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Barcelona, 31 de març de 2015

INFORME D’AUDITORIA INDEPENDENT DE COMPTES ANUALS

Al Patronat de la FUNDACIÓ HOSPITAL
CLÍNIC VETERINARI:
Hem auditat els comptes anuals adjunts de FUNDACIÓ HOSPITAL CLÍNIC VETERINARI, que
comprenen el balanç abreujat a 31 de desembre de 2014, el compte de pèrdues i guanys
abreujat, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria abreujada corresponents a l’exercici
finalitzat en aquesta data.
Responsabilitat dels administradors en relació amb els comptes anuals
Els administradors són responsables de formular els comptes anuals adjunts, de forma que
expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de FUNDACIÓ
HOSPITAL CLÍNIC VETERINARI, de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera
aplicable a l’entitat a Espanya, que s’identifica en la nota 2 de la memòria adjunta, i del control
intern que considerin necessari per a permetre la preparació de comptes anuals lliures
d’incorrecció material, deguda a frau o error.
Responsabilitat de l’auditor
La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els comptes anuals adjunts basada en
la nostra auditoria. Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa
reguladora de l’auditoria de comptes vigent a Espanya. Aquesta normativa exigeix que
complim els requeriments d’ètica, així com que planifiquem i executem l’auditoria a la fi
d’obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals estan lliures d’incorreccions
materials.
Una auditoria requereix l’aplicació de procediments per a obtenir evidència d’auditoria sobre
els imports i la informació revelada en els comptes anuals. Els procediments seleccionats
depenen del judici de l’auditor, inclosa la valoració dels riscos d’incorrecció material en els
comptes anuals, deguda a frau o error. En efectuar aquestes valoracions del risc, l’auditor té
en compte el control intern rellevant per a la formulació per part de l’entitat dels comptes
anuals, a fi de dissenyar els procediments d’auditoria que siguin adequats en funció de les
circumstàncies, i no amb la finalitat d’expressar una opinió sobre l’eficàcia del control intern de
l’entitat. Una auditoria també inclou l’avaluació de l’adequació de les polítiques comptables
aplicades i de la raonabilitat de les estimacions comptables realitzades per la direcció, així com
l’avaluació de la presentació dels comptes anuals presos en el seu conjunt.
Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i
adequada per a la nostra opinió d’auditoria.

Opinió
Segons la nostra opinió, tret dels efectes de l'excepció anterior, els comptes anuals adjunts
expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació
financera de l’entitat FUNDACIÓ HOSPITAL CLÍNIC VETERINARI. a 31 de desembre de 2014, així
com dels seus resultats corresponents a l’exercici anual finalitzat en aquesta data, de
conformitat amb el marc normatiu d’informació financera que resulta d’aplicació i, en particular,
amb els principis i criteris comptables que hi estiguin continguts.
BLÁZQUEZ, PLANAS I
ASSOCIATS, S.L.

Carles Planas Antiga
Barcelona, 31 de març de 2015
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FUNDACIÓ HOSPITAL CLINIC VETERINARI
(N.I.F.: G-65012775)

Balanços de situació abreujats dels exercicis anuals finalitzats el 31 de desembre de 2014 i de 2013

ACTIU

Notes de
la memòria

A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
1. Concessions administratives
2. Aplicacions informàtiques
3. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament
4. Altres immobilitzats intangibles
5. Acomptes
II. Immobilitzat material
1. Terrenys i construccions
2. Instal·lacions, màquinària i utillatge
3. Mobiliari i equips per a processaments d'informació
4. Altre immobilitzat material
5. Immobilitzacions materials en curs i acomptes
III. Inversions immobiliàries
1. Terrenys i béns naturals
2. Construccions
IV. Béns del patrimoni cultural
1. Béns immobles
2. Arxius, biblioteques i museus
3. Béns mobles
4. Acomptes
V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini
1. Instruments de patrimoni
2. Crèdits a entitats
3. Valors representatius de deute
VI. Inversions financeres a llarg termini
1. Instruments de patrimoni
2. Crèdits a entitats
3. Valors representatius de deute
4. Altres actius financers
VI. Actius per Impost diferit
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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
2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades
3. Patrocinadors
4. Altres deutors
5. Personal
6. Actius per impost corrent
7. Altres crèdits amb les Administracions públiques
8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents
III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini
1. Instruments de patrimoni
2. Crèdits a entitats
3. Valors representatius de deute
4. Altres actius financers
IV. Inversions financeres a curt termini
1. Instruments de patrimoni
2. Crèdits a tercers
3. Valors representatius de deute
4. Altres actius financers
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
1. Tresoreria
2. Altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

8
8

8
8

8

8
9

31/12/2014

31/12/2013

324.892,35

626.645,44

766,24
0,00
766,24
0,00
0,00
0,00
324.126,11
0,00
320.626,11
0,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

327.581,65
0,00
5.581,65
322.000,00
0,00
0,00
299.063,79
0,00
299.063,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

933.520,42

984.999,79

0,00

0,00

308.041,58
136.753,83
167.418,33
0,00
0,00
3.800,00
0,00
69,42
0,00
370.350,92
0,00
370.350,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.857,42
219.270,50
219.270,50
0,00

278.745,95
159.803,92
108.436,07
0,00
0,00
1.350,00
0,00
9.155,96
0,00
316.746,65
0,00
316.746,65
0,00
0,00
1.494,55
0,00
0,00
0,00
1.494,55
50.089,47
337.923,17
337.923,17
0,00

1.258.412,77

1.611.645,23
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FUNDACIÓ HOSPITAL CLINIC VETERINARI
(N.I.F.: G-65012775)

Balanços de situació abreujats dels exercicis anuals finalitzats el 31 de desembre de 2014 i de 2013

PATRIMONI NET I PASSIU

Notes de
la memòria

A) PATRIMONI NET

31/12/2014

31/12/2013

180.085,39

427.292,49

176.585,39
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
75.292,49
75.292,49
0,00
0,00
71.292,90
0,00
3.500,00
0,00
0,00
3.500,00
0,00

105.292,49
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
44.254,63
44.254,63
0,00
0,00
31.037,86
0,00
322.000,00
0,00
0,00
322.000,00
0,00

B) PASSIU NO CORRENT

0,00

0,00

I. Provisions a llarg termini
II. Deutes a llarg termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Creditors per arrendament financer
3. Altres deutes a llarg termini
III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini
IV. Passius per impost diferit
V. Periodificacions a llarg termini

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

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

1.078.327,38

1.184.352,74

0,00
145.623,90
0,00
0,00
145.623,90
438.914,83
329.066,29
0,00
185.717,46
6.827,85
0,00
126.848,36
9.672,62
164.722,36

0,00
194.640,00
0,00
0,00
194.640,00
593.321,82
325.344,02
0,00
245.777,95
7.100,16
0,00
61.906,91
10.559,00
71.046,90

1.258.412,77

1.611.645,23

A-1) FONS PROPIS
I. Fons dotacionals o fons socials
1. Fons dotacionals o fons socials
2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar
II. Fons especials
III. Execdents d'exercicis anteriors
1. Romament
2. Excedents negatius d'exercicis anteriors
IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries
V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)
VI. Aportacions per a compensar pèrdues
A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments
1. Subvencions oficials de capital
2. Donacions i llegats de capital
3. Altres subvencions,donacions i llegats
4. Ingressos fiscals a distribuïr
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C) PASSIU CORRENT
I. Provisions a curt termini
II. Deutes a curt termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Creditors per arrendament financer
3. Altres deutes a curt termini
III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini
IV. Creditors per activitats i altres compes a pagar
1. Proveïdors
2. Creditors varis
3. Personal (remuneracions pendents de pagament)
4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les
Administracions Públiques
5. Acomptes d'usuaris
V. Periodificacions a curt termini
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

12
12

12
12
12
12
13
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FUNDACIÓ HOSPITAL CLINIC VETERINARI
(N.I.F.: G-65012775)

Compte de resultats abreujat dels exercicis anuals finalitzat el 31 de desembre de 2014 i de 2013

