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BALANÇ DE SITUACIÓ (Model Abreujat) 
 

ASSOCIACIÓ 
BONA GENT, AMICS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL 

  Exercici N Exercici N-l 

ACTIU NOTES 2017 2016 

A) ACTIU NO CORRENT  58.779,28 63.108,30 

l. Immobilitzat intangible.  282,65 494,09 
ll. Béns del Patrimoni Històric.    
III. Immobilitzat material.  48.045,61 52.163,19 
IV. Inversions immobiliàries.    
V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini.    
VI. Inversions financeres a llarg termini.  10.451,02 10.451,02 
VII. Actius per impost diferit.    

B) ACTIU CORRENT  355.456,21 329.931,94 

I. Existències.  5.768,51  
ll. Usuaris i altres deutors de l’activitat pròpia.    
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.  156.825,14 66.448,31 
IV. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini.    
V. Inversions financeres a curt termini.  280,00 280,00 
VI. Periodificacions a curt termini.   2.635,00 
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents.  192.582,56 260.568,63 

TOTAL ACTIU (A+B)  414.235,49 393.040,24 
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BALANÇ DE SITUACIÓ (Model Abreujat) EXERCICI 2017 

ASSOCIACIÓ 
BONA GENT, AMICS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL 

  Exercici N Exercici N-l 

PATRIMONI NET I PASSIU NOTES 2017 2016 

A) PATRIMONI NET  305.705,13 277.081,46 

A-l) Fons propis.  261.918,92 260.414,77 
l. Fons social.  3.469,14 3.469,14 

1. Fons social.  3.469,19 3.469,14 

2. Fons social no exigit *    
ll. Reserves.    
III. Excedents d’exercicis anteriors **  256.945,63 273.619,39 
IV. Excedent de l’exercici **  1.504,15 -16.865,41 

A-2) Ajustos per canvis de valor. **    
A-3) Subvencions, donacions i llegats de capital i d’altres.  43.786,21 16.666,69 

B) PASSIU NO CORRENT  68.267,54 87.210,96 

l. Provisions a llarg termini.  -286,74 10.038,05 
ll. Deutes a llarg termini.  68.554,28 77.172,91 

1. Deutes amb entitats de crèdit.    
2. Creditors per arrendament financer.    
3. Altres deutes a llarg termini.    

III. Deutes amb entitats del grup i associats a llarg termini.    
IV. Passius per impost diferit.    
V. Periodificacions a llarg termini.    

C) PASSIU CORRENT  40.262,82 28.747,82 

l. Provisions a curt termini.    
ll. 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 associats a curt termini.    
IV. Beneficiaris-Creditors.    
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar.  40.212,82 28.387,82 

1. Proveïdors.**    
2. Altres creditors.    

VI. Periodificacions a curt termini.  50,00 360,00 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)  414.235,49 393.040,24 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS (Model Abreujat)  

 
EXERCICI 2017 

 

ASSOCIACIÓ 
BONA GENT, AMICS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL 

 

Deure - Haver 
 Exercici N Exercici N1 

EXCEDENT DE L’EXERCICI 2017 2016 
1. Ingressos de l’entitat per l’activitat pròpia 812.253 11 777.841 13

a Quotes d’associats i afiliats 8.455,00 8.665 00
 b  Aportacions d’usuaris 68.20050 36.524 00
 c Ingressos de promocions, patrocinadors i  col·laboradors 198.215 50 178.391 

d Subvencions imputades a l’excedent de l’exercici 532.575 17 510.320 12 
e Donacions i llegats imputats a l’excedent de l’exercici 4.806 94 43.942,75 
 F Reintegrament d’ajudes i assignacions 
G Ingressos extraordinaris  -211 
2. Vendes i altres ingressos ordinaris de l’activitat mercantil  0 00 
3. Ajudes monetàries i d’altres** 
A Ajudes monetàries  -3.240 oo 

b Ajudes no monetàries  
c Despeses per col·laboracions i de l’òrgan de govern  
d Reintegrament de subvencions, donacions i llegats* 

 -3.240 oo 

4. Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació ** 
5. Treballs realitzats per l’entitat per al seu actiu 
6. Aprovisionaments * 
7. Altres ingressos de l’activitat 

.215.375 15 -223.736 86 

8. Despeses de personal* 496.551 63 462.797 15 
9. Altres despeses de l’activitat * -93.936 47 -102.182 56 

a Serveis exteriors  000 
b Tributs  000 

c Pèrdues, deteriorament i variació de les provisions per operacions comercials  0 00 
d Altres despeses de gestió corrent  0.00 

10. Amortització de l’immobilitzat* 
11. Subvencions, donacions i llegats de capital traspassats a resultats de l’exercici  -3.360 76 

12. Excés de provisions  
13. Deteriorament i resultat per alienació de l’immobilitzat  
a Deterioraments i pèrdues  0 00 1.246 25 

b Resultats per alienacions i d’altres   1.24625 
 A.1) EXCEDENT DE L’ACTIVITAT  (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)  2.050 u -16.229 95 
14. Ingressos financers  1844 106 27 
15. Despeses financeres * 
16. Variacions de valor raonable en instruments financers 
17. Diferències de canvi 
18. Deteriorament i resultat per alienació d’instruments financers ** 

 -565 13 -741 73 

A.2) EXCEDENT DE LES OPERACIONS FINANCERES (14+15+16+17+18)  -546 69 -635.46 
A.3) EXCEDENT ABANS D’IMPOSTOS (A.1+A.2) 

