
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Comptes anuals 
any 2009 



 



 

 2

 
 
 
 
 

INFORME D’AUDITORIA INDEPENDENT DE COMPTES ANUALS 
 
 
 
 
A la Junta d’accionistes de 
IGUALSSOM, S.R.L. 
 
 
 
Hem auditat els comptes anuals de IGUALSSOM, S.R.L., que comprenen el balanç de 
situació a 31 de desembre de 2009, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el 
patrimoni net i la memòria corresponent a l'exercici anual clos en aquesta data, la 
formalització dels quals és responsabilitat dels administradors de la Societat. La nostra 
responsabilitat és expressar una opinió sobre els esmentats comptes anuals en el seu 
conjunt, basada en el treball realitzat d'acord amb les normes d'auditoria, que requereixen 
l’examen mitjançant proves selectives de l’evidència justificativa dels comptes anuals i 
l’avaluació de la presentació, dels principis comptables aplicats i de les estimacions 
efectuades. 
 
 
D’acord amb la legislació mercantil, els administradors de la Societat presenten, a efectes 
comparatius, amb cadascuna de les partides del balanç de situació, del compte de pèrdues i 
guanys, de l’estat de canvis en el patrimoni net i de la memòria dels comptes anuals, a més 
de les xifres de l’exercici 2009, les corresponents a l’exercici anterior. La nostra opinió es 
refereix exclusivament als comptes anuals de l’exercici 2009. 
 
 
La nostra opinió és que, els comptes anuals adjunts de l’exercici 2009 expressen la imatge 
fidel del patrimoni i de la situació financera del IGUALSSOM, S.R.L a 31 de desembre 
de 2009 i dels resultats de les seves operacions i dels canvis en el patrimoni net 
corresponents a l’exercici anual clos el mateix dia i que contenen la informació necessària i 
suficient per interpretar-los i comprendre’ls adequadament, en tots els aspectes 
significatius, segons els principis i les normes comptables generalment acceptats en la 
normativa espanyola que resulten d’aplicació i que guarden uniformitat amb els aplicats en 
l’exercici anterior.  
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L’informe de gestió adjunt de l’exercici 2009, conté les explicacions que els administradors 
consideren pertinents sobre la situació de IGUALSSOM, S.R.L, l’evolució de la seva 
activitat i sobre d’altres afers, i no formen part integrant dels comptes anuals. Hem 
verificat que la informació comptable que conté l’esmentat informe de gestió concorda 
amb la dels comptes anuals de l’exercici 2009. La nostra feina com a auditors es limita a 
verificar l’informe de gestió amb l’abast que aquest paràgraf indica i no inclou la revisió 
d’informació diferent de l’obtinguda a partir dels registres comptables auditats de 
IGUALSSOM, S.R.L. 
 
 
 
Barcelona, ______ de 2010 
 
 
 
Faura-Casas, Auditors-Consultors, S. L.  
Nº ROAC: S0206 
 

 

 

Daniel Faura Llimós 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota:    
Cas que els Comptes Anuals de l’exercici 2009 que acompanyen aquest esborrany i que són els que la 
direcció de la Societat ens ha lliurat per a la realització del nostre treball, siguin aprovats per vostès 
sense cap modificació, procedirem a emetre el nostre informe d’Auditoria definitiu en els mateixos 
termes expressats en aquest document 



 

Balanç de situació abreujat en el tancament de l’exercici 2009 
 

          
  ACTIU Nota Exercici 2009 Exercici 2008 
         

A)  ACTIU NO CORRENT   106.637,72  77.414,42  
I. Immobilitzat intangible 5.2  1.949,16  0,00  
II. Immobilitzat material 5.1  104.688,56  77.414,42  
III. Inversions immobiliàries   0,00  0,00  
IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini   0,00  0,00  
V. Inversions financeres a llarg termini   0,00  0,00  
VI. Actius per impost diferit   0,00  0,00  

     0,00  0,00  
B) ACTIU CORRENT   315.978,35  98.074,54  
I. Actius no corrents mantingut per la venda   0,00  0,00  
II. Existències   0,00  0,00  
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 6.1  289.460,95  23.354,75  

1. Clients per vendes i prestacions de serveis   95.948,80  14.636,15  
2. Accionistes (socis) per desemborsaments exigits    0,00  0,00  
3. Altres deutors   193.512,15  8.718,60  

IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini   0,00  0,00  
V. Inversions financeres a curt termini   0,00  0,00  
VI. Periodificacions a curt termini   1.064,96  0,00  
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents   25.452,44  74.719,79  

  TOTAL ACTIU (A + B)   422.616,07  175.488,96  
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  PATRIMONI NET I PASSIU Nota Exercici 2009 Exercici 2008 

         
A) PATRIMONI NET   121.232,63  (16.009,15) 
A-1) Fons Propis 8  52.559,75  (16.009,15) 

