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BALANÇ DE SITUACIÓ

A 31 / 12 / 16

ABREUJAT
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Concepte

3/34

Notes

A) ACTIU NO CORRENT

31/12/2016

31/12/2015

1.534.801,70

1.562.003,39

I. Immobilitzat intangible

5

13.216,41

20.948,13

II. Immobilitzat material

5

443.245,35

475.910,60

IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini

6

1.064.641,17

1.064.641,17

V. Inversions financeres a llarg termini

6

13.698,77

503,49

1.201.673,91

1.159.772,80

B) ACTIU CORRENT
II. Existències

6.894,17

6.795,51

851.971,05

918.191,44

1. Clients per vendes i prestacions de serveis

686.099,01

571.720,77

3. Altres deutors

165.872,04

346.470,67

0,00

0,00

III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar

V. Inversions financeres a curt termini

6

6

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

Concepte

Notes

A) PATRIMONI NET
A-1) Fons propis

8

I. Capital
1. Capital subscrit cooperatiu
2. (Capital no exigit)
II. Reserves
III. Resultats d'exercicis anteriors
V. Excedent de la cooperativa
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts

234.785,85

2.736.475,61

2.721.776,19

31/12/2016

31/12/2015

1.913.378,96

1.843.929,37

1.283.318,02

1.254.806,04

96.487,02

96.487,02

96.487,02

96.487,02

0,00

0,00

975.612,47

960.174,48

193.546,54

193.546,54

17.671,99

4.598,00

11

630.060,94

589.123,33

182.058,42

204.266,02

19.823,70

20.783,19

13

III. Provisions a llarg termini
IV. Deutes a llarg termini

0,00

342.808,69

3

B) PASSIU NO CORRENT
I. Fons d'educació, formació i promoció a llarg termini

0,00

7

2. Deutes amb entitats de crèdit

0,00

0,00

4.719,57

36.202,06

4.719,57

13.390,94

3. Creditors per arrendament financer

0,00

0,00

6. Altres passius financers

0,00

22.811,12

VI. Passius per impost diferit

9, 11

C) PASSIU CORRENT
V. Deutes amb característiques especials a curt termini

7, 8

2. Capital reemborsable exigible
V. Deutes a curt termini

7

2. Deutes amb entitats de crèdit
3. Creditors per arrendament financer
6. Altres passius financers
VII. Creditors comercials i altres comptes a pagar

157.515,15

147.280,77

641.038,23

673.580,80

3.458,00

3.360,00

3.458,00

3.360,00

31.481,57

35.930,63

4.670,98

8.099,90

0,00

0,00

26.810,59

27.830,73

606.098,66

634.290,17

1. Proveïdors

7

234.682,65

186.658,94

3. Altres creditors

7

232.531,81

290.292,36

4. Administracions Públiques
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

138.884,20

157.338,87

2.736.475,61

2.721.776,19
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Notes

31/12/2016

31/12/2015

A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Im port net de la xifra de negocis

13

2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació
4. Aprovisionam ents
5. Altres ingressos d'explotació

2.136.695,98

0,00

0,00

10,13

-542.413,16

-433.117,19

13

999.818,01

1.671.957,64

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

2.854.249,30

11

131.195,58

138.283,33

868.622,43

1.533.674,31

6. Despeses de personal

10, 13

-2.897.825,47

-2.964.023,21

8. Altres despeses d'explotació

10, 13

-362.718,36

-374.396,02

9. Am ortització de l'im m obilitzat

5,13

-82.961,55

-80.957,65

10. Im putació de subvencions d'im m obilitzat no financer i altres

11,13

63.828,01

66.109,11

0,00

0,17

13

-2.681,08

-1.932,76

11. Deterioram ent i resultat per enajenació de l'im m obilitzat
12. Fons d'Educació, Form ació i Prom oció
a) Dotació
12. Altres resultats

10, 13

A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
13. Ingressos financers

13

a) De participacions en instruments de patrimoni
b) De valors negociables i altres instruments financers
14. Despeses financeres

13

17. Deterioram ent i resultat per alienacions d'instrum ents financers

-2.681,08

-1.932,76

862,62

11.613,20

30.158,32

31.949,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-6.028,60

-10.418,18

0,00

0,00

A.2) RESULTAT FINANCER

-6.028,60

-10.418,18

A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)

24.129,72

21.531,09

-6.457,73

-16.933,09

17.671,99

4.598,00

17.671,99

4.598,00

18. Im postos sobre beneficis
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI
21. Dotació al fons d'educació, form ació i prom oció
A.6) EXCEDENT DE LA COOPERATIVA

13

0,00

0,00

13

17.671,99

4.598,00
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A) Estat d'ingressos i despeses reconeguts en l'exercici

A)

RESULTAT DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

EXERCICI
2016
17.671,99

EXERCICI
2015
4.598,00

115.000,00

100.000,00

-23.000,00

-20.000,00

92.000,00

80.000,08

-63.828,01

-66.109,13

INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT AL PN
I.

Per valoració d'instruments financers
Actius financers disponibles per a la
1.
venda
2.
Altres ingressos / despeses

II.

Per cobertures de fluxes d'efectiu

III.

Subvencions, donacions i llegats rebuts
Per guanys i pèrdues actuarials i altres
ajustaments
Per ANCMV i passius vinculats

IV.
V.

B)

VI.

Diferències de conversió

VII.

Efecte impositiu

Total ingressos i despeses imputats directament al PN

0,08

TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
VIII.

C)

Per valoració d'instruments financers
Actius financers disponibles per a la
1.
venda
2.
Altres ingressos / despeses

IX.

Per cobertures de fluxes d'efectiu

X.

Subvencions, donacions i llegats rebuts

XI.

Per ANCMV i passius vinculats

XII.

Diferències de conversió

XIII.

Efecte impositiu

Total transferències al compte de pèrdues i guanys

TOTAL INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

12.765,62

13.221,83

-51.062,39

-52.887,30

58.609,60

31.710,78
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A
)

SALDO, FINAL EXERCICI 2014
I.
II.

B
)

FONS
CAPITALITZA
T

FONS DE
RESERVA
OBLIGATOR
I

RESERVES
VOLUNTÀRIE
S

RESULTAT
S
EXERCICIS
ANTERIOR
S

96.487,02

307.505,03

553.651,10

193.546,54

96.487,02

307.505,03

646.520,90

193.546,54

Ajust. per canvis de criteri de l'ex. i ant.
Ajustaments per errors de l'exerc. i ant.
SALDO AJUSTAT, INICI EXERCICI
2015

I.
II.

(DIVID
END A
COMP
TE)

ALTRES
INSTRUM
. DE
PATRIM.
NET

AJUST.
PER
CANVI
S DE
VALOR

SUBVENC.
, DONAC. I
LLEGATS
REBUTS

TOTAL

6.148,55

562.010,56

1.719.348,8
0

6.148,55

562.010,56

4.598,00

27.112,78

92.869,80
1.812.218,6
0
31.710,78

RESULTAT
EXERCICI

92.869,80

Total ingressos i despeses reconeguts
Operacions amb socis o propietaris
1.

ALTRES
APORTAC
. SOCIS

Augments de capital

2.
3.
4.
5.

III.
C
)

D
)

Reduccions de capital
Conversió de PF en PN
Distribució de dividends
Op. amb accs o particip. pròpies (netes)
( ) de PN resultant d'una comb.
6.
negocis
7.
Altres operacions amb socis o propietaris
Altres variacions del patrimoni net

SALDO, FINAL EXERCICI 2015
I.

Ajust. per canvis de criteri de l'ex. i ant.

II.

Ajustaments per errors de l'exerc. i ant.

SALDO AJUSTAT, INICI EXERCICI 2016
I.

Total ingressos i despeses reconeguts

II.

Operacions amb socis o propietaris
1.
2.
3.

2.049,52

4.099,03

96.487,02

309.554,55

650.619,93

96.487,02

309.554,55

661.459,92

-6.148,55
193.546,54

4.598,00

589.123,33

193.546,54

4.598,00

589.123,33

17.671,99

40.937,61

10.839,99

0,00
1.843.929,3
7
10.839,99
1.854.769,3
6
58.609,60

Augments de capital
Reduccions de capital
Conversió de PF en PN

4.
5.

