de crèdit
formalitzada amb el Caixabank en data 31 de desembre de 2017 amb venciment el 6 d’octubre de 2018.
En data 31 de desembre de 2017 vencia la pòlissa formalitzada amb el Banc Popular pel mateix import,
que va ser cancel·lada.

Entitat
Banco Popular
Caixabank

Disponible
700.000,00
700.000,00
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Deutes transformables en subvencions
El detall d’aquesta partida del balanç de situació al tancament dels exercicis 2016 i 2017 és el següent:

Concepte

Exercici 2016

Import de les subvencions reintegrables
rebudes pendent d'executar
Despesa no executada de les encomanes de
gestió (veure nota 7)
Total

Exercici 2017

2.499.110,56

2.318.363,87

174.890,07

390.037,63

2.674.000,63

2.708.401,50

Respecte l’import de les subvencions reintegrables rebudes i pendents d’executar, correspon a
subvencions reintegrables del Servei d’Ocupació de Catalunya depenent de la Generalitat.

El seu detall al tancament dels exercicis 2016 i 2017, el seu detall és el següent:

Concepte

Exercici 2016

GENERALITAT-SOC TREBALL BARRIS 2015
GENERALITAT-DEiO FEM OCUP.JOVES 2015
GENERALITAT-DEiO JOVES OCUP.2015
GENERALITAT-DEiO ESPAI RECERCA FEINA '15
GENERALITAT-SOC AGENCIA CAT.COL. 2015-16
GENERALITAT-CONFORCAT ACC.TRANSV. 2015
GENERALITAT-SOC FORM.COMPR.CONTR 2016
GENERALITAT-SOC AODL 2016-2017 (PRORR.)
GENERALITAT-SOC AODL 2016-2017
GENERALITAT-SOC XARXA IMPULSORS PGJ 2016
GENERALITAT-SOC FEM OCUP.JOVES 2016
GENERALITAT-SOC INNOVADORS 2016
GENERALITAT-SOC JOVES PER OCUPACIO 2016
GENERALITAT-SOC FOAP 2'016
GENERALITAT-SOC TREBALL I FORMACIO 2016
GENERALITAT-SOC TREBALL BARRIS 2016
GENERALITAT-SOC AGENCIA CAT.COL. 2016-17
GENERALITAT-PROGRAMA 30 PLUS
GENERALITAT-SOC ESPAI RECERCA FEINA 2016
GENERALITAT-SOC SINGULARS 2016-17
Total

7.570,42
57.068,26
113.254,94
28.737,86
76.877,71
4.354,88
29.502,00
46.485,54
47.332,39
27.208,79
161.991,74
43.657,90
388.122,78
484.446,00
356.717,41
345.610,55
47.310,00
87.756,35
64.850,00
80.255,04
2.499.110,56
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Concepte

Exercici 2017

GENERALITAT-SOC AODL 2016-2017
GENERALITAT-SOC FEM OCUP.JOVES 2016
GENERALITAT-SOC INNOVADORS 2016
GENERALITAT-SOC JOVES PER OCUPACIO 2016
GENERALITAT-SOC TREBALL I FORMACIO 2016
GENERALITAT-SOC TREBALL BARRIS 2016
GENERALITAT-SOC AGENCIA CAT.COL. 2016-17
GENERALITAT-PROGRAMA 30 PLUS
GENERALITAT-SOC SINGULARS 2016-17
GENERALITAT-SOC PROGRAMES INTEGRALS
GENERALITAT-SOC PROGRAMES INTEGRALS PER
PERSONES MAJORS DE 30 ANYS
GENERALITAT-SOC PROGRAMA DE FORMACIÓ AMB
COMPROMÍS DE CONTRACTACIÓ
GENERALITAT-SOC XARXA D'IMPULSORS DEL
PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL A CATALUNYA
GENERALITAT-SOC ENTITATS PROMOTORES QUE
REALITZARAN EL PROGRAMA 30 PLUS PER LA
INSERCIÓ DE PERSONES DESOCUPADES DE 30 I MÉS
ANYS
GENERALITAT-SOC PROGRAMA DE TREBALL I
FORMACIÓ
GENERALITAT-SOC PROGRAMA D'AGENTS D'OCUPACIÓ
I DESENVOLUPAMENT LOCAL
GENERALITAT-SOC ACCIONS DE FORMACIÓ D'OFERTA
EN ÀREES PRIORITÀRIES DIRIGIDES A PERSONES
TREBALLADORES DESOCUPADES
GENERALITAT-SOC PROJECTE TREBALLES AL BARRI
GENERALITAT-SOC PROGRAMA DE PROJECTES
INNOVADORS I EXPERIMENTALS
GENERALITAT-SOC PROGRAMA UBICAT
D'ACOMPANYAMENT A LA INSERCIÓ I SOPORT
OCUPACIONAL PER LA INSERCIÓ SOCIAL
GENERALITAT-SOC PROGRAMA ENFEINA'T
Total