I. Capital    3.500,00  3.500,00  
1. Capital escripturat   3.500,00  3.500,00  
2. (Capital no exigit)   0,00  0,00  

II. Prima d’emissió   0,00  0,00  
III. Reserves    0,00  0,00  
IV. (Accions i participacions a patrimoni pròpies)    0,00  0,00  
V. Resultats d’exercici anteriors  3 (19.509,15) 0,00  
VI. Altres aportacions a socis   40.000,00  0,00  
VII. Resultat de l’exercici  3 28.568,90  (19.509,15) 
VIII. (Dividend a compte)   0,00  0,00  
IX. Altres Instruments del patrimoni net   0,00  0,00  

A-2) Ajustos per canvis de valor    0,00  0,00  
I Actius financers disponibles per la venta   0,00  0,00  
II Operacions de cobertura   0,00  0,00  
III. Altres   0,00  0,00  

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 11  68.672,88  0,00  
     0,00  0,00  
B) PASSIU NO CORRENT   7 89.608,97  73.673,04  

I. Provisions a llarg termini   0,00  0,00  
II. Deutes a llarg termini   56.074,39  73.673,04  

1. Deutes amb entitats de Crèdit   54.031,42  70.714,19  
2. Creditors per arrendament financer   2.042,97  0,00  
3. Altres passius financers   0,00  2.958,85  

III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini   0,00  0,00  
IV. Passius per impost diferit   33.534,58  0,00  
V. Periodificacions a llarg termini   0,00  0,00  

     0,00  0,00  
C) PASSIU CORRENT  7 211.774,47  117.825,07  

I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per al venda   0,00  0,00  
II. Provisions a curt termini   0,00  0,00  
III. Deutes a curt termini   170.747,62  68.039,98  

1. Deute amb entitats de Crèdit   18.000,00  18.000,00  
2. Creditors per arrendament financer   915,88  0,00  
3. Altres deutes a curt termini   151.831,74  50.039,98  

IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini   0,00  0,00  
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar   34.125,35  49.785,09  

1. Proveïdors   0,00  0,00  
2. Altres creditors   34.125,35  49.785,09  

VI. Periodificacions a curt termini   6.901,50  0,00  
  TOTAL PATRIMONI NET I PASIU (A + B + C)    422.616,07  175.488,96  
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Compte de pèrdues i guanys abreujat corresponent a l’exercici acabat el 
31/12/2009 
 
          
    Nota 2.009 2.008 
         

A)  OPERACIONS CONTINUADES        
1. Import net de la xifra de negocis   279.813,68  12.617,37  
2. Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació   0,00  0,00  
3. Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu   0,00  0,00  
4. Aprovisionaments 10 (8.483,26) (1.191,71) 
5. Altres ingressos d’explotació   137.858,80  0,00  
6. Despeses de personal 10 (316.478,18) (18.439,33) 
7. Altres despeses d’explotació   (47.294,54) (11.414,82) 
8. Amortització de l’immobilitzat   (18.942,04) (587,95) 
9. Imputació de subvencions de d’immobilitzat no financer i altres   17.994,94  0,00  
10. Excessos de provisions   0,00  0,00  
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat   0,00  0,00  
A.1) RESULTAT D' EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)   44.469,40  (19.016,44) 

         
12. Ingressos financers   0,44  0,00  
13. Despeses financeres   (3.656,23) (492,71) 
14. Variació de valor raonable en instruments financers   0,00  0,00  
15. Diferències de canvi   0,00  0,00  
16. Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers   (0,90) 0,00  
A.2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16)   (3.656,69) (492,71) 

         
A.3) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (A+B)   40.812,71  (19.509,15) 

         
17. Impost sobre beneficis   (12.243,81) 0,00  
         

A.4) RESULTAT DEL EXERCICI PROCEDENT D' OPERACIOS CONTINUADES (A3+ 17)   28.568,90  (19.509,15) 
         

B) OPERACIONS INTERROMPUDES       
18. Resultat de l' exercici procedent d’operacions interrompudes net d’impostos       
         

A.5) RESULTAT DE L 'EXERCICI (A.4+18)   28.568,90  (19.509,15) 
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Estat abreujat de canvis en el patrimoni net corresponents a l’exercici acabat el 
31 de desembre de 2009 
 
a) Estat abreujat d’ingressos i despeses reconeguts  
 

    NOTAS 31/12/2009 31/12/2008 
A) RESULTAT DEL COMPTE DE PÉRDUES I GUANYS AL 31/12/2008   28.568,90  (19.509,15) 
          

  
INGRESSOS I DESPESES IMPUTADES DIRECTAMENT AL 
PATRIMONI NET       

          
I. Valoració d’instruments financers   0,00  0,00  
1. Actius financers disponibles per la venta   0,00  0,00  
2. Altes ingressos/ despeses       