III.
E)

SALDO, FINAL EXERCICI 2016

Distribució de dividends
Op. amb accs o particip. pròpies (netes)
( ) de PN resultant d'una comb.
6.
negocis
7.
Altres operacions amb socis o propietaris
Altres variacions del patrimoni net
96.487,02

3.865,51

732,49

313.420,06

662.192,41

-4.598,00
193.546,54

17.671,99

630.060,94

1.913.378,9
6
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NOTA 1 – ACTIVITAT DE L’EMPRESA
CIPO, S.C.C.L. és una Entitat de Serveis Socials, que va ser inscrita amb data 18 de gener de
2001, substituint a l’antiga denominació social CIPO JARDINERIA I MANIPULATS, S.C.C.L.
El seu número d’identificació fiscal és F-08.237.562.
El seu domicili social radica al carrer Himàlaia, 41-59 de Sabadell, Barcelona.
L’objecte social d’aquesta societat cooperativa és:
La promoció i integració de disminuïts psíquics al món laboral i social, concretament a centres
especials de treball, destinats a produir serveis i treballs bàsicament per compte de tercers i
també per compte propi, segons les seves possibilitats i necessitats, així com la seva
progressiva integració, especialment pels que presenten dificultats en la participació en una
empresa normal i necessiten una organització de treball que els permeti exercitar
adequadament les seves facultats disminuïdes en una feina rentable econòmica i social, podent
crear i gestionar residències, participar, gestionar i promocionar associacions esportives i
realitzar i promocionar activitats lúdiques i culturals.
Tots els socis aplicaran el seu treball a aquest objecte, segons condicions d’aptitud i
capacitació professional.
Les activitats que realitza són:
- Centre Especial de Treball: Serveis Mediambientals i Jardineria, Serveis Industrials.
- Centre Ocupacional: Teràpia Ocupacional.
La moneda funcional de la Societat es l’euro. Conseqüentment, les operacions en altres divises
diferents de l’euro es consideren denominades en “moneda estrangera”.

NOTA 2 - BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS ABREUJATS

a) IMATGE FIDEL
Els comptes anuals abreujats adjunts han estat obtinguts dels registres comptables de la
Societat i es presenten d’acord amb la legislació mercantil vigent i elaborats segons l’Ordre
EHA/3360/2010 de 21 de desembre per la que s’aproven les normes sobre els aspectes
comptables de les Societats Cooperatives i amb les normes establertes en el Pla General de
Comptabilitat, aprovat per Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, de manera que
mostren l’imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la societat durant
l’exercici.
Els comptes anuals abreujats de la societat adjunts han estat formulats pel Consell Rector i es
sotmetran a aprovació de l’Assemblea estimant-se que seran aprovats sense cap modificació.
Tant en el desenvolupament del procés comptable de l’exercici econòmic, com en la confecció
dels COMPTES ANUALS no s’ha vulnerat cap PRINCIPI COMPTABLE OBLIGATORI a que es
refereix l’article 38 del Codi de Comerç i el Pla General de Comptabilitat vigents en el moment
de la formulació d’aquests comptes.

b) PRINCIPIS COMPTABLES NO OBLIGATORIS APLICATS
No ha estat necessari, ni s’ ha cregut convenient per part de l’Administració de l’entitat,
l’aplicació de PRINCIPIS COMPTABLES FACULTATIUS diferents dels obligatoris, a que es
refereix l’article 38.1 del Codi de Comerç i el Pla General de Comptabilitat.

c) ASPECTES CRÍTICS DE LA VALORACIÓ I ESTIMACIÓ DE LA INCERTESA
Els administradors de la societat consideren que no hi ha incerteses fora de les normals de
l’activitat, que puguin qüestionar l’aplicació del principi d’empresa en funcionament.
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d) COMPARACIÓ DE LA INFORMACIÓ
Degut al reconeixement de subvencions d’exercicis anteriors per import de 10.839,99 mil euros,
no comptabilitzades, s’ha reexpressat els saldos de l’exercici 2015 comparatius, segons el
següent detall:.
31/12/2015
Altres deutors
Reserves

Correcció

01/01/2016

65.872,05

10.839,99

76.712,04

-650.619,93

-10.839,99

-661.459,92

e) ELEMENTS RECOLLITS EN VÀRIES PARTIDES
Els elements patrimonials registrats en més d’una partida del Balanç són els següents:
ELEMENT BALANÇ

LLARG TERMINI

Deutes amb entitats de crèdit

CURT TERMINI

4.719,57

4.670,98

f) CANVIS EN CRITERIS COMPTABLES
No s’han produït ajustaments per canvis en criteris comptables durant l’exercici.

g) CORRECCIO D’ERRADES
Vegeu el que s’informa en la Nota d) Compraració de la informació, per la resta, no s’han
detectat errades existents al tancament de l’exercici que obliguin a reformular els comptes. Els
fets coneguts amb posterioritat al tancament que podrien aconsellar ajustaments a les
estimacions al tancament de l’exercici que siguin significatius han estat esmentats en els
apartats corresponents.

h) ADAPTACIÓ AL PGC SECTORIAL
Els presents comptes anuals es presenten segons la Llei 12/2015, de cooperatives de
Catalunya, la Llei 27/1999 de 16 juliol de cooperatives, i l’ordre EHA/3360/2010 de 21 de
desembre.

NOTA 3 - APLICACIÓ DE RESULTATS

a) PROPOSTA D’APLICACIÓ DEL RESULTAT DE L’EXERCICI
BASE DE REPARTIMENT
Saldo del compte de Pèrdues i Guanys
Remanent
Reserves Voluntàries
Altres Reserves de Lliure Disposició
TOTAL BASE REPARTIMENT = TOTAL APLICACIÓ

EXERCICI 2016
17.671,99
0,00
0,00
0,00
17.671,99

EXERCICI 2015
4.598,00
0,00
0,00
0,00
4.598,00

APLICACIÓ A
Fons de reserva obligatori (FRO)
Reserva per Fons de Comerç
Reserves Especials
Reserves Voluntàries
Dividends
Remanent i altres
Resultats negatius d'exercicis anteriors
TOTAL APLICACIÓ = TOTAL BASE DE REPARTIMENT

EXERCICI 2016
5.362,16
0,00
0,00
11.835,66
0,00
0,00
474,17
17.671,99

EXERCICI 2015
3.865,51
0,00
0,00
732,49
0,00
0,00
0,00
4.598,00
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b) DISTRIBUCIÓ DE RETORN COOPERATIU
No s’han distribuït cap retorn cooperatiu a compte durant l’exercici.

c) LIMITACIONS A LA DISTRIBUCIÓ DE RETORN COOPERATIU
No existeixen limitacions per a la distribució de retorn cooperatiu.

NOTA 4 - NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ

1. IMMOBILITZAT INTANGIBLE
Els actius intangibles es reconeixen inicialment pel seu cost d’adquisició i, posteriorment, es
valoren al seu cost menys la seva corresponent amortització acumulada, calculada en funció de
la seva vida útil, i de les pèrdues per deteriorament que, en el seu cas, hagi experimentat. Els
actius intangibles amb vida útil indefinida no s’amortitzen, però es sotmeten, almenys
anualment, a un test de deteriorament.
La Societat reconeix comptablement qualsevol pèrdua que s’hagi produït en el valor registrat
d’aquests actius com a conseqüència del deteriorament.
Els criteris pel reconeixement de les pèrdues per deteriorament d’aquests actius i, en el seu
cas, de les recuperacions de les mateixes registrades en exercicis anteriors són similars als
aplicats pels actius materials.
Aplicacions informàtiques
Es registren com a Aplicacions Informàtiques els costos d’adquisició i desenvolupament dels
programes informàtics. Els costos de manteniment es registren amb càrrec al compte de
resultats de l’exercici en que s’incorren.
Les aplicacions Informàtiques únicament es reconeixen com a actiu intangible si es compleixen
totes les condicions següents:
- Estan específicament individualitzades per projectes i el seu cost clarament establert per a
que pugui ser distribuït en el temps.
- Tenen motius fundats d’èxit tècnic i de rendibilitat econòmica comercial del projecte de que
es tracti.
S’amortitzen en funció de la vida útil, que s’ha estimat en 5 anys i s’analitzen les seves
possibles pèrdues de valor per a efectuar la corresponent correcció valorativa per
deteriorament.