INGRESSOS I DESPESES
1. Import net de la xifra de negocis
a) Vendes i prestacions de serveis
b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic
c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors
d) Subvencions oficials a les activitats
e) Donacions i altres ingressos per activitats
f) Altres subvencions, donacions i llegats de l'exercici
incorporats al resultat de l'exercici
g) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts
2. Ajuts concedits i altres despeses
a) Ajuts concedits
b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de
membre de l'òrgan de govern
3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de
fabricació
4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu
5. Aprovisionaments
a) Consums i deteriorament d'existències
b) Treballs realitzats per altres entitats
6. Altres ingressos de les activitats
a) Ingressos per arrendaments
b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent
7. Despeses de personal
8. Altres despeses d'explotació
a) Serveis exteriors
a.1) Investigació i desenvolupament
a.2) Arrendaments i cànons
a.3) Reparacions i conservació
a.4) Serveis de professionals independents
a.5) Transports
a.6) Primes d'assegurances
a.7) Serveis bancaris
a.8) Publicitat, propaganda i relacions públiques
a.9) Subministraments
a.10) Altres serveis
b) Tributs
c) Pèrdues, deterior, i variació de provis. per operacions de les activitats
d) Altres despeses de gestió corrent
9. Amortizació de l'immobilitzat
10. Subvencions donacions i llegats traspassats al resultat
11. Excés de provisions
12. Deteriorament i resultat per alienacions d'immobilitzat
a) Deteriorament i pèrdues
b) Resultats per alienacions i altres
13. Altres resultats
I. RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingressos financers
15. Despeses financeres
16. Variació de valor raonable en instruments financers
17. Diferències de canvi
18. Deteriorament i resultat per alienacions d'immobilitzat
a) Deteriorament i pèrdues
b) Resultats per alienacions i altres
II. RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)
III. RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II)
19. Impostos sobre beneficis
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19)

Notes de
la memòria

15

5i6
11

15

2014

2013

3.257.052,03
3.222.434,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.617,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-665.270,18
-504.134,79
-161.135,39
9.852,96
0,00
9.852,96
-1.381.042,68
-1.074.589,05
-1.074.515,51
0,00
-21.263,31
-170.975,22
-633.872,51
-647,49
-16.351,89
-11.670,33
-4.341,51
-98.952,51
-116.440,74
-73,54
0,00
0,00
-410.342,83
322.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57.660,25
13.632,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.632,65

3.084.113,56
3.045.796,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.316,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-686.465,17
-561.922,61
-124.542,56
6.571,20
0,00
6.571,20
-1.290.104,98
-1.044.599,74
-1.043.202,88
0,00
-16.538,93
-166.972,57
-583.707,78
-463,54
-14.996,11
-12.608,62
-8.159,48
-114.571,39
-125.184,46
-396,86
0,00
-1.000,00
-391.825,58
322.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.050,18
19.739,47
11.298,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.298,39

71.292,90

31.037,86

0,00

0,00

71.292,90

31.037,86
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FUNDACIÓ HOSPITAL CLÍNIC VETERINARI
(N.I.F.: G-65012775)

Estat de canvis en el patrimoni net dels exercicis anuals finalitzats el 31 de desembre de 2014 i de 2013

Fons
CONCEPTE

Pendents de
desemborsar

Total
A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2012
I. Ajustaments per canvis de criteri 2012 i anteriors
II. Ajustaments per errors 2012 i anteriors

Excedents
exercicis
anteriors

Excedents
pendents de
destinar a les
finaliats
estatutàries

Excedent de
l'exercici

Aportacions
Subvencions
per compensar donacions i
pèrdues
llegats rebuts

TOTAL

30.000,00

0,00

0,00

0,00

48.800,51

0,00

322.000,00

400.800,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.545,88

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.545,88

30.000,00

0,00

-4.545,88

0,00

48.800,51

0,00

322.000,00

396.254,63

I. Excedent de l'exercici

0,00

0,00

0,00

0,00

31.037,86

0,00

0,00

31.037,86

II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III. Operacions de patrimoni net

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 . Altres aportacions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48.800,51

0,00

-48.800,51

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

44.254,63

0,00

31.037,86

0,00

322.000,00

427.292,49

I. Ajustaments per canvis de criteri 2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II. Ajustaments per errors 2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2013

IV. Altres variacions del patrimoni net
C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2013

30.000,00

0,00

44.254,63

0,00

31.037,86

0,00

322.000,00

427.292,49

I. Excedent de l'exercici

D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2014

0,00

0,00

0,00

0,00

71.292,90

0,00

3.500,00

74.792,90

II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III. Operacions de patrimoni net

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 . Altres aportacions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.037,86

0,00

-31.037,86

0,00

-322.000,00

-322.000,00

30.000,00

0,00

75.292,49

0,00

71.292,90

0,00

3.500,00

180.085,39

IV. Altres variacions del patrimoni net
E. SALDO, FINAL DE L'ANY 2014
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ACTIVITAT DE L’ENTITAT
Constitució, règim legal, objecte fundacional, òrgans de govern i domicili

La FUNDACIÓ HOSPITAL CLÍNIC VETERINARI (d’ara endavant “la Fundació”), és una fundació civil
privada subjecte a la Llei 4/2008 de la Generalitat de Catalunya, de 24 d’abril, del llibre tercer del
Codi civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques i a les altres disposicions legals aplicables, en
especial, als seus propis estatuts.
La Fundació es va constituir el 30 de juliol de 2008 i va ser inscrita al Registre de Fundacions de la
Generalitat de Catalunya en data 15 de maig de 2009, amb el número de registre 2.571.
L’objecte general de la Fundació, segons consta a l'article quart dels seus estatuts, és “la
col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona, en particular amb la Facultat de
Veterinària, en activitats de docència, de recerca i de prestació de tot tipus de serveis relacionats
amb l’àmbit veterinari, inclosos els assistencials i hospitalaris”.
La Fundació exerceix les seves funcions principalment a Catalunya.
L’òrgan de govern, administració i representació de la Fundació és de manera exclusiva el Patronat.
b)

Descripció específica de les activitats desenvolupades durant l’exercici i la seva gestió