II. Cobertures de fluxos d’efectiu   0,00  0,00  
III. Subvencions, donacions i llegats rebuts 11 120.202,40  0,00  
IV. Guanys i pèrdues actuarials i altres ajustos   0,00  0,00  
V. Efecte impositiu 11 (36.060,72) 0,00  

B) 
Total ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net 
(I + II + III + IV +V+VI+VII)   84.141,68  0,00  

          
  TRANSFERENCIES A LA COMPTA DE PÈRDUES I GUANYS       
          

VI. Valoració d’instruments financers   0,00  0,00  
VII. Per cobertura de fluxos d’efectiu   0,00  0,00  
VIII. Subvencions, donacions i llegats rebuts   (17.994,94) 0,00  
IX. Efecte impositiu 11 2.526,14  0,00  

C) 
Total transferències a la compta de pèrdues i guanys (VIII + IX + X 
+ XI+ XII+ XIII)   (15.468,80) 0,00  

          
  TOTAL D’INGRESSOS I DESPESES RECONEGUDES (A + B + C)   97.241,78  (19.509,15) 
          

 
b) Estat abreujat total de canvis en el patrimoni net 
 

  
Capital 

escripturat 
Resultat 
exercici 
anteriors 

Resultat de 
l’exercici 

Aportacions 
dels socis 

Subvencions, 
donacions i 

llegats rebuts 
Total 

              
a) Saldo final de l’exercici 2008 3.500,00  0,00  (19.509,15) 0,00  0,00  (16.009,15) 
              
b) Saldo inicial de l’exercici 2009 3.500,00  0,00  (19.509,15) 0,00  0,00  (16.009,15) 

I.     Total ingressos i despeses reconegudes 0,00  0,00  28.568,90  0,00  68.672,88  97.241,78  
II.     Operacions amb socis o propietaris 0,00  0,00  0,00  40.000,00  0,00  40.000,00  
III.     Altres variacions del patrimoni net 0,00  (19.509,15) 19.509,15  0,00  0,00  0,00  
              

c) Saldo final de l’exercici 2009 3.500,00  (19.509,15) 28.568,90  40.000,00  68.672,88  121.232,63  
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Memòria abreujada de l’exercici anual a 31 de desembre de 2009  
 
 
 
NOTA 1. Activitat de l’ empresa 

 
La SOCIETAT IGUALSSOM, S.R.L. amb domicili social a Sant Boi de Llobregat, al carrer Pau Claris, 
número 14, es va constituir davant notari Luis Antonio Boada Dotor el dia trenta de maig de dos mil vuit i 
número de protocol sis-cents noranta nou. 
 
L’objecte de la seva activitat és crear llocs de treball estables i dignes per a persones amb discapacitats, per 
la qual cosa sol·licitarà la qualificació de Centre Especial de Treball, tal i com es recull a l’art.42.2 de la llei 
13/1982 de 7 d’abril d’Integració Social al Minusvàlid. I totes aquelles activitats productives o de serveis 
sempre que estiguin encaminades a acomplir l’objecte social. 
 
Actualment es desenvolupen dos activitats: 

− Repartiment de revistes, fulletons publicitaris, cartes a domicilis i botigues. 
− Neteja del complex poliesportiu de Can Massallera. 

 
La societat pertany a un grup de societats en els termes que preveu l’ article 42 del codi de comerç, el nom 
del soci únic és “Corporació d’Empreses i Serveis de Sant Boi, S.A.” (anagrama CORESSA), amb domicili a 
Sant Boi de Llobregat, al carrer Pau Claris, número 14. CORESSA va formular els comptes consolidats en 
data 24 de març 2009 i es van dipositar al Registre Mercantil de Barcelona. 
 
La moneda funcional és el euro. 
 
 
NOTAT 2. Bases de presentació dels comptes anuals 
 
1) Imatge fidel 
 
Els comptes anuals de l’exercici del 2009 han estat preparats a partir dels registres comptables de la 
societat i s’hi han aplicat les disposicions legals vigents en matèria comptable a fi de mostrar la imatge fidel 
del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la societat. 
 
 
2) Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa 
 
En els comptes anuals adjunts s’han utilitzat ocasionalment judicis i estimacions realitzats per la Direcció de 
la societat per quantificar alguns dels actius, passius, ingressos, despeses i compromisos que estan 
registrats. Bàsicament, aquestes estimacions es refereixen a: 
 

− La vida útil dels actius materials i intangibles (Nota 5) 
− Remuneracions pendents de pagament  
 

Malgrat que aquests judicis i estimacions s’han realitzat en funció de la millor informació disponible sobre els 
fets analitzats al 31 de desembre de 2009, és possible que esdeveniments (fets econòmics, canvis de 
normativa, etc.) que puguin tenir lloc en el futur obliguin a modificar-los (a l’alça o a la baixa) en els propers 
exercicis, el que es portaria a terme, en el seu cas, de forma prospectiva. 
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3) Comparació de la informació 
 
D’acord amb la legislació mercantil es presenta a efectes comparatius, en cadascuna de les partides del 
Balanç, del Compte de Pèrdues i Guanys, de l’Estat de Canvis de Patrimoni Net i la memòria, a més de les 
xifres de l’exercici 2009, les corresponents a l’exercici 2008. 
 