2. IMMOBILITZAT MATERIAL
Els béns que comprenen l’Immobilitzat Material es troben valorats al seu preu d’adquisició o
cost de producció, menys l’amortització acumulada i, en el seu cas, l’import acumulat de les
correccions valoratives per deteriorament reconegudes. Constitueixen major valor dels béns de
l’immobilitzat material:
- Els impostos indirectes que graven elements de l’immobilitzat material i que no són
recuperables directament de la hisenda pública.
- L’estimació inicial del valor actual de les obligacions assumides derivades del
desmantellament o retirada de l’actiu.
- Els costos de renovació, ampliació o millora que suposen un augment de la seva capacitat,
productivitat o ampliació de la vida útil.
En els immobilitzats que necessiten un període de temps superior a un any per estar en
condicions d’us, s’inclouen en el preu d’adquisició o cost de producció les despeses financeres
meritades abans de la posada en condicions de funcionament de l’actiu, que hagin estat
girades pel proveïdor o corresponguin a préstecs o altre tipus de finançament aliè, específic o
genèric, directament atribuïble a l’adquisició, fabricació o construcció del bé.
Els costos de grans reparacions es reconeixen en el valor comptable de l’immobilitzat com a
substitucions, sempre que es complexin les condicions per al seu reconeixement.
Construccions
El preu d’adquisició o cost de producció està format, a més de per totes aquelles instal·lacions i
elements que tinguin caràcter de permanència, per les taxes inherents a la construcció i els
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honoraris facultatius de projecte i direcció d’obra. Es valora per separat el valor del terreny i el
dels edificis i altres construccions.
Instal·lacions tècniques, maquinària i utillatge
La seva valoració comprèn totes les despeses d’adquisició o de fabricació i construcció fins a la
seva posada en condicions de funcionament.
Amortització
L’amortització dels béns de l’immobilitzat material es realitza de manera sistemàtica i racional
en funció de la vida útil dels béns i del seu valor residual. S’amortitza de manera independent
cada part d’un element amb vida útil diferent de la resta.
Els percentatges anuals d’amortització són els següents:
CONSTRUCCIONS

3%

MAQUINÀRIA

10% - 20%

MOBILIARI

12% - 20%

EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ
ELEMENTS DE TRANSPORT

20%
14-16%

Deteriorament de valor d’actius materials i intangibles
A la data de cada balanç de situació, la Societat revisa els imports en llibres dels seus actius
materials i intangibles per a determinar si hi ha indicis que aquests actius hagin patit una
pèrdua per deteriorament de valor. Si existeix qualsevol indici, es calcula l'import recuperable
de l'actiu (valor superior entre el valor raonable menys el cost de venda i el valor d'ús) amb
l'objecte de determinar l'abast de la pèrdua per deteriorament de valor (si n'hi ha). En cas que
l'actiu no generi fluxes d'efectiu que siguin independents d'altres actius, es calcula l'import
recuperable de la unitat generadora d'efectiu a la qual pertany l'actiu. Quan una pèrdua per
deteriorament de valor reverteix posteriorment, l'import en llibres l'actiu s'incrementa en
l'estimació revisada del seu import recuperable, però de tal manera que l'import en llibres
incrementat no superi l'import en llibres que s'hauria determinat de no haver reconegut cap
pèrdua per deteriorament de valor per l'actiu en exercicis anteriors. Immediatament es reconeix
una reversió d'una pèrdua per deteriorament de valor com a ingrés.

3. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES
No hi ha cap partida registrada que correspongui a inversions immobiliàries.
4. PERMUTES
Durant l'exercici no s'ha produït cap permuta.

5. INSTRUMENTS FINANCERS
Categories d’actius i passius financers
a) Actius Financers
Els actius financers es reconeixen en el balanç de situació quan es porta a terme la seva
adquisició i es classifiquen com:
• Préstecs i partides a cobrar: crèdits per operacions comercials i no comercials.
Valoració inicial: pel seu valor raonable, excepte els crèdits per operacions comercials
amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d'interès contractual, les
bestretes i crèdits al personal, els dividends a cobrar i els desemborsaments exigits
sobre instruments de patrimoni que s'espera rebre en el curt termini, que es valoren pel
seu valor nominal.
Valoració posterior: pel seu cost amortitzat, excepte els crèdits amb venciment no
superior a un any comentats, que es continuen valorant pel mateix import.
• Inversions en el patrimoni d’empreses del grup, multigrup i associades:
Valoració inicial: al cost.
Valoració posterior: al cost menys, en el seu cas, l’import acumulat de les correccions
valoratives per deteriorament.
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b) Passius Financers
Els passius financers es classifiquen,d'acord amb el contingut dels acords contractuals pactats i
tenint en compte el fons econòmic de la operació,en les següents categories:
Dèbits i partides a pagar: dèbits per operacions comercials i no comercials.
Valoració inicial: pel seu valor raonable (excepte els dèbits per operacions comercials
amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d'interès contractual i els
desemborsaments exigits per tercers sobre participacions que s'espera pagar en el curt
termini, que es valoren pel seu valor nominal).
Valoració posterior: pel seu cost amortitzat (excepte els dèbits amb venciment no
superior a un any comentats, que es continuen valorant pel mateix import).
Interessos meritats: es comptabilitzen en el compte de pèrdues i guanys, aplicant el
mètode del tipus d'interès efectiu.
Deteriorament del valor
S'efectuen correccions valoratives per deteriorament al tancament de l'exercici, quan existeix
evidència objectiva que el valor d'un crèdit o d'una inversió s'ha deteriorat. La pèrdua és:
- Pels préstecs i partides a cobrar, la diferència entre el valor en llibres de l'actiu i el valor
actual dels fluxes d'efectiu futurs que s'estima que es generaran, descomptats al tipus
d'interès efectiu calculat en el moment del seu reconeixement inicial (o valor de mercat de
l'instrument per a les Inversions mantingudes fins al venciment, si aquest és prou fiable).
- Per a les inversions en el patrimoni d'empreses del grup, multigrup i associades, la
diferència entre el valor en llibres de l'actiu i l'import recuperable (el més alt entre el valor
raonable menys els costos de venda i el valor actual dels fluxes d’efectiu futurs derivats de
la inversió).
Les correccions, així com la seva reversió, es reconeixen com una despesa o un ingrés,
respectivament, en el compte de pèrdues i guanys. La reversió del deteriorament té com a límit
el valor en llibres del crèdit o de la inversió que estaria reconegut en la data de reversió si no
s'hagués registrat el deteriorament del valor.
Baixa d’actius i passius financers
Els criteris utilitzats per a donar de baixa un actiu financer són:
- que hagi expirat
- que s'hagin cedit els drets contractuals sobre els fluxes d'efectiu de l'actiu financer, amb
transferència substancial dels riscos i beneficis inherents a la seva propietat.
Una vegada s'ha donat de baixa l'actiu, el benefici o pèrdua generada per la operació forma
part del resultat de l'exercici en què s'ha produït.
En el cas dels passius financers, l'empresa els dóna de baixa quan l'obligació s'ha extingit.
També es dóna de baixa un passiu financer quan es produeix un intercanvi d'instruments
financers amb condicions substancialment diferents. La diferència entre el valor en llibres del
passiu financer i la contraprestació pagada, inclosos els costos de transacció atribuïbles, es
recull en el compte de pèrdues i guanys.
Ingressos o despeses procedents dels instruments financers
Els interessos i dividends d'actius financers reportats amb posterioritat al moment de
l'adquisició s'han reconegut com a ingressos en el compte de pèrdues i guanys. Per al
reconeixement dels interessos s'ha utilitzat el mètode de l'interès efectiu. Els dividends es
reconeixen quan es declara el dret del soci a rebre'ls.

6. EXISTÈNCIES
Les existències es troben valorades al seu preu d'adquisició o cost de producció. S'inclouen en
el preu d'adquisició els impostos indirectes que graven les existències i que no són
recuperables directament de la hisenda pública. En les existències que necessiten un període
de temps superior a un any per estar en condicions de ser venudes, s'inclouen en el preu
d'adquisició o cost de producció les despeses financeres meritades abans de la posada en
condicions de venda de les existències, que hagin estat girades pel proveïdor o corresponguin
a préstecs o un altre tipus de finançament aliè, específic o genèric, directament atribuïble a
l'adquisició o fabricació de les existències. Quan el valor net realitzable de les existències és
inferior al seu preu d'adquisició o cost de producció, es fan correccions valoratives, que es
registren com a despeses en el compte de pèrdues i guanys.
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Per les matèries primeres i altres matèries consumibles no es realitza correcció valorativa si
s'espera que els productes acabats als que s'incorporen siguin venuts per sobre del cost. Els
béns i serveis que hagin estat objecte de contracte de venda o prestació de serveis en ferm, el
compliment dels quals hagi de tenir lloc posteriorment, no són objecte de correcció valorativa si
el preu de venda estipulat en el contracte cobreix, com a mínim, el cost dels béns i serveis, més
tots els costos pendents de realitzar que siguin necessaris per l'execució del contracte. En cas
de desaparició de les circumstàncies que van motivar una correcció valorativa, aquesta es
reverteix i es reconeix com a ingrés en el compte de pèrdues i guanys.

7. IMPOSTOS SOBRE BENEFICIS
L’entitat està subjecta a l’ Impost sobre Societats però té consideració de cooperativa
fiscalment protegida.
La despesa per Impost de Societats de cada exercici es calcula sobre el benefici econòmic,
corregit per les diferències permanents i temporals amb els criteris fiscals i tenint en compte les
bonificacions i deduccions aplicables.

