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MEMÒRIA

1. ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ
ACTIVITATS DESENVOLUPADES DURANT L’EXERCICI I LA FORMA COM ES
GESTIONEN
LLARS DE L'AMISTAT CHESHIRE es una Fundació Privada, sense afany de lucre, de
caire benefico asistencial. L’activitat fonamental és la d’acollir en els seus centres
residencials a persones amb gran discapacitat física, que per diverses situacions no
poden romandre en el seu domicili familiar, proporcionant-los una llar, afavorint el
manteniment o la recuperació del màxim grau d’autonomia personal i social, procurant
per la seva qualitat de vida i ajudant-los en el seu projecte de vida.
Per desenvolupar la seva missió, la Fundació disposa de:
 RESIDENCIES i Centre de Dia:
De Titularitat de la Propia Fundació:
a) LLAR CAN LLOVERA (Sant Feliu de Llobregat). Residència per a persones
amb gran discapacitat física, amb capacitat per a 36 residents.
b) LLAR JOAN TRIAS (Barcelona). Residència per a persones afectades de
paràlisi cerebral, amb capacitat per a 32 residents, Centre Ocupacional per
a 55 usuaris i un S.O.I. amb capacitat per a 14 usuaris.
c) LLAR E. BENEDETTI (Barcelona), Residència per a persones amb gran
discapacitat física, amb capacitat per a 32 residents.
d) LLAR OXALIS ( Girona) Residència per a persones afectades de paràlisi
cerebral, amb capacitat per a 36 residents, Centre de Dia per a 20 usuaris.

De titularitat del Departament de Benestar Social de la Generalitat de
Catalunya, i que la Fundació Gestiona:

e) LLAR PLA D'EN BOET (Mataró). Residència per a persones amb gran
discapacitat física amb capacitat per a 23 residents.
f) LLAR TERRES DE PONENT (Mollerussa). Residència per a persones amb
gran discapacitat física, amb capacitat per a 34 residents.
g) LLAR LA GAVINA (Alella). Residència per a persones afectades de paràlisi
cerebral, amb capacitat per a
35 residents i Centre d’Atenció
Especialitzada per a 15 usuaris.
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 EDIFICI amb habitatges amb serveis per a persones amb discapacitat
física:
MICs St. Jordi: la Fundació disposa de un centre residencial en forma de
habitatges (32) per a persones amb discapacitat física.

1.1.-Serveis bàsics en els centres residencials:
Per el compliment de les seves finalitats, la Fundació és titular o gestiona 7 centres
residencials, de entre 23 i 36 places, on les persones viuen les 24 hores del dia tots els
dies del any.
El total de places residencials en aquests 7 centres es de 228. Els serveis que la
Fundació presta actualment en els centres residencials de que disposa són:
allotjament, acolliment, manutenció, supervisió o suport a la cura personal i a les
activitats de la vida diària (higiene, àpats, bugaderia, administració de la medicació,
contenció en situació de crisis), atenció a la salut, foment de les relacions de
convivència, foment dels hàbits d’autonomia personal, suport psicopedagògic, foment
del oci i del lleure, assessorament i suport, gestió ajuts tècnics, atenció conductual.

1.2.-Serveis bàsics en les places de centre d’atenció diurna
En tres dels centres residencials, La Gavina, Oxalis i Joan Trias, a més de les places
residencials el centre disposa de places de centre de dia en les modalitats de centre
d’atenció especialitzada o de centre ocupacional en les Llars.
El nº de places totals de les que disposa la Fundació son 68.
Els serveis que la Fundació presta actualment en les places d’atenció diürna son:
atenció individualitzada a persones amb discapacitat física per aconseguir el màxim
grau d’autonomia personal i social, acolliment i convivència, manutenció, atenció a les
activitats bàsiques de la vida diària, integració social, afavorir el manteniment en el
domicili, donar suport a la família, dur a terme els programes i tractaments tan
individualment com en grups.

1.3.- Serveis bàsics en els MICs St. Jordi:
En els Mics St. Jordi s’acullen de forma indefinida o temporal, persones amb
discapacitat física però que disposen de certa autonomia per la seva vida diària.
Solament precisen suport i vigilància per certes activitats.
En aquest centre, amb 32 apartaments, ells poden fer la seva vida, de forma
independent i autònoma, i si precisen cert ajut, poden disposar del personal cuidador
que està en el centre les 24h. del dia.
La finalitat d’aquest recurs es la promoció de la vida independent, sols o en família, de
les persones amb dependència física.
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ACTIVITAT ASSISTENCIAL EN LES PLACES RESIDENCIALS

La Fundació disposa d’un total de 228 places residencials en els seus 7 centres, per
l’acolliment de persones amb gran discapacitat física.
Durant aquest any s’han ates 239 persones, que han generat 82.459 estades,
representant un índex d’ocupació del 99,09%. En quant a gènere, s’han ates 122
homes i 117 dones, amb una edat mitjana de 50 anys. El seu grau de discapacitat
física es superior al 70% com a mitjana.
A continuació s’adjunta quadre resum de dades per centres.

LA
GAVINA

E.BENE.

C.LLOV.

PLA B.

J.TRIAS

T.PON.

OXALIS

TOTAL

Nº PLACES

35

32

36

23

32

34

36

228

USUARIS A
01/01/18

35

31

36

23

32

34

33

224

ALTES

0

7

1

1

1

1

4

15

BAIXES

0

6

1

1

1

1

1
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USUARIS A
31/12/18

35

32

36

23

32

34

36

228

TOTAL
ESTADES
REALS

12.775

11.377

13.098

8.384

11.615

12.402

12.808

82.459

TOTAL
ESTADES MAX.