19. lmpostos sobre beneficis  1.504 15 .16.865 41 

A.4) VARIACIÓ DEL PATRIMONI NET RECONEGUDA EN 
L’EXCEDENT DE L’EXERCICI (A.3+19) 
B) INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT AL 
PATRIMONI NET 
1. Subvencions rebudes 
2. Donacions i llegats rebuts 
3. Altres ingressos i despeses** 
4. Efecte impositiu** 

 1.504 15 46.865 
41 

B.1) VARIACIÓ DEL PATRIMONI NET PER INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS 
DIRECTAMENT EN EL PATRIMONI NET (1+2+3+4) 
C) RECLASSIFICACIONS A L’EXCEDENT DE L’EXERCICI (1+2+3+4) 0,00 0,00 

1. Subvencions rebudes* 
2. Donacions i llegats rebuts* 
3. Altres ingressos i despeses** 
4. Efecte impositiu** 

C.1) VARIACIÓ DEL PATRIMONI NET PER RECLASSIFICACIÓ A L’EXCEDENT DE L’EXERCICI 

27.119 52 -36.432 33 

(1+2+3+4) 27.119,52 -36.432,33 
D) VARIACIÓ DEL PATRIMONI NET PER INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT AL PATRIMO NI NET (B1+C1) 

E AJUSTAMENTS PER CANVI DE CRITERI 
F AJUSTAMENTS PER ERRORS 
G VARIACIONS EN EL FONS SOCIAL H ALTRES VARIACIONS 

27.119,52 -36.432,33 

I RESULTAT TOTAL, VARIACIÓ DEL PATRIMONI NET EN L’EXERCICI (A.4+D+E+F+G+H) 28.623 67 -53.297 74 
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MEMÒRIA ECONÒMICA ABREUJADA 

EXERCICI 2017 

 

ASSOCIACIÓ: 
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1 ACTIVITAT DE L’ENTITAT 

L’objecte social de l’Associació recau sobre 3 bases: 

1.- Atenció, formació i integració en la vida social de persones amb discapacitat 
intel·lectual, així com la seua inserció en el món laboral. 

2.- Col·laboració amb les famílies de discapacitats mitjançant programes d’ajuda i 
reforçaments familiars. 

3.- Realització de cursets, campaments, tasques de formació d’adults, tallers de 
manualitats i d’altres activitats. 

Són usuaris i beneficiaris exclusius de totes les activitats de l’Associació les persones 
amb discapacitat intel·lectual. 

Totes les activitats són sense ànim de lucre. 

El domicili social és: C/ Isaac Peral, 25 baix 46024 València. El CIF de l’associació 
Bona Gent, amics de les persones amb discapacitat intel·lectual és G-46134268 
 

2 BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 
2.1 IMATGE FIDEL 

S’aplica el nou Pla General de Comptabilitat de 2007 per tal d’aconseguir la imatge fidel de 
l’Associació. 

2.2 PRINCIPIS COMPTABLES NO OBLIGATORIS APLICATS 

No s’han aplicat altres principis comptables no obligatoris per a mostrar la imatge fidel. 

2.3 ASPECTES CRÍTICS DE LA VALORACIÓ I ESTIMACIÓ DE LA 
INCERTESA 

No s’han detectat incerteses significatives que qüestionen la viabilitat econòmica de 
l’Associació. 

2.4 COMPARACIÓ DE LA INFORMACIÓ 
No han existit raons excepcionals que justifiquen la modificació de l’estructura del 
balanç i compte de pèrdues i despeses, per tal de poder comparar les dades del 
2017 amb exercicis previs. 
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2.5 ELEMENTS RECOLLITS EN DIVERSES PARTIDES 
No hi ha elements patrimonials registrats en dues o més partides del balanç. 

2.6 CANVIS EN CRITERIS COMPTABLES 
No s’ha produït cap canvi de criteri comptable aplicat respecte a exercicis anteriors. 

2.7 CORRECCIÓ D’ERRORS 
No hi ha cap correcció d’errors en l’exercici. 

3 EXCEDENT DE L’EXERCICI 

3.1 ANÀLISI DE LES PRINCIPALS PARTIDES QUE FORMEN 
L’EXCEDENT DE L’EXERCICI 

L’exercici ha llançat un superàvit de 1.504,15 €, comptabilitzat en la partida "Excedent de 
l’exercici". 

3.2 INFORMACIÓ SOBRE LA PROPOSTA D’APLICACIÓ DE 
L’EXCEDENT 

Base de repartiment  Import 

Excedent de l’exercici  1.504,15 € 

Romanent   

Reserves voluntàries   

Altres  reserves de 
disposició 

lliure  

Total   1.504,15€ 

 
 
Distribució 

 
 
Import 

A fons social  

A reserves especials  

A reserves voluntàries  

A romanent 1.504,15 € 

A compensació d’excedents 
negatius d’exercicis anteriors 

 

Total .... ..... ..... ... 1 .504,1 5 € 
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3.3 INFORMACIÓ SOBRE LES LIMITACIONS PER A L’APLICACIÓ DELS 
EXCEDENTS D’ACORD AMB LES DISPOSICIONS LEGALS 

Atés el caràcter de l’entitat i la quantia del benefici obtingut, no són d’aplicació les 
limitacions legals per a l’aplicació d’excedents. 

4 NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 

4.1 IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

Els elements patrimonials ací recollits són de caràcter intangible i es valoren al seu preu 
d’adquisició. 