Durant l’any 2014, la Fundació Hospital Clínic Veterinari (HCV) ha dut a terme diverses activitats en
els tres àmbits que configuren la seva missió: Assistencial, Docent i de Recerca.
Pel que fa a l’Activitat Assistencial, es van atendre 16360 visites de les quals 294 van correspondre a
cavalls, 13198 a gossos, 2003 a gats i 891 a animals exòtics. Aquesta activitat assistencial és la que
dóna peu a totes les accions docents i de recerca en què participa l’HCV.
En l’àmbit Docent s’han desenvolupat tres línies d’actuació: Pràctiques de la llicenciatura i el grau de
Veterinària, Programes de Formació de Tercer Cicle i Programa de Formació Continuada. Pel que fa
a la llicenciatura i el grau de Veterinària, els estudiants de 3r, 4rt i 5è curs han fet estades per cobrir
les seves pràctiques clíniques obligatòries gràcies als casos que s’atenen a l’HCV, el que suposa més
de 45.000 hores de formació. Dins els programes formatius de tercer cicle de caire
professionalitzador (internats, residències i formació d’Auxiliars Tècnics Veterinaris), 16 veterinaris
han superat el seu internat. Enguany, sis residents han finalitzat la seva especialització (a
dermatologia, animals exòtics, oftalmologia, diagnòstic per la imatge, etologia i medicina interna de
petits animals) i quatre han començat una residència (dos en medicina interna de petits animals, un
a oftalmologia i un cirurgia equina) dins el programa de residències de la FHCV, pioner a l’Estat
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Espanyol i un dels més importants d’Europa. També el 2014, tres residents formats a la FHCV han
aprovat els seus exàmens de diplomatura i són ja Diplomats Europeus (2 en Neurologia i 1 en
Diagnòstic per la imatge). El programa de residències continua amb l’oferta de 15 places de resident
en 10 especialitats. El 2014 han acabat els estudis els 12 auxiliars de la cinquena promoció del
Programa Hospitalari per Auxiliars Tècnics Veterinaris en Petits Animals i ha començat la sisena
edició del curs. Finalment, 182 veterinaris han fet estades a l’HCV per actualitzar els seus
coneixements durant l’any 2014. L’Hospital també ha participat en el Diploma de Postgrau en clínica
de Petits Animals, organitzat conjuntament amb el Departament de Medicina i Cirurgia Animals de
la UAB.
El suport a la Recerca Clínica és un altre dels àmbits en què l’HCV inverteix els seus esforços. Durant
2014 els diversos grups que desenvolupen els seus programes de Recerca Clínica a l’HCV han
publicat més de 22 articles científics en revistes especialitzades amb factor d’impacte en el primer
quartil. A més, els veterinaris que presten els seus serveis a l’HCV han participat com a ponents i
han presentat comunicacions en els congressos internacionals de més alt nivell en especialitats
clíniques veterinàries com Medicina Interna de Petits Animals, Medicina Interna Equina, Cirurgia
Equina, Dermatologia, Neurologia, Medicina Intensiva, Oftalmologia, Etologia o Nutrició.
En les visites organitzades per l’HCV per donar a conèixer el món de la veterinària a la societat, hem
rebut més de 300 visitants. Els visitants procedien de diferents escoles i instituts del Vallès i el
Barcelonès, del Màster de la UAB d’Unitats Canines de treball i de l’escola Maison Familiale Rurale
de Guilliers, a França. Com cada any, hem rebut també la visites de grups d’infants i joves en risc
d’exclusió a través del programa CROMA de la Fundació Autònoma Solidària i grups d’adults dins el
programa Universitat dels Pares, Associació d’Amics de la UAB. Igualment, hem participat a la
Jornada de Portes Obertes i el dia de les Famílies de la UAB.
c)

Descripció dels ajuts atorgats, persones jurídiques receptores, criteris d’atorgament i
interès general

Durant els exercicis actual i anterior no s’han atorgat ajuts.
d)

Convenis de col·laboració subscrits, impacte monetari, drets i obligacions i finalitats

La Fundació no té signats convenis de col·laboració amb altres entitats que suposin despesa al seu
compte de resultats.
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Persones usuàries o beneficiàries de les activitats de la Fundació i criteris de selecció

D’acord amb l’article 5è dels estatuts de la Fundació, la designació concreta dels beneficiaris serà
decidida lliurement pel Patronat de la Fundació, o per l’òrgan que aquest delegui, sense que
ningú pugui exigir prestacions a la Fundació al·legant qualsevol títol.
f)

Accions per promoure condicions d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes

La Fundació es regeix en les seves activitats i actuacions per criteris de màxima igualtat de tracte i
d’oportunitats entre homes i dones.

2.-

BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

a)

Marc normatiu d’informació financera aplicable a la Fundació

El comptes anuals han estat formulats per la Direcció de la Fundació d’acord amb el marc
normatiu d’informació financera que li és aplicable. Aquest marc normatiu és el següent:
•

Llei 4/2008 de la Generalitat de Catalunya, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

•

Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les
fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya. La Fundació
aplica les normes de registre i valoració establertes al Pla de comptabilitat de les fundacions i
les associacions catalanes per a les entitats de dimensió mitjana i de dimensió reduïda.

•

De forma supletòria, el Codi de Comerç estatal, el Pla General de Comptabilitat estatal aprovat
pel Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, les normes d'obligat compliment aprovades
per l'”Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas” en desenvolupament del Pla General de
Comptabilitat estatal i les seves normes complementaries, així com la resta de normativa
comptable aplicable.

b)

Imatge fidel

Els comptes anuals s’han preparat a partir de les xifres que consten en els registres comptables de la
Fundació, els quals es mantenen d’acord amb les normes i els principis de les disposicions legals
vigents en matèria comptable, amb l’objecte d’oferir la imatge fidel del patrimoni, de la situació
financera, dels canvis en el patrimoni net i dels resultats de l’exercici.
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Els comptes anuals es formulen en la seva versió abreujada, s’expressen en euros i estan formats
pels documents següents, el contingut conjunt dels quals forma una unitat:
•
•
•
•

El balanç de situació abreujat,
El compte de resultats abreujat,
L’estat de canvis en el patrimoni net, i
Aquesta memòria abreujada.

En la formulació d’aquests comptes anuals s’han seguit, sense excepció, totes les normes i criteris
establerts en el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la
Generalitat de Catalunya.
Durant els exercicis actual i anterior, la Fundació, per tal de presentar millor la imatge fidel, no ha
deixat d’aplicar disposicions legals en matèria comptable. Per tant, els principis comptables aplicats
en la formulació dels comptes anuals han estat els que es recullen en les disposicions legals que són
d’aplicació a la Fundació.
c)

Principis comptables no obligatoris aplicats

No s’han aplicat principis comptables no obligatoris.
d)

Comparació de la informació

Juntament amb les xifres de l’exercici actual, al balanç de situació, al compte de pèrdues i guanys, a
l’estat de canvis en el patrimoni net i a aquesta memòria, es presenten les xifres comparatives de
l’exercici anterior. Les xifres del dos exercicis comparats han estat elaborades atenent als mateixos
criteris comptables. No hi ha cap motiu que limiti o impedeixi la comparació de les xifres d’aquests
dos exercicis.
L’expressió “exercici actual” d’aquesta memòria fa referència a l’exercici 1 de gener a 31 de
desembre de 2014, mentre que “exercici anterior” indica l’exercici que va de l’1 de gener al 31 de
desembre de 2013.
e)

Agrupació de partides

Les partides precedides de xifres aràbigues del balanç de situació i del compte de resultats no han
estat objecte d’agrupació.
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Elements recollits en diverses partides

No hi ha elements patrimonials que estiguin registrats en dues o més partides del balanç de situació,
a part dels específicament citats a aquesta memòria.
g)

Canvis de criteris comptables

Durant els exercicis actual i anterior no s’han realitzat ajustaments per canvis de criteris comptables.
h)

Correcció d’errors

Durant els exercicis actual i anterior no s’ha produït cap ajustament per errors incorreguts en
exercicis anteriors.

3.-

APLICACIÓ DE RESULTATS

La proposta d’aplicació de l’excedent positiu de l’exercici actual (2014) que es presenta a la Junta del
Patronat és la següent (les xifres comparatives són l'aplicació de l’excedent positiu de l’exercici
anterior - 2013 - aprovada per la Junta de Patronat) :

Bases de repartiment
Excedent de l’exercici
Total base de repartiment = Total aplicació
Aplicació a
Romanent
Total aplicació = Total base de repartiment

Exercici actual

Exercici anterior

71.292,90

31.037,86

71.292,90

31.037,86

Exercici actual

Exercici anterior

71.292,90

31.037,86

71.292,90

31.037,86

4.- NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ
Les principals normes de registre i valoració aplicades en la formulació dels comptes anuals, d’acord
amb els establerts en el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions sotmeses a la
legislació catalana, han estat els següents:
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Immobilitzat intangible

a1) Aplicacions informàtiques
Les aplicacions informàtiques fan referència als drets d’ús de programes informàtics de tercers.
Es presenten valorades al cost d’adquisició menys la seva corresponent amortització acumulada.
En general, les aplicacions informàtiques s’amortitzen de forma lineal en un període de cinc anys.
Si la seva utilitat queda limitada a un projecte concret de durada inferior a cinc anys,
l'amortització es dota, de forma lineal, al llarg de la vida del projecte.
a2) Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament
Les contraprestacions econòmiques que paga la Fundació pels béns cedits en ús tenen la
consideració d’arrendament operatiu i es comptabilitzen com a despesa de l’exercici al compte de
resultats.
Pel que fa als béns cedits en ús pels quals no hi ha contraprestació econòmica a càrrec de la
Fundació, els drets d’ús es reflecteixen a l’immobilitzat intangible pel valor que se’ls atribueix en el
moment de la seva concessió, el qual es determina d’acord amb el seu valor raonable. Pel mateix
valor assignat als drets d’ús, es registra al patrimoni net la subvenció o donació en capital
corresponent.
La dotació anual a l’amortització dels drets d’ús es calcula, segons el mètode lineal, al llarg de les
vides útils estimades dels béns cedits en ús, o durant el període de concessió de l’ús si el període de
concessió resulta ser inferior a les vides útils estimades dels béns. La subvenció o donació en capital
relacionada, es traspassa a ingressos al mateix ritme al qual s’amortitza el bé cedit en ús.
Els costos de renovació, ampliació o millora dels béns cedits en ús, sempre que representin un
augment de la seva capacitat o productivitat, o un allargament de la seva vida útil, es registren com
a major valor del dret d’ús, i s’amortitzen d’acord amb els criteris abans indicats.
b)

Immobilitzat material

Inicialment, els béns registrats a l’immobilitzat material es presenten valorats al seu preu
d’adquisició o cost de producció i, posteriorment, es valoren pel seu preu o cost menys, segons el
cas, la seva corresponent amortització acumulada i/o les pèrdues per deteriorament que hagin
pogut experimentar.