12.775

11.680

13.140

8.395

11.680

12.410

13.140

83.220

HOMES

18

21

25

11

18

13

16

122

DONES

17

17

12

13

15

22

21

117

EDAT MITJANA

43

53

45

61

51

57

40



ACTIVITAT ASSISTENCIAL EN LES PLACES DE ATENCIÓ DIURNA:

La Fundació disposa d’un total de 104 places de centre de dia, en 3 dels 7 centres, per
l’atenció diurna de persones amb gran discapacitat física.
Durant aquest any s’han atès 68 persones, que han generat 15.809 estades,
representant un índex d’ocupació del 61,29%. En quan a gènere, s’han ates 29 homes
i 39 dones, amb una edat mitjana de 37 anys. El seu grau de discapacitat física es
superior al 70% com a mitjana.
A continuació s’adjunta quadre resum de dades dels centres amb atenció diürna.
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CD
LA GAVINA

STO I SOI
J.TRIAS

STO/CAE
OXALIS

TOTAL

Nº PLACES

15

69

20

104

USUARIS A 01/01/18

13

35

18

66

ALTES

1

0

1

2

BAIXES

0

3

3

6

USUARIS A 31/12/18

14

32

16

62

TOTAL ESTADES REALS

3.262

8.323

4.224

15.809

TOTAL ESTADES MAXIMES

3.720

17.112

4.960

25.792

HOMES

5

18

6

29

DONES

9

17

13

39

EDAT MITJANA

34

50

26

Globalment, en les places residencials i en les de centre de dia, les causes d’ingrés
d’una persona son: en un 47% dels casos per malaltia de causa congènita, un 42% per
una malaltia neurològica adquirida (la majoria neurodegeneratives) i un 11% per
causes traumàtiques.


RECURSOS HUMANS per desenvolupar la ACTIVITAT ASSISTENCIAL

Els professionals de la Fundació son un total de 250 persones, que equivalen a 210
persones a jornada complerta.
D’aquestes 210 persones, 183 es dediquen a tasques d’atenció directa, mentre que la
resta, 27, es dediquen a tasques d’atenció indirecte. Cal tenir en compte que el servei
de cuina esta subcontractat en totes les llars.
A continuació es presenta en un quadre resum per centres, els aspectes com la edat
mitjana i els anys de antiguitat dels treballadors amb contracte fix. També la proporció
en cada centre dels contracte indefinits i els contractes temporals. Finalment podem
observar la proporció d’homes i dones.

Tipologia
contractes

Gènere

J.TRIAS

OXALIS

LA GAVINA

E.BEN

C.LLOV

PLA B.

T.PON

MICs

Edat mitjana

46

39

36

47

41

50

44

49

Anys d'antiguitat

12

6

12

9

7

13

10

4

Indefinits

87,88%

69,23%

84,09%

86,95%

75,76%

95,23%

72,98%

91,66%

Temporals

12,12%

30,23%

15,91%

13,05%

24,24%

4,77%

27,02%

8,34%

Homes

12,13%

7,70%

18,92%

13,05%

12,13%

4,77%

2,71%

33,34%

Dones

87,87%

92,30%

81,08%

86,95%

87,87%

95,23%

97,29%

66,66%
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L'activitat esportiva. El Club Esportiu Llars de l'Amistat Cheshire.
Es constitueix al setembre de 1996. Forma part de l’Agrupació Esportiva Catalana de
Paralítics Cerebrals i la Federació Catalana de Minusvàlids físics. L’objectiu del Club
és fomentar la pràctica d'esports adaptats per afectats de paràlisi cerebral i lesions
cerebrals, i altres grans disminucions físiques.
Amb la pràctica de l'esport es fomenten valors tals com l'autoestima, integració social,
la relació amb altres persones que es troben en una situació similar, etc. Compte amb
46 atletes, pertanyents en la seva majoria a les Llars "Joan Trias" de Barcelona i "La
Gavina" d'Alella. Al mateix temps compta amb la col·laboració de 6 voluntaris. Es
practiquen els esports de boccia, atletisme, slalom amb cadira de rodes i ciclisme.
Participa en els campionats, tant de Catalunya com d'Espanya i alguns membres del
club han participat en esdeveniments internacionals.

2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

2.a) IMATGE FIDEL
En compliment de la legislació vigent en matèria comptable, els comptes anuals
es presenten a partir dels registres comptables de la Fundació amb l'objecte de
mostrar una imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Fundació al 31 de
desembre de 2018 i dels resultats i els recursos obtinguts

2.b) PRINCIPIS COMPTABLES
Per l'elaboració dels comptes anuals de l'exercici de 2018 s'han seguit els
principis comptables i normes de valoració continguts en el Nou Pla General de
Comptabilitat.

2.c) COMPARACIÓ DE LA INFORMACIÓ
S’adjunten les xifres de l’exercici anterior a efectes comparatius adaptades al
mateixos criteris que els de l’any actual.

2.d) ELEMENTS APLEGATS EN DIVERSES PARTIDES
Els elements patrimonials estan incorporats en el balanç de situació de forma
individual sense haver agrupat diverses partides.
2.e) ASPECTES CRÍTICS DE LA VALORACIÓ
En la elaboració dels comptes anuals s’han utilitzat estimacions bàsicament en
relació amb la vida útil i en l’avaluació de pèrdues per deteriorament dels actius
materials. Aquestes estimacions s’ha fet basant-se en la informació disponible a la
data i, en cas que hi haguessin esdeveniments futurs que obliguessin a modificar-les
en propers exercicis, les eventual modificacions es farien de forma prospectiva.
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3. RESULTAT DE L’EXERCICI
Durant l'exercici 2018, LLARS DE L'AMISTAT CHESHIRE FUNDACIÓ
PRIVADA ha generat un excedent de 430.075,81 €. D’acord amb la junta de patrons
es va aprovar per unanimitat que l’import íntegrament es traspassa a Excedent
d’exercicis anteriors, per ser destinat posteriorment a les millores dels equipaments
dels centres i grans reparacions, i a altres finalitats fundacionals.

