FUNDACIÓ SANITÀRIA D'IGUALADA
COMPTES ANUALS SIMPLIFICATS DE L’EXERCICI ACABAT EL 31 DE
DESEMBRE DE 2016

FUNDACIO SANITARIA D'IGUALADA
BALANÇ SIMPLIFICAT EXERCICI 2016 (en euros)

Nota Exercici 2016

Exercici 2015

A)

ACTIU NO CORRENT

ACTIU

2.865,46

5.604,81

I.

Immobilitzat intangible

738,19

2.830,68

II.

Immobilitzat material

2.127,27

2.774,13

III.
IV.
V.

Inversions immobiliàries
Béns del patrimoni cultural
Inversions amb empreses del grup i associades a llarg termini

0
0
0

0,00
0,00
0,00

VI.

Inversions financeres a llarg termini

0

0,00

0

0,00

124.074,26

130.100,64

0

0

VII. Actius per impost diferit
B)

ACTIU CORRENT

I.

Existències

II.

Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar

1.

Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis

10

4.673,91

2.930,46

4.673,91

2.930,46

III.

Inversions amb entitats del grup i associades a curt termini

0

0

IV.

Inversions financeres a curt termini

0

0

V.

Periodificacions a curt termini

0

0

VI.

Efectiu i altres actius líquids equivalents

119.400,35

127.170,18

TOTAL ACTIU (A + B)

126.939,72

135.705,45

Exercici 2016

Exercici 2015

122.073,10

132.204,52

PATRIMONI NET I PASSIU
A)

Nota

PATRIMONI NET

A-1) Fons Propis
I.

Fons Social

II.

Aportació neta subrogació CSA

III.

Excedents d'exercicis anteriors

V.

Excedent de l'exercici

12

122.072,19

132.204,52

1.497.093,81

1.497.093,81

20.316.826,68

20.316.826,68

-21.681.715,97 -21.665.440,56
-10.131,42

-16.275,41

A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts

0

0,00

B)

PASSIU NO CORRENT

0

0

I.

Previsions a llarg termini

0

0

II.

Deutes a llarg termini

0

0

III.

Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini

0

0

V.

Periodificacions a llarg termini

0

0

C)

PASSIU CORRENT

4.866,62

3.500,93

I.

Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per al venta

0

0

I.

Provisions a curt termini

0

0

II.

Deutes a curt termini

11

0

0

III.

Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini

0

0

IV.

Creditors per activitats i altres comptes a pagar

11

4.866,62

3.500,93

1.

Proveïdors

1.165,73

2.574,13

4.

Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions Públiques

3.700,89

926,80

V.
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Periodificacions a curt termini
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)

2

0

0

126.939,72

135.705,45

FUNDACIO SANITARIA D'IGUALADA

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS SIMPLIFICAT EXERCICI 2016 (en euros)

Nota

A)

OPERACIONS CONTINUADES

1

Ingressos per les activitats

15.4

Exercici 2016 Exercici 2015

29.780,34

18.330,40

23.135,34

11.130.40

6.645,00

7.200,00

a)

Vendes i prestacions de serveis

d)

Subvencions, donacions i altres ingressos

2.

Ajuts concedits i altres despeses

0

0

3.

Variacions d'existències de productes acabats i en curs de fabricació

0

0

4.

Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu

5.

Aprovisionaments

6.
7.

0

0

-12,30

-1.294,95

Altres ingressos de les activitats

0

0

Despeses de personal

0

0

15.3

8.

Altres despeses d'explotació

-37.160,11

-30.571,52

a)

Serveis exteriors

-37.107,61

-30.519,02

0

0

-5.836,29

-7.034,19

a3) Reparacions i conservació
a4) Serveis de professionals independents
a5) Transports
a7) Serveis bancaris
a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques
a10) Altres serveis

0

0

-58,80

-64,72

-826,65

0

-30.385,87

-23.420,11

b)

Altres tributs

-52,50

-52,5

c)

Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats

0

0

d)

Altres despeses de gestió corrent

0

0

9.

Amortització de l’immobilitzat

-2.739,35

-2.739,34

10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat

0

0

11. Excés de provisions

0

0

12. Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat

0

0

13. Altres resultats

0

0

-10.131,42

-16.275,41

14. Ingressos financers

0

0

15. Despeses financeres

0

0

16. Variació de valor raonable en instruments financers

0

0

17. Diferències de canvi

0

0

18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers

0

0

II) RESULTAT FINANCER (14 + 15 + 16 + 17 + 18)

0

0

-10.131,42

-16.275,41

0

0

-10.131,42

-16.275,41

I)

RESULTAT D' EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II)
19. Impost sobre beneficis
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19)
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FUNDACIO SANITARIA D'IGUALADA
ESTAT DE CANVIS AL PATRIMONI NET EXERCICI 2016 (en euros)

Fons social

A)

SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2014

I.