La Societat ha aplicat durant l’exercici 2009 els criteris de valoració i comptabilització legalment acceptats. 
Aquests criteris no s’han modificat respecte l’exercici anterior i, per tant, no existeix cap tipus 
d’incompatibilitat en la comparació dels balanços d’ambdós exercicis. 
 
 
NOTA 3. Aplicació de resultats 

 
La proposta d’aplicació de resultat és la següent: 
 
 

BASE DE REPARTIMENT Euros 
    
Saldo del compte de pèrdues i guanys 28.568,90 
Romanent  
Reserves voluntàries  
Altres reserves de lliure disposició  
   
Total 28.568,90 
    
APLICACIÓ Euros 
    
A reserva legal 2.856,89 
A reserva per fons de comerç  
A reserves especials  
A reserves voluntàries 6.202,86 
A dividends  
A compensació de pèrdues d’exercicis anteriors 19.509,15 
   
Total 28.568,90 

 
 
NOTA 4. Normes de registre i valoració 
 
Per a elaborar els comptes anuals per a l’exercici 2009, la societat ha utilitzat principalment les normes de 
valoració: 
 
1) Immobilitzacions materials 
 
Els béns compresos en l’immobilitzat material es valoren inicialment d’acord amb el preu d’adquisició (o cost 
de producció). En el preu d’adquisició s’inclouen totes les despeses addicionals produïdes fins a l’entrada en 
funcionament del bé, els impostos indirectes no recuperables, les despeses estimades de desmantellament i 
retirada, així com les despeses financeres meritades per aquells elements que necessitin per la seva posada 
en marxa un període de  temps superior a 1 any. Posteriorment es valoren al seu valor de cost menys la 
corresponent amortització acumulada i les pèrdues per deteriorament reconegudes 

 10 



 

Els costos d’ampliació, modernització o millores que representen un augment de la productivitat, capacitat o 
eficiència, o un allargament de la vida útil dels béns es capitalitzen com a major cost dels béns 
corresponents. 
Els elements d’ immobilitzat material amb vida útil finita s’amortitzen de forma lineal basat en la seva vida 
útil. Els percentatges d’amortització d’ amortització aplicats han estat els següents: 
 
 

 % 
Altres Instal·lacions 20 
Mobiliari 10 
Equips de processament de la informació 25 

 
 

 
2) Instruments financers 
 
 
2.a) Actius Financers 
 
- Partides a cobrar i inversions mantingudes fins al venciment 
Aquest actius financers es registren inicialment pel seu valor raonable. Posteriorment són reconeguts a cost 
amortitzat. El reconeixent dels interessos meritats en funció del seu tipus d’interès efectiu, i si és el cas, la 
provisió per deteriorament, es registren directament en el compte de pèrdues i guanys. 
L’ interès efectiu es correspon amb el tipus d’actualització que iguala el desemborsament inicial de l’ 
instrument financer amb la seva totalitat de fluxos d’efectiu estimats fins al seu venciment. 
La provisió per deteriorament es calcula com la diferència entre el valor en llibre de l’actiu i el valor present 
dels fluxos d’ efectiu estimats, descomptats al tipus d’interès efectiu. 
 
Els actius d’aquesta categoria es classifiquen com actius corrents si el termini de realització es inferior a 12 
mesos a la data següent al tancament de balanç de situació adjunt. 

 
- Interessos i dividends rebuts 
Els interessos i els dividends d’actius meritats amb posterioritat al moment de l’adquisició es reconeixen com 
a ingressos en el compte de pèrdues i guanys, els primers utilitzant el mètode d’interès efectiu i els 
dividends quan es declara el dret del soci a rebre’l. 
 
2.b) Passius Financers 
 
- Dèbits i partides a pagar 
Aquest passius financers es reconeixen inicialment pel seu valor raonable de la contraprestació rebuda 
ajustat pels costos de transacció que els siguin directament atribuïbles, registrant-se posteriorment pel seu 
cost amortitzat 
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Els passius financers es classifiquen com passius corrents si el termini de realització es inferior a 12 mesos 
a la data següent al tancament de balanç de situació adjunt. Es donen de baixa quan l’obligació s’ha extingit. 
 
3) Impostos sobre beneficis i impostos diferits 
 
L ’impost sobre beneficis recull qualsevol tributació que basa el seu càlcul en el resultat comptable.  
Els actius i passius per impostos diferits es calculen segons els tipus impositius que es preveuen seran 
aplicables en el període en que es realitzi l’actiu o es liquidi el passiu. Es registren contra el compte de 
resultats, excepte si es refereixen a partides que es registren directament en el patrimoni net. En aquest cas 
es comptabilitza amb càrrec o abonament a aquests comptes. 
Els actius per impostos diferits i els crèdits fiscals derivats de bases imposables negatives es reconeixen 
quan es considera probable que es pugui recuperar en un futur dintre del període legal. 
 