4. NORMES DE VALORACIÓ
Els criteris més significatius aplicats a la formulació dels comptes anuals de la
Fundació són els següents:

4.a) IMMOBILITZAT MATERIAL
Els béns compresos en aquest capítol es valoren al preu d'adquisició. Excepte
els terrenys on s’han construit les Residències de Can Llovera de Sant Feliu de
Llobregat i la Llars Oxalis de Girona, tots dos concedits pels respectius ajuntaments
els quals s’han valorat pel seu valor venal estimat.
Els costos d'ampliació, renovació o millora tan sols s'incorporen a l'actiu com major
valor, quan suposen una ampliació de capacitat o de la vida útil del bé que afecti. No
s'inclouen les despeses financeres.
Les reparacions que no representen una ampliació de la vida útil i les despeses
de manteniment es carreguen directament al compte de Pèrdues i Guanys.
L'amortització de l'immobilitzat material es calcula linealment en funció de la
vida útil dels respectius béns, atenent a la depreciació efectivament soferta pel seu
funcionament, ús i fruïció, començant a practicar-se a partir del moment de la posada
en funcionament de cadascun dels elements que el composen.
No existeix a l'actualitat cap contracte d'arrendament financer.
Els coeficients d'amortització utilitzats en el càlcul de la depreciació
experimentada pels elements que composen l'immobilitzat material són els següents:
Edificis i altres construccions:
Maquinària, instal·lacions i utillatge:
Mobiliari i equips d'oficina:
Equips informàtics:
Elements de transport:

3%
10%
10%
25%
25%

Les despeses de manteniment, ampliació i millora dels centres propietat de la
Generalitat i gestionats per a la Fundació, es consideren com a despesa extraordinària
de l’exercici degut a què cada any s’ha de prorrogar el contracte de gestió i cada 6
anys s’ha de renovar el contracte.

4.b) VALORS NEGOCIABLES I ALTRES INVERSIONS FINANCERES
ANÀLOGUES, AMB DISTINCIÓ ENTRE CURT I LLARG TERMINI.
Les inversions financeres que cotitzen en borsa es comptabilitzen pel valor
d'adquisició, desglossant-se en curt o llarg termini segons sigui el període de temps
11

pel que foren constituïdes, inferior o superior a un any. Els rendiments generats
s'imputen a resultats seguint un criteri financer.
Quan el valor de la inversió és inferior al cost d’adquisició es fan les
correccions valoratives pertinents.
4.c) CRÈDITS NO DERIVATS DE LES ACTIVITATS, AMB DISTINCIÓ ENTRE
CURT I LLARG TERMINI.
Els crèdits no comercials es comptabilitzen per l'import a pagar, considerant
curt termini els que tenen venciment inferior a un any.
4.d) EXISTÈNCIES
El valor final d'aquest estoc no és significatiu i no té incidència de cap tipus a la
valoració del patrimoni, ni a l'obtenció dels resultats. Així mateix no afecta de cap
manera al reflex de la imatge fidel de la situació financera-patrimonial i dels resultats
obtinguts per la Fundació, comptabilitzem com a consum la totalitat de les compres
realitzades.
4.e) SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS
SUBVENCIONS DE L’EXPLOTACIÓ
Les subvencions rebudes per sufragar les despeses assistencials de les
diferents residències, s'imputen a resultats seguint el criteri de la meritació, a la data
que es genera el dret a la seva percepció amb independència del moment del
cobrament.
SUBVENCIONS DE CAPITAL
Aquestes subvencions s’imputaran a resultats anualment i de manera
proporcional al ritme de dotació de les amortitzacions dels elements d’immobilitzat
material pel que han estat concedides.

4.f) PROVISIONS PER A PENSIONS I OBLIGACIONS SIMILARS
No existeixen plans de pensions promoguts per aquesta entitat i per tant no es
realitza provisió per aquest concepte.
4.g) ALTRES PROVISIONS DEL GRUP 1
No existeixen provisions en el Grup 1

4.h) DEUTES, AMB DISTINCIÓ ENTRE CURT I LLARG TERMINI.
Corresponen a passius financers originat en la compra d’immobilitzat i no tenen
origen comercial.
Es comptabilitzen pel seu valor nominal, atès que no s’estima que el fet de no
actualitzar els fluxos d’efectiu sigui significatiu.
En l’exercici 2008 es va obtenir un crèdit hipotecari per import de 10.000.000,00 €. El
venciment final del crèdit l’1 de gener de 2019.
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En l’exercici 2017, es va obtenir un préstec hipotecari de 5.000.000,00 € per la compra
de l’immoble de la Llar Joan Trias. A 31 de desembre s’ha disposat de la quantitat de
1.200.000,00 €. Aquest crèdit té venciment 30 de setembre de 2030.
4.i) IMPOST SOBRE BENEFICIS
Llars de L'Amistat Cheshire Fundació Privada, com a entitat benèfica sense
ànim de lucre i que rendeix comptes al Protectorat de Fundacions de la Generalitat de
Catalunya, es troba exempt d’aquest impost segons la nova normativa.
4.j) TRANSACCIONS AMB MONEDA ESTRANGERA
Per les particularitats de la Fundació i per l'àmbit local en què exerceix la seva
activitat, no existeixen transaccions amb moneda estrangera.

4.k) INGRESSOS I DESPESES
Els ingressos i les despeses es registren pel seu valor nominal i de forma
general en funció de la seva meritació amb independència del moment en què es
produeixin els cobraments o els pagaments.
Les compres i les despeses es comptabilitzen al seu preu d'adquisició, inclòs
l'impost sobre el valor afegit que representa un major cost per a la Fundació al no
ésser possible la seva deducció.