Ajustos per canvis de criteri de l'exercici 2013 i anteriors

II.

Ajustos por errors de l'exercici 2013 i anteriors

B)

SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2015

I.

Total ingressos i despeses reconegudes

II.

Altres variacions del patrimoni net

C)

SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2015

I.

Ajustos per canvis de criteri a l'exercici 2014

II.

Ajustos per errors de l'exercici 2014

D)

SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2016

I.

Total ingressos i despeses reconegudes

II.

Altres variacions del patrimoni net

E)

SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2016

Diferència
neta actiuspassius
subrogació
CSA (nota 1)

Excedents
d'exercicis
anteriors

Excedent
de
l'exercici

Total

1.497.093,81 20.316.826,68 -21.667.725,84

2.285,28 148.479,93

1.497.093,81 20.316.826,68 -21.667.725,84

2.285,28 148.479,93

2.285,28

-16.275,41

-16.275,41

-2.285,28

0

1.497.093,81 20.316.826,68 -21.665.440,56 -16.275,41 132.204,52

1.497.093,81 20.316.826,68 -21.665.440,56 -16.275,41 132.204,52

-16.275,41

-10.131,42

-10.131,42

16.275,41

0

1.497.093,81 20.316.826,68 -21.681.715,97 -10.131,42 122.073,10
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FUNDACIÓ SANITÀRIA D'IGUALADA
MEMÒRIA DE L'EXERCICI 2016

1.- NATURALESA DE L'ENTITAT
La Fundació Sanitària d'Igualada, Fundació Privada és una Fundació de caràcter
benèfic assistencial, que es regeix pels seus Estatuts i la legislació vigent en matèria de
Fundacions.
La Fundació fou constituïda en data 18 d'abril de 1994, per l'Hospital Comarcal d'Igualada i
la Fundació Assistencial de l'Anoia, previ acord de les corresponents Juntes de Patronat en
sessions del 6 d'abril de 1994, mitjançant escriptura pública formalitzada davant del notari
d'Igualada, Sr. José Bauzá Gayá. Les Entitats constituents aportaren, cadascuna d'elles, la
quantitat de 1.502,53 euros, en concepte de patrimoni fundacional.
Les seves finalitats fundacionals, segons es disposa a l'article 6 dels seus Estatuts, són les
següents:
a) La prestació directa de serveis d'assistència mèdica, sanitària o d'atenció a la tercera
edat.
b) Constituir, adquirir, organitzar i posar a disposició d'altres persones o entitats, aquells
elements d’infraestructura hospitalària o sanitària que siguin útils per a l'assistència
mèdica i sanitària de la població.
c) Organitzar o contribuir a l'organització de congressos, cursos, simposis. Concedir ajuts
per a la publicació de llibres, monografies, estudis o tesis, beques, borses d'estudi.
Afavorir intercanvis científics. Realitzar i subvencionar programes i activitats docents i
d'investigació, sempre que tinguin relació amb l'activitat mèdica, sanitària o assistencial.
A partir del primer de setembre de 1994, la Fundació Sanitària d'Igualada assumí la gestió
integrada de les activitats de naturalesa sanitària que venien realitzant fins aquell moment,
l'Hospital Comarcal d'Igualada i la Fundació Assistencial de l'Anoia, amb els mateixos
mitjans materials, tècnics i humans.
A conseqüència d'aquest fet, la principal activitat desenvolupada per la Fundació era la
prestació de serveis assistencials als beneficiaris de la Seguretat Social, mitjançant els
diversos contractes subscrits amb el Servei Català de la Salut.
Així mateix, les entitats fundacionals de la Fundació Sanitària d'Igualada, aportaren en la
mateixa data, els diversos actius i passius vinculats a les activitats de naturalesa sanitària
cedides, en base a l'acord pres per les respectives Juntes de Patronat, en sessions del 6
d'abril de 1994.
Com a conseqüència de l'aportació d'aquests actius i passius, es formulà el Balanç de
Situació inicial de la Fundació Sanitària d'Igualada a 1 de setembre de 1994.
Amb efectes comptables 1 de gener de 2007, el Consorci Sanitari de l’Anoia es subrogà en
l’activitat sanitària que venia prestant la Fundació Sanitària d'Igualada en base als acords
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presos pel Patronat de la Fundació de data 30 de novembre de 2006 i pel Consell Rector del
Consorci Sanitari de l’Anoia el 27 de setembre de 2006.
Els actius i passius traspassats per la Fundació al Consorci a l’exercici 2007 per raó
d’aquesta subrogació van ser els següents:
Immobilitzat
Immobilitzacions immaterials
- Aplicacions informàtiques
- Altre immobilitzat immaterial
- Amortitzacions
Immobilitzat material
- Instal·lacions tècniques i maquinària
- Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari
- Equips per a processaments d'informació
- Altre immobilitzat
- Amortitzacions