4) Ingressos i despeses 
Els ingressos (i les depeses) es calculen al valor raonable de la contraprestació a rebre (o pagar) i 
representen els imports a cobrar (pagar) pels béns lliurats (rebuts) i els serveis prestats (rebuts) en el marc 
ordinari de l’activitat, menys descomptes, devolucions, impost sobre el valor afegit i altres impostos 
relacionats amb les operacions. A aquests efectes, l' ingrés (despesa) es produeix en el moment que 
s’entenguin (es rebin) cedits els riscos i beneficis amb independència del moment en què es produeixi el 
corrent monetari financer que se’n deriva. 
 
5) Registre i valoració de despeses de personal 
Les despeses de personal són registrades en el moment de meritar-se l’obligació, amb independència del 
moment en què es produeixi el corrent monetari financer que se’n deriva. 
 
6) Elements patrimonials de naturalesa mediambiental  
La societat no consta amb elements patrimonials de naturalesa mediambiental ni ha incorregut amb 
despeses destinades a finalitats mediambientals. 
 
7) Transaccions entre parts vinculades 
Les operacions entre parts vinculades es comptabilitzen en el moment inicial pel seu valor raonable (preu de 
la transacció). Si s’escau, si el preu acordat en una operació difereix del seu valor raonable, es registra la 
diferència tenint en compte la realitat econòmica de l’operació. 
 
8) Subvencions, donacions i llegats 
Les subvencions es reconeixen inicialment pel seu valor raonable quan hi ha una seguretat raonable que la 
subvenció es cobrarà i que es complirà amb totes les condicions establertes, incrementant directament el 
patrimoni net. 
Es reconeixen com ingressos en el compte de pèrdues i guanys sobre una base sistemàtica i racional de 
forma relacionada amb les despeses derivades de la subvenció. 
Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables es registren com a passius de 
l’empresa fins que adquireixen la condició de no reintegrables. 
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NOTA 5. Immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries 
 
5.1.  Immobilitzat Material 
 
El moviment dels saldos que componen l’epígraf d’immobilitzat material del balanç de situació ha estat el 
següent: 
 
Exercici 2009 

Saldo  Baixes Traspassos Saldo  
Concepte 31.12.08 Altes     31.12.09 
        
Immobilitzat Material Brut     - - 124.032,71  

Utillatge 0,00  1.293,10      1.293,10  
Altres instal·lacions 67.790,84  28.731,16      96.522,00  
Mobiliari i equips d’oficina 8.978,73  13.818,25      22.796,98  
Equips proc. Informació 1.232,80  2.187,83      3.420,63  

Amortitzacions Immobilitzat Material     - - (19.344,15) 
Amortització acumulada utillatge (501,46) (114,78)     (616,24) 
Amortització acumulada altres instal·lacions (50,18) (15.242,75)     (15.292,93) 
Amortització acumulada mobiliari i equips d’oficina (36,31) (2.952,94)     (2.989,25) 
Amortització acumulada equips proc. Informació 0,00  (445,73)     (445,73) 

Deteriorament Immobilitzat Material - - - - 0,00  
Immobilitzat Material Net 77.414,42  27.274,14  - - 104.688,56  

 
Exercici 2008 

Saldo  
Concepte Altes Baixes Traspassos 31.12.08 
       
Immobilitzat Material Brut   - - 78.002,37  

Altres instal·lacions 67.790,84        
Mobiliari i equips d’oficina 8.978,73        
Equips proc. Informació 1.232,80        

Amortitzacions Immobilitzat Material   - - 587,95  
Amortització acumulada altres instal·lacions (501,46)       
Amortització acumulada mobiliari i equips d’oficina (50,18)       
Amortització acumulada equips proc. Informació (36,31)       

Deteriorament Immobilitzat Material - - - - 
Immobilitzat Material Net 77.414,42  - - 77.414,42  

 
 
Les inversions realitzades a empreses del grup i associades (CORESSA) que formin part de l’ immobilitzat 
material han estat les següents: 
 

Actiu Inversió 2.009 Inversió 2.008 
Altres instal·lacions 24.522 31.726,59 
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En data 23 de desembre de 2008 es va formalitzar un rènting amb BBVA Rènting S.A. corresponent a un 
equip multifunció CANON  IR-2570 C. L’import activat ha estat de 3.850 €. 
No existeixen compromisos ferms de compra ni de venda. 
La societat té formalitzades pòlisses d’assegurances per cobrir els possibles riscos als que estan subjectes 
els diversos elements del seu immobilitzat material, així com les possibles reclamacions que se li puguin 
presentar per l’exercici de la seva activitat, entenen que aquestes pòlisses cobreixen de manera suficient els 
riscos als que estan sotmesos.  
 