4.516,45
71.876,00
17.583,80
113.756,58
8.621,77
13.490,86
26.749,72
44.562,07
30.933,12
71.705,43
44.439,08
32.013,00
16.428,18

83.970,07

407.872,29
95.183,94
520.593,00
332.975,71
47.117,20
131.640,00
202.335,60
2.318.363,87
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14. SITUACIÓ FISCAL
14.1.- SALDOS AMB ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
El detall dels saldos deutors i creditors amb les Administracions Públiques al tancament dels exercicis
2016 i 2017 és el següent:

Exercici 2016
Concepte

Exercici 2017

Saldos
creditors
(veure nota 6)

Saldos
deutors

Saldos
deutors (1)

Saldos
creditors
(veure nota 6)

H.P. Deutora per subvencions concedides (4)
H.P. Deutora per I.V.A. (veure nota 5)
H.P. Creditora per I.R.P.F. personal
H.P. Creditora per I.R.P.F. professionals
H.P. Creditora per I.R.P.F. lloguers
H.P. Creditora per subvencions concedides
Seguretat Social Creditora

3.270.616,99
2.514,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00 3.420.430,78
0,00
33.960,37
44.739,56
0,00
3.213,99
0,00
114,00
0,00
42.269,55
0,00
47.709,29
0,00

0,00
0,00
52.325,44
3.999,55
0,00
30.369,53
47.314,77

Totals

3.273.131,24

138.046,39 3.454.391,15

134.009,29

(5) H..P. Deutora per subvencions
El detall del saldo al tancament dels exercicis 2016 i 2017 és el següent:

Entitat

Import 2016

Import 2017

Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Mollet del Vallès
Ajuntament de Mollet del Vallès
( procedent d'altres administracions).
Xarxa local

2.556.968,09
183.731,00

2.772.243,55
110.526,75

525.781,24

533.523,82

4.136,66

4.136,66

Total

3.270.616,99

3.420.430,78
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14.2.- IMPOST SOBRE BENEFICIS
Tal i com s’indica en la nota 4.5 de la present memòria, la societat està subjecte a l'Impost sobre
Societats, si bé, per la seva naturalesa de societat mercantil de capital íntegrament municipal, gaudeix
d'una bonificació del 99% de la quota, d'acord amb el que estableix l'article 34 de la Llei 27/2014, de 27
de novembre, de l’Impost sobre Societats, sobre els rendiments obtinguts de la prestació dels serveis
compresos en l’apartat 2 de l’article 25 i en l’apartat 1, lletres a), b) i c) de l’article 36, de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, de competències de les entitats locals territorials, municipals i
provincials.