FUNDACIÓ HOSPITAL CLINIC VETERINARI
(N.I.F.: G-65012775)
Memòria anual abreujada de l’exercici anual finalitzat a 31 de desembre de 2014

11

El valor de l’immobilitzat inclou totes les despeses addicionals que es puguin produir fins a la posada
en funcionament dels béns i, en particular i quan sigui aplicable, els impostos indirectes no
recuperables.
Les inversions en renovació, ampliació i millora dels béns existents, sempre que representin un
augment de la seva capacitat, productivitat o un allargament de la seva vida útil, s’incorporen com a
major valor de l’actiu. Les despeses de reparació i manteniment es porten a resultats de l’exercici
en què es produeixen.
La dotació anual a l’amortització es calcula d’acord amb el mètode lineal i en funció de la vida útil
estimada dels diversos béns. En general, les vides útils estimades són les següents:

Tipus de bé

Anys de
vida útil

Aplicacions informàtiques

4

Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material

10

Mobiliari

10

Equips per a processaments d’informació

4

Altre immobilitzat

10

Si la utilitat d’un bé queda limitada a un projecte concret de durada inferior a la seva vida útil,
l’amortització es dota, de forma lineal, al llarg de la durada del projecte. Les adquisicions
s’amortitzen a partir del mes següent al de la seva entrada en funcionament.
Almenys al tancament de l’exercici, s’avalua el valor recuperable (el major import entre el seu valor
raonable menys els costos de venda i el seu valor en ús) dels béns que integren l’immobilitzat
material i, eventualment, es deteriora el seu valor comptable fins l’import recuperable. Les pèrdues
per deteriorament es reconeixen al compte de resultats de l’exercici.
El benefici o la pèrdua resultant de l’alienació o disposició d’un bé de l’immobilitzat material es
calcula per diferència entre l’import de venda i el seu valor net comptable, i s’imputa al compte de
resultats de l’exercici de la baixa.
c)

Inversions immobiliàries

No aplicable a la Fundació.
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Béns del patrimoni cultural

No aplicable a la Fundació.
e)

Arrendaments

La Fundació no disposa d’actius utilitzats en règim d’arrendament financer. Tots els arrendaments
són operatius i la contraprestació que genera el seu ús es carrega a resultats de l’exercici de la seva
meritació.
f)

Permutes

No aplicable a la Fundació.
g)

Actius financers

Es consideren actius financers els següents: diner en efectiu, un instrument de patrimoni d’una
societat o un actiu que suposi un dret contractual a rebre o bé efectiu o bé un altre actiu financer, o
a intercanviar actius o passius financers amb tercers en condicions potencialment favorables.
Al balanç de situació, els actius financers es classifiquen entre no corrents i corrents en funció de si
el seu venciment supera o no supera els dotze mesos comptats des de la data de tancament.
En el moment del seu reconeixement inicial, a efectes de la seva valoració, la Fundació classifica els
seus actius financers a alguna de les tres categories següents:
•
•
•

Actius financers a cost amortitzat.
Actius financers mantinguts per a negociar.
Actius financers a cost.

Els únics actius financers que habitualment afecten la Fundació són els de la categoria ”Actius
financers a cost amortitzat”. El tractament comptable d’aquesta categoria d’actius financers és el
següent:
Actius financers inclosos: es classifiquen a aquesta categoria els crèdits per operacions de les
activitats (usuaris i deutors diversos) i per la resta d’operacions (per exemple, valors representatius
de deute, dipòsits a entitats de crèdit, bestretes i crèdits al personal, fiances i dipòsits constituïts,
etc.), de quantia determinada o determinable. No inclou instruments de patrimoni ni derivats.
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Valoració inicial: es valoren inicialment pel cost, que equival al valor raonable de la
contraprestació lliurada més els costos de transacció directament atribuïbles. No obstant això, els
crèdits per operacions de les activitats amb venciment no superior a un any i que no tinguin un
tipus d’interès contractual (així com les bestretes i crèdits al personal, les fiances, els dividends a
cobrar i els desemborsaments pendents sobre fons dotacionals, fons socials i fons especials),
l’import dels quals s’espera rebre a curt termini, es valoren pel seu valor nominal, sempre que
l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui significatiu.
Valoració posterior: es valoren pel seu cost amortitzat, que és el resultat de la seva valoració inicial,
menys els reemborsaments de principal produïts, més els interessos meritats i menys qualsevol
reducció per deteriorament. Els interessos meritats durant l’exercici, calculats en base al mètode del
tipus d’interès efectiu, es registren com un ingrés al compte de resultats. No obstant això, els actius
amb venciment no superior a un any que es valorin inicialment pel seu valor nominal, es
continuen valorant per aquest import, llevat que s’hagin deteriorat.
El tipus d’interès efectiu es defineix com el tipus d’actualització que iguala exactament el valor d’un
instrument financer amb els fluxos d’efectiu estimats, per a tots els conceptes, que es produiran al
llarg de la seva vida romanent.
Deteriorament del valor: al tancament de l’exercici i sempre que hi hagi evidència objectiva que el
valor d’un actiu financer s’ha deteriorat a conseqüència d’una reducció o retard en els fluxos
d’efectiu futurs que s’estima que generarà, que poden ser motivats per la insolvència del deutor, es
deteriora, contra resultats, l’actiu financer afectat. L’import del deteriorament es quantifica en la
diferència existent entre el valor en llibres de l’actiu financer i el valor actual dels fluxos futurs
d’efectiu estimats. Si s’escau, en lloc del valor actual dels fluxos d’efectiu futurs s’utilitza el valor de
cotització de l’actiu sempre que aquest valor sigui suficientment fiable per considerar-lo
representatiu del valor recuperable.
h)

Passius financers

Es consideren com a tals els instruments financers emesos, incorreguts o assumits, sempre que
suposin una obligació contractual, directa o indirecta, d’entregar o bé efectiu o bé un altre actiu
financer, o d’intercanviar actius o passius financers amb tercers en condicions potencialment
desfavorables.
Al balanç de situació, els passius financers es classifiquen entre corrents i no corrents en funció de
què el seu venciment sigui, respectivament, inferior a superior a dotze mesos comptats des de la
data del balanç.
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Els únics passius financers que habitualment afecten la Fundació són els de la categoria ”Passius
financers a cost amortitzat”. El tractament comptable d’aquesta categoria de passius financers és
el següent:
Passius financers inclosos: inclou tant els dèbits per operacions de les activitats que s’originen per la
compra de béns i serveis (proveïdors, beneficiaris i altres creditors) com els dèbits per operacions no
derivades de les activitats. No s’hi inclouen els derivats.
Valoració inicial: inicialment es valoren pel seu cost, el qual generalment coincideix amb el valor
raonable de la contraprestació rebuda, més els costos de transacció. Els dèbits per operacions de
les activitats amb venciment a curt termini i sense un tipus d’interès contractual (així com les
fiances i els desemborsaments exigits per terces sobre participacions) es valoren pel seu valor
nominal, sempre que l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui significatiu.
Valoració posterior: es valoren pel seu cost amortitzat, que és el resultat de la seva valoració inicial,
menys els reemborsaments de principal produïts i més els interessos meritats. Els interessos
meritats durant l’exercici, calculats pel mètode del tipus d’interès efectiu, es registren com a
despeses al compte de resultats. Els dèbits per operacions de les activitats amb venciment no
superior a un any que es valorin inicialment pel seu valor nominal, es continuen valorant per
aquest import.
i)