8. INGRESSOS I DESPESES
Els ingressos i despeses s'imputen en funció del principi del meritament. Els ingressos es
calculen pel valor raonable de la contraprestació rebuda o a rebre i representen els imports
cobrats o a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en el marc ordinari de l'activitat,
deduïts els descomptes de qualsevol tipus i els impostos.
Als efectes de presentació del detall dels ingressos i despeses segons centres de cost, les
dades han estat obtingudes a partir de la distribució realitzada per a cada concepte segons la
seva naturalesa i en funció dels percentatges estimatius d’imputació de cada centre establerts
per l’Entitat, els quals són revisats anualment.
Les vendes de béns es reconeixen quan s'han transferit tots els riscos i beneficis significatius
inherents a la propietat dels béns. Els ingressos associats a la prestació de serveis es
reconeixen considerant el grau de realització de la prestació a la data del balanç, sempre i quan
el resultat de la transacció pugui ser estimat amb fiabilitat. Els ingressos per interessos es
reporten seguint un criteri financer temporal, en funció del principal pendent de cobrament i el
tipus d'interès efectiu aplicable.

9. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES
Els comptes anuals de la Societat recullen totes les provisions significatives respecte de les
quals s'estima que és probable que s'hagi d'atendre l'obligació. Els passius contingents no es
reconeixen en els comptes anuals sinó que s'informa dels mateixos, en cas d'existir, en la
memòria.
Les provisions es reconeixen únicament sobre la base de fets presents o passats que generen
obligacions futures. Es quantifiquen tenint en consideració la millor informació disponible sobre
les conseqüències del succés que les origina i són reestimadas en ocasió de cada tancament
comptable. S'utilitzen per fer front a les obligacions específiques per a les quals van ser
originalment reconegudes. Es procedeix a la seva reversió, total o parcial, quan les obligacions
deixen d'existir o disminueixen.

10. DESPESES DE PERSONAL
Les despeses de personal inclouen tots els havers i les obligacions d'ordre social obligatòries o
voluntàries reportades en cada moment, reconeixent les obligacions per pagues extres,
vacances o havers variables i les seves despeses associades.

11. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS
Les subvencions concedides a la societat per tercers no socis de caràcter monetari es valoren
pel valor raonable, en el moment del seu reconeixement, de l'import concedit i les de caràcter
no monetari o en espècie pel valor raonable, en el moment del seu reconeixement , del bé
rebut. Es comptabilitzen d'acord amb els següents criteris:
a) Subvencions de capital:
- Les de caràcter no reintegrable es comptabilitzen com a ingressos directament imputats
al patrimoni net, per l'import concedit un cop deduït l'efecte impositiu. Es reconeixen en el
compte de pèrdues i guanys en proporció a la depreciació experimentada durant
l'exercici pels actius finançats per les mateixes, i en cas de tractar-se d'actius no
depreciables, en el moment en què es produeix la seva alienació o baixa en inventari.
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- Les de caràcter reintegrable es registren com a passius fins que adquireixen la condició
de no reintegrables.
b) Subvencions d'explotació: s'abonen a resultats en el moment en què, després de la seva
concessió, la societat estima que s'han complert les condicions establertes en la mateixa, i
per tant, no existeixen dubtes raonables sobre el seu cobrament. S'imputen a resultats en el
mateix exercici en què es meriten les despeses que financen.

12. COMBINACIONS DE NEGOCIS
No s’han produït combinacions de negocis durant l’exercici.

13. NEGOCIS CONJUNTS
Per la naturalesa de l'activitat de la Societat és habitual realitzar negocis conjunts amb altres
societats per a la realització d'alguns projectes.

14. CRITERIS UTILITZATS EN TRANSACCIONS ENTRE PARTS VINCULADES
Les operacions comercials o financeres amb parts vinculades es realitzen a preu de mercat. No
es reconeix benefici ni pèrdua alguna en les operacions internes.
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NOTA 5 - IMMOBILITZAT MATERIAL, INTANGIBLE I INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

MOVIMENT DURANT L’EXERCICI 2016 DE LES PARTIDES D’IMMOBILITZAT MATERIAL, INTANGIBLE I INVERSIONS IMMOBILIÀRIES
IMMOBILITZAT/INVERSIÓ

CTE

IMMOBILITZAT/INVERSIÓ

20

IMMOBILITZAT INTANGIBLE

21,23

IMMOBILITZAT MATERIAL

TOTAL

SALDO A
31/12/2015

AMORTITZACIÓ

SALDO A
31/12/2016

SALDO A
31/12/2015

DOTACIÓ A
L'AMORTITZACIÓ

SALDO A
31/12/2016

NET
(IMMOB/INV.
- AMORT.)

ENTRADES

SORTIDES

AUGMENTS

DISMINUCIONS

61.252,02

0,00

0,00

61.252,02

40.303,89

7.731,72

0,00

13.216,41

42.564,58

0,00

1.561.093,37

1.042.618,19

75.229,83

0,00

0,00
0,00

48.035,61

1.518.528,79

1.117.848,02

443.245,35

1.579.780,81

42.564,58

0,00

1.622.345,39

1.082.922,08

82.961,55

0,00

0,00

1.165.883,63

456.461,76

CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT

CTE

IMMOBILITZAT/INVERSIÓ

20

IMMOBILITZAT INTANGIBLE

21

IMMOBILITZAT MATERIAL

TOTAL

IMMOBILITZAT NET
(IMMOB./INV. - AMORT.)

SALDO A 31/12/2015

CORRECC. PER
DETERIORAM.

REVERSIÓ DE
CORRECC. PER
DETER.

DISMINUCIONS

SALDO A 31/12/2016

IMMOBILITZAT/INV.
NET

13.216,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.216,41

443.245,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

443.245,35

456.461,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

456.461,76

17/34

ENTITAT: CIPO, S.C.C.L
CIF: F- 08.237.562

MOVIMENT DURANT L’EXERCICI 2015 DE LES PARTIDES D’IMMOBILITZAT MATERIAL, INTANGIBLE I INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

IMMOBILITZAT/INVERSIÓ

CTE

IMMOBILITZAT/INVERSIÓ

20

IMMOBILITZAT INTANGIBLE

21

IMMOBILITZAT MATERIAL

TOTAL

SALDO A
31/12/2014

61.252,02

ENTRADES

SORTIDES

0,00

0,00

AMORTITZACIÓ

SALDO A
31/12/2015

SALDO A
31/12/2014

DOTACIÓ A
L'AMORTITZACIÓ

AUGMENTS

32.304,57

7.999,32

0,00

DISMINUCIONS

SALDO A
31/12/2015

NET
(IMMOB/INV.
- AMORT.)

1.304.272,65 214.256,14

61.252,02
0,00 1.518.528,79

969.660,03

72.958,16

0,00

0,00
40.303,89
0,00 1.042.618,19

475.910,60

20.948,13

1.365.524,67 214.256,14

0,00 1.579.780,81 1.001.964,60

80.957,48

0,00

0,00 1.082.922,08

496.858,73

CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT

CTE

IMMOBILITZAT/INVERSIÓ

20

IMMOBILITZAT INTANGIBLE

21

IMMOBILITZAT MATERIAL

TOTAL

IMMOBILITZAT NET
(IMMOB./INV. - AMORT.)

SALDO A 31/12/2014

CORRECC. PER
DETERIORAM.

REVERSIÓ DE
CORRECC. PER
DETER.