5.- IMMOBILITZAT MATERIAL

La variació soferta pels béns de l'immobilitzat efectes a les finalitats de la Fundació,
durant l'any 2018 és la següent:

Detall del cost :

Partides
Terrenys
Edificis i altres
construccions
Maquinària, instal·lacions i
utillatge
Mobiliari i equips d'oficina

Saldo a
01.01.18

Altes

Saldo a
31.12.18
6.519.349,74

21.167.341,76

21.117,60

3.422.045,65

24.568.269,81

2.134.248,84

29.243,79

9.457,41

21.275,25

2.175.310,47

476.523,70

2.338,93

110,59

160.178,19

638.930,23

35.329,86

Elements de transport

65.742,57

64.663,46

3.603.499,09

77.250,97

TOTALS

Traspàs

6.519.349,74

Equips informàtics

Immobilitzat en curs

Baixes

34.002.035,56

173.497,15

1.820,77

33.509,09

28.903,81

101.502,22
-3.603.499,09

3.664.909,27

3.603.499,09

77.250,97
34.114.122,53
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Detall de les amortitzacions acumulades:
Saldo a
01.01.18

Partides

Dotacions

Traspas

Saldo a
31.12.18

Edificis i altres construccions

4.548.469,17

902.678,05

1.267,06

5.449.880,16

Maquinària,instal.lacions i
utillatge

1.724.814,26

59.845,94

9.457,39

1.775.202,81

Mobiliari i equips d'oficina

399.956,97

29.633,39

-1.930,98

431.521,34

Equips informàtics

29.102,20

2.839,58

3.875,34

28.066,44

Elements de transport

65.742,13

8.082,94

28.903,81

44.921,26

6.768.084,73

1.003.079,90

41.572,62

7.729.592,01

TOTALS

6.- INVERSIONS FINANCERES A CURT I LLARG TERMINI
El detall d’aquest epígraf es :
Inversions financeres a llarg termini
Partides

Saldo a
01.01.18

Fiances
Altres fiances

Saldo a
31.12.18

0,00

0,00

0,00

91.846,31

0,00

91.846,31

0,00

0,00

0,00

91.846,31

0,00

91.846,31

Imposicions a llarg
termini
TOTAL

Variacions
netes

Inversions financeres a curt termini
Partides
Fons d’inversions i
altres
Provisió inversions
financeres
TOTAL

Saldo a
01.01.18

Variacions
netes

Saldo a
31.12.18

4.669.788,66

-26.038,26

4.643.750,40

0,00

0,00

0,00

4.669.788,66

-26.038,26

4.643.750,40

Total inversions a curt i llarg termini
Partides
TOTAL INVERSIONS

Saldo a
01.01.18
4.761.634,97

Variacions
netes
-26.038,26

Saldo a
31.12.18
4.735.596,71
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En la data de la formulació de comptes, el valor actualitzat de les inversions financeres
tenen un superàvit de 89.847,01 €.

7.- EXISTENCIES
No aplicable, degut a la immaterialitat de l’import de les existències al tancament de
l’exercici la matèria es considera com a despesa.

8.- FUNDADORS, USUARIS I ALTRES DEUTORS DE LES ACTIVITATS
El desglossament del moviment dels comptes que integren l’epígraf D.I i D.III de l’actiu
del balanç “Fundadors per desemborsament exigits” i “Usuaris, patrocinadors i altres
deutors de les activitats” és el següent:

USUARIS CENTRES GESTIONATS
USUARIS CENTRES PROPIS
PATROCINADORS
ALTRES DEUTORS
TOTAL

SALDO
INICIAL FACTURACIÓ COBRAMENTS
17.283,33
10.861,31
18.483,14
16.984,17
6.538,37
18.819,33

SALDO
9.661,50
4.703,21

27.740,73
62.008,23

35.855,80
50.220,51

381.494,88
398.894,56

373.379,81
410.682,28

9.- FONS PROPIS
D’acord amb l’aprovació de la junta de patronat el resultat de l’exercici per un import de
430.075,81 € es traspassa a Excedent d’exercicis anteriors, per ser destinat
posteriorment a les millores dels equipaments dels centres i grans reparacions, i a
altres finalitats fundacionals.
El saldo de 973.316,50 € de Romanents es passa a Reserves per acord del Patronat.

10. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS
A l'exercici 2018 s'ha imputat a resultats la quantitat corresponent a les subvencions
de capital per sufragar part de les despeses de condicionament de l'edifici i la compra
d’instal·lacions de la residència Llar Joan Trias de Barcelona que es va rebre al 1995 i
de la residència Llar Can Llovera que es van rebre el 1998, 1999 i 2000, i les rebudes
entre 2002 i 2005 per la Llar Oxalis de Girona. Així com la subvenció concedida per
“La Caixa”, per la remodelació de la Llar Benedetti. El pla previst per les subvencions
de capital ha estat el següent:
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SUBVENCIONS DE CAPITAL
SALDO INICIAL

TRASPASSAT A
RESULTAT

BENESTAR SOCIAL

283.978,38

52.588,56

178.801,26

DE L’ESTAT

42.070,90

21.035,48

0,00

D’AJUNTAMENTS

336.045,48

TOTAL

662.094,76

ENTITAT

ATORGAT AL
2018

SALDO

336.045,48
73.624,04

0,00

514.846,74

El detall d’aquest saldo distribuït per llars és com segueix:

LLAR

BENESTAR I
FAMILIA

DE L’ESTAT

D’AJUNTAMENTS

TOTAL

LLAR CAN
LLOVERA

21.035,48

119.681,13

140.716,61

LLAR OXALIS

157.765,75

216.364,35

374.130,10

TOTAL

178.801,23

336.045,48

514.846,71

0,00

DONACIONS I LLEGATS
En aquest apartat s'inclouen els imports d'ingressos a distribuir en varis exercicis i que
el seu detall és el següent:
SALDO
INICIAL

TRASPASSAT A
RESULTAT

ATORGAT

SALDO
FINAL

a) Ingressos “Girona”