557.048,79 Provisions per a riscos i despeses
13.047,55 - Altres provisions litigis
195.566,45 - Altres provisions (fidelització XHUP)
132.003,97
-314.522,87
480.272,35 Creditors a llarg termini
1.015.361,27
58.486,31 Deutes amb entitats de crèdit
199.419,56
20.245,00
-813.239,79

Immobilitzacions financeres
- Cartera de valors a llarg termini
- Dipòsits i fiances constituïts a llarg termini

63.728,89
50.000,00
13.728,89

Despeses a distribuir en diversos exercicis

12.492,20

Actiu circulant
Existències
Clients
- Clients
- Personal
- Provisions
Inversions financeres temporals
- Dipòsits i fiances constituïts a curt termini
Tresoreria
Ajustaments per periodificació

12.473.389,99 Creditors a curt termini
1.198.840,81 Deutes amb entitats de crèdit
11.254.836,41 - Préstecs i altres deutes
11.298.648,75 -Deutes per interessos
5.251,48
-49.063,82 Deutes amb entitats del grup i associades
750,00 - Deutes amb entitats del grup i associades
750,00
Proveïdors i altres creditors
3.292,99 - Deutes per compres o prestacions de serveis
- Administracions públiques
15.669,78 - Remuneracions pendents de pagament

TOTAL ACTIU TRASPASSAT 13.042.930,98
DIFERENCIA PASSIUS SOBRE ACTIUS 20.316.826,81

648.184,87
284.308,47
363.876,40

10.305.797,29
10.305.797,29

22.405.775,63
10.515.949,07
10.540.932,77
-24.983,70
137.560,56
137.560,56
11.752.266,00
7.813.401,18
2.285.900,51
1.652.964,31

TOTAL PASSIU TRASPASSAT 33.359.757,79

En l’actualitat, l’activitat de la Fundació es concentra bàsicament en la celebració de
cursos, simposis i col·laboració en estudis mèdics.
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La Fundació Sanitària d'Igualada és regida pel Patronat, màxim òrgan de govern de la
Fundació, composat de dotze membres designats de la forma següent:
• Cinc patrons designats, d'entre els membres del seu Patronat, per la Fundació
Hospital Comarcal d'Igualada.
• Cinc patrons designats, d'entre els membres del seu Patronat, per la Fundació
Assistencial de l'Anoia.
• Dos patrons designats pel Departament de Sanitat i Seguretat Social de la
Generalitat de Catalunya.
• A 31 de desembre del 2016 el Patronat presenta la següent composició:
Nom

En representació de

Sr. Marc Castells

Fundació Hospital Comarcal d'Igualada

Sr. Fermí Capdevila

Fundació Hospital Comarcal d'Igualada

Sra. M. Àngels Chacón Fundació Hospital Comarcal d'Igualada
Sr. Jordi Segura

Fundació Hospital Comarcal d'Igualada

Sr. Jordi Pont

Fundació Hospital Comarcal d'Igualada

Sr. Francesc X. Niño

Departament de Sanitat

Sr. Jordi Ferrer

Departament de Sanitat

Sr. Maria Fernàndez

Fundació Assistencial de l’Anoia

Sr. Ramon Sellarès

Fundació Assistencial de l’Anoia

Sra. Dolors Masons

Fundació Assistencial de l’Anoia

Sr. Joan Vilanova

Fundació Assistencial de l’Anoia

Sr. Josep M.Abad

Fundació Assistencial de l’Anoia

2.- BASES DE PRESENTACIÓ
(A) IMATGE FIDEL
Els comptes anuals han estat preparats a partir dels registres comptables de la Fundació,
havent estat aplicades les disposicions legals en matèria comptable amb l'objecte de
mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i del resultat de les
operacions, en especial:
• La Llei 4/2008, de 24 d’abril , del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a
les persones jurídiques (modificada per la llei 7/2012 de 15 de juny).
• Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el pla de comptabilitat de
les fundacions i de les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de
Catalunya.
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(B) PRINCIPIS COMPTABLES
Per a la confecció i presentació dels Comptes Anuals adjunts, han estat utilitzats els
principis comptables que emanen del vigent Pla de Comptabilitat de les Fundacions
subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, així com d'altres disposicions
normatives legals vigents.

(C) COMPARACIÓ DE LA INFORMACIÓ
Per la presentació de la informació, no ha estat necessari fer cap canvi en l’estructura ni en
l’import dels comptes de l’exercici anterior del Balanç i del Compte de Pèrdues i Guanys.
La informació continguda en els comptes anuals del 2016 es presenta a efectes comparatius
amb la informació del 2015.