DISMINUCIONS

SALDO A 31/12/2015

IMMOBILITZAT/INV.
NET

20.948,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.948,13

475.910,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

475.910,60

496.858,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

496.858,73

L’import dels elements totalment amortitzats a 31 de desembre de 2016 és de 762.686,20 euros, dels quals, 22.594,60 euros corresponen a
l’immobilitzat intangible i 740.686,20 euros a l’immobilitzat material. A 31 de desembre de 2015 és de 658.591,24 euros, dels quals, 22.594,60 euros
corresponen a l’immobilitzat intangible i 635.996,64 euros a l’immobilitzat material
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NOTA 6 – ACTIUS FINANCERS
ACTIUS FINANCERS EXCEPTE INVERSIONS EN EL PATRIMONI D’EMPRESES DEL GRUP, MULTIGRUP I ASSOCIADES
El valor en llibres de cada una de les categories d’actius financers, excepte inversions en el patrimoni d’empreses del grup, multigrup i
associades, és el següent:

CLASSES D'ACTIUS FINANCERS A LLARG TERMINI
INSTRUMENTS DE PATRIMONI (excepte
part. empr. grup, multig. i assoc.)
categoria

EXERCICI 2016

PRÉSTECS I PARTIDES A COBRAR

TOTAL

EXERCICI 2015

VALORS REPRESENTATIUS DE
DEUTE

CRÈDITS, DERIVATS I ALTRES

TOTAL

EXERCICI 2016

EXERCICI 2015

EXERCICI 2016

EXERCICI 2015

EXERCICI 2016

EXERCICI 2015

0,00

0,00

0,00

0,00

13.698,77

503,49

13.698,77

503,49

0,00

0,00

0,00

0,00

13.698,77

503,49

13.698,77

503,49

CLASSES D'ACTIUS FINANCERS A CURT TERMINI

categoria

INSTRUMENTS DE
PATRIMONI (excepte part.
empr. grup, multig. i assoc.)
EXERCICI
EXERCICI
2016
2015

PRÉSTECS I PARTIDES A
COBRAR

TOTAL

VALORS REPRESENTATIUS
DE DEUTE
EXERCICI
EXERCICI
2016
2015

DEUTORS COMERCIALS I
ALTRES COMPTES A
COBRAR
EXERCICI
EXERCICI
2016
2015

CRÈDITS, DERIVATS I
ALTRES
EXERCICI
EXERCICI
2016
2015

TOTAL
EXERCICI
EXERCICI
2016
2015

0,00

0,00

0,00

0,00

686.099,01

571.720,77

0,00

0,00

686.099,01

571.720,77

0,00

0,00

0,00

0,00

686.099,01

571.720,77

0,00

0,00

686.099,01

571.720,77

Líquids equivalents. El saldo d’efectiu i altres actius líquids de 342.808,69 euros (234.785,85 euros en l’exercici anterior) correspon a efectiu
i comptes bancaris denominats en euros.
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EMPRESES DEL GRUP, MULTIGRUP I ASSOCIADES
Les dades més significatives de les empreses del grup, multigrup i associades són les
següents:
EMPRESES DEL GRUP:
-

Denominació: CIPO FLISA, SL.
Domicili: Carrer Ramon Llull, 73 a Barcelona, CP: 08203
Forma jurídica: Societat Limitada.
Activitats que exerceixen: Bugaderia industrial de roba i la promoció, direcció, gestió i
administració de centres especials d’ocupació i altres entitats que poguessin crear-se en el
futur com a forma idònia de promoció i integració laboral de Centre Especial de Treball.
L’ empresa posseeix el 50 % de les participacions de la Societat Limitada Cipo Flisa, SL.
La composició del net patrimonial d’aquesta entitat a 31 de desembre de 2013 segons
comptes anuals és la següent:

EMPRESA

CAPITAL

RESERVES

PÈRDUES

SUBVENCIONS

TOTAL

I GUANYS

I DONACIONS

PATRIMONI
NET

CIPO FLISA, SL

2.127.240,00

2.985.343,00

201.447,00

76.097,00

5.390.127,00

TOTAL

2.127.240,00

2.985.343,00

201.447,00

76.097,00

5.390.127,00

-

El resultat d’explotació ha estat de 122.606,00 euros.
El Valor en llibres de la participació en capital és 1.064.641,17 euros.
No s’han rebut dividends en l’exercici.
Les participacions no cotitzen en Borsa.
El valor comptable de la participació a 31 de desembre 2016 és de 1.064.641,17 euros i el
valor teòric de les participacions és de 2.695.063,50 euros, sobre el patrimoni net de CIPO
FLISA. Al ser superior el valor teòric de la participació al valor comptable de la mateixa, no
s’ha efectuat cap correcció valorativa per deteriorament.
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NOTA 7 – PASSIUS FINANCERS
El valor en llibres de cada una de les categories de passius financers és el següent:

CLASSES DE PASSIUS FINANCERS A LLARG TERMINI
DEUTES AMB ENTITATS DE
CRÈDIT

CATEGORIA

EXERCICI 2016
DÈBITS I PARTIDES A PAGAR

DERIVATS I ALTRES

EXERCICI 2015

EXERCICI 2016

TOTAL

EXERCICI 2015

EXERCICI 2016

EXERCICI 2015

4.019,57

13.390,94

700,00

22.811,12

4.719,57

36.202,06

PASSIUS A VR AMB CANVIS A PiG

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ALTRES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.019,57

13.390,94

700,00

22.811,12

4.719,57

36.202,06

TOTAL

CLASSES DE PASSIUS FINANCERS A CURT TERMINI
DEUTES AMB ENTITATS DE
CRÈDIT

CREDITORS COMERCIALS I
ALTRES COMPTES A PAGAR

DERIVATS I ALTRES

TOTAL

CATEGORIA

EXERCICI 2016 EXERCICI 2015 EXERCICI 2016 EXERCICI 2015 EXERCICI 2016 EXERCICI 2015 EXERCICI 2016 EXERCICI 2015
DÈBITS I PARTIDES A PAGAR

4.670,98

8.099,90

466.519,46

476.951,30

30.963,59

31.190,73

502.154,03

516.241,93

PASSIUS A VR AMB CANVIS A PiG

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ALTRES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.670,98

8.099,90

466.519,46

476.951,30

30.963,59

31.190,73

502.154,03

516.241,93

TOTAL
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Els comptes amb administracions públiques no s’inclouen en els quadres.
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L’import dels deutes amb venciment en cada un dels cinc anys següents al tancament de
l’exercici de la resta fins al venciment és:
VENCIMENT EN ANYS
1

2

3

4

5

MÉS DE 5

TOTAL

DEUTES AMB ENTITATS DE CRÈDIT
CREDITORS PER ARRENDAMENT FINANCER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.670,98

4.019,57

0,00

0,00

0,00

0,00

8.690,55

27.505,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.505,59

3.458,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.458,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700,00

700,00

PROVEÏDORS

234.682,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

234.682,65

ALTRES CREDITORS

231.836,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

231.836,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

502.154,03

4.019,57

0,00

0,00

0,00

700,00

506.873,60

PRÉSTECS
ALTRES DEUTES
DEUTES AMB SOCIS
FIANCES
CREDITORS CIALS I ALTRES COMPTES A PAGAR

DEUTE AMB CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS
TOTAL

No hi ha deutes amb garantia legal.
L’import disponible en les línies de descompte i pòlisses de crèdit i els seus límits, és el
següent:
ENTITATS DE CRÈDIT

LÍMIT
CONCEDIT

Total línies de descompte
Total pòlisses de crèdit

DISPOSAT

DISPONIBLE

0,00

0,00

0,00

630.000,00

0,00

630.000,00

L’entitat no té béns ni drets situats a l’estranger.

NOTA 8 – FONS PROPIS
Número de participacions i valor nominal
El Fons Social de CIPO, SCCL, ascendeix a 2.562,00 euros, el qual és reemborsable en cas de
baixa del soci, es va considerar passiu a curt termini a 31 de desembre de 2011, segons
l’establert en l’ordre 3360/2010 de 21 de desembre.
A 31 de desembre de 2016, la cooperativa té 366 socis a raó de 7 euros/soci. En el present
exercici s’han realitzat 18 altes i 30 baixes de socis.
Els creditors per capital social a retornar és 986,00 euros (714,00 euros l’exercici anterior).
El Fons Capitalitzat d’import 96.487,02 euros correspon a uns beneficis generats en exercicis
anteriors, que van ser capitalitzats.
No existeixen més traves a la disponibilitat de les reserves que les derivades de l'ordenament
jurídic.
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NOTA 9 - SITUACIÓ FISCAL
IMPOST SOBRE BENEFICIS
Existeixen passius per impost diferit per import de 157.515,15 euros, que corresponen a l’efecte
impositiu de les subvencions rebudes (147.280,77 euros en l’exercici anterior).
D’acord amb la legislació vigent, les declaracions efectuades pels diferents impostos no es
poden considerar definitives fins haver estat inspeccionades per les autoritats fiscals o haver
transcorregut el termini de prescripció.
A 31 de desembre, l’entitat té pendents d’inspecció els exercicis fiscalment no prescrits.
Tanmateix, en opinió del Consell Rector de l’Entitat, no és presumible que en cas d’inspecció
existeixin diferències que afectin significativament als comptes anuals abreujats.