180.787,18

30.131,19

15.000,00

165.655,99

b) Ingressos “Benedetti”

457.126,98

55.733,00

c) Ingressos “Can
Llovera”

401.393,98
15.000,00

c) Altres

132.938,49

32.658,81

TOTALS

770.852,65

118.523,00

15.000,00
100.279,68

30.000,00

682.329,65

a) Girona: Correspon a les donacions realitzades per diversos particulars per
contribuir en el projecte per a la construcció d’una residència i centre de dia per a
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discapacitats físics amb afectació molt greu a Girona. En el 2018 s’ha rebut una
donació per la millora d’instal·lacions d’aire condicionat.
b) Benedetti: Correspon a les donacions realitzades
contribuir a la remodelació de la Llar.

per “La Caixa” per

c) Can Llovera: En el 2018 s’ha rebut una donació per la millora d’instal·lacions
d’aire condicionat.
d) Altres: Correspon a l’herència rebuda en l’exercici 2011.

11.- ALTRES PROVISIONS DEL GRUP 1
No hi ha moviments en aquests apartat.

12.- DEUTES MÉS SIGNIFICATIUS
La Fundació va rebre en el 2008 d’una entitat financera un préstec hipotecari
de 10.000.000,00 euros, amb venciment 1 de gener de 2019, que ha quedat
cancel·lat en la data prevista.
En data 28 de juliol se li ha concedit un crèdit hipotecari de 5.000.000,00 € per
la compra de l’immoble de la Llars Joan Trias. A 31 de desembre s’ha disposat
de 1.200.000,00 €.
A la data de tancament el detall per venciment d’aquests préstecs és el
següent:

ANY
Inferior a un any
Venciment a 2 anys
Venciment a 3 anys
TOTAL

IMPORT (milers)
218
1.073
1.291

Excepte el que s’ha indicat, la Fundació no té altres deutes de durada superior
a 5 anys, ni té cap deute amb garantia real. Dins de l’epigraf de proveïdors i
creditors tenim un import de 239.585,53 euros que corresponen a proveïdors i
creditors per prestacions de serveis afectes a les activitats de la Fundació.

13.- SITUACIÓ FISCAL
Impost sobre Societats
Llars de L'Amistat Cheshire Fundació Privada, com a entitat benèfica sense
ànim de lucre i que rendeix comptes al Protectorat de Fundacions de la Generalitat de
Catalunya, està exempta d'aquest tribut.
L’entitat no ha rebut cap inspecció per part de les autoritats fiscals per cap dels
impostos que li són aplicables en relació als exercicis pendents de prescripció. En
opinió de la direcció de la institució, no s’estima que es meritin passius significatius
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com a conseqüència de la inspecció, si n’hi haguessin, en relació amb els exercicis
oberts a inspecció.

El detall dels saldos a 31 de desembre de 2018 és:
Compte
Hisenda Pública creditora
Seguretat Social creditora

Saldo
113.981,23
122.771,27

Impost sobre el Valor Afegit
Llars de L'Amistat Cheshire Fundació Privada, com a entitat benèfica sense
ànim de lucre i que rendeix comptes al Protectorat de Fundacions de la Generalitat de
Catalunya, està exempta d'aquest tribut fins l’any 2004. A partir de l’exercici 2005
comença l’activitat de distribució d’energia tèrmica, i a partir del 2011 s’inicia l’activitat
de lloguer de locals comercials. Ambdues es facturen amb IVA repercutit.
No obstant les compres de béns i les adquisicions de serveis realitzades
suporten l'IVA que els nostres proveïdors ens repercuteixen i que al no poder ser
deduït, es considera com major despesa.
14.- GARANTIES
CONTINGENTS

COMPROMESES

AMB

TERCERS

I

ALTRES

PASSIUS

No aplicable
15.- INGRESSOS I DESPESES
15.1 DESPESES D’ADMINISTRACIÓ DE LA FUNDACIÓ
Els membres del patronat no tenen cap tipus de remuneració per l’exercici de
les seves funcions.
15.2 AJUTS CONCEDITS
No significatiu, lliurament de petites quantitats setmanals pels usuaris que no
disposen de pensió.
El concepte de despesa social correspon íntegrament a la Seguretat Social a
càrrec de l’entitat.
L’import net de la xifra de negocis corresponent a les activitats de la fundació
son:

Subvencions Oficials

5.166,63

Ingressos contractes de gestió

7.167.221,29

Aportacions Usuaris

2.118.062,07

*Donatius

63.409,06

Subvencions traspassades a resultats

192.146,92

Altres ingressos

183.317,06

TOTAL

9.729.323,03
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*Els donatius rebuts s’han aplicat per cobrir les despeses pròpies de la gestió
de la Fundació.

15.3 Nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l’exercici, distribuït per
categories.

Directors
Treballadores Socials
Netejadores
Cuineres
Bugaderes
Monitors
Cuidadors
Infermeres
Fisioterapeutes
Metges
Psiquiatres
Psicopedagogues
Conserges
Administració
TOTAL

9
7
20
2
7
20
148
10
7
5
4
3
5
3
250

Aproximadament, de la plantilla total de treballadors de la Fundació, el 87% del total
són dones i el 13% restant son homes.

16.- APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS
FUNDACIONALS
Les immobilitzacions materials que corresponen a les inversions realitzades durant
aquests anys, principalment construccions, representen aproximadament un 99% del
Fons Social, generat fins a la data i el deute amb entitats de crèdit i proveïdors
d’immobilizat.
D’altra banda, les inversions financeres seran destinades als nous projectes.

18.- ALTRA INFORMACIÓ
HONORARIS D’AUDITORIA
Els honoraris per l’auditoria dels comptes anuals de l’exercici 2018 son de
8.000 euros.

