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01 Activitat de l'empresa 
 
01.01 Identificació 
 

L’associació Comarcal pro-Persones amb Disminució Psíquica del Baix Llobregat (ACOSU), es va constituir 
l’any 1966 conforme a la Llei d’Associacions del 24 de desembre de 1964 i decret del 20 de maig del 1965, 
essent una associació sense ànim de lucre. 
 

Te el seu domicili al Carrer Pere Quart 1, de Molins de Rei (BARCELONA), sent el seu Número 
d'Identificació Fiscal G-08.408.346. 
 

Acosu regula les seves activitats d’acord al establert a la llei 4/2008 de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi 
civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, la Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març, reguladora del dret 
d’associació i els seus estatuts. 
 

Està inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, secció 1ª, amb el número 805.  
 

Va ser declarada d’utilitat pública en virtut de l’acord adoptat pel Consejo de Ministros del dia 25 de juny de 
1.971. 

 
 
01.02 Activitat de l'associació 
 

La finalitat de l’Associació es: 
 
- El Foment de l’assistència, recuperació, ensenyament i adaptació de persones amb disminució psíquica, 

missió que té, a més del sentit humà, un contingut social, per quan tracte d’integrar aquestes persones a 
la societat per a poder ser aptes als fins de la mateixa. A tal efecte i per donar ampliar l’abast de la 
solució es proposa col·laborar amb entitats oficials o particulars orientades a la mateixa finalitat. 
 

- Els diferents centres de la entitat son:  
El Taller ocupacional i transitori 
Habitatge 
L’Associació 
 

- El Centre no te ànim de lucre i per tant, destina els seus excedents a les pròpies finalitats associatives. 
 

- El seu àmbit d’actuació es el Baix Llobregat. 
 

 
02 Bases de presentació dels comptes anuals 
 
02.01 Imatge fidel 
 
02.01.01 Disposicions legals 
 

Els comptes anuals s'han preparat a partir dels registres comptables de l'entitat i s'han formulat d'acord amb 
tot allò establert en el RD 1491/2011 de 27 d’octubre i a la Resolució del ICAC del 26/3/13 per les que 
s'aproven les normes d’adaptació al Pla General de Comptabilitat de petites i mitjanes entitats sense fins 
lucratius, havent aplicat les disposicions legals vigents en matèria comptable  per tal de mostrar  la imatge fidel 
del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de les seves operacions. 
 
02.03 Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa 
 

En l'elaboració de la comptes anuals corresponents a l'exercici, s'han determinat estimacions i hipòtesis en 
funció de la millor informació disponible a final del exercici, sobre els fets analitzats, és possible que 
esdeveniments que puguin tenir lloc en el futur obliguin a modificar (a l'alça o a la baixa) en propers exercicis la 
qual cosa es faria de forma prospectiva, reconeixent els efectes del canvi d'estimació en els corresponents 
comptes anuals futurs. 
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L’Entitat no ha realitzat cap canvi en estimacions comptables que hagi estat significatiu. 
 
 L’Entitat ha elaborat las comptes anuals del exercici 2019 sota el principi d' empresa en funcionament, i la 

seva direcció ha tingut en compta la situació actual del COVID-19 així com els seus possibles efectes a 
l’economia en general i a l’associació en particular, no existint risc de continuïtat a la seva activitat, tal i com es 
detalla a la nota 22 d’aquesta memòria . 
 
02.04 Comparació de la informació 
 
02.04.01 Modificació de l'estructura dels estats comptables 
 

No existeix cap causa que impedeixi la comparació dels estats financers de l' exercici actual amb els de 
l'any anterior. 
 
02.06 Elements recollits en diverses partides 
 

No hi ha elements patrimonials de l'Actiu o del Passiu que figurin en més d'una partida del Balanç. 
 
02.07 Canvis en criteris comptables 
 

No s'han realitzat altres canvis en criteris comptables dels marcats per la adaptació de la comptabilitat al 
nou Pla General Comptable. 

 
 
 
03 Aplicació de resultats 
 
03.01 Proposta de distribució del excedent del exercici 
 
03.01.02 Hi ha base de repartiment 
 

A continuació es detalla la proposta de distribució de resultats: 
 

BASE DE REPARTIMENT  2020  2019 
Pèrdues i guanys de l’associació 151.806  42.216  
Total  181.806  42.216  

 
 
DISTRIBUCIÓ  2020  2019 
A romanent  151.806 42.216 
A excedents negatius d’exercicis anteriors    
Total distribuït  151.806  42.216 

 
 
04 Normes de registre i valoració 
 
04.01 Immobilitzat intangible 
 
No hi ha immobilitzat intangible 
 

Els actius intangibles es registren pel seu cost d'adquisició i producció i, posteriorment, es valoren al seu 
cost menys, segons escaigui, la seva corresponent amortització acumulada i pèrdues per deterioració que 
hagin experimentat. 

 
L’Entitat reconeix qualsevol pèrdua que hagi pogut produir-se en el valor registrat d'aquests actius amb 
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origen en el seu deterioració. Els criteris per al reconeixement de les pèrdues per deterioració i, si és necessari 
de les recuperacions de les pèrdues per deterioració registrades en exercicis anteriors són similars als aplicats 
per als actius materials. 
 

Aquests actius s'amortitzen linealment en funció de les seves vides útils, excepte en el cas d'uns drets 
comercials respecte dels quals s'estima una vida útil indefinida. 
 