Les eventuals adquisicions a títol gratuït s’activen al seu valor venal. 
Es dedueixen les depreciacions duradores irreversibles corresponents a l’ús de 
l’immobilitzat immaterial, amb l’aplicació d’amortitzacions amb criteri sistemàtic i segons 
el cicle de vida útil del producte. 

Per a possibles depreciacions duradores però no irreversibles, s’efectuen les 
corresponents dotacions als comptes de provisions. 
Les partides que han perdut de forma irreversible tot el seu valor es mantenen en l’actiu, 
amb un valor residual de 1,00 €. 

L’immobilitzat intangible està composat per: 
1. Aplicacions Informàtiques: Programes informàtics comprats a empreses 

independents al seu cost de compra o cost de producció: Contaplus Élite. 
L’amortització és de caràcter lineal en 4 anys. 

Durant l’exercici 2017, l’Associació ha realitzat amortitzacions d’immobilitzat immaterial 
per un import de 211 ,44 €. 
4.2 BÉNS INTEGRANTS DEL PATRIMONI HISTÒRIC 

No disposem de béns inclosos en aquest epígraf. 

 
4.3 IMMOBILITZAT MATERIAL 
Es tracta de costos d’adquisició, ampliació, modernització i millora de l’immobilitzat 
material efectuats per l’Associació. Dades que cal tenir en compte: 
1.- La pèrdua de valor experimentada pels elements de l’immobilitzat material es corregida 
mitjançant els comptes d’amortitzacions. S’assigna anualment en funció dels anys de vida 
útil dels béns, segons mètode lineal. 
2.- Els costos d’amortització en 2017 per a la totalitat dels elements de l’immobilitzat 
material han estat de 4.127,58 €. 
3.- Els interessos meritats fins al moment de la posada en marxa de l’immobilitzat material, 
si s’hagueren produït, s’inclouen en el cost d’aquest i es registren com a despeses 
financeres els meritats amb posterioritat. 
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4.- Els costos d’ampliació, modernització i millores de l’immobilitzat també s’incorporen. 
5.- Els béns adquirits a l’exterior es comptabilitzen pel seu preu d’adquisició. 
6.- L’Associació no aplica el criteri de coeficients de regularització a l’immobilitzat material. 

ELEMENT D’IMMOBILITZAT MATERIAL ANYS DE VIDA ÚTIL 

CONSTRUCCIONS 25 

INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES 10 

MAQUINÀRIA 10 

UTILLATGE 5 
ALTRES INSTAL·LACIONS 10 

MOBILIARI 10 

EQUIPS DE PROCÉS D’INFORMACIÓ 4 

ELEMENTS DE TRANSPORT 6 

ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 10 

4.4 TERRENYS I CONSTRUCCIONS 
L’Associació disposa, en propietat, del local situat al C/ Isaac Peral, 25 — baix, amb C.P. 
46024, de València. Aquest local va ser adquirit per 14.500.000 pessetes (87.146,76 €), 
l’any 1996. 

 
4.5 PERMUTES 

No s’ha produït cap permuta en l’exercici 2017. 

4.6 INSTRUMENTS FINANCERS 
Bona Gent APDI és titular d’un termini fix de 100.000,00 €, en Bankia. 

4.7 EXISTÈNCIES 
Per l’activitat i funcions de l’Associació, no es valoren les existències perquè no tenen béns 
valorables o són aquests d’escassa quantia. 
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4.8 TRANSACCIONS EN MONEDA ESTRANGERA 
 No existeix cap operació d’aquest tipus en l’exercici 2017. 

4.9 IMPOSTOS SOBRE BENEFICIS 
L’Associació tributa per l’Impost de Societats. A data del lliurament d’aquesta 
documentació, encara no s’havia meritat l’impost. 

4.10 INGRESSOS I DESPESES 
En els comptes de compres s’anota l’import pròpiament meritat, amb l’exclusió dels 
descomptes comercials en factura, incrementant en tots els costos i les despeses 
d’instal·lació, transports i impostos no recuperables a càrrec de l’Associació. 
En el compte de Vendes o Ingressos es registren per l’import net, és a dir, amb la deducció 
de les bonificacions i descomptes comercials en factura. 

En general, tots els Ingressos i Despeses, així com els interessos generats, es comptabilitzen 
en el moment de la seua meritació. 

4.11 PROVISIONS I CONTINGÈNCIES 

Atés el caràcter particular de l’entitat, no s’han dotat provisions i/o contingències. 

4.12 CRITERIS PER AL REGISTRE I VALORACIÓ DE LES DESPESES DE 
PERSONAL 

No existeixen provisions per a pensions (i conceptes semblants), litigis en curs, 
reclamacions, avals, garanties, indemnitzacions i d’altres obligacions assimilables. 

4.13 SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 
S’imputen a resultats les quantitats derivades d’aquests conceptes, concretament en 
el compte 747 Subvencions, donacions i llegats de capital, amb els seus 
desglossaments pertinents. 

Amb posterioritat, aportem la justificació de les despeses subvencionades a l’administració 
que atorga la subvenció. 