19.- ESDEVENIMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT
Durant l’exercici 2018 s’ha iniciat l’activitat a la nova residència a Mataró, en els
terrenys cedits per l’Ajuntament en data 13 de febrer de 2015, i amb una cessió d’ús
de 50 anys. La gestió es portarà a terme segons el conveni signat amb el Departament
de Treball, Afers Socials i Familia.
En el 2019, la Fundació realitzarà obres de rehabilitació a la Llar Joan Trias per tal de
millorar l’atenció i el confort dels residents. També s’inicia la segona fase de la
instal·lació d’aire condicionat a les residències Oxalis i Can Llovera.
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20.- QUALSEVOL ALTRA QÜESTIÓ QUE FACI CONÈIXER I JUSTIFIQUI EL
COMPLIMENT DE LES FINALITATS FUNDACIONALS I DELS PRECEPTES
LEGALS.
No hi ha qüestions a comentar.
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21.- ESTAT DE FLUXES D’EFECTIU DE L´EXERCICI ANUAL FINALITZAT EL 31
DE DESEMBRE DE 2018
NOTES
A)FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ
1.Resultat de l'exercici abans d'impostos
2. Ajustaments del resultat
a) Amortització de l'immobilitzat (+)
b) Correccions valoratives per deteoriorament (+/-)
c) Valoració de provisions (+/-)
d) Imputació de subvencions (-)
e) Resultats per baixes i alienacions de l'immobilitzat(+/-)
f) Resultats per baixes i alienacions d'instruments financers (+/-)
g) Ingressos financers (-)
h) Despeses financeres (+)
i) Diferencies de canvi (+/-)
j) Variació de valor raonable en instruments financers (+/-)
k) D'altres ingressos i despeses (+/-)
3. Canvis al capital corrent
b) Deutors i d'altres comptes a cobrar (+/-)
b) Deutors i d'altres comptes a cobrar (+/-)
c) D'altres actius corrents (+/-)
d) Creditors i d'altres comptes a pagar (+/-)
e) D'altres passius corrents (+/-)
f) D'altres actius i passius no corrents (+/-)
4. D'altres Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació
a) Pagaments d'interessos (-)
b) Cobraments dividends (+)
c) Cobraments d'interessos (+)
d) Cobraments (pagaments) per impostos sobre beneficis (-/+)
e) D'altres pagaments (cobraments) (-/+)

2018
1.081.932,10

2017
1.002.528,26

430.075,81
694.096,82
1.003.066,91

839.628,01
453.095,88
660.197,26

-192.146,92

-173.362,18
-38.497,00

-116.823,17

-15.113,01
19.870,81

-159.063,70
43.018,71

-285.437,83
2.940,54
-28.349,49

-202.082,41

-259.727,97
-300,91

116.823,17

-4.757,80
-19.870,81

116.823,17

15.113,01

1.081.932,10

1.002.528,26

B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ

-153.646,61

-9.015.363,85

6. Pagaments per inversions (-)
a) Empreses del grup i associades
b) Immobilitzat intangible
c) Immobilitzat material
d) Inversions Immobiliàries
e) D'altres actius financers
f) Actius no corrents mantinguts per a la venda
g) D'altres actius

-173.497,15

-9.059.953,35

-173.497,15

-8.996.136,62

5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (+/-1+/-2+/-3+/-4)

7. Cobraments per desinversions (+)
a) Empreses del grup i associades
b) Immobilitzat intangible
c) Immobilitzat material
d) Inversions Immobiliàries
e) D'altres actius financers
f) Actius no corrents mantinguts per a la venda
g) D'altres actius
8. Fluxos d'efectius de les activitats d'inversió (7-6)

-63.816,73

19.850,54

44.589,50

19.850,54

44.589,50

-153.646,61

-9.015.363,85
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C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT
9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni
a) Emissió d'instruments de patrimoni (+)
b) Amortització d'instruments de patrimoni (-)
c) Adquisició d'instruments de patrimoni propi (-)
d) Alienació d'instruments de patrimoni propi (+)
e) Subvencions, donacions i legats rebuts (-)
10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer.
a) Emissió
1) Obligacions i d'altres valors negociables (+)
2) Deutes amb entitats de crèdit (+)
3) Deutes amb empreses del grup i associades (+)
4) D'altres (+)
b) Devolució i amortització de
1) Obligacions i valors similars (-)
2) Deutes amb entitats de crèdit (-)
3) Deutes amb empreses del grup i associades (-)
4) D'altres (-)

-1.159.336,33
30.000,00

6.066.317,75

30.000,00
-1.189.336,33

6.066.317,75
7.189.575,39
7.189.575,39

-1.189.336,33

-1.123.257,64

-1.189.336,33

-1.117.928,25
-5.329,39

11.Pagaments per dividends i remuneracions d'altres instruments de patrimoni
a) Dividends (-)
b) Remuneració d'altres instruments de patrimoni
12. Fluxos d'efectiu de les activitats de financiació
(+/-9+/-10-11)

-1.159.336,33

6.066.317,75

-231.050,84

-1.946.517,84

680.030,02
448.979,18

2.626.547,86
680.030,02

D) Efecte de les variacions dels tipus de canvi
E) AUGMENT/ DISMINUCIO NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS
(+/-A+/-B+/-C+/-D)
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici
Efectiu o equivalent al final de l'exercici

22

22. ESTATS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

Total
A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2016

Fons
Pendents de
desemborsa
r

Reserves

Excedents
exercicis
anteriors

Excedents
pendents de
destinar a
les finalitats
estatutàries

Aport. per
Excedent de compensar
l'exercici pèrdues

Ajustament
per canvis
de valor

Subvencions
donacions i
llegats
rebuts

TOTAL

7.399.701,35

0,00 14.063.310,42

0,00

0,00

973.316,50

0,00

0,00 1.557.144,38 23.993.472,65

7.399.701,35

0,00 14.063.310,42

0,00

0,00

973.316,50

0,00

0,00 1.557.144,38 23.993.472,65

I. Ajustaments per canvi de criteri N-2 i anter
II. Ajustaments per errors N-2 i anteriors
B. SALDO AJUSTAT , INICI DE L'ANY 2017