04.02 Immobilitzat material 
 
04.02.01 Capitalització 
 

Els béns compresos en l'immobilitzat material es valoren pel seu cost, ja sigui aquest el preu d'adquisició o 
el cost de producció. 
 

El preu d'adquisició inclou, a més de l'import facturat pel venedor després de deduir qualsevol descompte en 
el preu, totes les despeses addicionals i directament relacionats que s'han produït fins a la seva posada en 
condicions de funcionament, inclosa la ubicació en el lloc i qualsevol altra condició necessària perquè pugui 
operar de la manera prevista, entre altres: despeses d'explanació i enderroc, transport, drets aranzelaris, 
assegurances, instal·lació, muntatge i altres similars. 

 
Els deutes per compra d'immobilitzat es valoren d'acord amb allò disposat en la norma relativa a instruments 

financers. 
 
04.02.02 Amortització 
 

L'amortització d'aquests actius comença quan els actius estan preparats per a l'ús per al qual van ser 
projectats. 

 
L'amortització es calcula, aplicant el mètode lineal, sobre el cost de adquisició dels actius menys el seu valor 

residual; entenent que els terrenys sobre els quals s'assenten els edificis i altres construccions tenen una vida 
útil indefinida i que, per tant, no s'amortitzen. 

 
Les dotacions anuals en concepte d'amortització dels actius materials es realitzen amb contrapartida en el 

compte de pèrdues i guanys i, bàsicament, equivalen als percentatges d'amortització determinats en funció dels 
anys de vida útil estimada dels diferents elements. 

 
Quan es produeixen correccions valoratives per deterioració, s'ajusten les amortitzacions dels exercicis 

següents de l'immobilitzat deteriorat, tenint en compte el nou valor comptable. Es procedeix de la mateixa forma 
en cas de reversió de les mateixes. 
 
04.02.03 Correccions de valor per deterioració i reversió 
 

No s'han produït correccions de valor en els elements de l'immobilitzat material. 
 
04.02.04 Capitalització de despeses financeres 
 

No s'han capitalitzat despeses financeres durant l'exercici. 
 
04.02.05 Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat 
 

L'entitat no ha dut a terme durant l'exercici econòmic treballs per al propi immobilitzat material. 
 
04.03 Inversions immobiliàries 
 
04.03.01 Capitalització 
 

Durant l'exercici, no s'han contemplat actius considerats com inversions immobiliàries. 
 
04.03.02 Amortització 
 

La partida d'inversions immobiliàries no ha registrat amortitzacions durant l'exercici. 
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04.04 Arrendaments 
 

L'arrendament d'un actiu s'ha comptabilitzat per la naturalesa d'aquest últim quan s'han transferit tots els 
riscos i beneficis inherents a la propietat de l'actiu objecte del contracte d'arrendament. Aquesta transferència 
es dedueix de les condicions del contracte en el que s'evidencia que es va a exercitar l'opció de compra al 
finalitzar aquest o de les seves condicions s'entén que es va a transferir a l'arrendatari en finalitzar el termini o 
quan el període l'arrendament coincideix o cobreix la major part de la vida econòmica del actiu. 

 
En aquest sentit s'ha registrat com un immobilitzat material o intangible, segons correspongui i un passiu 

financer pel mateix import, que serà el menor entre el valor raonable de l'actiu arrendat i el valor actual a l'inici 
del arrendament dels pagaments, entre els quals s'inclou el pagament per l'opció de compra, i s'exclouen les 
quotes de caràcter contingent, el cost dels serveis i els impostos repercutibles per l'arrendador. 

 
Els arrendaments es classifiquen com a arrendaments financers sempre que les condicions dels mateixos 

transfereixin substancialment els riscos i avantatges derivats de la propietat a l'arrendatari. 
 
Els altres arrendaments es classifiquen com a arrendaments operatius quan s'ha acordat l'ús d'un actiu 

durant un període de temps determinat, a canvi de percebre un import únic o una sèrie de pagaments o quotes. 
En aquest cas els ingressos i les despeses derivades de l'acord d'arrendament són considerats com a ingrés i 
la despesa del període que es reporten, imputant a la compte de pèrdues i guanys. La valoració és anàloga als 
actius dels arrendaments financers i únicament s'incrementa el seu valor comptable en el import dels costos 
directes del contracte que li siguin imputables. 

 
La política d'amortització dels actius en règim d'arrendament financer és similar a la aplicada a les 

immobilitzacions materials pròpies. Si no existeix la certesa raonable que l'arrendatari acabarà obtenint el títol 
de propietat al finalitzar el contracte d'arrendament, l'actiu es amortitza en el període més curt entre la vida útil 
estimada i la durada del contracte d'arrendament. 

 
Els interessos derivats del finançament de l'immobilitzat mitjançant arrendament financer s'imputen als 

resultats de l'exercici d'acord amb el criteri de l'interès efectiu, en funció de l'amortització del deute. 
 
04.06 Instruments financers 
 
04.06.01 Qualificació i valoració dels actius i passius financers 
 

Préstecs i partides a cobrar 
 
En aquesta categoria s'han inclòs els actius que s'han originat en la venda de béns i prestacions de serveis 

per operacions de tràfic de l'entitat. També s'han inclòs aquells actius financers que no s'han originat en les 
operacions de tràfic de l'entitat i que no sent instruments de patrimoni ni derivats, presenten uns cobraments de 
quantitat determinada o determinable. 