Concepte
Resultat abans d'impostos
Base imposable prèvia
Compensació de bases imposables negatives
Base imposable (resultat fiscal)
Tipus
Quota íntegra
Deduccions
Quota líquida
Retencions i pagaments a compte
Quota a ingressar

Import 2016
6.932,43
6.932,43
(6.932,43)
(0,00)
25% * 1%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Import 2017
23.584,42
23.584,42
(23.584,42)
0,00
25% * 1%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Les bases imposables negatives pendents de compensar a 31 de desembre de 2017 són les següents:

Exercici

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Totals

Bases
imposables
pendents
d'aplicar

Bases
aplicades

Pendent de
compensar

307.163,99
0,00
0,00
0,00
6.474,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
22.718,77
21.253,60
16.668,86
0,00
9.878,01
2.685,01
17.016,91
13.062,46
6.932,43
23.584,42

307.163,99
284.445,22
263.191,62
246.522,76
252.997,58
243.119,57
240.434,56
223.417,65
210.355,19
203.422,76
179.838,34

313.638,81

133.800,47

179.838,34
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14.3.- ALTRES IMPOSTOS

Segons les disposicions legals vigents les liquidacions dels impostos no es poden considerar definitives
fins que no han estat inspeccionades per les autoritats fiscals o ha transcorregut el termini de prescripció
actualment establert en quatre anys.

La societat té pendents d’inspecció la totalitat dels tributs a que està sotmesa i que no han prescrit. No
obstant, en opinió dels membres del Consell d’Administració, no existeixen contingències d’imports
significatius que puguin derivar-se de la revisió dels exercicis oberts a inspecció.

15. INGRESSOS I DESPESES

Ingressos d’explotació
El detall dels ingressos d’explotació al tancament dels exercicis 2016 i 2017 és el següent:
Saldo a
31/12/2016

Concepte

Saldo a
31/12/2017

Subvencions per projectes
Subvencions imputades directament a resultats

1.791.832,26 2.120.139,39
478.031,00 481.400,00

Total

2.269.863,26 2.601.539,39

Les subvencions imputades directament a resultats es corresponen amb les transferències rebudes de
l’Ajuntament de Mollet per contribuir al finançament del funcionament ordinari per compensar les
despeses incorregudes durant l’exercici.

Les subvencions per projectes pertanyen a ens oficials, i s’imputen a resultats en funció de la part
realitzada del projecte.

Fer esment que l’any 2016, la societat va rebre atorgaments de subvencions per un import de
2.726.231,05 euros i l’any 2017 els atorgaments ascendeixen a 2.630.755,46 euros.
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Despeses de personal

Saldo a
31/12/2016

Concepte

Saldo a
31/12/2017

Sous i Salaris
Indemnitzacions
Seguretat social empresa
Altres despeses socials

1.665.053,06 1.853.090,71
27.763,59
32.830,49
534.848,48 607.004,87
4.970,76
6.968,38

Total

2.232.635,89 2.499.894,45

Serveis exteriors

Saldo a
31/12/2016

Concepte

Saldo a
31/12/2017

Arrendaments
Reparacions i conservació
Serveis de professionals independents
Assegurances
Serveis bancaris i similars
Publicitat i propaganda
Subministraments
Altres serveis

10.853,40
43.107,41
439.467,74
3.737,38
175,21
655,25
23.289,33
56.980,98

13.529,43
45.017,23
517.085,13
5.264,03
868,20
0,00
23.811,18
85.929,77

Total

578.266,70

691.504,97

Despesa d’amortització

Saldo a
31/12/2016

Concepte

Saldo a
31/12/2017

Amortització de l'immobilitzat intangible
Amortització de l'immobilitzat material

958,29
18.079,84

1.927,77
31.253,78

Total

19.038,13

33.181,55

Altres resultats
Els ingressos en concepte l’Altres Resultats de l’any 2017 ascendeixen a 358,94 euros i corresponen a
regularitzacions de saldos de comptes.
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16. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS
El detall del saldo d’aquest epígraf del balanç de situació al tancament dels exercicis 2016 i 2017 és el
següent:
Saldo a
31/12/2016

Concepte
Subvencions oficials de capital
Subvencions associades amb béns cedits en
adscripció (veure nota 4.2)
Total

Saldo a
31/12/2017

17.999,63

15.745,21

898.548,35

885.270,35

916.547,98

901.015,56

Subvencions oficials de capital
El detall del saldo al tancament dels exercicis 2016 i 2017 és el següent:

Saldo a
31/12/2015

Traspàs a
Saldo a
resultats l'any
31/12/2016
2016

Traspàs a
resultats
l'any 2017

Saldo a
31/12/2017

a) Ajuntament Mollet del Vallès
b) Ajuntament Mollet del Vallès
c) Ajuntament Mollet del Vallès
d) Ajuntament Mollet del Vallès

579,53
820,66
4.375,64
14.370,60

(102,72)
(118,68)
(486,24)
(1.439,16)

476,81
701,98
3.889,40
12.931,44

(210,34)
(118,68)
(486,24)
(1.439,16)

266,47
583,30
3.403,16
11.492,28

Total

20.146,43

(2.146,80)

17.999,63

(2.254,42)

15.745,21

a) Correspon a la subvenció en capital atorgada per l’Ajuntament de Mollet del Vallès en data 19 de
desembre de 2001, destinada al finançament de diverses inversions realitzades en el decurs de l’any, i
que se saneja passant a ingressos de l’exercici, en funció de la vida útil dels béns finançats.

b) Correspon a la subvenció en capital atorgada per l’Ajuntament de Mollet del Vallès en data 19 de
desembre de 2002, destinada al finançament de diverses inversions realitzades en el decurs de
l’exercici, i que se saneja passant a ingressos de l’exercici, en funció de la vida útil dels béns
finançats.

c) Correspon a la subvenció en capital atorgada per l’Ajuntament de Mollet del Vallès en data 30 de
desembre de 2004, destinada al finançament de diverses inversions realitzades en el decurs del mateix
any, i que se saneja passant a ingressos de l’exercici, en funció de la vida útil dels béns finançats.
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d) Correspon a la subvenció en capital atorgada per l’Ajuntament de Mollet del Vallès en data 27 de
desembre del 2005, destinada al finançament de la compra d’immobilitzat per al nou local i que van
ser realitzades parcialment durant el 2005, i varen acabar-se en l’exercici 2006. El sanejament
d’aquesta subvenció, s’efectua en funció de la vida útil dels béns finançats.

17. INFORMACIÓ DEL MEDI AMBIENT
En els elements utilitzats per la societat no s’ha aplicat cap sistema o mètode destinat a la minoració de
l’impacte medi ambiental, diferents dels que poguessin portar ja incorporats pel fabricant, no havent, per
tant, efectuat cap inversió ni generat cap despesa relacionada amb aquesta matèria.

18. FETS POSTERIORS
Amb posterioritat al 31 de desembre de 2017, no s’ha produït cap fet que, per la seva importància,
requereixi la modificació dels presents Comptes Anuals ni informació addicional a incloure com a nota
explicativa de la memòria.

19. SALDOS I OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES
Les operacions realitzades amb l’Ajuntament de Mollet del Vallès es resumeixen en el següent quadre:
Exercici 2016
Volum
Saldo a
d'operacions
31/12/2016

Exercici 2017
Volum
Saldo a
d'operacions
31/12/2017

Aportació
Ajuntament de Mollet client
Subvencions de tercers (5)

482.031,00
208.014,12
0,00

183.731,00
97.066,15
525.781,24

481.400,00
58.459,10
0,00

110.526,75
58.459,10
533.523,82

Total Ajuntament de Mollet

690.045,12

806.578,39

539.859,10

702.509,67

(6) Correspon a l’import pendent de traspassar per part de l’Ajuntament de subvencions atorgades per
altres Administracions Públiques per al finançament d’activitats realitzades per la Societat.
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Les operacions realitzades amb les empreses municipals de Mollet del Vallès es resumeixen en
el següent quadre:
Saldos deutors
Exercici 2016
Volum
Saldo a
d'operacions
31/12/2016

Exercici 2017
Volum
Saldo a
d'operacions
31/12/2017

Mercamollet, S.L.
Mollet Comunicació, S.L.
Consorci del Parc Natural d'interès
dels Gallecs
Institut Municipal d'Educació
Consorci Teledigital Mollet