Existències

No aplicable a la Fundació.
j)

Impostos sobre beneficis

La Fundació, atès que està acollida al règim fiscal especial de les entitats sense afany de lucre,
només ha d’incorporar a la base imposable del seu Impost sobre Societats, si s’escau, les rendes
generades per les explotacions econòmiques que no estan declarades exemptes per la normativa
tributària i les rendes alienes al seu objecte o finalitat específica.
k)

Ingressos i despeses

Els ingressos i les despeses es registren comptablement en el moment que es meriten, amb
independència del moment del seu cobrament o pagament respectiu. Els ingressos es valoren pel
valor raonable de la contrapartida, rebuda o per rebre, i representen els imports a cobrar per
aquests serveis, un cop deduïts descomptes, impostos i interessos.
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Atès que els resultats de les transaccions de la Fundació poden ser estimats amb fiabilitat, els
ingressos per prestacions de serveis que al tancament de l’exercici es troben en curs, es reconeixen
en base al percentatge de realització del servei.
l)

Provisions i contingències

Si s’escau, la Fundació dota les corresponents provisions respecte de passius significatius derivats de
fets presents o passats que generin obligacions futures i que, a la data de tancament, resulten
indeterminats respecta del seu import o de la data en què es cancel·laran. Les provisions es
quantifiquen pel valor actual de la millor estimació possible de l’import necessari per a cancel·lar o
transferir a un tercer l’obligació.
m) Elements patrimonials de naturalesa mediambiental
Tenen la consideració de despeses mediambientals els imports meritats de les activitats realitzades
o que s’hagin de realitzar per a la gestió dels efectes mediambientals de les operacions de la
Fundació, així com les derivades dels compromisos mediambientals. L’import d’aquestes despeses
mediambientals es registren al compte de resultats de l’exercici que es meriten.
n)

Registre i valoració de les despeses de personal

Les despeses de personal incorreguts per la Fundació es reconeixen en base a la seva meritació. Al
tancament, es doten les corresponents provisions per tal de cobrir la part meritada de les pagues
extraordinàries del personal, així com qualssevol altre haver, fix o variable, que estigui meritat a
data de tancament. No existeixen passius per retribucions a llarg termini al personal ni retribucions
basades en instruments de patrimoni.
o)

Subvencions, donacions i llegats

Reconeixement comptable de les subvencions, donacions i llegats: les subvencions, donacions i
llegats no reintegrables es comptabilitzen inicialment com a ingressos directament imputats al
patrimoni net i, posteriorment, es traspassen a resultats sobre una base sistemàtica i racional
d’acord amb els criteris d’imputació que s’exposen més endavant. Les subvencions, donacions i
llegats que tinguin caràcter de reintegrables es registren com a passius fins que adquireixen la
condició de no reintegrables (cosa que es produeix quan s’acompleixen les condicions establertes en
la seva concessió i no hi ha dubtes raonables sobre la seva percepció).
Valoració: les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari es valoren pel valor raonable de
l’import concedit i les de caràcter no monetari o en espècie es valoren pel valor raonable del bé

FUNDACIÓ HOSPITAL CLINIC VETERINARI
(N.I.F.: G-65012775)
Memòria anual abreujada de l’exercici anual finalitzat a 31 de desembre de 2014

16

rebut. El valor raonable considerat és el del moment del reconeixement comptable de la subvenció,
donació o llegat.
Criteris d’imputació a resultats: els criteris d’imputació a resultats de les subvencions, donacions i
llegats no reintegrables depenen de la seva finalitat. Així:
•

Si les subvencions, donacions o llegats es concedeixen per tal d’assegurar una rendibilitat
mínima o per tal de compensar dèficits d’explotació: s’imputen a ingressos de l’exercici en
què es concedeixen, excepte si es destinen a finançar dèficits d’explotació d’exercicis futurs,
cas en el qual s’imputen com a ingrés d’aquests exercicis futurs.

•

Si es concedeixen per finançar despeses específiques: s’imputen a ingressos de l’exercici en
què es meriten les despeses que financen.

•

Si es concedeixen per adquirir actius, s’han de distingir els dos supòsits següents:

•



Concessió per a l’adquisició d’actius de l’immobilitzat intangible, material i inversions
immobiliàries: s’imputen a ingressos de cada exercici en proporció a l’amortització
dotada comptablement per aquests béns, o, si és el cas, a l’exercici en què es produeix
la seva alienació, correcció valorativa per deteriorament o baixa en balanç.



Concessió per a l’adquisició d’existències o d’actius financers: s’imputen a ingressos de
l’exercici en què es produeix la seva alienació, correcció valorativa per deteriorament o
baixa en balanç.

Si es concedeixen per cancel·lar passius, s’han de distingir també els dos supòsits següents:


Si els passius a cancel·lar financen un actiu específic: la imputació a ingressos es fa en
funció de l’element d’actiu finançat, seguint els criteris de l’apartat anterior (concessió
per adquirir actius).



Si els passius a cancel·lar no financen cap actiu específic: s’imputen a ingressos dels
exercicis en què es produeix la cancel·lació del deute.

Les subvencions, donacions i llegats rebuts que siguin de caràcter monetari i sense assignació a una
finalitat específica, s’imputen a ingressos de l’exercici en què es produeix el seu reconeixement
comptable.
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Negocis conjunts

No aplicable a la Fundació.
q)

Operacions amb entitats del grup

Les operacions realitzades amb entitats del grup es valoren, generalment, pel seu valor raonable. Si
excepcionalment el preu difereix del seu valor raonable, la diferència es registra en funció de la
realitat econòmica de l’operació.

5.- IMMOBILITZAT INTANGIBLE
a) Moviments de l’exercici
S’exposa tot seguit el moviment que s’ha produït al llarg dels exercicis actual i anterior en els
comptes relacionats amb l’immobilitzat intangible:

EXERCICI ACTUAL
Concepte

Aplicacions
informàtiques

Drets s. béns
cedits en ús

TOTAL

VALOR BRUT
19.837,01

1.610.000,00

1.629.837,01

Entrades

0,00

0,00

0,00

Sortides i baixes

0,00

0,00

0,00

Traspassos

0,00

0,00

0,00

Saldo final

19.837,01

1.610.000,00

1.629.837,01

-14.255,36

-1.288.000,00

-1.302.255,36

-4.815,41

-322.000,00

-326.815,41

Sortides i baixes

0,00

0,00

0,00

Traspassos

0,00

0,00

0,00

Saldo final

-19.070,77

-1.610.000,00

-1.629.070,77

5.581,65

322.000,00

327.581,65

766,24

0,00

766,24

Saldo inicial

AMORTITZACIÓ ACUMULADA
Saldo inicial
Dotació de l’exercici

VALOR NET INICIAL
VALOR NET FINAL
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EXERCICI ANTERIOR
Concepte