 
Aquests actius financers s'han valorat pel seu valor raonable que no és una 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, aquests actius s'han valorat pel seu cost amortitzat, imputant en el compte de pèrdues i 

guanys dels interessos meritats, aplicant el mètode de l'interès efectiu. 
 
Per cost amortitzat s'entén el cost d'adquisició d'un actiu o passiu financer menys els reemborsaments del 

principal i corregit (en més o menys, segons sigui el cas) per la part imputada sistemàticament a resultats de la 
diferència entre el cost inicial i el corresponent valor de reembossament al venciment. En el cas dels actius 
financers, el cost amortitzat inclou, a més, les correccions al seu valor motivades pel deterioració que hagin 
experimentat. 

 
El tipus d'interès efectiu és el tipus d'actualització que iguala exactament el valor d'un instrument financer a 

la totalitat dels seus fluxos d'efectiu estimats per tots els conceptes al llarg de la seva vida. 
 
Els dipòsits i fiances es reconeixen per l'import desemborsat per fer front als compromisos contractuals. 
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Dèbits i partides a pagar 
 
En aquesta categoria s'han inclòs els passius financers que s'han originat a la compra de béns i serveis per 

operacions de tràfic de l'empresa i aquells que no sent instruments derivats, no tenen un origen comercial. 
 
Inicialment, aquests passius financers s'han registrat pel seu valor raonable que és el preu de la transacció 

més tots aquells costos que han estat directament atribuïbles. 
 
Posteriorment, s'han valorat pel seu cost amortitzat. Els interessos meritats s'han comptabilitzat en el 

compte de pèrdues i guanys, aplicant el mètode d'interès efectiu. 
 
Els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tenen un tipus d'interès 

contractual, així com els desemborsaments exigits per tercers sobre participacions, el pagament de les quals 
s'espera que sigui en el curt termini, s'han valorat pel seu valor nominal. 

 
Els préstecs i descoberts bancaris que meriten interessos es registren pel l'import rebut, net de costos 

directes d'emissió. Les despeses financeres i els costos directes d'emissió, es comptabilitzen segons el criteri 
de la meritació en el compte de resultats utilitzant el mètode de l'interès efectiu i s'afegeixen a l'import en llibres 
de l'instrument en la mesura que no es liquiden en el període que es meriten. 

 
Els préstecs es classifiquen com a corrents llevat que l'entitat tingui el dret incondicional per ajornar la 

cancel·lació del passiu durant, almenys, els dotze mesos següents a la data del balanç. 
 
Els creditors comercials no meriten explícitament interessos i es registren pel seu valor nominal. 

 
04.06.02 Deterioració de valor actius financers 
 

Durant l'exercici, els actius financers no han sofert correccions valoratives per deterioració. 
 
04.06.03 Inversions en empreses del grup, multigrup i associades 
 

Aquest tipus d'inversions s'han valorat inicialment pel seu cost, és a dir, el valor raonable de la 
contraprestació lliurada més els costos de transacció que li han estat directament atribuïbles. 

 
Posteriorment aquestes inversions s'han valorat pel cost menys l'import acumulat de les correccions 

valoratives per deterioració. 
 
04.07 Cobertures comptables 
 

No s'han reconegut cobertures comptables. 
 
04.08 Existències 
 
    No hi ha existències. 
 
04.09 Transaccions en moneda estrangera 
 

No existeixen saldos representatius de crèdits o deutes en moneda estrangera el Balanç de Situació que 
s'inclou en les presents comptes anuals. 
 
04.10 Impostos sobre beneficis 
 
04.10.01 Criteris de registre 
 

La despesa per impost sobre beneficis representa la suma de la despesa per impost sobre beneficis de 
l'exercici així com per l'efecte de les variacions dels actius i passius per impostos anticipats, diferits i crèdits 
fiscals. 

 
La despesa per impost sobre beneficis de l'exercici es calcula mitjançant la suma de l'impost corrent que 

resulta de l'aplicació del tipus de gravamen sota la base imposable de l'exercici, després d'aplicar les 
deduccions que fiscalment són admissibles, més la variació dels actius i passius per impostos anticipats / 
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diferits i crèdits fiscals, tant per bases imposables negatives com per deduccions. 
 
04.10.02 Valoració d'actius i passius per impost diferit 
 

Els actius i passius per impostos diferits inclouen les diferències temporals que s'identifiquen com aquells 
imports que es preveuen pagadors o recuperables per les diferències entre els imports en llibres dels actius i 
passius i el seu valor fiscal, així com les bases imposables negatives pendents de compensació i els crèdits per 
deduccions fiscals no aplicades fiscalment. 

 
Aquests imports es registren aplicant a la diferència temporal o crèdit que correspongui el tipus de gravamen 

a què s'espera recuperar o liquidar. 
 
Es reconeixen passius per impostos diferits per a totes les diferències temporals imposables excepte del 

reconeixement inicial (estalvi en una combinació de negocis) d'altres actius i passius en una operació que no 
afecta ni al resultat fiscal ni al resultat comptable. 

 
Per la seva banda, els actius per impostos diferits, identificats amb diferències temporals només es 

reconeixen en el cas que es consideri probable que l'entitat tingui en el futur suficients guanys fiscals contra els 
quals poder fer-los efectius. 