4.426,42
4.974,05

434,90
1.003,10

718,84
4.974,05

0,00
501,55

11.652,98

4.547,56

8.767,00

756,46

0,00
0,00

0,00
0,00

787,25
5.321,33

251,11
2.848,91

Total

21.053,45

5.985,56

20.568,47

4.358,03

Saldos creditors
Exercici 2016
Volum
Saldo a
d'operacions
31/12/2016
Consorci del Parc Natural
d'interès dels Gallecs
Institut Municipal Serveis
Discapacitat - Taller Alborada
Total

Exercici 2017
Volum
Saldo a
d'operacions
31/12/2017

484,00

0,00

1.331,00

0,00

2.500,89

0,00

0,00

0,00

2.984,89

0,00

1.331,00

0,00
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20. ALTRA INFORMACIÓ
20.1 NÚMERO MIG DE TREBALLADORS PER CATEGORIES I SEXES
Any 2016
Dones Homes Total

Any 2017
Dones Homes Total

Gerent
Cap A
Cap B
Tècnic A
Tècnic A-SIE
Tècnic B
Administratiu/va A
Cap colla
Operari
Plans ocupació

1
3
0,92
2,25
0
23,17
5,08
2
15,17
8,42

0
1
0
0
0
5,83
1
1,33
9,67
7,58

1
4
0,92
2,25
0
29
6,08
3,33
24,84
16

1
3,17
0
3,25
0
26,5
5,67
2
12
13,17

0
1
0
0
0,17
4,17
2,33
2
7,17
14,92

1
4,17
0
3,25
0,17
30,67
8
4
19,17
28,09

Total

61,01

26,41

87,42

66,76

31,76

98,52

Categories

20.2 INFORMACIÓ SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA. “DEURE D’INFORMACIÓ” DE LA LLEU 15/2010,
DE 5 DE JULIOL

Període mig de pagament a proveïdors

2016
Dies
30,89

2017
Dies
29,38

20.3 RETRIBUCIONS DELS MEMBRES DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ I DE L’ALTA
DIRECCIÓ
Durant els exercicis 2016 i 2017, els membres del Consell d'Administració de la societat no han percebut
cap tipus de remuneració en concepte de sous, dietes, bestretes, crèdits, ni s’ha assumit per part de la
societat cap tipus d’obligació per compte d’ells a títol de garantia.
La remuneració als membres d’alta direcció ha estat la següent:
Concepte
Sous
Dietes

Exercici 2016 Exercici 2017
71.536,37
70.003,10
1.807,85
1.916,15

No existeixen bestretes ni crèdits entregats als membres d’alta direcció i membres de l’òrgan d’
administració.
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20.4 HONORARIS D’AUDITORIA
Els honoraris de l’auditoria dels comptes anuals dels exercicis 2016 i 2017 ascendeixen a 3.000,00 euros
en cadascun dels exercicis. En ambdós anys no existeixen altres honoraris apart dels serveis d’auditoria.
No hi ha acords de negoci que no figurin en el balanç ni en altres punts de la memòria i que ajudin a
determinar la posició financera de la societat.
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EVOLUCIÓ DE LA SOCIETAT
Durant l’exercici 2017 aquesta Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació, SL ha
arribat als 3.333.086 euros comptabilitzats com a ingressos (Grup 7 PGC), el major import des de la seva
constitució l’any 1989, un 15% superior a l’exercici 2016, i un 158% superior a la mitjana dels darrers 10
anys.

IMPORTS GRUP 7 PGC, període 2013-2017
2013

2014

2015

2016

2017

1.694.971

2.190.134

2.776.276

2.901.460

3.337.977

De manera correlacionada, el conjunt de partides comptabilitzades al grup 6 (compres i despeses) han
mantingut una evolució pràcticament paral·lela, arribant als 3.309.502 euros comptabilitats a l’exercici
2017, un 14,3% superior a l’exercici 2016.

IMPORTS GRUP 6 PGC, període 2013-2017
2013

2014

2015

2016

2017

1.692.286

2.173.118

2.763.213

2.894.528

3.309.502

Conseqüentment, el resultat es presenta amb un lleuger superàvit de 23.584 euros, que significa un 0,7%
del volum d’ingressos gestionats, i manté el signe positiu dels darrers exercicis.