NOTA 10 – INGRESSOS I DESPESES
A continuació es presenten els detalls de les partides d’“Aprovisionaments”, “Càrregues
Socials”, incloses en la partida de “Despeses de Personal” i “Altres despeses d’explotació”, així
com l’import de la venda de béns i prestació de serveis produïts per permuta de bens no
monetaris i serveis i els resultats inclosos en la partida d’“Altres Resultats”:

1. Consum de mercaderies
a) Compres, netes de devolucions i qualsevol descompte:
Nacionals
Adquisicions intracomunitàries
Importacions
b) Variació d'existències
2. Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles
a) Compres, netes de devolucions i qualsevol descompte:
Nacionals
Adquisicions intracomunitàries
Importacions
b) Variació d'existències
3. Treballs realitzats per altres empreses
Nacionals
Adquisicions intracomunitàries
Importacions
4. Càrregues socials
a) Seguretat Social a càrrec de l'empresa
b) Aportacions i dotacions per a pensions
c) Altres càrregues socials
5. Altres despeses d'explotació
a) Pèrdues i deteriorament d'operacions comercials
b) Resta de despeses d'explotació
6. Venda de béns i prestació de serveis produïts per permuta de
béns no monetaris i serveis
7. Resultats originats fora de l'activitat normal de l'empresa
inclosos en Altres Resultats

EXERCICI 2016
23.694,19
23.694,19
23.694,19
0,00
0,00
0,00
190.890,78
190.989,43
190.989,43
0,00
0,00
-98,65
327.828,20
327.828,20

EXERCICI 2015
37.431,51
37.431,51
37.431,51
0,00
0,00
0,00
164.565,60
163.390,51
163.390,51
0,00
0,00
1.175,09
231.120,08
231.120,08

618.379,49
613.979,49
0,00
4.400,00
361.636,08
0,00
361.636,08

655.062,68
648.917,03
0,00
6.145,65
367.245,80
0,00
367.245,80

0,00

0,00

-862,62

-11.613,20
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NOTA 11 – SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS
L’import de les subvencions, donacions i llegats rebuts és de:
EXERCICI 2016

EXERCICI 2015

Que apareixen en el balanç

630.060,86

589.123,22

Imputats en el compte de pèrdues i guanys

932.450,44

1.599.783,42

0,00

0,00

Deutes a llarg termini transformables en subvencions

Les característiques principals de les subvencions rebudes són:
- Les imputades al compte de pèrdues i guanys les concedeix el Departament de Benestar
Social, el Departament de treball de la Generalitat, el Forcem i d’altres entitats.
Els Programes o activitats de les mateixes són: Serveis complementaris d’ajustament personal i
social (USAPS), creació i manteniment de llocs de treball per a persones amb disminució,
Formació Professional i per a obra Social.
A partir de l’exercici 2011 s’inclouen també com a subvencions les bonificacions rebudes de la
Seguretat Social, que ascendeixen a 293.177,78 euros al 2016, i 290.127,14 euros al 2015.
- Les que apareixen en Balanç estan concedides per ens locals, algunes entitats de crèdit i una
Fundació privada per finançar béns d’actiu.
Es compleixen les condicions associades a les subvencions, donacions i llegats.
El moviment durant l'exercici de la partida "Subvencions, donacions i llegats rebuts" inclosa en
el Patrimoni net del Balanç ha estat:
EXERCICI 2016

EXERCICI 2015

Saldo a l'inici de l'exercici

589.123,23

562.010,61

(+)

Imports rebuts

115.000,00

100.000,00

(+)

Conversió de deutes a llarg termini en subvencions

0,00

0,00

(-)

Subvencions traspassades a resultats de l'exercici

-63.828,01

-66.109,13

(-)

Imports tornats

0,00

0,00

(+/-)

Altres moviments

-10.234,28

-6.778,25

Saldo al final de l'exercici

630.060,94

589.123,23

L’import rebut correspon a una subvenció de la Fundació ONCE, tant aquest any com l’anterior,
per import de 100.000,00 euros i a una subvenció de LA CAIXA per import de 15.000 euros

NOTA 12 – OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES
La informació més significativa sobre les operacions amb parts vinculades realitzades durant
l’exercici és la següent :

ENTITAT: CIPO, S.C.C.L
CIF: F- 08.237.562
25/34

Les empreses amb les que s’han realitzat operacions vinculades són les següents:
a) L’empresa del grup CIPO-FLISA, i els socis de la cooperativa.
b) La naturalesa de la relació amb les parts vinculades és comercial.
c) El detall de les operacions i la seva quantificació, així com els beneficis o pèrdues
que les operacions han originat en l’empresa és el següent:
EXERCICI 2016:

CIPO-FLISA
Prestació de serveis

COOPERATIVISTES

15.558,93

7.890,20

0,00

8.313,99

Ingressos per interessos cobrats

EXERCICI 2015:

CIPO-FLISA
Prestació de serveis

COOPERATIVISTES

14.767,40

7.589,84

0,00

8.718,54

Ingressos per interessos cobrats

d) L’ import dels saldos pendents de les operacions amb parts vinculades, a data de
tancament de l’exercici, és el següent:
EXERCICI 2016:
CIPO FLISA
B) ACTIU CORRENT
1. Deutors comercials i altres comptes a cobrar
a) Clients per vendes i prest. serv. a ll/t, dels quals:
b) Clients per vendes i prest. serv. a c/t, dels quals:
c) Accionistes (socis) per desemborsaments exigits
d) Altres deutors, dels quals:
2. Inversions financeres a curt termini, de les quals:
C) PASSIU NO CORRENT
1. Deutes a llarg termini
a) Deutes amb entitats de crèdit
b) Creditors per arrendament financer
c) Altres deutes a llarg
2. Deutes amb característiques especials a llarg termini

1.406,08
1.406,08
0,00
1.406,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ENTITAT: CIPO, S.C.C.L
CIF: F- 08.237.562
26/34

EXERCICI 2015:
B) ACTIU CORRENT
1. Deutors comercials i altres comptes a cobrar
a) Clients per vendes i prest. serv. a ll/t
b) Clients per vendes i prest. serv. a c/t
c) Accionistes (socis) per desemborsaments exigits
d) Altres deutors
2. Inversions financeres a curt termini
D) PASSIU CORRENT
1. Deutes a curt termini
a) Deutes amb entitats de crèdit
b) Creditors per arrendament financer
c) Altres deutes a curt
2. Creditors comercials i altres comptes a pagar

CIPO-FLISA
1.067,77
1.067,77
0,00
1.067,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

NOTA 13 – ALTRA INFORMACIÓ

a. El nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l'exercici, per categories i sexes, és:
EXERCICI 2016:
HOMES

DONES

TOTAL

Personal d’atenció directa (monitor, assistent social, psicòleg)

13

44

57

Personal Direcció, administració i serveis generals

2

6

8

Personal discapacitat de CET

53

21

74

Total ocupació mitja

68

71

139

EXERCICI 2015:
HOMES

DONES

TOTAL

Personal d’atenció directa (monitor, assistent social, psicòleg)

14

46

60

Personal Direcció, administració i serveis generals

2

6

8

Personal discapacitat de CET

53

22

75

Total ocupació mitja

69

74

143

Retribució al Personal directiu:

Directius
TOTAL

EXERCICI 2016
44.815,99
44.815,99

EXERCICI 2015
43.000,04
43.000,04

No existeix cap remuneració del Consell Rector per l’exercici del seu càrrec.
La remuneracions als auditors de comptes per a l’exercici 2016 és de 4.385,00 euros (4.315,00
en l’exercici anterior).
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b.. Informació específica per la Generalitat
Ingressos i Despeses per Centre de l’exercici 2016

codi

TITOL

TOTAL

USAPS RESIDÈNCIES

SERVEI-CENTRE
CET
C.O. / S.O.I. SERVEIS MED

TALLER

600 a 604 i 610 a 614 Consum d'aprovisionaments
-168.615,26
605,618,718
Consum de primeres matèries
-45.969,70
607
treballs realitzats per altres empreses o profesionals -327.828,20
TOTAL COMPRES I CONSUMS
-542.413,16

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

-33.502,54
-1.464,27
-74.385,11
-109.351,92

-33.976,22
-1.928,13
-55.251,14
-91.155,48

-55.635,38 -45.501,12
-35.848,79
-6.728,51
-131.738,11 -66.453,85
-223.222,28 -118.683,48

621
Arrendaments
628
Subministraments
622,623
Reparacions i serveis professionals
624,625
Transport, seguros
626,627
serveis bancaris i publicitat
629
altres despeses
TOTAL SEREVIS EXTERIORS
630,638
impost sobre beneficis
631
Altres impostos i tributs
TOTAL IMPOSTOS I TRIBUTS

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

-9.322,52
-8.209,14
-17.440,78
-2.663,76
-699,91
-5.297,34
-43.633,46
-270,90
-783,86
-1.054,76

-144,21
-8.068,94
-25.315,64
-7.413,14
-3.036,79
-4.611,01
-48.589,72
-1.388,41
-1.777,99
-3.166,40