(D) ELEMENTS RECOLLITS A DIVERSES PARTIDES
Al tancament de l’exercici 2016 i 2015 no hi ha elements d’actiu o de passiu recollits en
diverses partides.
(E) CANVIS EN CRITERIS COMPTABLES
No hi ha ajustaments per canvis en criteris comptables realitzats en l'exercici.
(F) CORRECCIÓ D’ERRORS
Durant el present exercici no s'ha realitzat cap ajustament per correcció d'errors en el
balanç de situació ni en el compte de pèrdues i guanys.
3.- EXCEDENT DE L’EXERCICI
El resultat obtingut en l’exercici de 2016, presenta el següent detall:

BASE DE DISTRIBUCIÓ

Euros

Excedent de l'exercici (negatiu)

-10.131,42

Total

-10.131,42

APLICACIÓ

Euros

Excedents d'exercicis anteriors

-10.131,42

Total aplicació = total base de repartiment

-10.131,42
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En el exercici 2016 s’han produït uns excedents negatius (pèrdues) de 10.131,42 euros per
la qual cosa s’aplicaran a resultats negatius d’exercicis anteriors.

4.- NORMES DE VALORACIÓ
Els criteris comptables que han estat aplicats en la preparació del Balanç de Situació i
Compte de Pèrdues i Guanys adjunts són els següents:
a) Immobilitzat intangible
Els actius intangibles es registren pel seu cost d'adquisició i, posteriorment, es valoren al
seu cost menys, segons procedeixi, la seva corresponent amortització acumulada i/o
pèrdues per deteriorament que hagin experimentat. Aquests actius s'amortitzen en funció de
la seva vida útil.
L’entitat reconeix qualsevol pèrdua que hagi pogut produir-se en el valor registrat d'aquests
actius amb origen en el seu deteriorament. Els criteris per al reconeixement de les pèrdues
per deteriorament d'aquests actius i, si escau, de les recuperacions de les pèrdues per
deteriorament registrades en exercicis anteriors són idèntics als aplicats pels actius
materials.
Els costos de manteniment dels sistemes informàtics es registren a càrrec del compte de
resultats de l'exercici en que s'incorren.
Els elements patrimonials que integren l’immobilitzat intangible s’amortitzen linealment i
d’acord amb els coeficients següents:

Concepte

Percentatge

Aplicacions informàtiques

25%

b) Béns integrants del patrimoni històric i cultural
Sense anotacions en aquesta partida.
c) Immobilitzat material
Els béns compresos en l’immobilitzat material es valoren inicialment al preu d’adquisició.
En aquest preu s’inclouen totes les despeses addicionals produïdes fins l’entrada en
funcionament del bé i els impostos indirectes no recuperables. Posteriorment es valoren al
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seu valor de cost menys la corresponent amortització acumulada i les pèrdues per
deteriorament reconegudes que, en el seu cas, hagin experimentat.
Els costos de renovació, ampliació o millora són incorporats a l'actiu com major valor del
bé exclusivament quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o
prolongació de la seva vida útil.
Les despeses periòdiques de manteniment, conservació i reparació s'imputen a resultats de
l'exercici en què s'incorren.
Els elements d’immobilitzat material amb vida útil finita s’amortitzen de forma lineal
d’acord a la seva vida útil estimada.
Els percentatges d’amortització aplicats, consistents amb l’exercici anterior, han estat els
següents:
% aplicat
Utillatge i mobiliari
Equips per a processament d'informació

10%
25%

d) Arrendaments
Els ingressos i despeses derivats dels acords d’arrendament operatiu es registren en el
compte de pèrdues i guanys en l’exercici en què es meriten. Qualsevol cobrament o
pagament que pugui fer-se en contractar un arrendament operatiu es considera un
cobrament o pagament per la bestreta que s’imputarà als resultats, en la mesura que es
cedeixin o rebin els beneficis de l’actiu arrendat.
La Fundació no té contractes d’arrendament que puguin classificar-se com a financers.
e) Instruments financers
e.1) Actius financers
Actius financers a cost amortitzat
Crèdits per operacions de les activitats.
En aquesta categoria s’han inclòs els actius que s’han originat en la prestació de serveis per
operacions de tràfic de la Fundació, els quals s’han valorat pel seu valor raonable, és a dir
el preu de la transacció. Donat que es tracta de crèdits per operacions comercials amb
venciment no superior a un any i que no tenen un tipus d’interès contractual, s’han valorat
pel seu valor nominal.
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Al tancament de l’exercici es valora la necessitat d’efectuar correccions valoratives
d’aquells saldos a cobrar dels que existeixi evidència objectiva del seu deteriorament, degut
al retard estimat en els fluxos d’efectiu futurs. No ha estat necessari efectuar cap correcció
valorativa aquest exercici.
També s’inclouen com préstecs i partides a cobrar els saldos amb Administracions
Públiques.
Els actius financers es donen de baixa quan es transfereixen substancialment els riscos i
beneficis inherents a la seva propietat.