Aplicacions
informàtiques

Drets s. béns
cedits en ús

TOTAL

VALOR BRUT
19.837,01

1.288.000,00

1.307.837,01

Entrades

0,00

322.000,00

322.000,00

Sortides i baixes

0,00

0,00

0,00

Traspassos

0,00

0,00

0,00

Saldo final

19.837,01

1.610.000,00

1.629.837,01

Saldo inicial

-9.296,11

-966.000,00

-975.296,11

Dotació de l’exercici

-4.959,25

-322.000,00

-326.959,25

Sortides i baixes

0,00

0,00

0,00

Traspassos

0,00

0,00

0,00

Saldo final

-14.255,36

-1.288.000,00

-1.302.255,36

VALOR NET INICIAL

10.540,90

322.000,00

332.540,90

VALOR NET FINAL

5.581,65

322.000,00

327.581,65

Saldo inicial

AMORTITZACIÓ ACUMULADA

La Universitat Autònoma de Barcelona va cedir inicialment a la Fundació, per als exercicis 2010 i
2011, l’ús gratuït de l’edifici Hospital Clínic Veterinari, de 1.200,00 metres quadrats, ubicat al
Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, per tal de desenvolupar l’activitat pròpia de la
Fundació. Als anys 2011 i 2012, aquesta cessió es va prorrogar un any mes, respectivament, per
l’any 2012 i per l’any 2013. A l’exercici 2013, es va tornar a prorrogar la cessió per l’any 2014. La
cessió es va quantificar en un valor raonable de 322.000,00 euros per any. Durant el 2015, la
Fundació ha rebut una comunicació segons la qual a partir d’aquest exercici haurà de pagar un
lloguer per la utilització d’aquestes instal·lacions.
b)

Altres

Tots els drets de les inversions en immobilitzat intangible s’exerceixen dins del territori de
Catalunya.
Durant els exercicis actual i anterior no s’han capitalitzat despeses financeres. No s’han fet
correccions valoratives d’elements de l’immobilitzat intangible.
No hi ha béns de l’immobilitzat intangible totalment amortitzats al tancament dels exercicis actual i
anterior.

19

FUNDACIÓ HOSPITAL CLINIC VETERINARI
(N.I.F.: G-65012775)
Memòria anual abreujada de l’exercici anual finalitzat a 31 de desembre de 2014

L’entitat no té compromisos ferms de compra o venda d’immobilitzats intangibles. Tant a l’exercici
actual com a l’anterior, no hi ha béns de l’immobilitzat immaterial no afectes a les activitats de la
Fundació.

6.- IMMOBILITZAT MATERIAL
a)

Moviments de l’exercici

S’exposen tot seguit els moviments que s’han produït al llarg dels exercicis actual i anterior als
comptes relacionats amb l’immobilitzat material:

EXERCICI ACTUAL
Concepte

Instal.lacions
tècniques

Mobiliari

Equips per a
processam.
d’informació

Altre
immobilitzat i en
curs i acomptes

TOTAL

VALOR BRUT
Saldo inicial

27.295,38

5.541,60

244.525,60

144.373,73

421.736,31

Entrades

0,00

307,00

94.765,26

13.517,48

108.589,74

Sortides i baixes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.295,38

5.848,60

339.290,86

157.891,21

530.326,05

Saldo inicial

-6.748,54

-747,62

-107.859,32

-7.317,04

-122.672,52

Dotació de l’exercici

-2.729,54

-613,87

-65.142,85

-15.041,16

-64.866,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo final

-9.478,08

-1.361,49

-173.002,17

-22.358,20

-206.199,94

VALOR NET INICIAL

20.546,84

4.793,98

136.666,28

137.056,69

299.063,79

VALOR NET FINAL

17.817,30

4.487,11

166.288,69

135.533,01

324.126,11

Saldo final
AMORTITZACIÓ ACUMULADA

Sortides i baixes
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EXERCICI ANTERIOR
Instal.lacions
tècniques

Concepte

Mobiliari

Equips per a
processam.
d’informació

Altre
immobilitzat

TOTAL

VALOR BRUT
Saldo inicial

27.295,38

2.259,47

208.497,83

305,93

238.358,61

Entrades

0,00

3.282,13

36.027,77

144.067,80

183.377,70

Sortides i baixes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.295,38

5.541,60

244.525,60

144.373,73

421.736,31

Saldo inicial

-4.019,00

-332,12

-53.431,22

-23,85

-57.806,19

Dotació de l’exercici

-2.729,54

-415,50

-54.428,10

-7.293,19

-64.866,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo final

-6.748,54

- 747,62

-107.859,32

-7.317,04

-122.672,52

VALOR NET INICIAL

23.276,38

1.927,35

155.066,61

282,08

180.552,42

VALOR NET FINAL

20.546,84

4.793,98

136.666,28

137.056,69

299.063,79

Saldo final
AMORTITZACIÓ ACUMULADA

Sortides i baixes

b)

Altes d’immobilitzat

S’exposa tot seguit el detall de les entrades (altes) d’immobilitzat material de l’exercici actual:

Descripció

Data

Import

Òptica escàner

02/01/2014

2.130,00

Ordinador

28/01/2014

595,00

Maquinària

30/01/2014

3.500,00

Mobiliari

12/02/2014

307,00

Femer

26/05/2014

10.017,48

Impressora

30/05/2014

409,09

Equip òptic

28/05/2014

1.979,49

Complement Equip raig X

30/06/2014

4.126,87

Taula escàner

30/06/2014

43.775,00

Ordenador portàtil

21/07/2014

739,25

Impressora multifuncions

19/07/2014

1.230,00

Impressora

15/07/2014

395,00
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Descripció

Data

Import

Camara Domo

05/08/2014

411,53

Equips d’imatge

12/09/2014

1.380,00

Taula de cirurgia

17/09/2014

25.000,00

Nevera i rentadora

02/10/2014

585,12

Descalcificador

01/10/2014

804,13

Monitor

10/11/2014

7.500,00

Nevera

19/11/2014

317,35

Monitor

25/11/2014

1.150,00

Focus de llum

25/11/2014

2.147,43

Impressora

30/11/2014

90,00

TOTAL

c)
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108.589,74

Baixes d’immobilitzat

No aplicable a la Fundació.
d)

Altres

Totes les inversions en immobilitzat material estan situades a Catalunya.
Durant els exercicis actual i anterior no s’han capitalitzat despeses financeres. No s’han fet
correccions valoratives d’elements de l’immobilitzat material.
Al tancament dels exercicis actual i anterior no hi ha compromisos ferms de compra o venda
d’immobilitzats materials, ni existeixen béns utilitzats en règim d’arrendament financer.
Tant a l’exercici actual com a l’anterior, no hi ha béns de l’immobilitzat material no afectes a les
activitats de la Fundació.

7.-

ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR

a)

Arrendaments financers

No aplicable a la Fundació.
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b)

Arrendaments operatius:

Els arrendaments de l’exercici corresponen a lloguers puntuals d’espais i a contractes de rènting
d’equips.

8.-

ACTIUS FINANCERS

a)

Actius financers no corrents

No aplicable a la Fundació.
b)

Actius financers corrents

La classificació, per categories i classes, dels actius financers corrents és la següent:

EXERCICI ACTUAL
Classes

Categories

Instruments de
patrimoni

Valors representatius de deute

Crèdits, derivats
i altres

TOTAL

Actius financers a cost amortitzat

0,00

0,00

678.323,08

678.323,08

Actius financers mantinguts per a negociar

0,00

0,00

0,00

0,00

Actius financers a cost

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

678.323,08

678.323,08

TOTAL

EXERCICI ANTERIOR
Classes

Categories

Instruments de
patrimoni

Valors representatius de deute

Crèdits, derivats
i altres

TOTAL

Actius financers a cost amortitzat

0,00

0,00

587.831,19

587.831,19

Actius financers mantinguts per a negociar

0,00

0,00

0,00

0,00

Actius financers a cost

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

587.831,19

587.831,19

TOTAL

Els imports anteriors es desglossen al balanç de situació de la manera següent:
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Exercici actual

Concepte

Exercici anterior

Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis

136.753,83

159.803,92

Clients, entitats del grup i associades

167.418,33

108.436,07

3.800,00

1.350,00

69,42

9.155,96

370.350,92

316.746,65

0,00

1.494,55

678.392,50

596.987,15

-69,42

-9.155,96

678.323,08

587.831,19

Personal
Altres crèdits amb Administracions Públiques
Crèdits a entitats del grup
Altres actius financers
SUBTOTAL
Saldos amb Administracions Públiques
TOTAL INSTRUMENTS FINANCERS
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El moviment dels exercicis actual i anterior d’”Usuaris i deutors per vendes i prestacions de serveis”
ha estat el següent:

EXERCICI ACTUAL
Concepte
Usuaris i deutors per vendes i
prestació de serveis
TOTAL

Saldo inicial

Altes

Baixes

Saldo final

159.803,92

3.114.835,06

-3.137.885,15

136.753,83

159.803,92

2.853.371,33

-2.812.594,13

159.803,92

EXERCICI ANTERIOR
Concepte
Usuaris i deutors per vendes i
prestació de serveis
TOTAL

Saldo inicial

Altes

Baixes

Saldo final

119.026,72

2.853.371,33

-2.812.594,13

159.803,92

119.026,72

2.853.371,33

-2.812.594,13

159.803,92

“Clients, entitats del grup i associades” correspon a saldos pendents de cobrament de la
Universitat Autònoma de Barcelona.
“Altres crèdits amb les Administracions Públiques” recull el saldo de l’Impost sobre el Valor Afegit
a recuperar.
El saldo de “Crèdits a entitats del grup” fa referència al saldo cedit a la Fundació Universitat
Autònoma de Barcelona pel sistema de gestió centralitzada de tresoreria (Cash Pooling).
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c)
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Altres informacions

Durant els exercicis actual i anterior no s’han produït correccions per deteriorament, ni traspassos o
reclassificacions entre les diverses categories d’actius financers.
A la data de tancament, no hi ha transferències ni cessions d’actius financers, ni actius financers
cedits en garantia, ni deutes amb característiques especials.
No hi ha actius financers valorats a valor raonable.

9.- PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI (ACTIU)
El saldo d’aquest compte fa referència a depeses de l’exercici actual que correspon imputar al
compte de resultats de l’exercici següent.

10.- FONS PROPIS
a)

Moviments de l’exercici

Els moviments de l’exercici en els diversos epígrafs dels fons propis es presenten a l’ “Estat de canvis
en el patrimoni net”, juntament amb la resta de components del patrimoni net.
b)

Fons dotacionals

Els fons dotacionals van ser aportats en efectiu per la Universitat Autònoma de Barcelona.

11.- SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS
El moviment durant els exercicis actual i anterior de l’epígraf “Altres subvencions, donacions i
llegats” ha estat el següent:
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Concepte

Exercici actual

Saldo inicial

322.000,00

322.000,00

3.500,00

322.000,00

-322.000,00

-322.000,00

3.500,00

322.000,00

Noves subvencions
Traspassos a ingressos

Exercici anterior

Saldo final

Les subvencions de capital rebudes als exercicis actual i anterior són principalment les derivades de
la cessió gratuïta d'ús d’un edifici, per part de la Universitat Autònoma de Barcelona, que es detalla
a la nota anterior sobre l’immobilitzat intangible.

12.- PASSIUS FINANCERS
a)

Passius financers no corrents

No hi ha cap passiu classificable a aquesta categoria.
b)

Passius financers corrents

Es detalla tot seguit la distribució, per categories i classes, dels passius financers corrents:

EXERCICI ACTUAL
Classes Deutes amb entit.
De crèdit

Categories

Obligac. i altres
valors negoc.

Derivats
i altres

TOTAL

Passius financers a cost amortitzat

0,00

0,00

786.756,66

786.756,66

Passius financers mantinguts per a negociar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

786.756,66

786.756,66

TOTAL

EXERCICI ANTERIOR
Classes Deutes amb entit.
De crèdit

Categories

Obligac. i altres
valors negoc.

Derivats
i altres

TOTAL

Passius financers a cost amortitzat

0,00

0,00

1.051.398,93

1.051.398,93

Passius financers mantinguts per a negociar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.051.398,93

1.051.398,93

TOTAL

Els imports anteriors es desglossen al balanç de situació de la manera següent:
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Concepte

Exercici actual

Exercici anterior

Altres deutes a curt termini (proveïdors d’immobilitzat)

145.623,90

194.640,00

Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini

438.914,83

593.321,82

Creditors diversos

185.717,46

245.777,95

6.827,85

7.100,16

126.848,36

61.906,91

9.672,62

10.559,00

913.605,02

1.113.305,84

-126.848,36

-61.906,91

786.756,66

1.051.398,93

Personal
Altres deutes amb les Administracions Públiques
Acomptes d’usuaris
SUBTOTAL
Saldos amb les Administracions Públiques
TOTAL INSTRUMENTS FINANCERS
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El detall de “Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini” és el següent:

Concepte
Fundació Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona
TOTAL

Exercici actual

Exercici anterior

88.936,93

105.627,04

349.977,90

487.694,78

438.914,83

593.321,82

“Altres deutes amb Administracions Públiques”es desglossa de la manera següent:

Concepte

Exercici actual

Exercici anterior

Hisenda Pública, creditora per IRPF

98.295,46

36.788,05

Organismes de la Seguretat Social, creditors

28.552,90

25.118,86

TOTAL

126.848,36

61.906,91

13.- PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI (PASSIU)
El saldo d’aquest epígraf fa referència a ingressos anticipats per cursos i per altres conceptes, que
correspon imputar al compte de resultats de l’exercici següent.
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14.- SITUACIÓ FISCAL
a)

Identificació de les rendes exemptes i no exemptes

La Fundació està acollida al règim fiscal especial de les entitats sense afany de lucre establert a la
Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels
incentius fiscals al mecenatge. D’acord amb aquest règim, totes les rendes de la Fundació estan
exemptes de l’Impost sobre Societats a excepció de les derivades d’explotacions econòmiques no
declarades exemptes per la normativa tributària i de les derivades de les explotacions declarades
exemptes però no incloses al seu objecte fundacional o finalitat específica.
El detall de les activitats desenvolupades durant l’exercici actual considerades exemptes, amb
menció de l’article de la Llei 49/2002 que empara l’exempció, és el següent:

Activitat

b)

Article que recull
l'exempció

Docència

7.7è

Explotacions econòmiques d’assistència sanitària

6.2on

Subvencions i donacions

6.1er

Identificació dels ingressos, despeses i inversions per activitat

Als efectes de la taula següent de rendes exemptes i no exemptes, les despeses de la Fundació que
són directament assignables a una activitat concreta s’apliquen íntegrament al compte de resultats
analític d’aquesta activitat, mentre que les despeses generals s’imputen en funció del volum
d’ingressos de les diverses activitats. Els convenis de col·laboració empresarial sufraguen despeses
de les activitats exemptes.
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Veterinària i
docència

Concepte
Import net de la xifra de negocis

TOTAL ACTIVIT.
NO EXEMPTES

TOTAL
ACTIVITATS

3.257.052,03

3.257.052,03

9.852,96

9.852,96

0,00

0,00

0,00

0,00

-665.270,18

-665.270,18

0,00

-665.270,18

Despeses de personal

-1.381.042,68

-1.381.042,68

0,00

-1.381.042,68

Altres despeses d'explotació

-1.074.589,05

-1.074.589,05

0,00

-1.074.589,05

Amortització de l'immobilitzat

-410.342,83

-410.342,83

0,00

-410.342,83

Subvencions donacions i llegats
traspassats al resultat

322.000,00

322.000,00

0,00

322.000,00

13.632,65

13.632,65

0,00

13.632,65

0,00

0,00

0,00

0,00

71.292,90

71.292,90

0,00

71.292,90

Altres ingressos
Ajuts concedits i altres despeses
Aprovisionaments

Ingressos financers
Altres resultats
EXCEDENT

c)

TOTAL ACTIVITATS
EXEMPTES

0,00

3.257.052,03
9.852,96

Conciliació del resultat comptable i fiscal

La conciliació entre el resultat comptable abans d’impostos i la base imposable de l’Impost de
Societats és la següent:

Concepte
Resultat comptable abans d’impostos

71.292,90

Rendes exemptes

-71.292,90

Resultat no exempt ajustat (base imposable)

0,00

Quota al 10%

0,00

Retencions i pagaments a compte

0,00

Impost sobre Societats a pagar (retornar)

0,00

15.- INGRESSOS I DESPESES
a)

Subvencions oficials a les activitats

No aplicable.