839.628,01

I. Total ingressos i despeses reconeguts

839.628,01

II. Operacions en el patrimoni net
1. Augment del fons dotacional
2. (-) Reduccions de fons dotacional
3. Conversió de passius financers en
patrimoni net (condonació de deutes)
4. Altres aportacions

0,00
-5.329,39

973.316,50

7.399.701,35

0,00 14.057.981,03

973.316,50

0,00

839.628,01

0,00

0,00 1.383.782,20 24.654.409,09

7.399.701,35

0,00 14.057.981,03

973.316,50

0,00

839.628,01

0,00

0,00 1.383.782,20 24.654.409,09

III. Altres variacions del patrimoni net
C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2017

-973.316,50

-173.362,18

-178.691,57

I. Ajustaments per canvi de criteri N-1
II. Ajustaments per errors N-1
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2018

432.980,22

I. Total ingressos i despeses reconeguts

432.980,22

II. Operacions en el patrimoni net
1. Augment del fons dotacional
2. (-) Reduccions de fons dotacional
3. Conversió de passius financers en
patrimoni net (condonació de deutes)
4. Altres aportacions

0,00
839.628,01

III. Altres variacions del patrimoni net
E. SALDO FINAL DE L'ANY 2018

7.399.701,35

0,00 14.057.981,03 1.812.944,51

-839.628,01
0,00

432.980,22

-162.146,90
0,00

-162.146,90

0,00 1.221.635,30 24.925.242,41

ANNEX I

BALANÇ DE SITUACIÓ
LLARS DE L’AMISTAT CHESHIRE FUNDACIÓ PRIVADA

NIF : G08591388
EXERCICI 2018

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible.
1. Desarrollo
2. Concesiones
3. Patentes , licencias, marcas y similares
4. Fondo de comercio
5. Aplicaciones informáticas
6. Otro inmovilizado intangible
II. Inmovilizado material
1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
3. Inmovilizado en curso y anticipos

notas

2018
26.476.376,83

2017
27.325.797,13

0,00

0,00

26.384.530,52 27.233.950,82
25.637.739,39 23.138.222,33
746.791,13
4.095.728,49

III. Inversiones inmobiliarias.
1. Terrenos
2. Construcciones

0,00

0,00

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a empresas
3. Valores representativos de deudas
4. Derivados
5. Otros activos financieros

0,00

0,00

91.846,31

91.846,31

91.846,31

91.846,31

6.185.385,96

6.459.455,49

4.218,85

0,00

V. Inversiones financieras a largo plazo
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a empresas
3. Valores representativos de deudas
4. Derivados
5. Otros activos financieros
VI. Activos por impuesto diferido
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta
II. Existencias
1.Comerciales
2. Materias primas y otros aprovisionamientos
3. Productos en curso
4. Productos terminados
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados
6. Anticipos a proveedores
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestación de servicios.
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas
3. Deudores varios
4. Personal
5. Activos por impuesto corriente
6.Otros créditos con las Administraciones Públicas
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo
1. Instrumentos de patrimonio

4.218,85
1.088.437,53

1.108.271,99

50.220,51

62.008,23

1.038.217,02
0,00

1.046.263,76
0,00

4.643.750,40

4.669.788,66

4.643.750,40
0,00

4.669.788,66
1.364,82

448.979,18
448.979,18

680.030,02
680.030,02

32.661.762,79

33.785.252,62

2. Créditos a empresas
3. Valores representativos de deudas
4. Derivados
5. Otros activos financieros
V. Inversiones financieras a corto plazo
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a empresas
3. Valores representativos de deudas
4. Derivados
5. Otros activos financieros
VI. Periodificaciones a largo plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1. Tesorería
2. Otros activos liquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A+B)
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO

notas

2018

2017

A) PATRIMONIO NETO

24.922.338,00

A-1) Fons propis
I. Fons dotacionals
III. Reserves
IV. Excedents d´exercicis anteriors
V. Excedent de l´exercici

23.700.702,70 23.270.626,89
7.399.701,35
7.399.701,35
15.031.297,53 14.057.981,03
839.628,01
973.316,50
430.075,81
839.628,01

A-2) Ajustes por cambio de valor.
I. Activos financieros disponibles para la venta
II. Operaciones de cobertura
III. Otros
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
B) PASIVO NO CORRIENTE
I.

Provisiones a largo
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a largo plazo

II. Deudas a largo plazo
1. Deudas con entidades de crédito
2. Actuaciones medioambientales
3. Provisiones por reestructuración
4. Otras provisiones
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo
IV. Pasivo por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo
C) PASIVO CORRIENTE
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta
II. Provisiones a corto plazo
III. Deudas a corto plazo
1. Obligaciones y otros valores negociables
2. Deudas con entidades de crédito
3. Acreedores por arrendamiento financiero
4. Derivados
5. Otros pasivos financieros
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo
V.