 
La resta d'actius per impostos diferits (bases imposables negatives i deduccions pendents de compensar) 

només es reconeixen en el supòsit que es consideri probable que l'entitat tingui en el futur suficients guanys 
fiscals contra els quals poder fer-los efectius. 

 
Amb ocasió de cada tancament comptable, es revisen els impostos diferits registrats (tant actius com 

passius) per tal de comprovar que es mantenen vigents, efectuant les oportunes correccions als mateixos de 
acord amb els resultats de les anàlisis realitzades. 
 
04.11 Ingressos i despeses 
 
04.11.01 Criteris de valoració ingressos i despeses 
 

Els ingressos i despeses s'imputen en funció del principi de la meritació, és a dir, quan es produeix el 
corrent real dels béns i serveis que els mateixos representen, amb independència del moment que es produeixi 
el corrent monetari o financer que se'n deriva. Concretament, els ingressos es calculen al valor raonable de la 
contraprestació a rebre i representen els imports a cobrar pels béns lliurats i dels serveis prestats en el marc 
ordinari de l'activitat, deduïts els descomptes i impostos. 

 
Els ingressos per interessos es meriten, seguint un criteri financer temporal, en funció del principal pendent 

de pagament i el tipus d'interès efectiu aplicable. 
 
Els ingressos es troben valorats per l'import realment percebut i els despeses pel cost d'adquisició, havent 

comptabilitzat segons el criteri de meritació. 
 
04.12 Provisions i contingències 
 
04.12.01 Criteri de valoració 
 

La Societat no ha reconegut provisions i contingències durant l' exercici present ni existeix saldo procedent 
d' exercicis anteriors. 
 
04.14 Despeses de personal 
 
04.14.01 Criteris de registre i valoració 
 

Les despeses de personal inclouen tots els sous i les obligacions d'ordre social obligatòries o voluntàries 
meritades en cada moment, reconeixent les obligacions per pagues extres, vacances o sous variables i les 
seves despeses associats. 
 
04.16 Subvencions, donacions i llegats 
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04.16.01 Subvencions no reintegrables 
 

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 a ingressos sobre una base sistemàtica 
i racional forma correlacionada amb les despeses derivades de la despesa o inversió objecte de la subvenció. 
 
 
 
04.19 Transaccions entre parts vinculades 
 

Amb caràcter general, els criteris utilitzats per l’Entitat en la comptabilització de les transaccions amb parts 
vinculades són les aplicables segons la naturalesa de l' operació. 

 
En el supòsit d’existir transaccions entre parts vinculades, aquestes es valorarien a preus de  mercat. 

 
05 Immobilitzat material 
 
05.01 Anàlisi de moviment 
 

La partida d'instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material presenta, durant l'exercici econòmic, els 
següents moviments: 

 
MOVIMENTS INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I ALTRE IMMOB.  IMPORT 2020  IMPORT 2019  
SALDO INICIAL BRUT  1.194.123,75 936.358,00  
(+)Adquisicions mitjançant combinacions de negoci    
(+)Aportacions dineràries      
(+)Ampliacions i millores      
(+)Trasp.a/d'actius no corrents mantinguts vda      
(+)Traspassos a/de altres partides    
(+)Resta d'entrades  31.607,84 257.765,35 
(-)Sortides, baixes o reduccions    
(-)Trasp.a/d'actius no corrents mantinguts vda    
(-)Traspassos a/de altres partides    
SALDO FINAL BRUT  1.225.731,19 1.194.123,75 

 
 

Durant l'exercici, el moviment de l'amortització de la partida instal·lacions tècniques i altre immobilitzat 
material ha estat el següent: 

 
AMORTITZACIÓ INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I ALTRE 
IMMOB.  

IMPORT 2020  IMPORT 2019  

AMORTITZACIÓ SALDO INICIAL  616.884,22 611.411,32 
(+)Dotació a l'amortització de l'exercici  32.747,71 22.101,86 
(+)Adquisicions o traspassos    
(-)Sortides, baixes, reduccions o traspassos   16.628,96 
AMORTITZACIÓ SALDO FINAL  649.631,93 616.884,22 

 
05.02.02 Vides útils 
 

La vida útil i mètode d'amortització dels elements de l'immobilitzat material vigent en l'empresa en l'exercici 
actual és: 

 
ELEMENT  ANYS 

VIDA 
ÚTIL  

MÈTODE AMORTITZACIÓ  

Edificis i construccions 50 Lineal  
Instal·lacions tècniques i maquinària 20-10 Lineal  
Mobiliari i utillatge 10 Lineal  
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ELEMENT  ANYS 
VIDA 
ÚTIL  

MÈTODE AMORTITZACIÓ  

Equips informàtics  4 Lineal  
Elements de transport  8 Lineal  

 
 
05.02.03 Canvis d'estimació 
 

No s'han realitzat canvis d'estimació que afectin a valors residuals, costos estimats de desmantellament, 
retir o rehabilitació, vides útils i mètodes d'amortització. 
 
05.02.04 Immobilitzat material adquirit a empreses del grup i associades. 
 

En l'actual exercici no s'han efectuat inversions en immobilitzat material adquirides a empreses del grup i 
associades. 
 
05.02.06 Despeses financeres capitalitzats 
 

Durant l'exercici actual no ha estat capitalitzat import en concepte de despeses financeres sobre béns de 
l'immobilitzat material. 
 
05.02.07 Detall de les correccions valoratives per deterioració significatives 
 

No hi ha correccions valoratives per deterioració de quantia significativa, reconeguda o revertit durant 
l'exercici per a l'immobilitzat material. 
 