Import
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Ingressos per promocions, patrocinadors i col·laboracions

No hi ha cap partida inclosa a aquest epígraf del compte de resultats.
c)

Despeses de personal

El desglossament de la partida “Despeses de personal” del compte de resultats és el següent:

Partides
Sous, salaris i assimilats
Seguretat Social a càrrec de l’empresa
TOTAL

d)

Exercici actual

Exercici anterior

1.109.227,15

1.040.241,70

271.815,53

249.863,28

1.381.042,68

1.290.104,98

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

No hi ha cap partida inclosa a aquest epígraf del compte de resultats.
e)

Despeses derivades del funcionament de l’òrgan de govern de la Fundació

Durant els exercicis actual i anterior no s’han produït despeses derivades del funcionament dels
òrgans de govern de la Fundació.
f)

Altres resultats

A l’exercici actual no hi ha cap partida inclosa a aquest epígraf del compte de resultats. El saldo
d’aquest epígraf de l’exercici anterior feia referència, principalment, a excessos de provisions de
despesa d’exercicis anteriors.
g)

Transaccions realitzades en moneda estrangera

La Fundació no ha realitzat cap transacció en moneda diferent a l’euro.
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16.- APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS ESTATUTÀRIES
a)

Béns i drets que formen part dels fons dotacionals

Els fons dotacionals han estat aportats en efectiu monetari i no és possible indicar-ne la seva
localització concreta a les diverses partides de l’actiu.
b)

Destí d’ingressos i rendes a les finalitats fundacionals

El càlcul de l’exercici actual del destí dels ingressos i rendes a les finalitats fundacionals en base a la
Llei 5/2001 de la Generalitat de Catalunya, de 2 de maig, i a l’article 3.2 del Reglament per l’aplicació
del règim fiscal de les entitats sense afany de lucre, és el que s’exposa tot seguit:

Concepte

Import

Determinació de la base del càlcul:
- Total ingressos de l’exercici actual

3.602.537,64

- Menys: ingressos extraordinaris per alienació de béns i drets de la dotació que
mantenen el caràcter de dotació
- Menys: despeses necessàries per a l’obtenció d’ingressos

0,00
-131.022,56

Base de càlcul

3.471.515,08

Despeses de l’exercici en compliment de les finalitats fundacionals

3.400.222,18

Total aplicacions de l’exercici

3.400.222,18

% aplicat a finalitats fundacionals

97,95%

Ingressos pendents d’aplicar a finalitats fundacionals

0,00

S’han considerat necessàries per a l’obtenció dels ingressos aquelles despeses que per la seva
naturalesa no es poden considerar directament aplicables a la finalitat fundacional.
Es mostra tot seguit el quadre històric del destí dels ingressos i rendes a les finalitats fundacionals:
PROPOSAT
IMPORT

IMPORT
PENDENT DE
DESTINAR-HI

IMPORT APLICAT A L’EXERCICI

ANY

%

2012

2013

2014

2015

2012

98,51%

3.225.802,44

3.225.802,44

0,00

0,00

0,00

0,00

2013

99,06%

3.281.711,69

0,00

3.281.722,69

0,00

0,00

0,00

2014

97,95%

3.400.222,18

0,00

0,00

3.400.222,18

0,00

0,00
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Partides significatives per comprovar el compliment de les finalitats

Al quadre de l’apartat b) de la nota sobre “Situació fiscal” es poden veure les despeses de l’exercici
en compliment de les finalitats fundacionals.
d)

Previsió estatutària relativa al destí del patrimoni en cas de dissolució

D’acord amb l’article 30.2 dels estatuts de la Fundació, en cas d’extinció, els béns sobrers, un cop
satisfets els deutes, es destinaran pel Patronat a la Universitat Autònoma de Barcelona perquè les
reverteixi en benefici de l’ensenyament universitari públic de Catalunya.

17.- FETS POSTERIORS AL TANCAMENT
Fins a la data de formulació dels comptes anuals de l’exercici actual, no s’ha produït cap
esdeveniment que els pugui modificar.

18.- OPERACIONS AMB ENTITATS VINCULADES
Les operacions dels exercicis actual i anterior amb entitats vinculades han estat els següents:

Exercici actual
Entitat

Serveis rebuts

Exercici anterior

Serveis prestats

Serveis rebuts

Serveis prestats

Universitat Autònoma de Barcelona

803.640,90

732.816,20

1.024.911,05

715.750,00

Fundació Universitat Autònoma de Barcelona

120.732,48

13.486,74

111.391,90

11.138,47

TOTAL

924.373,38

746.302,94

1.136.302,95

726.888,47

Els saldos de balanç que han generat aquestes operacions s’han detallat a les notes sobre actius i
passius financers.

19.- FETS POSTERIORS AL TANCAMENT
Fins a la data de formulació dels comptes anuals de l’exercici, no s’ha produït cap esdeveniment que
pugui modificar els comptes anuals.
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20.- ALTRA INFORMACIÓ
a)

Informació sobre els aplaçaments de pagament a proveïdors. Disposició addicional tercera.
«Deure d’informació» de la Llei estatal 15/2010 de 5 de juliol

Es detalla tot seguit la informació sobre aplaçaments de pagament a proveïdors:

EXERCICI ACTUAL
Concepte

Import

Pagaments fets dins del termini màxim legal de pagament
Resta de pagaments
Total pagaments de l’exercici
Aplaçaments que al tancament excedeixen del màxim legal

%

1.049.265,59

70

428.740,74

30

1.478.006,33

100

157.002,94

Termini mitjà de pagament a proveïdors (dies)

15,16

EXERCICI ANTERIOR
Concepte

Import

Pagaments fets dins del termini màxim legal de pagament
Resta de pagaments
Total pagaments de l’exercici
Aplaçaments que al tancament excedeixen del màxim legal

b)

%

1.230.032,42

67

410.381,04

33

1.640.413,46

100

136.516,82

Nombre mitjà de persones ocupades

El nombre mitjà de persones ocupades en el decurs de l’exercici ha estat el següent:

Exercici actual
Categoria

Exercici anterior

Homes

Dones

Homes

Dones

Gerència

0

0

0

0

Administració i direcció

3

8

4

10

Altre personal

9

18

8

17

Personal becari

8

21

10

18

20,00

47,00

22,00

45,00

TOTAL
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Remuneracions, compensacions de despeses i acomptes dels Patrons

Els membres del Patronat no perceben cap mena de remuneració pel seu càrrec. Al tancament de
l’exercici actual no hi ha acomptes concedits a membres del Patronat.
d)

Canvis dels components de l’Òrgan de govern

En la Junta de Patronat de 30 de juny de 2014 se cessen i nomenen els següents càrrecs en el sí del
patronat:

e)

Altes de nous patrons

Baixes de patrons

Renovacions de patrons

Joan Melcion Tenas

Santiago Guerrero Boned

Maria Teresa Peña Giménez

Rafael Ruiz de Gopegui Fernández

Fèlix Angel García Arnás

-----

Operacions autoritzades pel Protectorat durant l’exercici

No hi ha operacions específiques autoritzades pel Protectorat.
f)

Honoraris d’auditoria

Els honoraris per l’auditoria dels comptes anuals de la Fundació corresponents a l’exercici actual són
de 3.387,63 euros (3.387,63 euros l’exercici anterior).

21.- INFORMACIÓ SEGMENTADA
a)

Xifra de negocis per tipus d’activitat i centres de treball

Els ingressos per tipus d’activitat es detallen al punt 13.b) anterior.
b)

Xifra de negocis per mercat geogràfic

Tota la xifra de negocis s’ha realitzat a Catalunya.
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Comptes anuals composats de 34 fulls, que es formulen a Cerdanyola del Vallès, a 31 de març de
2015.

_____________________
Maria Rosa Català Fernández
(La Secretària)

________________
Ferran Sancho Pifarré
( Vist i plau President)