Actius financers a cost
Sense anotacions en aquesta partida.
e.2) Passius financers
Passius financers a cost amortitzat
Dèbits per les operacions de les activitats
Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment pel cost, que
equival al valor raonable de la contraprestació rebuda ajustat pels costos de transacció que
els siguin directament atribuïbles; no obstant això, aquests últims, així com les comissions
financeres que es carreguin a la Fundació quan s’originin els deutes amb tercers, es poden
registrar en el compte de resultats en el moment del seu reconeixement inicial.
No obstant l’assenyalat en el paràgraf anterior, els dèbits per operacions de les activitats
amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d’interès contractual, així
com les fiances i els desemborsaments exigits per tercers sobre participacions, l’import dels
quals s’esperi pagar a curt termini, es poden valorar pel seu valor nominal, quan l’efecte de
no actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui significatiu.
Valoració posterior
Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu cost amortitzat. Els
interessos meritats s’han de comptabilitzar en el compte de resultats, aplicant el mètode del
tipus d’interès efectiu.
La Fundació dóna de baixa els passius financers quan s’extingeixen les obligacions que els
han generat.
f) Cobertures comptables
Sense anotacions en aquesta partida.
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g) Existències
Sense anotacions en aquesta partida.
h) Transaccions en moneda estrangera
Durant l’exercici no han tingut operacions en moneda diferent a l’euro.
i) Ingressos i despeses
Els ingressos i les depeses es registren pel valor raonable de la contraprestació a rebre o
pagar i representen els imports a cobrar/pagar pels béns lliurats o rebuts i els serveis
prestats o rebuts, en el marc ordinari de l'activitat, menys descomptes, devolucions,
impostos indirectes recuperables. A aquests efectes, l' ingrés i la despesa es produeix en el
moment que s'entenguin rebuts o cedits els riscos i beneficis amb independència del
moment en què es produeixi el corrent monetari financer que se’n deriva.
Els serveis prestats a tercers es reconeixen al formalitzar l'acceptació per part del client.
Aquells que en el moment de l'emissió d'estats financers es troben realitzats però no
acceptats es valoren al menor valor entre els costos incorreguts i l'estimació d'acceptació.
j) Impost sobre beneficis
L'Entitat, atesa la seva naturalesa de Fundació benèfica i acomplint amb els corresponents
requisits, en l’exercici 2004 es va acollir al Règim Tributari especial establert per la Llei
49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les Entitats sense Finalitats Lucratives i
dels Incentius Fiscals al Mecenatge.
D’acord amb allò que estableix l’article 6 de la norma esmentada, gaudiran d’exempció a
l’Impost de Societats, les rendes obtingudes per l’entitat derivades de:
Donacions i donatius rebuts per col·laborar a les finalitats de l’entitat.
Les quotes rebudes de col·laboradors o beneficiaris.
Les subvencions.
Les rendes procedents del patrimoni mobiliari i immobiliari.
Les rendes derivades d’adquisicions i transmissions de béns i drets.
Les rendes obtingudes en l’exercici d’explotacions econòmiques exemptes.
En l’exercici 2016 no ha estat comptabilitzat cap import per aquest concepte, en base a la
normativa referida.
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k) Subvencions i donacions
Donat que l’ingrés econòmic rebut per aquest concepte s’ha d’aplicar a la realització
d’aquestes activitats, quan no existeix una correlació entre aquest ingrés i la despesa
relacionada amb llur obtenció, el criteri que segueix la Fundació és el de comptabilitzar els
ingressos i les despeses associades a les activitats en funció del corrent real de béns i
serveis que representen, amb independència del moment en què es produeixi el corrent
monetari o financer que es derivi.
D’aquesta manera, per a les subvencions específiques, imputa a ingressos les subvencions
rebudes en proporció a la despesa efectivament incorreguda i coberta per la mateixa.
Els donatius s’imputen a resultats en l’exercici en que es reben.
5.- IMMOBILITZAT MATERIAL
L’evolució d’aquesta partida durant l’exercici 2016 i 2015 és la següent:

Concepte

Saldo 31.12.15

Altes

Baixes

Saldo
31.12.16

Traspassos

2.433,19

0

0

0

2.433,19

Equips processament informació

1.614,14

0

0

0

1.614,14

Immobilitzat Material Brut

4.047,33

0

0

0

4.047,33

-465,01

-243,32

0

0

-708,33

-808,19

-403,54

0

0

-1211,73

Amortitzacions Immobilitzat Material

-1.273,20

-646,86

0

0

-1.920,06

Deteriorament Immobilitzat Material

0

0

0

0

0

2.774,13

-646,86

0

0

2.127,27

Altre utillatge i mobiliari

Amortització utillatge i mobiliari
Amortització equips processament
informació

Immobilitzat Material Net
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Concepte