05.02.08 Detall de pèrdues i reversions per deterioració 
 

Durant l'actual exercici no s'han produït pèrdues o reversions per deterioració que afectin a l'immobilitzat 
material. 
 
05.02.11 Immobilitzat no afecte a l'explotació 
 

Tots els elements de l'immobilitzat material estan afectes a l'explotació. 
 
05.02.12 Béns afectes a garanties i reversió 
 

No existeixen elements de l'immobilitzat material que estiguin afectes de manera directa a garanties, com 
ara hipoteques, ni altres que tinguin caràcter registral. Tampoc existeixen elements reversibles ni restriccions a 
la titularitat. 
 
05.02.13 Subvencions, donacions i llegats 
 

No s'han rebut subvencions, donacions o llegats durant l'exercici econòmic que hagin servit per finançar 
elements de l'immobilitzat material, ni originats directa o indirectament per aquest tipus de béns. Tampoc s'han 
rebut donacions en el mateix sentit. 
 
05.02.17 Arrendaments financers i operacions similars 
 

No hi ha operacions d’arrendament financer. 

 
06 Inversions immobiliàries 
 
06.01 Detall inversions immobiliàries 
 

L’ Entitat no té recollit cap import en el capítol de Inversions Immobiliàries en el Balanç de Situació. 
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07 Immobilitzat intangible 
 
07.01 Anàlisi de moviment 
 
 
L’ Entitat no té recollit cap import en el capítol de Immobilitzat Intangible en el Balanç de Situació. 
 

 
08 Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar 
 
 
08.01 Arrendaments financers 
 

L'entitat no te arrendaments d’aquest tipus. 
 

 
09 Instruments financers 
 
09.01 Informació relacionada amb el balanç 
 
09.01.01 Actius financers 
 

A continuació es detallen, atenent a les categories establertes en la norma de registre i valoració novena, els 
actius financers a llarg termini, llevat de les inversions en empreses del grup, multigrup i associades. Els saldos 
amb les Administracions Públiques i l’efectiu i altres actius equivalents no s'inclouen en el quadre: 

 
 

CRÈDITS, DERIVATS I ALTRES LT  IMPORT 2020  IMPORT 2019  
Actius a valor raonable amb canvis pèrd. i guanys:      
   - Mantinguts per a la venda      
   - Altres      
Inversions mantingudes fins al venciment      
Préstecs i partides a cobrar  194.285,92 161.019,65 
Actius disponibles per a la venda:    
   - Valorats a valor raonable    
   - Valorats a cost    
Derivats de cobertura    
TOTAL  194.285,92 161.019,65 

 
Aquests imports corresponen a deutes de la vinculada Ceoball 
 

 Els actius financers a curt termini són els següents: 
 

CRÈDITS, DERIVATS I ALTRES CT  IMPORT 2020  IMPORT 2019  
Actius a valor raonable amb canvis pèrd. i guanys:      
   - Mantinguts per a la venda      
   - Altres      
Inversions mantingudes fins al venciment      
Préstecs i partides a cobrar  308.528,08  399.436,14  
Actius disponibles per a la venda:      
   - Valorats a valor raonable      
   - Valorats a cost      
Derivats de cobertura      
TOTAL  308.528,08 399.436,14 
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Aquests imports corresponen a Deutors comercials i altres comptes a cobrar (exceptuant els crèdits amb les 
Administracions Públiques i els actius per impost corrent). No existeixen correccions per deteriorament del valor 
originades pel risc de crèdit. 
 
09.01.02 Passius financers 
 

A continuació es detallen, atenent a les categories establertes en la norma de registre i valoració novena, els 
passius financers a llarg termini: 

 
 

DEUTES AMB ENTITATS DE CRÈDIT LT  IMPORT 2020  IMPORT 2019  
Dèbits i partides a pagar    
Passius a valor raonable amb canvis pèrd.i guanys:    
   - Mantinguts per a la venda    
   - Altres    
Derivats de cobertura    
TOTAL    

 
 

DERIVATS I ALTRES LT  IMPORT 2020  IMPORT 2019  
Dèbits i partides a pagar  3.100,00  
Passius a valor raonable amb canvis pèrd.i guanys:    
   - Mantinguts per a la venda    
   - Altres    
Derivats de cobertura    
TOTAL    

 
Aquests imports corresponen a fiances rebudes per lloguers. 

 
L'import total dels passius financers a llarg termini és: 
 

TOTAL PASSIUS FINANCERS LT  IMPORT 2020  IMPORT 2019  
Dèbits i partides a pagar  3.100,00  
Passius a valor raonable amb canvis pèrd.i guanys:    
   - Mantinguts per a la venda    
   - Altres    
Derivats de cobertura    
TOTAL    

 
 

Els passius financers a curt termini són els següents: 
 

DEUTES AMB ENTITATS DE CRÈDIT CT  IMPORT 2020  IMPORT 2019  
Dèbits i partides a pagar    
Passius a valor raonable amb canvis pèrd.i guanys:    
   - Mantinguts per a la venda    
   - Altres    
Derivats de cobertura    
TOTAL    

 
 

DERIVATS I ALTRES CT  IMPORT 2020  IMPORT 2019  
Dèbits i partides a pagar  103.593,67 113.112,27 
Passius a valor raonable amb canvis pèrd.i guanys:    
   - Mantinguts per a la venda    
   - Altres    
Derivats de cobertura    
TOTAL  103.593,97 113.112,27 
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Aquests imports corresponen a Creditors comercials i altres comptes a pagar (exceptuant els deutes amb 

les Administracions Públiques i els passius per impost corrent. 
 