4.14 CRITERIS EMPRATS EN TRANSACCIONS ENTRE 
PARTS VINCULADES 

  

No hi ha transaccions entre parts vinculades en el 2017.   
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5 IMMOBILITZAT MATERIAL, INTANGIBLE I INVERSIONS 
IMMOBILIÀRIES 

5.1 ANÀLISI DE MOVIMENTS 

Denominació 
del bé 

Saldo inicial  Entrades Eixides Saldo final 

Terrenys béns 
naturals 

27.703,95 €   

27.703,95 € 

Construccions 59.442,81 €   59.442,81 € 

Maquinària 11.917,18€   11.917,18€ 

Altres 
instal·lacions i 
utillatge 

1 1.302,97 
€ 

  

1 1.302,97 € 

Mobiliari 25.327,62 €   25.327,62 € 

Forn elèctric 2.024,20 €   2.024,20 € 

Equips per a 
procés 
informàtic 

35.504,69 €   

35.504,69 € 

Centraleta 2.272,30 €   2.272,30 € 

Extintors 250,18€   250,18 € 

Aire 
condicionat 

2.226,61 €   
2.226,61 € 

Telefonia 59,50 €   59,50 € 

Fotocopiadora 2.952,17 €   2.952,17 € 

Aplicacions 
informàtiques 

845,79 € 

  
845,79 € 

Total 181.829,99 €   181.829,99 € 
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5.2 AMORTITZACIONS 

Denominació 
del bé 

Saldo 

inicial 
Amortització 

Saldo final Valor 
inicial 

Valor net 

Terrenys béns 
naturals 

   27.703,95€ 27.703,95 € 

Construccions 37.327,85€ 1.783,28 € 39.111,13€ 59.442,81€ 20.331  € 

Maquinària 9.988,22 € 1.927,96 € 11.916,18€ 11.917,18€   

Altres 
instal·lacions i 
utillatge 

1 1.302,97€  11.301 ,97€ 1 1.302,97€   

Mobiliari 23.599,11€ 1.727,51 € 25.326,62€ 25.327,62€ 1,00 €  

Forn elèctric 2.024,20 €  2.023,20 € 2.024,20 €   

Equips per a 
procés 
informàtic 

36.817,86€ -1.314,17 € 35.503,69€ 35.504,6€   

Centraleta 2.272,30 €  2.271  € 2.272,30 €   

Extintors 250,18€  249,18 € 250,18 € 1,00 €  

Aire 
condicionat 

2.226,61 €  2.225,61 € 2.226,61 €   

Fotocopiadora 2.952,17 €  2.951,17€ 2.952,17 €   

Telefonia 59,50 €  58,50 € 59,50 €   

Aplicacions 
informàtiques 

351  € 211  € 
563,14€ 

845,79 € 
282,65 € 

 

Totals 129.172,70€ 4.329,02 € 133.501,74€ 181.829,97€ 48.328,28 € 
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5.3 ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS 
Denominació 
del bé 

Cost 
mensual 

Duració 
contracte 

Anys 
passats Quotes 

satisfetes 

Quotes  
en  
l’exercici 

Pendents 

Fotocopiadora 
Sharp 
 MX2614 

76,23 € 60 meso 

s 

18 mesos 

18 12 

42 

5.4 IMMOBLES CEDITS A L’ENTITAT O PER L’ENTITAT 
Immoble Qui cedeix Cessionari Anys 

cessió 

de Valoració del bé 

C/ Illes
Canàries, 
128-20-1 1 - 
46021 

València 

Arturo 

Carbonell 
Torres 

Bona Gent 
APDI 

Indefinit  109.384,20 € 

5.5 INFORMACIÓ SOBRE CORRECCIONS VALORATIVES 
No s’ha produït cap correcció valorativa en l’exercici 2017. 

6 BÉNS DEL PATRIMONI HISTÒRIC 

Bona Gent APDI no té béns catalogats com històrics. 

7 USUARIS I ALTRES DEUTORS DE L’ACTIVITAT PRÒPIA 
Denominació del compte Saldo 

Usuaris 68.200,50 € 

Afiliats 8.455,00 € 

Promocions, patrocinis i col·laboracions 4.806,94 € 

Prestació de serveis 188.431 € 

Total 269.894,23 € 
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8  
BENEFICIARIS - CREDITORS 
Denominació 
del compte 

Saldo inicial Entrades Eixides Saldo final 

Beneficiaris 
Creditors 

    

Altres creditors de 
l’activitat pròpia 

28.379,39 
723.278,48 735.111,98 40.212,82 

Total 28.379,39 723.278,48 735.111,98 40.212,82 

9 ACTIUS FINANCERS 

Categories 

Instruments financers a 
llarg termini 
Instruments de patrimoni 

Exercici 17 Exercici 16 

Fiances i 
depòsits 

1 _ 440,90 
€  

Participacions en 
altres entitats 

9.010,12 € 9.010,12 € 

Total 10.451 € 10.450,02 
€ 

10 PASSIUS FINANCERS 

Categories Instruments financers a llarg 
termini 
Deutes amb entitats de crèdit 

Exercici 17 Exercici 16 

Préstec hipotecari 
Bankia 

56.469,28 € 65.087,91 € 

Total 56.469,28 € 65.087,91 € 
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11 FONS PROPIS 

Denominació 
del compte 

Saldo 
inicial 

Fons social 3.469,14 € 

Reserves 
estatutàries 

 

Excedents 
d’exercicis 
anteriors 

411.268,03 € 

Benefici 2017 1.504,15 
€ 

Total 416.241,32 € 

12 SITUACIÓ FISCAL 
12.1 IMPOSTOS 
 

L’Associació tributa/declara per: 
1 . Retencions i ingressos a compte de l’IRPF (model 111) 