Saldo
31.12.14

Altre utillatge i mobiliari

Altes

Baixes

Saldo
31.12.15

Traspassos

2.433,19

0,00

0,00

0,00

2.433,19

Equips processament informació

1.614,14

0,00

0,00

0,00

1.614,14

Immobilitzat Material Brut

4.047,33

0,00

0,00

0,00

4.047,33

Amortització utillatge i mobiliari
Amortització equips processament
informació

-221,69

-243,32

0,00

0,00

-465,01

-404,66

-403,53

0,00

0,00

-808,19

Amortitzacions Immobilitzat Material

-626,35

-646,85

0,00

0,00

-1.273,20

Deteriorament Immobilitzat Material

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.420,98

-646,85

0,00

0,00

2.774,13

Immobilitzat Material Net

6.- INVERSIONS IMMOBILIARIES
Sense anotacions en aquesta partida.
7.- BENS DEL PATRIMONI CULTURAL
Sense anotacions en aquesta partida.
8.- IMMOBILITZAT INTANGIBLE
L’evolució d’aquesta partida durant l’exercici 2016 és la següent:
Concepte

Saldo
31.12.15

Altes

Baixes

Saldo
31.12.16

Traspassos

6.277,48

0

0

0

6.277,48

6.277,48

0

0

0

6.277,48

Amortització aplicacions informàtiques

-3.446,80

-2.092,49

0

0

-5.539,29

Amortitzacions Immobilitzat Intangible

-3.446,80

-2.092,49

0

0

-5.539,29

Deteriorament Immobilitzat Intangible

0

0

0

0

0

2.830,68

-2.092,49

0

0

738,19

Aplicacions informàtiques

Immobilitzat Intangible Brut

Immobilitzat Intangible Net
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Saldo
31.12.14

Concepte

Aplicacions informàtiques

Altes

Baixes

Traspassos

Saldo
31.12.15

6.277,48

0,00

0,00

0,00

6.277,48

6.277,48

0,00

0,00

0,00

6.277,48

Amortització aplicacions informàtiques

-1.354,31

-2.092,49

0,00

0,00

-3.446,80

Amortitzacions Immobilitzat Intangible

-1.354,31

-2.092,49

0,00

0,00

-3.446,80

Deteriorament Immobilitzat Intangible

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.923,17

-2.092,49

0,00

0,00

2.830,68

Immobilitzat Intangible Brut

Immobilitzat Intangible Net

9.- ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR
9.1 Arrendaments financers
Sense anotacions en aquesta partida.
9.2 Arrendaments operatius
La Fundació no té en vigor cap contracte operatiu de lloguer.
10. ACTIUS FINANCERS
El detall dels actius financers a 31 de desembre de 2016 i 2015 és el següent:
Categoria

Crèdits, derivats i altres
2016

2015

Total
2016

2015

Préstecs i partides a
cobrar

4.673,91

2.930,46

4.673,91

2.930,46

Total

4.673,91

2.930,46

4.673,91

2.930,46

No s’ha comptabilitzat cap import en concepte de deteriorament de crèdits en considerar-se
que la totalitat del saldo es recuperable.
Usuaris i altres deutors
El desglossament dels deutors de les activitats i altres comptes a cobrar amb indicació del
moviment que hi ha hagut durant l’exercici és el següent:
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Saldo inicial
31.12.2015

Augments

Disminucions

Saldo final
31.12.2016

Deutors per prestació de serveis

2.930,46

30.295,20

-28.551,75

4.673,91

Total deutors i altres comptes a cobrar

2.930,46

30.295,20

-28.551,75

4.673,91

Concepte

El moviment de l’exercici anterior va ser el següent:
Saldo inicial
31.12.2014

Augments

Disminucions

Saldo final
31.12.2015

Deutors per prestació de serveis

5.682,07

12.264,35

-15.015,96

2.930,46

Total deutors i altres comptes a cobrar

5.682,07

12.264,35

-15.015,96

2.930,46

Concepte

a) Actius mantinguts per a negociar
La Fundació no manté cap instrument financer classificat dins d’aquesta categoria.
b) Reclassificacions entre categories.
Durant l’exercici no s’han fet reclassificacions entre les diferents categories.
11.- PASSIUS FINANCERS
11.1.- Informació sobre el balanç
a)
Passius financers a cost amortitzat

Passius financers a llarg termini
La Fundació no té passius financers a llarg termini.
Passius financers a curt termini
El detall dels passius financers a curt termini és el següent:
Derivats i altres

Total

Categoria
2016

2015

2016

2015

Dèbits i partides a pagar

4.866,62

3.500,93

4.866,62

3.500,93

Total

4.866,62

3.500,93

4.866,62

3.500,93
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El detall dels saldos a pagar és el següent:

Saldo a
31.12.2016

Saldo a
31.12.2015

Creditors

1.165,73

2.574,13

Hisenda pública creditora per IVA

2.625,00

525

Hisenda pública creditora per IRPF

1.075,89

401,8

Total

4.866,62

3.500,93

a) Passius mantinguts per a negociar
La Fundació no manté cap instrument financer classificat dins d’aquestes categories.
b) Reclassificacions entre categories.
Durant l’exercici no s’han fet reclassificacions entre les diferents categories.
12.- FONS PROPIS
La composició dels epígrafs d’aquest capítol i els moviments durant l’exercici 2016 es
detallen a continuació:
Concepte
Fons social