5.2.  Immobilitzat Intangible 
 
Els moviments dels saldos que componen l’epígraf d’immobilitzat intangible del balanç de situació ha estat el 
següent: 
 

Saldo  Saldo  
Concepte 31.12.08 Altes 

Baixes/ 
Regularitzac. Traspassos 31.12.09 

        
Propietat Industrial 0,00  1.735,00  0,00  0,00  1.735,00  
Aplicacions informàtiques 0,00  400,00  0,00  0,00  400,00  
Immobilitzat Intangible Brut 0,00  2.135,00  0,00  0,00  2.135,00  
         
Amortització Ac. Propietat Industrial 0,00  (141,18) 0,00  0,00  (141,18) 
Amortització Ac. Aplicacions Informàtiques 0,00  (44,66) 0,00  0,00  (44,66) 
Amortitzacions Immobilitzat Intangible 0,00  (185,84) 0,00  0,00  (185,84) 
         
Deteriorament Immobilitzat Intangible 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
        
Immobilitzat Intangible Net 0,00  1.949,16  0,00  0,00  1.949,16  

 
 
NOTA 6. Actius financers  
 
6.1  Informació sobre balanç  
 

a) Actius financers a curt termini, excepte inversions en el patrimoni del grup, multigrup i associades.  
 

  Exercici 2008 Exercici 2009 

Categoria 

Deutors 
comercials i 

altres 
comptes a 

cobrar 

Total Exercici 
2008 

Deutors 
comercials i 

altres 
comptes a 

cobrar 

Total 
Exercici 

2009 

Actius a valor raonables amb canvis en PiG 0,00  0,00  0,00  0,00  
Inversions mantingudes fins al venciment 0,00  0,00  0,00  0,00  
Préstecs i partides a cobrar 23.354,75  23.354,75  289.460,95  289.460,95  
Actius disponibles per la venda 0,00  0,00  0,00  0,00  
Derivats de cobertura 0,00  0,00  0,00  0,00  

Total 23.354,75  23.354,75  289.460,95  289.460,95  
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NOTA 7.  Passius financers  
 
 

a) Passius financers a llarg termini 
 

 Exercici 2008 Exercici 2009 
Deutes amb Total Deutes amb Total 

Categoria 
entitats de 

crèdit 
Derivats i 

altres Exercici 2008 
entitats de 

crèdit 
Derivats i 

altres Exercici 2009 
Dèbits i partides a pagar 70.714,19  2.958,85  73.673,04  54.031,42  35.577,55  89.608,97  
Passius a valor raonables amb canvis en PiG 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Altres 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Total 70.714,19  2.958,85  73.673,04  54.031,42  35.577,55  89.608,97  
 

 
En data 26 de novembre de 2008 es va signar un préstec amb Caja Madrid per un import de 90.000 € per 
finançar la compra de diverses màquines per la posada en marxa de l’activitat. Les condicions del préstec 
són: 

Tipus d’interès:  euribor a un any + 0,75 
Comissió d’obertura: 0,25 % 
Comissió d’estudi: 0,25 % 
Termini:    5 anys 
Amortització:  mensual 
 
 

S’ha traspassat a curt termini l’import de 18.000 €, i durant l’exercici 2009 s’ha produït una amortització de 
capital per import de 16.682,77 €. En l’exercici 2008 l’amortització de capital va ser de 1.285,81 €.  

 
Tal i com es comenta a la NOTA 5 s’ha activitat el rènting incorporant com a deute a llarg termini la quantitat de 
2.042,97 € , i a curt termini, 915,88 €. En l’exercici 2008 la quantitat a llarg termini va ser de 2.958,85 €, i a curt 
termini 891,15 €. 

 
b) Passius financers a curt termini 
 

  2008 2009 

Deutes amb 
Derivats i 

altres Total Deutes amb 
Derivats i 

altres Total 

Categoria 
entitats de 

crèdit   Exercici 2008 
entitats de 

crèdit   Exercici 2009 
Dèbits i partides a pagar 18.000,00  99.825,07  117.825,07  18.000,00  186.872,97  204.872,97  
Passius a valor raonables amb canvis en PiG 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Derivats de cobertura 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Total 18.000,00  99.825,07  117.825,07  18.000,00  186.872,97  204.872,97  
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c) Classificacions dels passius financers per venciments 
 
Exercici 2009 
 

  Venciment   
Classe   1 any 2 anys 3 anys 4 anys 5 anys >5 anys Total 
Deutes               

Deutes entitats de crèdit 18.000,00  18.000,00  18.000,00  18.031,42  0,00  0,00  72.031,42  
Passius per impost diferit 0,00  0,00  0,00  0,00  33.534,58  0,00  33.534,58  
Altres deutes 12.582,37  2.042,97  0,00  0,00  0,00  0,00  14.625,34  
Deutes amb empreses de grup 133.264,69  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  133.264,69  
Creditors comercials i altres comptes a pagar:              