L'import total dels passius financers a curt termini és: 
 

TOTAL PASSIUS FINANCERS CT  IMPORT 2020  IMPORT 2019  
Dèbits i partides a pagar  106.693,67 113.112,27 
Passius a valor raonable amb canvis pèrd.i guanys:    
   - Mantinguts per a la venda    
   - Altres    
Derivats de cobertura    
TOTAL  106.693,67 113.112,27 

 
 
09.01.03 Reclassificacions 
 

No s'han produït en l'exercici reclassificacions d'actius financers. 
 
09.01.04 Classificació per venciments 
 

Els imports dels passius financers amb venciment determinat o determinable són els següents: 
 

DEUTES  VENC. ANYS  IMPORT  
Deutes diverses amb:   103.593,67 
Entitats de crèdit   
Proveïdors Un  73.478,68 
Altres Creditors Un  30.114,99 

 
 
 
09.01.05 Transferències d'actius financers 
 

No s'han produït durant l'exercici transferències d'actius financers. 
 
09.01.06 Correccions per deterioració de valor per risc crèdit 
 

No s'han registrat correccions per deterioració pel risc de crèdit en els valors representatius de deute. 
 
09.01.07 Impagament o incompliment de condicions 
 

No s'ha produït més incidència en el compliment de les obligacions amb tercers. 
 
09.01.8 Deutes amb característiques especials 
 

L'entitat no té contretes deutes de característiques especials. 
 

 
09.02 Informació relacionada amb el compte de pèrdues i guanys 
 
09.02.01 Pèrdues o guanys nets procedents d'instruments financers 
 

No hi ha pèrdues o guanys nets procedents d'instruments financers. 
 
09.02.02 Correccions valoratives per deterioració 
 

No s'han aplicat correccions de valor per deterioració dels actius financers en l'actual exercici. 
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09.03 Comptabilitat de cobertures 
 

L'entitat no ha realitzat durant l'exercici cap operació de cobertura d'efectiu. 
 

 
09.04 Valor raonable 
 

En el present exercici no és necessari revelar el valor raonable ja que es donen alguns dels supòsits 
següents: 

 
- El valor en llibres constitueix una aproximació acceptable al valor raonable. 
 
- Es tracta d'instruments de patrimoni no cotitzats en mercat actiu i els derivats d'aquests per subjacent es 

valoren en funció del seu cost. 
 

 
09.05 Empreses del grup, multigrup i associades 
 
09.05.01 Empreses del grup 
 

L'Associació ACOSU no té accions o participacions d'entitats que puguin ser considerades com a empreses 
del grup. 
 
09.05.02 Entitats vinculades 
 

 
Nom  CEOBALL  
Domicili  Pere Quart 1  (Molins de Rei)  
Forma jurídica  Associació sense ànim de lucre 

 
 
09.06 Una altra informació 
 
09.06.01 Circumstàncies especials 
 

No existeixen circumstàncies especials com ara litigis, embargaments, etc. que afectin els actius financers. 
 
09.06.02 Línies de descompte i pòlisses de crèdit 
 

Existeix 1 pòlissa de crèdit per un total de 150.000 euros de la que no s’havia disposat cap quantitat a final 
d’any. 

. 
 
09.06.03 Deutes amb garantia real 
 

 No existeixen deutes amb garantia real. 
 
 
09.07 Informació sobre la naturalesa i nivell de risc d'instruments financers 
 
09.07.01 Informació qualitativa 
 

Les polítiques de gestió de riscos de la associació són establertes per la Junta Directiva. D'acord amb 
aquestes polítiques, s'han establert una sèrie de procediments i controls que permeten identificar, mesurar i 
gestionar els riscos derivats de l'activitat amb instruments financers. L'activitat amb instruments financers 
exposa a la societat al risc de crèdit, de liquiditat i de mercat. 

 
Risc de crèdit. - El risc de crèdit es produeix per la possible pèrdua causada per l' incompliment de les 

obligacions contractuals de les contraparts de la Associació, és a dir, per la possibilitat de no recuperar els 
actius financers per l'import comptabilitzat i en el termini establert. Les operacions i límits de crèdit 
d'importància significativa, les ha d'aprovar la direcció de l’entitat.. 
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Risc de liquiditat. - El risc de liquiditat es produeix per la possibilitat que la Associació no pugui disposar de 

fons líquids, o accedir-hi, en la quantia suficient i al cost adequat, per fer front en tot moment les seves 
obligacions de pagament. L'objectiu de la Associació és mantenir les disponibilitats líquides necessàries. 

 
Risc de mercat. - El risc de mercat es produeix per la possible pèrdua causada per variacions en el valor 

raonable o en els fluxos futurs d'efectiu d'un instrument financer degudes a canvis en els preus de mercat. El 
risc de mercat inclou principalment el risc de tipus d'interès. No existeixen operacions en moneda estrangera 
d'import significatiu. 
 
09.07.02 Informació quantitativa 
 

En el punt anterior s'aporta informació quantitativa d'exposició a cada tipus de risc analitzat, que és 
coincident amb la utilitzada internament per l'administració de la Societat pel anàlisi del risc i la presa de 
decisions referent a aquesta àrea. 
 