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
1. Proveedores
2. Poveedores , empresas del grupo y asociadas
3. Acreedores varios
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)
5. Pasivos por impuesto corriente
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas
7. Anticipos de clientes
VI. Periodificaciones
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

24.654.409,09

0,00

0,00

1.221.635,30
1.106.115,66

1.383.782,20
5.779.232,00

32.726,00

5.279.232,00

32.726,00

5.279.232,00

1.073.389,66
1.073.389,66

500.000,00
500.000,00

6.633.309,13

3.351.611,53

6.060.857,31

2.577.077,30

810.857,31

1.877.077,30

5.250.000,00

700.000,00

572.451,82
240.785,53

774.534,23
450.623,44

93.715,31

96.905,18

237.950,98

227.005,61

32.661.762,79

33.785.252,62
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ANNEX II
COMPTE DE RESULTATS
LLARS DE L’AMISTAT CHESHIRE FUNDACIÓ PRIVADA

EXERCICI 2018
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NOTES DE LA
MEMÒRIA

NÚM. DELS COMPTES

(Deure) Haver

EXERCICI 2018
1. Ingressos per activitats
700 (706), (708), (709)

9.158.155,50

9.312.795,17

9.069.722,76

63.409,06

86.479,99

5.166,63

1.952,75

2. Ajuts concedits i altres despeses

-25.262,89

-23.500,00

a) Ajuts concedits

-25.262,89

-23.500,00

5. Aprovisionam ents

-160.641,07

-150.725,13

a) Consum de béns destinats a les activitats

-160.641,07

-150.725,13

0,00

0,00

7. Despeses de personal

-5.459.313,30

-5.307.209,59

a) Sous, salaris i assimilats

-4.253.489,62

-4.125.286,73

b) Càrregues socials

-1.205.823,68

-1.181.922,86

a) Vendes
b) Prestacions de serveis

721

c) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic
d) Ingressos de promocions, patrocinadors i
col·laboracions

724

e) Subvencions oficials a les activitats

728

f) Donacions i altres ingressos per a activitats

727

(6589

(650), (651), (652)

(653), (654)

729

(6930), 71*, 7930

73

(600), 6060 6080 6090 610*
(601), (602), 6061, 6062, 6081,
6082, 6091, 6092, 611*, 612*
-607
(6931), (6932), (6933), 7931,
7932, 7933

g) Altres subvencions, donacions i llegats
incorporats al resultat l'exercici
h) Reintegrament de subvencions, donacions i
llegats rebuts

b) Despeses per col·laboracions i per
l'exercici del càrrec de membre de l'òrgan de
c) Reintegrament d'ajuts i assignacions
3. Variació d'existències de productes
acabats i en curs de fabricació
4. Treballs realitzats per l'entitat per al
seu actiu

b) Consum de primeres matèries i altres
matèries consumibles
c) Treballs realitzats per altres entitats
d) Deteriorament de béns destinats a les
activitats, primeres matèries i altres
6. Altres ingressos de les activitats

752

a) Ingressos per arrendaments

755

b) Ingressos per serveis al personal

751, 753, 754, 759

(640), (641)
(642), (643), (649
(644), 7950

EXERCICI 2017

9.381.370,86

705

722, 723

(Deure) Haver

c) Ingressos accessoris i altres de gestió
corrent

c) Provisions

8. Altres despeses d'explotació

-2.631.598,64

-2.369.408,12

a) Serveis exteriors

-2.614.757,46

-2.351.847,42

-11.602,04

-14.549,05

-620

a1) Recerca i desenvolupament

-621

a2) Arrendaments i cànons

-622

a3) Reparacions i conservació

-404.553,19

-382.478,43

-623

a4) Serveis professionals independents

-296.740,99

-302.341,71

-623

a4) Empreses serveis

-1.245.078,99

-1.176.666,08

-624

a5) Transports

-625

a6) Primes d'assegurances

-19.711,93

-17.572,88

-626

a7) Serveis bancaris

-19.948,92

-10.048,23

-122.157,68

-16.810,34

-412.107,63

-357.054,11

-628

a8) Publicitat, propaganda i relacions
públiques
a9) Subministraments

-629

a10) Altres serveis

-82.856,09

-74.326,59

b) Tributs

-11.615,15

-12.028,96

-627

(631), (634), 636 639

(655), (694), (695), 794 7954

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

(656), (659

d) Altres despeses de gestió corrent

-5.226,03

-5.531,74

-68

9. Am ortització de l'im m obilitzat

-1.003.066,91

-660.197,26

192.146,92

173.362,18

31.449,46

38.497,00

31.449,46

38.497,00

725, 726

7951, 7952, 7955, 7956

10. Subvencions, donacions i llegats
traspassats al resultat
11. Excés de provisions
12. Deterioram ent i resultat per
alienacions d'im m obilitzat

(690), (691), (692), 790, 791, 792

(670), (671), (672), 770 771,772

(678), 778

a) Deterioraments 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)

3.938,11
329.022,54

858.974,58

29

14. Ingressos financers

116.823,17

15.113,01

a) De participacions en instruments de
patrimoni

116.481,17

14.933,91

116.481,17

14.933,91

342,00

179,10

-15.769,90

-15.500,00

-15.769,90

-15.500,00

0,00

0,00

0,00

-18.959,58

7600, 7601

a1) En entitats del grup i associades

7602, 7603

a2) En tercers
b) De valors negociables i altres instruments
financers

7610, 7611, 76200, 76201, 76210,
76211

b1) En entitats del grup i associades

7612, 7613, 76202, 76203, 76212,
76213, 767, 769

b2) En tercers
15. Despeses financeres

(6620), (6621), (6650), (6651),
(6654), (6655)
(6622), (6623), (6624), (6652),
(6653), (6656), (6657), (669)
-660

a) Per deutes amb entitats del grup i
associades
b) Per deutes amb tercers
c) Per actualització de provisions
16. Variació de valor raonable en
instrum ents financers

(6630), (6633), 7630, 7633

(6632), 7632

(668), 768

a) Cartera de negociació i altres
b) Imputació al resultat de l'exercici per actius
financers disponibles per a la venda
17. Diferències de canvi
18. Deterioram ent i resultat per
alienacions d'instrum ents financers

(696), (697), (698), (699), 796,
797, 798, 799
(666), (667), (673), 766, 773

(6300)*, 6301*, (633), 638

a) Deterioraments i pèrdues

-18.959,58

b) Resultats per alienacions i altres
II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)

101.053,27

-19.346,57

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I +II)

430.075,81

839.628,01

430.075,81

839.628,01

19. Im postos sobre beneficis
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)
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