2. Retencions i ingressos a compte sobre determinades rendes procedents de 
l’arrendament d’immobles urbans (model 115) 

3. Resum anual de retencions i ingressos a compte sobre determinades rendes 
procedents de l’arrendament d’immobles urbans (modelo 180) 

4. Declaració informativa de donatius, donacions i aportacions rebudes i disposicions 
realitzades (model 182) 

5. Resum anual de retencions i ingressos a compte de l’IRPF (model 190) 
6. Impost sobre Societats (model 200) 

 

12.2 ALTRES TRIBUTS 
L’Associació està exempta d’IBI. L’únic tribut és l’IVTM, referent al vehicle 
Volkswagen Transporter 1.9 T, amb matrícula 1327FZB. 
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13 INGRESSOS I DESPESES 
Partida Despeses 

Aprovisionaments  

Consum de béns destinats a l’activitat 215.375,15 € 

Despeses de personal  

Sous i seguretat social 496.551 ,63 € 

Altres despeses d’explotació  

Arrendaments i cànons 24.156,00 € 

Reparació i conservació 15.020,25 € 

Serveis de professionals independents 16.384,51 € 

Primes d’assegurances 1 1.485,58 € 

Serveis bancaris i semblants 794,88 € 

Publicitat, propaganda i relacions públiques 923,50 € 

Subministres 18.486,92 € 

Altres serveis 6.390,67 € 

Altres tributs 294,71 € 

Amortitzacions 4.339,02 € 

Despeses financeres 565,13€ 

Total 810.767,95 € 

Partida Ingressos 

Quota d’usuaris i afiliats  

Quota d’usuaris 68.200,50 € 

Quota d’afiliats 8.455,00 € 

Promocions, patrocinis i col·laboracions 14.590,50 € 

Vendes i altres ingressos ordinaris de 
l’activitat mercantil 

 

Venda de béns 6.810,94 € 

Prestació de serveis  181.621  € 

Treballs realitzats per l’entitat per al seu actiu  

Altres ingressos d’explotació — Subvencions 532.575,17 € 

Ingressos financers 18,44 € 
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Total 812.271 € 

14 SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 

Entitat que 
ho 
concedeix 

Any de 
concessió Període 

d’aplicació 

Import 
concedit 

Imputat al 

resultat de 
l’exercici 

Total 
imputat a 
resultats 

Pendent 
d’imputar 
en 2018 

Caixabank 2017 2018 47.400,00 € 35.400,00 € 35.400,00 € 12.000,00 

Conselleria 
d’Igualtat i 
Polítiques 
Inclusives 

2017 2017-2018 442.077,40C 418.270,39€ 418.270139€ 23.807,50€ 

Conselleria 
de Sanitat 

2017 2017 9.250,00 € 9.250,00 € 9.250,00 
€ 

0,00 € 

Conselleria 
d’Educació 

2017 2017 7.474,06 € 7.474,06 € 7.474,06 
€ 

0,00 € 

Diputació 
de València 

2017 2017 8.089,78 € 8.089,78 € 8.089,78 
€ 

0,00 € 

Fundació 
José i Ana 

2017 2017 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 0,00 € 

Fundació 
Banc Popular 

2017 2017 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 

Fundació 

ONCE 

2017 2018 7.978,71 € 0,00 € 0,00 € 7.978,71 € 

IVAJ 2017 2017 30.737,08€ 30.737,08€ 30.737,08 € 0,00 € 

  Totals 559.007,50€ 515.221,31€ 515.221,31€ 43.786,21€ 

Denominació 
del compte 

Saldo 

Altres 
subvencions i 
donacions 

559.007,50 € 

Total 559.007,50 € 
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15 ACTIVITAT DE L’ENTITAT 

15.1 ACTIVITAT DE L’ENTITAT DESGLOSSADA EN ÀREES 
Denominació de 
l’activitat 

 1. ÀREA DE VIDA INDEPENDENT. HABITATGES 

TUTELATS I - l l 
Tipus d’activitat Pròpia 

Lloc de 
desenvolupament 
de l’activitat 

València 

Descripció de 
l’activitat 

Els habitatges tutelats són recursos residencials integrats en 
la comunitat en règim supervisat, on conviuen 12 persones 
amb discapacitat intel·lectual (6 en el pis de xics i 6 en el pis 
de xiques). Els habitatges ofereixen els suports necessaris 
perquè les persones amb discapacitat tinguen una vida plena 
amb la major autonomia i independència possible. Ambdós 
habitatges tenen l’acreditació de la Generalitat Valenciana. 

Recursos humans 
emprats en 
l’activitat 

Tipus Número Núm.  hores/any 

Indefinit 7 9.744 

Temporal 9 3.258 

Despeses/lnversions Import 

Previst Realitzat 

Aprovisionaments 35.203,13 € 36.674,30 € 

Despeses de personal 223.575,39 € 228.121,55 € 

Altres despeses de 
l’activitat 

29.492,29 € 24.510,77 € 

Total 288.270,82 € 289.306,62 € 

Denominació de 
l’activitat 

2. ESCOLA D’ADULTS: SERVEI DE FORMACIÓ 
PERMANENT 

Tipus d’activitat Pròpia 

Lloc de 
desenvolupament 
de l’activitat 

València 
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Descripció de 
l’activitat 

L’objectiu és proporcionar oportunitats per a la formació 
permanent de les persones amb discapacitat intel·lectual, amb la 
possibilitat d’accedir a la vida normalitzada de la forma més 
completa possible, tot respectant les seus inquietuds culturals, 
artístiques, estètiques i ètiques. Inclou totes les accions 
formatives dirigides a les persones amb discapacitat intel·lectual, 
amb el propòsit d’assolir la seua inclusió social i una vida 
independent; 

 

 així com l’adquisició de les competències fonamentals per al seu 
desenvolupament personal. 