1.     Creditors varis 5.726,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.726,00  
2.     Personal  5.466,42  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.466,42  
3.     Altres creditors 29.833,49  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  29.833,49  

Total 204.872,97  20.042,97  18.000,00  18.031,42  33.534,58  0,00  294.481,94  

 
Exercici 2008 

Venciment 

Classe   1 any 2 anys 3 anys 4 anys 5 anys >5 anys Total 

Deutes        

Deutes entitats de crèdit 18.000 18.000 18.000 18.000  16.714,19 - 88.714,19 

Creditors arrendaments financers 826,08 915,89 1.015,45 201,43 - - 2.958,85 

Altres deutes - - - - - - - 

Deutes amb empreses de grup 32.172,59 - - - - - 32.132,59 

Creditors comercials no corrents 50.039,98 - - - - - 50.039,98 

Proveïdors 11.875,37 - - - - - 11.875,37 

Altres creditors 5.777,13 - - - - - 5.777,13 

Total 118.651,15 18.915,89 19.015,45 18.001,43 16.214,19 - 191.498,11 

 
 

d) No s’ha produït cap impagament en relació als deutes compromesos per la societat 
 
 
NOTA 8.  Fons Propis 
 
El capital social de IGUALSSOM, S.R.L. a 31 de desembre del 2009, està representat per 7 participacions, 
amb un valor nominal de 500 euros cadascuna, que es troben totalment subscrites i desemborsades per 
Corporació d’Empreses i Serveis de Sant Boi, S.A. en anagrama CORESSA amb la seva totalitat. 
El Consell d’Administració de CORESSA en data 24 de març de 2009 va aprovar una aportació de capital de 
40.000 euros.  
No existeixen ampliacions de capital en curs ni la societat ha adquirit accions pròpies. 
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D’acord amb el text refós de la Llei de societats anònimes, s’ha de destinar una xifra igual al 10% del 
benefici de l’exercici a reserva legal fins que aquesta reserva arribi, almenys, al 20% del capital social. La 
reserva legal es podrà utilitzar per augmentar el capital en la part del seu saldo que excedeixi del 10% del 
capital ja augmentat. Excepte per a la finalitat esmentada anteriorment, i mentre no se superi el 20% del 
capital social, aquesta reserva es podrà destinar a compensar pèrdues, sempre que no hi hagi altres 
reserves disponibles suficients per a aquest fi. 
 
NOTA 9. Situació Fiscal 
 
La societat té oberts a inspecció per part de les autoritats fiscals, les declaracions de tots els impostos als 
que es troba subjecte. Si bé els criteris utilitzats en la preparació de les diverses declaracions tributàries, 
podrien ser no coincidents amb els emprats per la Inspecció d'Hisenda, no s’espera que s’acreditin passius 
addicionals de consideració com a conseqüència d’una eventual inspecció. 
No existeixen compromisos adquirits per incentius fiscals 
Respecte a “altres tributs”, no existeixen circumstàncies rellevants. 
 

Situació Fiscal  
Resultat comptable de l’exercici 40.812,71  
Impost s/societats (Quota 30%) 12.243,81  
Resultat de l’exercici 28.568,90  

 
 
NOTA 10. Ingressos i Despeses 
 
El desglossament consums de mercaderies i matèries primeres en l’exercici 2009 és el següent:  
 

Altres aprovisionaments 
Concepte 2008 2009 

    
Compres nacionals 1.191,71 8.483,26 

Total compres 1.191,71 8.483,26 
 
 
El detall de les despeses de personal ha estat la següent:  
 

  Saldo a Saldo a 
Concepte 31/12/2008 31/12/2009 

      
Sous i salaris 15.600,08 280.468,35 
Seguretat social empresa 2.053,85 29.717,05 
Altres despeses socials 785,40 6.292,78 

Càrregues socials 18.439,33 316.478,18 
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El detall de la partida “altres despeses d’explotació” ha estat la següent:  
 

  Saldo a Saldo a 
Concepte 31/12/2008 31/12/2009 

Arrendaments i cànons   20.140,00 
Reparació i conservació 350 2.056,83 
Serveis de professionals independents 10.178,67 8.632,27 
Transports   53,65 
Primes d’assegurances   1.582,31 
Serveis bancaris i similars 520,31 608,28 
Publicitat i propaganda 44,55 5.610,99 
Subministraments   3.907,80 
Altres serveis 321,29 4.686,31 
Altres tributs   16,10 

Total altres despeses d’explotació 11.414,82 47.294,54 
 
No s’ha realitzat cap operació de permuta de bens no monetaris i serveis. 
 