 
09.08 Fons propis 
 
El fons social de l’entitat es de 617.293,94 euros. 
 
Els excedents d’exercicis anteriors son d’un import de 521.692,65 euros. 

 
 
10 Existències 
 

No hi ha existències en el balanç de l'entitat.  

 
 
11 Moneda estrangera 
 
11.01 Elements d'actiu i passiu en moneda estrangera 
 

No existeixen partides expressades en moneda diferent del funcional. 
 
11.03 Diferències de canvi reconegudes en el resultat de l'exercici 
 

No s'han produït diferències de canvi en l'exercici econòmic. 

 
 
12 Situació fiscal 
 
Degut al fet de que determinades operacions tenen diferent consideració al efecte de la tributació del impost 
sobre societats i la elaboració de les presents comptes anuals, la base imposable del exercici podria diferir del 
resultat comptable. 

Al respecte del impost sobre el valor afegit, s’efectua autoliquidació corresponent als serveis prestats per les 
activitats no exemptes. 

Al practicar retencions sobre rendes del treball, la associació ve obligada a presentar i liquidar aquest impost. 

 Segons el parer de la Junta directiva de l’entitat, no s'ha produït cap altre circumstància de caràcter 
substantiu en relació amb la situació fiscal. 

 
13 Ingressos i despeses 
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13.01 Aprovisionaments 
 

La partida d'aprovisionaments que es reflecteix en el compte de pèrdues i guanys queda desglossada de la 
següent manera: 

 
APROVISIONAMENTS  IMPORT 2020  IMPORT 2019  
Consum de mercaderies    
  a) Compres, netes devol. i dte. de les quals:    
    - nacionals    
    - adquisicions intracomunitàries    
    - importacions    
  b) Variació d'existències    
Consum mat. primeres i altres materials consumibles  109.301,36 87.612,65 
  a) Compres, netes devol. i dte. de les quals:  109.301,36 87.612,65 
    - nacionals  109.301,36 87.612,65 
    - adquisicions intracomunitàries      
    - importacions      
  b) Variació d'existències      

 
 
13.02 Càrregues socials 
 

La partida de càrregues socials que es reflecteix en el compte de pèrdues i guanys queda desglossada de la 
següent manera: 

 
CONCEPTE  IMPORT 2020  IMPORT 2019  
Càrregues socials  368.088,79 396.350,95 
  a) Seguretat Social a càrrec de l'empresa  316.448,66 303.738,77 
  b) Aportacions i dotacions per pensions    
  c) Altres càrregues socials  51.640,13 92.612,78 

 
 
13.04 Resultats originats fora de l'activitat normal de l'empresa 
 
 
 

En aquest exercici, no s’han originat resultats fora de l’activitat normal de l’empresa. 

 
14 Provisions i contingències 
 
14.01  Provisions a curt termini 
 

Durant l'exercici, no s'han produït moviments a la partida de "Provisions a curt termini". 
 

 
15 Informació sobre medi ambient 
 
15.01 Comunicació negativa 
 

Els sotasignats, com Junta Directiva de l’entitat esmentada, manifesten que en la comptabilitat corresponent 
a les presents comptes anuals NO existeix cap partida de naturalesa mediambiental que hagi de ser inclosa en 
la Memòria d'acord a les indicacions de la tercera part del Pla General de Comptabilitat (Reial Decret 
1514/2007, de 16 de novembre). 
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16 Retribucions a llarg termini al personal 
 
16.01 Retribucions a llarg termini al personal 
 

Durant l'exercici, no s'han produït moviments a la partida de "Retribucions a llarg termini al personal". 

 
17 Transaccions amb pagaments basats en instruments de 
patrimoni 
 
17.01 Descripció d'acords 
 

No existeixen compromisos de pagament basats en instruments de patrimoni ni referenciats al valor 
d'aquests. 

 
18 Subvencions, donacions i llegats 
 
18.01 Subvencions, donacions i llegats rebuts 
 

A continuació es detallen les subvencions, donacions i llegats que apareixen en el balanç, així com els 
imports imputats en el compte de pèrdues i guanys: 

 
SUBVENCIONS, ETC., ATORGATS PER TERCERS  IMPORT 2020  IMPORT 2019  
Que apareixen en patrimoni net del balanç      
Imputats en el compte de pèrdues i guanys  1.923.872 1.861.154  
Deutes a llarg termini transformables en subvencions      

 
Les entitats i els imports d’aquestes subvencions i aportacions son: 

 
DETALL DE SUBVENCIONS I DONACIONS  IMPORT 2020  IMPORT 2019  
Departament de Benestar i  Família  1.853.292 1.770.090 
D.G.A.I.A    
Ajuntaments – transport i mobilitat 71.180 91.064 
Quotes transport usuaris i Diversos 400  

 

 
19 Combinacions de negocis 
 
19.01 Combinacions de negocis 
 

No hi va haver combinacions de negocis 

 
22 Fets posteriors al tancament 
 

El COVID-19, mes popularment conegut com a coronavirus, s’ha convertit a nivell mundial en una 
emergència sanitària afectant als ciutadans, a les empreses i a l’economia en general. Tal situació de gravetat 
no només està perjudicant la salut de les persones, els seus efectes sobre l’economia i particularment sobre les 
pimes encara son difícils de quantificar. Al davant d’aquesta situació el govern espanyol ha dut a termini mides 
amb la intenció de limitar l’expansió del coronavirus així com altres mesures destinades a amortir els seus 
efectes econòmiques. Entre aquestes mides destaquem l’entrada en vigor  el passat 14 de març del 2020, del 
RD 463/2020 pel que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
COVID-19. L’estat d’alarma, ha portat a la població del país a un confinament obligatori a les seves llars que 
provocaran un descens molt important de les vendes i de l’activitat per part de les empreses i els seus 
beneficis. 