Recursos humans 
emprats en 
l’activitat 

Tipus Número Núm. hores/any 

Indefinit 1 1.067 

   

Despeses/lnversions Import 

Previst Realitzat 

Aprovisionaments 912,70 € 184,85 € 

Despeses de personal 15.827,19€ 17.287,16€ 

Total 16.739,89 € 17.472,01 € 

Denominació de 
l’activitat 

3. SERVEI D’ORIENTACIÓ, SUPORT I RESPIR 

FAMILIAR 

Tipus d’activitat Pròpia 

Lloc de 
desenvolupament 
de l’activitat 

València 

Descripció de 
l’activitat 

Aquest servei té com a finalitat acompanyar les famílies de 
persones amb discapacitat intel·lectual en el seu projecte de vida, 
a partir dels seus propis recursos i fortaleses, atenent les seues 
necessitats i demandes; i facilitant els suports necessaris per a 
millorar la seua qualitat de vida i el benestar de cadascun dels 
seus membres. Inclou accions de caràcter formatiu, preventiu, de 
respir i d’intervenció en moments d’emergència. 

Recursos humans 
emprats en 
l’activitat 

Tipus Número Núm.  hores/any 

Indefinit 2 806 

Temporal 17 2.868 
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Despeses/lnversions Import 

Previst Realitzat 

Aprovisionaments 21.834,70 € 7.342,62 € 

Despeses de personal 74.010,16€ 71.719,96 € 

Altres despeses de 
l’activitat 

386,59 €  3.211  € 

Total  96.231  € 82.273,81 € 

 

Denominació de 
l’activitat 

4. SERVEI D’OCI I TEMPS LLIURE 

Tipus d’activitat Pròpia 

Lloc de 
desenvolupament 
de l’activitat 

València 

Descripció de 
l’activitat 

Aquest servei té com a finalitat que les persones amb discapacitat 
intel·lectual desenvolupen una vida social plena i puguen gaudir 
d’un oci saludable i integrat en la comunitat. El gaudi del temps 
lliure i l’establiment d’amistats com a font de benestar físic, 
psíquic i de qualitat de vida. 

Recursos humans 
emprats en 
l’activitat 

Tipus Número Núm. hores/any 

Indefinit 1 1.209 

Temporal 7 1.079 

Despeses/lnversions Import 

Previst Realitzat 

Aprovisionaments 162.510,17€  131.621  € 

Despeses de personal 27.970,07 € 27.139,43 € 

Altres despeses de 
l’activitat 

1.050,oo € 2.799,92 € 

Total 192.824,05 € 161.561,05 € 

Denominació de 
l’activitat 

 5. ÀREA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL 

Tipus d’activitat Pròpia 
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Lloc de 
desenvolupament 
de l’activitat 

València 

Descripció de 
l’activitat 

L’objectiu del servei és la inserció laboral de les persones amb 
discapacitat intel·lectual a través d’itineraris individualitzats 
d’inserció laboral. Aquests itineraris recullen totes les accions de 
qualificació professional, de desenvolupament personal, laboral i 
tots els suports necessaris perquè la persona amb discapacitat 
puga accedir a un treball. El model d’inserció laboral de l’Entitat és 
el TREBALL AMB SUPORT, és a dir, es treballa per a garantir 
l’entrenament i el suport en el lloc de treball durant la vida laboral 
de la persona amb discapacitat intel·lectual. 

Recursos humans Tipus Número Núm.  hores/any 

Indefinit 1 1.612 

 

emprats en l’activitat Temporal  5 2.823 

Despeses/lnversions  Import  

Previst   Realitzat 

Aprovisionaments  7.017,77 €  8.900,59 € 

Despeses de personal  69.208,05 €  78.302,68 € 

Altres despeses de 
l’activitat 

 8.186,05 €  7.969,40 € 

Total  84.412,46 €  95.172,67 € 

Denominació de 
l’activitat 

6. ADMINISTRACIÓ 

Tipus d’activitat Pròpia 

Lloc 
desenvolupament  
de l’activitat 

de València 

Descripció de 
l’activitat 

 Tasques administratives de suport a totes les àrees d’activitat de 
Bona Gent APDI: comptabilitat, nòmines i sol·licitud de 
subvencions i/o ajudes d’aquesta índole. 
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Recursos humans 
emprats en 
l’activitat 

 

Tipus Número Núm.  hores/any 

Indefinit 3 1.914 

Temporal 7 3.204 

Despeses/lnversions Import 

Previst Realitzat 

Aprovisionaments 3.020,68 € 10.553,41 € 

Despeses de personal 57.952,03 € 73.980,85 € 

Altres despeses de 
l’activitat 

54.429,36 € 75.543,38 € 

Amortització
 d’immobilitzat 

3.360,76 € 4.339,02 € 

Despeses financeres  565,13€ 

Total 120.202,89 € 164.981,79 € 
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15.2 RECURSOS ECONÒMICS TOTALS 
EMPRATS PER L’ENTITAT 
 
Despeses/Inversions – Activitat 1, 2, 3, 4, 5, 6 – Total 
Aprovisionaments 
Despeses de personal 
Altres despeses de l’activitat 
Amortitzacions 
Despeses financeres 
Total 
 