Saldo
31.12.15

Aplicació
resultat

Altes

1.497.093,81

0

Diferència neta actius-passius subrogació CSA (nota 1) 20.316.826,68
Rtats. Negatius exercicis anteriors
21.665.440,56
Pèrdues i Guanys
-16.275,41

0

-10.131,42

TOTAL FONS PROPIS

-10.131,42

132.204,52

0

Saldo
31.12.16
0

1.497.093,81

0 20.316.826,68
-16.275,41
21.681.715,97
16.275,41
-10.131,42
0,00

122.073,10

Fons social
El saldo comptabilitzat en la partida de Fons Social, es composa dels següents conceptes:
Concepte
Aportació efectuada per l'Hospital Comarcal d'Igualada a la Fundació Sanitària
d'Igualada, en el moment de la seva constitució.
• Aportació efectuada per la Fundació Assistencial de l'Anoia a la Fundació
Sanitària d'Igualada, en el moment de la seva constitució.
• Aportació neta de l'Hospital Comarcal d'Igualada, obtinguda per la diferència
entre els diversos actius i passius.
• Aportació neta de la Fundació Assistencial de l'Anoia, obtinguda per la
diferència entre els diversos actius i passius.
TOTAL FONS SOCIAL

Import

•
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1.502,53
1.502,53
901.470,08
592.618,67
1.497.093,81

13.- SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS

Sense anotacions en aquesta partida.
14.- SITUACIO FISCAL
L'Entitat, atesa la seva naturalesa de Fundació benèfica i acomplint amb els corresponents
requisits, en l’exercici 2004 es va acollir al Règim Tributari especial establert per la Llei
49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les Entitats sense Finalitats Lucratives i
dels Incentius Fiscals al Mecenatge.
L'Entitat ha practicat retencions en concepte de l'Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques, sobre les quantitats satisfetes per activitats professionals, com a substitut del
subjecte passiu.
L'Entitat, es troba al corrent de pagament de les obligacions fiscals que li corresponen per
la seva activitat i naturalesa. Tot i això, d'acord al que disposa la normativa fiscal vigent,
les declaracions tributàries no poden considerar-se definitivament liquidades, fins que hagi
transcorregut un període de quatre anys o hagin estat objecte d'inspecció per part de
l’Administració d'Hisenda. Si bé els criteris que han estat utilitzats en la preparació de les
liquidacions fiscals poden no ser coincidents amb els de la Inspecció de Tributs, la Direcció
estima que els possibles recàrrecs o sancions que podrien produir-se no serien significatius.
La Fundació no té bases imposables negatives.
15.- INGRESSOS I DESPESES

15.1.- Despeses d’administració
En els exercicis 2016 i 2015, no s’ha generat cap despesa en concepte de despeses
d’administració del patrimoni de la Fundació, derivades directament del funcionament del
Patronat i d’altres òrgans de la Fundació.

15.2.- Ajuts monetaris
En el decurs dels exercicis 2016 i 2015, no ha estat atorgat per la Fundació cap import en
concepte d’ajut monetari.
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15.3.- Aprovisionaments
La composició de la partida “aprovisionaments” a 31 de desembre de 2016 i 2015 és la
següent:
Concepte

2016

2015

Treballs realitzats per altres empreses (càtering)

0,00

949,06

Total

0,00

949,06

15.4.- Ingressos de les activitats
El detall dels ingressos de les activitat és el següent:

Concepte
Ingressos de congressos i tallers
formatius
Donatius

2016

2015

8.550,00

2.650,50

6.645,00

7.200,00

Altres ingressos

14.585,34

8.479,90

Total

29.780,34

18.330,40

16.- PROVISIONS I CONTINGÈNCIES

16.1.- Provisions reconegudes
Durant els exercicis 2016 i 2015 no s’han presentat fets que haguessin de ser quantificats i
comptabilitzats com provisions i contingències.
16.2.- Garanties compromeses amb tercers i altres passius contingents
Sense anotacions en aquesta partida.
17.- APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS A FINALITATS PRÒPIES.
Durant els exercicis 2016 i 2015 no s’ha produït cap increment ni disminució de la dotació
fundacional de la Fundació.
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Tant en l’exercici 2016 com en l’exercici anterior la totalitat dels ingressos de l’exercici,
s’han aplicat a les finalitats fundacionals, s’ha acomplert amb l’article 333-2.1 de la Llei
4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, que estableix que les
fundacions han de destinar almenys el setanta per cent de les rendes i els altres ingressos
nets anuals que s’obtenen al compliment dels fins fundacionals, i la resta s’ha de destinar o
bé al compliment diferit de les finalitats o bé incrementar els fons propis de la Fundació.
18.- FETS POSTERIORS AL TANCAMENT