-10.928,99
-1.606,03
-26.108,09 -23.353,37
-45.990,31 -34.619,12
-58.873,11 -40.246,80
-6.291,61
-4.780,00
-1.268,76
-3.402,05
-149.460,87 -108.007,37
-2.626,36
-2.172,06
-6.284,26
-3.098,55
-8.910,62
-5.270,61

-22.001,75
-65.739,53
-123.365,85
-109.196,82
-14.808,30
-14.579,17
-349.691,42
-6.457,73
-11.944,66
-18.402,39
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codi

TITOL

TOTAL

USAPS

RESIDÈNCIES

SERVEI-CENTRE
CET
C.O. / S.O.I.
SERVEIS MED

640 sous i salaris
-2.251.299,77 -304.433,33
642 seguretat solcial a càrrec empresa
-613.979,49 -76.525,24
645 Formació professional
-8.406,33
0,00
641,643,647,649 Altres despeses de personal
-24.139,88
79,70
TOTAL DESPESES DE PERSONAL
-2.897.825,47 -380.878,87
657 Fons d'educació i promoció
-2.681,08
0,00
650,659,678 Pèrdues de crèdits i altres resultats
-3.607,27
0,00
TOTAL ALGRES DESPESE DE GESTIÓ
-6.288,35
0,00
66 Despeses financeres
-6.028,60
0,00
TOTAL DESPESE FINANCERES
-6.028,60
0,00
671 Pèrdues financeres
0,00
0,00
TOTAL PÈRDUES IMMOBILITZAT I ALTRES DESPESE
0,00
0,00
680 Dotacions per amortitzacions
-82.961,55
0,00
TOTAL DOTACIONS AMORTITZACIONS
-82.961,55
0,00
690 Dotacions a les provisions
2.524,99
0,00
TOTAL DOTACIONS PROVISIONS
2.524,99
0,00

-322.344,39
-94.423,38
-352,65
-19.839,02
-436.959,44
-112,47
-151,32
-263,80
-438,70
-438,70
0,00
0,00
-14.147,24
-14.147,24
105,92
105,92

-486.736,03
-129.611,54
-1.807,36
-832,14
-618.987,07
-576,43
-775,56
-1.352,00
-900,23
-900,23
0,00
0,00
-15.383,22
-15.383,22
542,87
542,87

TOTAL DESPESES

-605.743,38

-778.991,25 -1.110.535,15 -1.024.937,29

-3.901.085,95 -380.878,87

-525.417,30
-153.689,09
-3.418,85
-2.231,50
-684.756,74
-1.090,40
-1.467,08
-2.557,47
-3.455,04
-3.455,04
0,00
0,00
-39.199,05
-39.199,05
1.026,91
1.026,91

TALLER
-612.368,72
-159.730,24
-2.827,47
-1.316,92
-776.243,35
-901,78
-1.213,31
-2.115,09
-1.234,63
-1.234,63
0,00
0,00
-14.232,04
-14.232,04
849,28
849,28
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codi
TITOL
700,701,702,703,709 Ingressos per vendes i prestació de serveis
710 varaició existències
704 Ingresos d'altres empreses
705 Quotes usuaris Familiars
TOTAL VENDES
720,721,722 Quotes socis
723,725 Donatius i patrocinis
TOTAL INGRESSOS SOCIALS
731,732 Treballs realitzats per a l'immobilitzat
TOTAL TREBALLS REALITZATS
740 Subvencions pel manteniment del centre i serveis
741 Subvencions pel personal
743 Altres subvencions
TOTAL SUBVENCIONS D'EXPLOTACIO
752,755,759,776 Ingressos per serveis diversos
TOTAL ALTRES INGRESSOS
76 Ingressos financers
TOTAL INGRESSOS FINANCERS
770,771,778 Beneficis procedents de l'immobilitzat / Excepcionals
746 Subvencions de capital traspassades al resultat
773 Beneficis procedents participacions
TOTAL INGRESSOS EXCEPCIONALS
79 Excés de provisions
TOTAL ESCESSOS PROVISIONS

TOTAL
1.650.685,75
0,00
0,00
1.203.563,55
2.854.249,30
103.407,84
22.803,25
126.211,09
0,00
0,00
573.251,66
279.332,68
16.038,09
868.622,43
4.984,49
4.984,49
0,00
0,00
296,74
64.393,89
0,00
64.690,63
0,00
0,00

USAPS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
199.051,11
0,00
0,00
199.051,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

RESIDÈNCIES
4.151,40
0,00
0,00
557.498,09
561.649,49
4.110,21
15.595,14
19.705,35
0,00
0,00
0,00
190,03
352,65
542,67
175,32
175,32
0,00
0,00
2,55
9.823,39
0,00
9.825,94
0,00
0,00

SERVEI-CENTRE
C.O. / S.O.I.
29.246,70
0,00
0,00
646.065,46
675.312,16
24.250,81
3.323,89
27.574,70
0,00
0,00
-1.111,58
973,92
9.439,12
9.301,47
898,54
898,54
0,00
0,00
13,06
6.580,57
0,00
6.593,63
0,00
0,00

CET
SERVEIS MED
1.052.339,77
0,00
0,00
0,00
1.052.339,77
40.777,01
2.125,98
42.903,00
0,00
0,00
187.656,10
110.252,35
3.418,85
301.327,31
2.504,94
2.504,94
0,00
0,00
260,70
39.017,03
0,00
39.277,74
0,00
0,00

TALLER
564.947,87
0,00
0,00
0,00
564.947,87
34.269,81
1.758,24
36.028,05
0,00
0,00
187.656,03
167.916,38
2.827,47
358.399,87
1.405,69
1.405,69
0,00
0,00
20,43
8.972,90
0,00
8.993,33
0,00
0,00

TOTAL INGRESSOS

3.918.757,94

199.051,11

591.898,77

719.680,50

1.438.352,75

969.774,81

TOTAL INGRESSOS

3.918.757,94

199.051,11

591.898,77

719.680,50

1.438.352,75

969.774,81

TOTAL DESPESES

-3.901.085,95

-380.878,87

-605.743,38

-778.991,25

-1.110.535,15

-1.024.93,29

17.671,99

-181.827,76

-13.844,61

-59.310,76

327.817,60

-55.162,48

RESULTAT DE L'EXERCICI

Tots els resultats generats al present i en l’exercici anterior es consideren cooperatius, no existeixen resultats extracooperatius rellevants donada
l’activitat de la cooperativa.
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Informació relacionada amb el Centre Especial de Treball Esclatec (en endavant, CET ):
La ubicació i establiment laboral del CET
El CET de la cooperativa CIPO S.C.C.L. es troba ubicat al carrer Himàlaia 41- 59 de Sabadell
Descripció de les activitats econòmiques del CET i la dels seus establiments

Tenim diverses activitats en el centre especial de treball
1- serveis de jardineria, medi ambient i natura.
2- Taller de manipulats i manufactures.
1-Serveis de jardineria, medi ambient i natura, desenvolupen activitats de jardineria tant per clients
particulars com per les administracions públiques
2-Taller de manipulats, sota aquesta denominació es desenvolupen activitats, de manufactures
diverses, serveis de neteja i bugaderia, els nostres clients principals són empreses privades.
Territori en el qual es desenvolupa l’activitat del CET
El nostre CET desenvolupa la seva activitat en l’àmbit autonòmic de Catalunya, dins de la
província de Barcelona, sent el seu gruix de clients empreses i administracions d’àmbit comarcal,
Vallés occidental.

El balanç de situació del CET és:

SERVEIS MED
A/ ACTIU NO CORRENT
I.

Immobilitzat intangible

614.191,11

TALLER

TOTAL CET

RESIDENCIES

C.O./S.O.I.

610.371,47

1.224.562,57

226.485,15

83.753,99

TOTAL
ASSISTENCIAL
310.239,14

TOTAL CET +
TOTAL
ASSISTENCIAL

1.534.801,70

704,25

704,26

1.408,51

704,25

11.103,65

11.807,91

13.216,41

76.054,94

76.832,19

152.887,13

223.780,90

66.577,33

290.358,22

443.245,35

532.320,55

532.320,62

1.064.641,17

0,00

0,00

0,00

1.064.641,17

5.111,36

514,40

5.625,76

2.000,00

6.073,01

8.073,01

13.698,77

B/ ACTIU CORRENT

608.606,97

366.967,55

975.574,52

109.292,72

116.806,67

226.099,39

1.201.673,91

II. Existències

0,00

6.894,17

6.894,17

0,00

0,00

0,00

6.894,17

382.353,23

243.518,43

625.871,66

109.292,72

116.806,67

226.099,39

851.971,05

306.118,22

157.697,27

463.815,49

108.092,72

114.190,80

222.283,52

686.099,01

II. Immobilitzat material
IV. Inversions en empreses del grup i associades a ll/t
V. Inversions financeres a llarg termini

III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar
1.Clients per vendes i prestacions de serveis

76.235,01

85.821,16

162.056,17

1.200,00

2.615,87

3.815,87

165.872,04

V. Inversions financeres a curt termini

3. Altres deutors

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VI. Periodificacions a curt termini

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

226.253,74

116.554,95

342.808,69

0,00

0,00

0,00

342.808,69

1.222.798,07

977.339,02

2.200.137,09

335.777,87

200.560,66

536.338,53

2.736.475,61

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)
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SERVEIS MED

TOTAL
ASSISTENCIAL

TOTAL CET +
TOTAL
ASSISTENCIAL

TALLER

TOTAL CET

RESIDENCIES

C.O./S.O.I.