El passat 18 de març de 2020, el govern espanyol, als efectes de pal·liar les conseqüències econòmiques 
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d’aquesta pandèmia, ha publicat el RDL 8/2020, de mesures urgents extraordinàries per a fer front al impacte 
econòmic i social del COVID-19. Posteriorment, amb data 31 de març va aprovar el RDL 11/2020 de mesures 
urgents a l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19. 

Si be es difícil, a la data de formulació dels comptes anuals fer una previsió sobre els efectes de la 
pandèmia a l’economia, entenem que la associació, atenent a la seva situació particular i a les mesures que es 
duen a terme, podrà reprendre la seva activitat habitual al finalitzar el estat d’alarma, de manera que la situació 
no repercutirà significativament  a les comptes anuals de 2020, ni de forma significativa a les seves previsions 
pel exercici 2021. 

 L’Entitat, seguint les indicacions del govern i d’acord amb el seu pla de contingències i riscos ha executat 
les següents accions: 

1.- Implantar parcialment el sistema de teletreball durant el període d’alarma, pels treballadors que estan al 
servei de la gestió i administració de l’associació. 

2.- No s’ha cregut convenient fer cap Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació.  
3.- Seguint les indicacions proposades per la Administració, la Associació, va de dedicar tot el personal del 

centre a l’atenció dels residents i al suport telemàtic de les famílies i usuaris del taller.  

 
23 Operacions amb parts vinculades 
 
23.01 Identificació de les parts vinculades 
 

A continuació es detallen les persones i / o empreses i entitats amb les que s'han realitzat operacions 
vinculades així com la naturalesa de les relacions: 

 
NIF  IDENTIFICACIÓ  NATURALESA DE LA RELACIÓ  
G08408346  ACOSU  Prestatària i aportadora 

 
 
23.04 Saldos pendents d'actius i passius 
 

Es mostren a continuació el detall dels saldos pendents, correccions valoratives per deutes de dubtós 
cobrament i les despeses reconegudes en l'exercici com a conseqüència de deutes incobrables o de dubtós 
cobrament, de forma separada per a cadascuna de les categories següents: 

 
 

ALTRES PARTS VINCULADES 
 
 

DESCRIPCIÓ  ALTRES PARTS 
VINCULADES 

2020  

ALTRES PARTS 
VINCULADES 

2019  
A) ACTIU NO CORRENT      
1. Inversions financeres a llarg termini      
  a) Instruments de patrimoni     
  b) Crèdits.   
  c) Valors representatius de deute    
  d) Derivats    
  e) Altres actius financers  187.467 154.201 
B) ACTIU CORRENT    
1. Deutors comercials i altres comptes a cobrar    
  a) Clients per vendes i prestació serveis a llarg termini.    
  b) Clients per vendes i prestació serveis a curt termini.    
  c) Deutors diversos.     
  d) Personal     
  e) Accionistes (socis) per desemborsaments exigits     
2. Inversions financeres a curt termini     
  a) Instruments de patrimoni     
  b) Crèdits.    
  c) Valors representatius de deute      
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DESCRIPCIÓ  ALTRES PARTS 
VINCULADES 

2020  

ALTRES PARTS 
VINCULADES 

2019  
  d) Derivats      
  e) Altres actius financers      
C) PASSIU NO CORRENT      
1. Deutes a llarg termini      
  a) Obligacions i altres valors negociables      
  b) Deutes amb entitats de crèdit      
  c) Creditors per arrendament financer      
  d) Derivats      
  e) Altres passius financers    
2. Deutes amb característiques especials a llarg termini      
D) PASSIU CORRENT      
1. Deutes a curt termini      
  a) Obligacions i altres valors negociables      
  b) Deutes amb entitats de crèdit      
  c) Creditors per arrendament financer      
  d) Altres passius financers      
2. Deutes amb característiques especials a curt termini      
3. Creditors comercials i altres comptes a pagar      
  a) Proveïdors a llarg termini      
  b) Proveïdors a curt termini    
  c) Creditors diversos      
  d) Personal      

 
 
23.05 Sous, dietes i remuneracions 
 
 

A continuació es detallen els imports meritats per l'òrgan de administració: 
 

CONCEPTES  IMPORT 2020  IMPORT 2019  
1.Sous, dietes i altres remuneracions  113.702 113.670 

 
La retribució percebuda per l'òrgan d'administració és, exclusivament, en concepte de relació laboral. 

 
24 Una altra informació 
 
24.01 Nombre mitjà persones empleades 
 

A continuació es detalla la plantilla mitjana de treballadors: 
 

- Exercici 2019: 48 
- Exercici 2020: 42 

 
 

25 Informació sobre els ajornaments de pagament efectuats a 
proveïdors. D.A 3a. "Deure d'informació" de la Llei 15/2010, de 5 
de juliol 
 
Els pagaments a proveïdors es produeixen dins del termini establert per la llei. 

 
 

Molins de Rei a 31 de març de 2021 