Amb posterioritat al 31 de desembre de 2016, no s’ha produït cap fet que, per la seva
importància, requereixi la modificació dels presents Comptes Anuals.
19.- OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES
Durant l’exercici s’han realitzat pagaments per compte de l’ Hospital Comarcal d’
Igualada i la Fundació Assistencial de l’ Anoia per import total de 145,20 euros. Amb el
Consorci Sanitari de l’ Anoia s’han fet pagaments per compte d’aquesta entitat per import
de 52,50 euros. La fundació manté els següents saldos a cobrar amb aquestes entitats:
Entitat

Saldo 2016

Saldo 2015

Consorci Sanitari de l’Anoia

411,43

463,93

Hospital Comarcal d’Igualada
Fundació Assistencial de
l’Anoia

505,77

433,17

251,84

179,24

1.169,04

1.076,34

Totals

Altra informació
19.1- Retribució dels membres del Patronat i alta direcció
En l’exercici, no s’ha generat cap despesa en concepte de despeses d’administració del
patrimoni de la Fundació, derivades directament del funcionament del Patronat ni d’altres
òrgans de la Fundació. La direcció de la Fundació l’exerceix el Consorci Sanitari de
l’Anoia de forma gratuïta.
19.2.- Retribució als auditors
Es proporciona el detall dels honoraris facturats en l’exercici per la societat d’auditoria:
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2016
Honoraris per servei d'auditoria

2015
0,00

3.000,00

Honoraris per altres serveis

1.552,00

1.552,00

Total

1.552,00

4.552,00

19.3.- Canvis en la composició dels membres del Patronat
A 31 de desembre de 2016 la composició és la següent:

Nom

En representació de

Sr. Marc Castells

Fundació Hospital Comarcal d'Igualada

Sr. Fermí Capdevila

Fundació Hospital Comarcal d'Igualada

Sra. M. Àngels Chacón Fundació Hospital Comarcal d'Igualada
Sr. Jordi Segura

Fundació Hospital Comarcal d'Igualada

Sr. Jordi Pont

Fundació Hospital Comarcal d'Igualada

Sr. Francesc X. Niño

Departament de Sanitat

Sr. Jordi Ferrer

Departament de Sanitat

Sr. Maria Fernàndez

Fundació Assistencial de l’Anoia

Sr. Ramon Sellarès

Fundació Assistencial de l’Anoia

Sra. Dolors Masons

Fundació Assistencial de l’Anoia

Sr. Joan Vilanova

Fundació Assistencial de l’Anoia

Sr. Josep M. Abad

Fundació Assistencial de l’Anoia

19.4.- Garanties compromeses amb tercers i d’altres passius contingents
La Unitat de Recaptació Executiva de la Tresoreria de la Seguretat Social dictà en
l’exercici de 1995, una providència per la qual s’instava embargament sobre els diversos
actius de l’Hospital Comarcal d’Igualada i la Fundació Assistencial de l’Anoia, per
respondre dels deutes d’aquestes entitats amb els Organismes de la Seguretat Social per un
total de 13.899.077,49 euros. Els actius esmentats figuraven comptabilitzats a
l’immobilitzat material de la Fundació Sanitària d’Igualada, a conseqüència de l’aportació
efectuada en data 1 de setembre de 1994.
L’esmentada providència d’embargament va quedar sense efecte en haver-se acollit
aquelles entitats a la moratòria en el pagament de deutes amb la Seguretat Social establerta
en la Disposició Addicional 30ª de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per 1995.
Aquest ajornament establia en un termini de 10 anys, més tres de carència, sense interessos,
havent de ser efectuat el pagament en 120 quotes mensuals, entre el gener de 1998 i el
desembre del 2007.
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D’acord a l’establert en les corresponents Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat, han
estat concedides successives ampliacions del període de carència, demorant el
començament de l’amortització del deute fins desembre de l’any 2016 i prorrogant el
període de la moratòria fins el desembre del 2025.
En data 12 de juliol del 2017 s’ha sol·licitat a la Seguretat Social l’ampliació del termini de
les moratòries en un any més, de conformitat a l’establert a la disposició addicional desena
de la Llei 3/2017, de 27 de juny de Pressupostos Generals per a l’Estat per al 2017, i
aquesta resta pendent d’aprovació.
En el supòsit que aquelles dues entitats no puguin fer front al pagament del deute en els
terminis i condicions establertes, podrien derivar-se passius contingents per a la Fundació
Sanitària d’Igualada en tant que continuadora de la seva activitat assistencial, de la qual es
va subrogar, al seu torn, el Consorci Sanitari de l’Anoia.

Comptes Anuals formulats a Igualada, el 25 de juliol de 2017.

Sr. Ferran Garcia Cardona

Sr. Fermí Capdevila i Navarro

Gerent

Secretari
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