RESULTAT 2013-2017
2013
2.685

2014
17.016

2015
13.062

2016
6.932

2017
23.584

L’aportació municipal al funcionament ordinari de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, que arriba als
481.400 euros, ha estat similar a la de l’exercici 2016. La relació entre aquesta aportació i el total
d’ingressos gestionats és del 14,4%.

Una de les unitats destacades de l’entitat correspon amb el projecte PIVEM (Programa d’Inserció per Via
Econòmica a Mollet), que també presenta una evolució positiva del 3,5% en el seu volum de negoci, una
part comptabilitzada com a facturació i una altra com a encàrrecs de gestió del propi Ajuntament.

EVOLUCIÓ DELS INGRESSOS DEL PIVEM, període 2013-2017
2013

2014

2015

2016

2017

325.589

307.657

445.077

497.798

515.470
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Situació Financera

La principal càrrega financera de la societat es correspon a una pòlissa de crèdit a curt termini contractada
amb CaixaBank, avalada per l’Ajuntament de Mollet del Vallès, i per un import de 700.000 euros,
idèntica a la dels darrers exercicis. A data de tancament de l’exercici estava consumida en 505.747 euros.

Pel contrari, els principals deutors acumulen imports fins els 3.521.671 euros, un 4% més que a data de
tancament de l’exercici anterior, xifra que va en consonància amb l’evolució dels imports de les
subvencions atorgades.

Situació Patrimonial

Els resultats de superàvit dels darrers exercicis han acumulat reserves voluntàries, que afegides al capital
social i a les reserves legals arriben als 449.480 euros, amb una evolució positiva i que consoliden els
fons propis de la societat.
EVOLUCIÓ DELS FONS PROPIS 2013-2017
2013
388.884

2014
405.901

2015
418.963

2016
425.896

2017
449.480

INFORMACIÓ MEDIAMBIENTAL

La societat no disposa d’elements patrimonials de naturalesa mediambiental ni ha incorregut amb
despeses destinades a finalitats mediambientals.

ACTIVITATS D’INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT

Durant l’exercici 2017, ni en anteriors, s’ha portat a terme cap acció vinculada amb activitats
d’investigació i de desenvolupament.

ACCIONS PRÒPIES

No s’han adquirit accions pròpies durant l’exercici, ni tenim en cartera cap valor d’accions pròpies.
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FETS POSTERIORS

Amb posterioritat al 31 de desembre de 2017, no s’ha produït cap fet que, per la seva importància pugui
afectar a la imatge fidel de l’empesa o dels Comptes Anuals presentats, ni informació addicional a
incloure com a nota explicativa de la memòria.
INFORMACIÓ SOBRE RISCOS EMPRESARIALS

Tots els possibles riscos per la societat es troben degudament enregistrats, si és que acompleixen amb la
definició de passiu segons la normativa vigent. En cas de que el risc pogués representar una contingència
s’ha informat degudament a la Memòria.
INSTRUMENTS FINANCERS

La societat no té contractats instruments financers complexos.
EVOLUCIÓ PREVISIBLE

Per l’exercici 2018 les previsions d’evolució són raonablement positives. A data de tancament de
l’exercici s’acumulaven un total de 2.318.363,87 euros en subvencions ja atorgades pendents d’execució
durant l’exercici 2018 i que garanteixen un 2018 amb volums similars als de l’exercici 2017.

En un context més global el “Pla general d'ocupació de Catalunya-Estratègia Catalana per l'Ocupació”
està definit pel període 2012-2020, i d'acord amb l'Estratègia Europa 2020, es defineix un entorn de les
polítiques d’ocupació estable fins a l’exercici 2020.

En aquest mateix sentit, la Diputació de Barcelona ha establert el període 2016-2019, com el quadrienni
de referència pel seu “Pla Xarxa de Governs Locals”.

Tot i que la situació política general en l’entorn de la gestió autonòmica o de l’estatal pot ser considerada
con incerta, no es detecta que aquesta incertesa pugui afectar a l’evolució dels programes amb els que
treballem, ni als recursos destinats a les polítiques d’ocupació.
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