808.966,63

739.647,20

1.548.613,83

257.052,08

107.713,04

364.765,12

1.913.378,95

665.054,94

595.735,52

1.260.790,46

108.083,00

-85.555,45

22.527,55

1.283.318,01

37.051,02

24.700,68

61.751,69

6.947,07

27.788,26

34.735,33

96.487,02

37.051,02

24.700,68

61.751,69

6.947,07

27.788,26

34.735,33

96.487,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II. Reserves

372.067,42

542.597,45

914.664,87

114.980,54

-54.032,95

60.947,59

975.612,46

III. Resultats d'exercicis anteriors

174.191,89

19.354,65

193.546,54

0,00

0,00

0,00

193.546,54

81.744,62

9.082,74

90.827,36

-13.844,61

-59.310,76

-73.155,37

17.671,99

143.911,69

143.911,69

287.823,38

148.969,08

193.268,48

342.237,57

630.060,94

45.664,95

43.498,76

89.163,71

40.980,21

51.914,50

92.894,71

182.058,42

7.612,30

5.074,87

12.687,17

2.854,61

4.281,92

7.136,53

19.823,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.824,17

2.195,40

4.019,57

700,00

0,00

700,00

4.719,57

A/ PATRIMONI NET
A-1/ FONS PROPIS
I.Capital
1.Capital subscrit cooperatiu
2.(Capital no exigit)

V. Excedent de la cooperativa
A-3/ Subvencions, donacions i llegats rebuts
B/PASSIU NO CORRENT
I.

Fons d'educació,formació i promoció a ll/t

III. Provisions a llarg termini
IV. Deutes a llarg termini
2.Deutes amb entitats de crèdit

1.824,17

2.195,40

4.019,57

700,00

0,00

700,00

4.719,57

3.Creditors per arrendament financer

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.Altres passius financers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VI.Passius per impost diferit

36.228,48

36.228,49

72.456,97

37.425,60

47.632,58

85.058,18

157.515,15

368.166,49

194.193,06

562.359,54

37.745,57

40.933,12

78.678,70

641.038,24

1.327,87

885,25

2.213,12

124,49

1.120,39

1.244,88

3.458,00

1.327,87

885,25

2.213,12

124,49

1.120,39

1.244,88

3.458,00

14.421,35

9.195,93

23.617,28

786,43

7.077,86

7.864,29

31.481,57

3.053,57

1.617,41

4.670,98

0,00

0,00

0,00

4.670,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.367,78

7.578,52

18.946,30

786,43

7.077,86

7.864,29

26.810,59

352.417,27

184.111,88

536.529,15

36.834,66

32.734,87

69.569,52

606.098,67

1.Proveidors

145.867,81

62.514,77

208.382,58

21.040,06

5.260,01

26.300,07

234.682,65

3.Altres creditors

138.918,82

92.612,54

231.531,36

1.000,45

0,00

1.000,45

232.531,81

67.630,65

28.984,56

96.615,21

14.794,15

27.474,85

42.269,00

138.884,21

1.222.798,07

977.339,02

2.200.137,09

335.777,87

200.560,66

536.338,53

2.736.475,61

C/PASSIU CORRENT
V.Deutes amb característiques especials a curt termini
2. Capital reemborsable exigible
VI. Deutes a curt termini
2.Deutes amb entitats de crèdit
3.Creditors per arrendament financer
6.Altres passius financers
VII.Creditors comercials i altres comptes a pagar

4.Administracions Públiques
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)
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c. Dades sobre el Personal Laboral
C.O.
TOTAL
Promig
de
personal
(2)

Import
despeses de
personal (3)

Promig
de
personal
(2)

61,08

1.539.569,27

12,5

8

266.175,16

78,67

1.092.081,04

147,75

2.897.825,47

1.2. Personal
de serveis
generals
1.3 Personal
de direcció i
adminis.
1.4 Personal
discapacitat del
CET
TOTAL(1)

USAPS

Cost mig
salarial (4)

RESIDÈNCIES

Import
despeses (3)

Promig
de
personal
(2)

369.295,93

12,5

369.295,93

19.613,03

29.543,67

STO-SOI

CET

Import
despeses (3)

Import
despeses
(3)

Promig
de
personal
(2)

15

366.347,64

21,58

424.494,26

12

379.431,44

2

67.292,78

3

99.441,19

3

99.441,19

78,67

1.092.081,04

93,67

1.570.953,67

17

433.640,42

24,58

25.508,26

523.935,45
21.315,52

(1) Personal laboral: S’inclourà el personal amb contracte laboral, diferenciant el personal que realitza tasques d’atenció
directa als usuaris (monitors, psicòlegs, assistents socials,
auxiliars de geriatria, metges, etc.), serveis generals (cuiners, neteja, manteniment, etc.), direcció i administració (gerent,
càrrec de direcció, administratius, etc.) i personal discapacitat del CET.
(2) Promig de personal: Es farà constar el promig de personal de cada categoria a l’any. El promig de personal s’obtindrà
de dividir el nombre total d’hores anuals del conjunt de personal
de les diferents categories, especificades en aquest quadre, pel nombre anual d’hores d’una persona segons el conveni
laboral d’aplicació a l’entitat.
(3) Import de les despeses de personal: En aquest apartat es farà constar el total de sous i salaris anuals, incloent -se
les despeses de seguretat social. Aquest import es desglossarà
per cada servei en funció del promig de personal adscrit a cada un d’ells.
(4) Cost mig salarial: És la relació entre l’import de les depeses de personal (SOUS+SEGURETAT SOCIAL) i el promig
de personal.

d. Dades sobre Professionals

TOTAL
Promig de
professionals
o treballadors
(2)

SERVEIS GENERALS

Import
despeses (3)

Promig de
professionals
o treballadors
(2)

Import
despeses (3)

1. Professionals (1)
1.1. Atenció directa

1

12.947,00

1

12.947,00

1

12.947,00

1

12.947,00

1.2. Serveis generals
1.3. Direcció i administració
TOTAL

Import
despeses

Promig
de
personal
(2)

(1) Professionals: són aquelles persones físiques que no estiguin en nòmina en l’empresa i que tinguin una relació
directa amb els usuaris, corresponent en aquest cas a professionals per
serveis mèdics.
(2) Promig de professionals: El promig de personal s’obtindrà de dividir el nombre total d’hores anuals del conjunt de
personal de les diferents categories, especificades en aquests quadres,
pel nombre anual d’hores d’una persona segons el conveni laboral d’aplicació a l’entitat.
(3) Import despeses: s’haurà de fer constar l’ import total anual meritat per la prestació de serveis, que en aquest cas
correspon al servei mèdic de l’ empresa.

-3

16.771,15
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e. Fons d’Educació, Formació i Promoció:
El moviment del "Fons d’Educació, Formació i Promoció" durant l’exercici és el que es detalla a
continuació:
MOVIMENT DEL FONS D'EDUCACIÓ, FORMACIÓ I PROMOCIÓ

IMPORT

Saldo inicial 2015
Dotacions

20.843,97
1.932,76

Aplicacions

-1.993,54

Saldo final 2015

20.783,19

Dotacions

2.681,08

Aplicacions

-3.640,57

Saldo final 2016

19.823,70

L’aplicació del Fons d’Educació, Formació i Promoció de 3.640,57 euros s’ha destinat a la
formació dels socis i treballadors en els principis i tècniques cooperatives, econòmiques i
professionals, millores en els sistemes de prestacions socials, el foment i la difusió del
cooperativisme al seu entorn social.

NOTA 14 - DRETS D’EMISSIÓ DE GASOS D’EFECTE HIVERNACLE
La societat no te drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle assignats, ni s’han produït
moviments de drets durant l’exercici. Tampoc figuren comptabilitzades despeses derivades
d’emissions de gasos d’efecte hivernacle ni s’han dotat provisions per aquest concepte.
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