 
15.3 RECURSOS ECONÒMICS TOTALS 
OBTINGUTS PER L’ENTITAT 
Ingressos – Previst – Realitzat 
Rendes i altres ingressos derivats del patrimoni 
Subvencions del sector públic 
Subvencions del sector privat 
Aportacions privades (donacions i llegats) 
Quotes d’associats i afiliats 
Altres tipus d’ingressos 
Total ingressos 
 
16. CONVENIS DE COL·LABORACIÓ AMB 
ALTRES ENTITATS I ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES 
Entitat – Ingressos 
Fundació La Caixa 
Ajuntament d’Alfafar, Ajuntament de Paiporta 
Fundació Universitat-Empresa de València ADEIT 
Eulen Serveis Sociosanitaris S.A., Cocemfe València, 
Implica Proyectos de Futuro S.L., Seringlobal 
Servicios S.L., Université Paris Est Creteil Val de 
Mame 
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17.RECURSOS APLICATS EN L’EXERCICI 

  IMPORT  

1. Despeses en compliment de fins  810.767,25€  

2. Inversions en compliment de fins 

(2.1 + 2.2) Fons 
propis 

Subvencions, 
donacions i 

llegats 

Deute 

2.1. Realitzades en l’exercici 265.105,90€ 547.165,70 €  

2.2. Procedents d’exercicis anteriors    

a). deutes cancel·lats en l’exercici 
incorreguts en exercicis anteriors 

   

b). imputació de subvencions, donacions i 
llegats de capital procedents d’exercicis 
anteriors 

   

Total 265.105,90€ 547.165,70 €  

18. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 
Els nostres socis col·laboren amb Bona Gent de manera desinteressada. Atesa la condició 
de l’Associació, no existeix la figura del soci capitalista. 

Es manté l’aportació realitzada en 2002 a FUNDISVAL (Fundació tutelar valenciana), per 
un import de 6.010,12 €. L’objecte d’aquesta associació és tutelar a persones òrfenes 
amb discapacitat intel·lectual, així com col·laborar amb els familiars designats com a 
tutors testamentaris. 

També es manté l’aportació realitzada a Fira Primavera, per un import de 3.000,00 €. 
L’objecte de Fira Primavera és l’obtenció de recursos per a Bona Gent y entitats similars. 

19. ALTRA INFORMACIÓ 
Els membres de l’òrgan de govern desenvolupen el seu treball de manera 
desinteressada. Així doncs, no han rebut cap tipus de remuneració, dieta o crèdit per 
les tasques realitzades en la seua condició d’administradors de Bona Gent. 
Tanmateix, no existeixen obligacions en matèria de pensions o assegurances de vida 
per als membres de l’òrgan de govern, antics o actuals. 

La mitjana de persones fixes va ser d’11 ,43; i 7,82 la dels eventuals. 
El número de voluntaris participants en, almenys, una de les nostres activitats, va 
ascendir a 135. 
L’únic deute amb garantia real i amb una duració superior a 5 anys és el préstec 
hipotecari de 150.000,00 € amb Bankia S.A. 
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A 31-12-2017, l’Associació Bona Gent no té garanties compromeses amb terceres 
persones físiques o jurídiques, així com tampoc té prestats avals ni compromisos ferms 
de compra d’actius fixes. 

Signatura de la memòria econòmica pels membres de la junta directiva o òrgan de 
representació de l’entitat 

Nom i Cognoms Càrrec Signatura 

Encarna Ros Fontana Presidenta  

Ernesto Ansuátegui Sancho Vicepresident  

Luis de Salvador Villalba Tresorer  

Felicidad Sarrato Satue Secretària  

Luis José Pérez López Vocal  

Isabel Soria Cuenca Vocal  

Carmen Azopardo 
Belenguer 

Vocal  

 

22 



 

Calle Jesús 060 7-13 46007 Valencia - Telf. 961229766 - Email: info@pucholauditores.com 
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9576, Libro 6858, Folio 26, Hoja V-152102, Inscripción 1 8 

  

 

INFORME D’AUDITORIA INDEPENDENT DE COMPTES ANUALS 

A L’ASSOCIACIÓ BONA GENT, AMICS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL 

Opinió 

Hem auditat els comptes anuals de l’ASSOCIACIÓ BONA GENT, AMICS DE LES PERSONES AMB 
DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL, que comprenen el balanç a 31 de desembre de 2017, el compte 
de pèrdues i guanys i la memòria, corresponents a l’exercici finalitzat en aquesta data. 

En la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la 
imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l’Associació a 31 de desembre de 2017, 
així com dels resultats i fluxos d’efectiu corresponents a l’exercici anual finalitzat en aquesta 
data, de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’entitat (que 
s’identifica en la nota 2 de la memòria) i, en particular, amb els principis i criteris comptables 
que hi estan continguts. 

Fonament de l’opinió 

Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat 
de l’auditoria de comptes vigent a Espanya. Les nostres responsabilitats d’acord amb aquestes 
normes es descriuen més endavant en la secció Responsabilitats de l’auditor en relació amb 
l’auditoria dels comptes anuals d’aquest informe. 

Som independents de l’Associació de conformitat amb els requeriments d’ètica, inclosos els 
d’independència, que són aplicables a la nostra auditoria dels comptes anuals a Espanya segons 
allò establert per la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes. En aquest sentit, 
no hem prestat serveis distints als de l’auditoria de comptes ni s’han produït situacions o 
circumstàncies que, d’acord amb allò establert en l’esmentada normativa reguladora, han 
afectat a la necessària independència que de cap manera s’ha vist compromesa. 

Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i 
adequada per a la nostra opinió. 

Aspectes més rellevants de l’auditoria 

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

1.-Aplicació de recursos obtinguts per l’Associació 

Descripció 

Ateses les especials circumstàncies de l’activitat de l’Associació, que té per objectiu la realització 
dels fins definits en els seus estatuts finançats mitjançant subvencions públiques, hem 
considerat que la verificació de l’aplicació de recursos obtinguts és l’aspecte més rellevant de la 
nostra auditoria. 
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Els desglossaments relacionats amb l’aplicació dels recursos de l’Associació estan recollits en la 
memòria. 

Resposta d’auditoria. 

Els procediments d’auditoria han inclòs: 

• Confirmació de l’aplicació dels recursos mitjançant factures i confirmacions amb 
tercers. 

• La revisió dels desglossaments inclosos en la memòria abreujada anual adjunta. 

• L’estudi i revisió dels comptes justificatius de les subvencions. 

Responsabilitats dels administradors en relació amb els comptes anuals 

Els administradors són responsables de formular els comptes anuals adjunts, de forma que 
expressen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’Associació, 
de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’entitat a Espanya, i 
del control intern que consideren necessari per a permetre la preparació de comptes anuals 
lliures d’incorrecció material, deguda a frau o error. 

En la preparació dels comptes anuals, els administradors són responsables de la valoració de la 
capacitat de l’Associació per a continuar com a empresa en funcionament, revelant, si 
correspon, les qüestions relacionades amb empresa en funcionament i utilitzant el principi 
comptable d’empresa en funcionament excepte si els administradors tenen intenció de liquidar 
l’Associació o de cessar les seues operacions, o si no existeix cap altra alternativa realista. 

Responsabilitats de l’auditor en relació amb l’auditoria dels comptes anuals 

Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable de que els comptes anuals en el seu 
conjunt estan lliures d’incorrecció material, deguda a frau o error, i emetre un informe 
d’auditoria que conté la nostra opinió. Seguretat raonable és un alt grau de seguretat, però no 
garanteix que una auditoria realitzada de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat 
d’auditoria de comptes vigent a Espanya sempre detecte una incorrecció material quan hi 
existeix. Les incorreccions, degudes a frau o error, es consideren materials si, individualment o 
de forma agregada, poden preveure raonablement la seua influència en les decisions 
econòmiques que els usuaris prenen a partir dels comptes anuals. 

L’annex d’aquest informe d’auditoria inclou una descripció més detallada de les nostres 
responsabilitats en relació amb l’auditoria dels comptes anuals. Aquesta descripció es troba en 
la pàgina 3 i és part integrant del nostre informe d’auditoria. 
• ILUSTRE COLEGIO DE TITULARES comeva 

PUCHOL AUDITORES SLP 

REGA 469 

ROAC S2201 

• Auditor ejerciente del RE.G.A. Inscrito en el R.O.A.C.  
sagnn11L za MOHO 010-3100 -281sn11 
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Annex del nostre informe d’auditoria 

Addicionalment al nostre informe d’auditoria, en aquest Annex afegim les nostres responsabilitats 
respecte a l’auditoria dels comptes anuals. 

Responsabilitats de l’auditor en relació amb l’auditoria dels comptes anuals 

Com a part d’una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora d’auditoria de comptes a 
Espanya, apliquem el nostre judici professional i mantenim una actitud d’escepticisme professional 
durant tota l’auditoria. També: 

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

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

• Avaluem si les polítiques comptables aplicades són adequades i si són raonables les estimacions 
comptables i la corresponent informació revelada pels administradors. 

• Concloem sobre si és adequada la utilització,  pels administradors, del principi comptable 
d’empresa en funcionament i, a partir de l’evidència d’auditoria obtinguda, concloem sobre si existeix o 
no una incertesa material relacionada amb fets o amb condicions que poden generar dubtes significatius 
sobre la capacitat de la Societat per a continuar com a empresa en funcionament. Si concloem que existeix 
una incertesa material, es requereix que posem l’atenció en el nostre informe d’auditoria sobre la 
corresponent informació revelada en els comptes anuals o, si aquestes revelacions no són adequades, 
que expressem una opinió modificada. Les nostres conclusions es basen en l’evidència d’auditoria 
obtinguda fins a la data del nostre informe d’auditoria. Malgrat que els fets o condicions futurs poden ser 
la causa de que la Societat deixe de ser una empresa en funcionament. 

• Avaluem la presentació global, l’estructura i el contingut dels comptes anuals, inclosa la 
informació revelada, i si els comptes anuals representen les transaccions i fets subjacents d’un mode que 
expressen la imatge fidel. 

Ens comuniquem amb els administradors de l’entitat en relació amb, entre altres qüestions, l’abast i el 
moment de realització de l’auditoria planificats i les troballes significatives de l’auditoria, així com 
qualsevol deficiència significativa del control intern que identifiquem en el transcurs de l’auditoria. Entre 
els riscos significatius que hem comunicat als administradors de l’entitat, determinem els de major 
importància en l’auditoria del comptes anuals del període actual i que són, en conseqüència, els riscos 
considerats més significatius. 

Descrivim aquests riscos en el nostre informe d’auditoria llevat que les disposicions legals o 
reglamentàries prohibisquen revelar públicament la qüestió. 
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