NOTA 11. Subvencions, donacions i llegats  
 
En data 18 de desembre de 2009 es va rebre una notificació de la Generalitat de Catalunya, departament de 
Treball, en la que es concedeix una subvenció per a finançar una inversió en actius fixos materials en 
projectes d’interès social per un import de 120.202,40 €. 
Els moviments han estat els següents: 
  

  Addicions Sanejament Altes per 
impost diferit 

Passiu per 
impost diferit 

Saldo any 
31/12/2009 

Subvenció capital 120.202,40  (17.994,94) (36.060,72) 2.526,14  68.672,88  
 Total 120.202,40  (17.994,94) (36.060,72) 2.526,14  68.672,88  

 
 
NOTA 12. Operacions amb parts vinculades 
 
Les societats considerades com parts vinculades són les següents 
 

PARTS VINCULADES Entitat dominant Altres empreses del Grup Altres parts vinculades 

  CORESSA X   

  IGUALSSOM  X  

  Ajuntament de Sant Boi de Llobregat   X 

  CLAUS   X 

 
Durant l’exercici, els membres del Consell d’Administració no han rebut cap tipus de remuneració. 
 

 18 



 

 
Detall d’operacions amb parts vinculades 
 

1. L’import que s’ha facturat amb les parts vinculades: 
a. amb l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha estat: 

Detall treballs     2008 2009 
Repartiment cartes domiciliades, repartiment del butlletí municipal "Viure Sant Boi"        4.550,81       39.848,91  
Neteja de l’equipament municipal Can Massallera                     -     109.924,13  
Total            4.550,81     149.773,04  

 
b. amb l’empresa CORESSA ha estat: 

Detall treballs     2008 2009 
Servei de manipulació i repartiment de cartes                     -           111,16  
Servei de neteges diverses                     -       37.909,00  
Total                     -       38.020,16  

 
 

2. Els saldos deutors amb les parts vinculades al tancament de l’exercici és el següent: 
a. amb l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat: 

Detall treballs     2008 2009 
Repartiment cartes domiciliades, repartiment del butlletí municipal "Viure Sant Boi" 5.278,94 15.906,20 
Neteja de l’equipament municipal Can Massallera                     -  12.751,20 
Total     5.278,94 28.657,40 

b. Respecte a CORESSA la quantitat pendent és de 37.909 euros. 
 

3. L’import dels serveis rebuts al tancament de l’exercici ha estat: 
a. amb l’empresa CORESSA : 

Detall treballs     2008 2009 
Serveis de neteges diverses                 -         1.161,56  
Treballs de millora i adequació de la nau on es troba la seu social d'Igualssom                 -       56.248,58  
Total                     -       57.410,14  

 
b. amb l’empresa CLAUS : 

Detall treballs     2008 2009 
Lloguer de la nau de la seu social d'Igualssom                 -       16.981,89  
Total                     -       16.981,89  

 
4. El saldo pendent de pagar dels serveis rebuts 

a. a CORESSA és: 

Detall treballs     2008 2009 
Serveis de neteges diverses                 -           346,32  
Treballs de millora i adequació de la nau on es troba la seu social d'Igualssom                 -       65.248,36  
Total                     -       65.594,68  

b. a 31 de desembre de 2009 no hi ha cap quantitat a pagar a CLAUS.  
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5. Altres 
Tanmateix en data 21 de desembre de 2009 l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha concedit una 
subvenció de 3.567,50 euros per a fer front a diferents despeses de tramitació i gestió. Al tancament de 
l’exercici aquesta quantitat esta pendent de cobrar. 
Durant l’exercici 2009 CORESSA a fet entrega a Igualssom d’un import de 68.016,33 euros en concepte 
de crèdits a retornar a curt termini. 
No existeixen bestretes ni crèdits entregats als membres d’alta direcció i membres de l’òrgan d’ 
administració. 
En data 4 de novembre de 2008 el Consell d’Administració de CORESSA va aprovar l’aval davant de 
Caja Madrid per la concertació d’un préstec de 90.000 euros a un termini de 5 anys. 

 
NOTA 13. Altra informació 
 
Els honoraris relatius als serveis d’auditoria dels comptes anuals a 31 de desembre de 2009 tenen un import 
de 1.670,53€ 
La distribució del número mig de treballadors per categories i sexes durant l’exercici 2009 ha estat de: 
 
Exercici 2009

SERVEIS GENERALS DE DISTRIBUCIÓ  SERVEIS GENERALS DE NETEJA 

CATEGORIA DONES HOMES TOTAL  CATEGORIA DONES HOMES TOTAL 

DIRECTORA            1                -               1     ENCARREGAT EDIFICIS            1                -               1    

CAP PRODUCCIÓ            1                -               1     JARDINER             -               2               2    

PSICÒLEG            1                -               1     NETEJADOR            5               6              11    

TREBALLADORA SOCIAL            1                -               1     POLIDOR             -               1               1    

ESPECIALISTA             -               4               4     TOTAL            6               9              15    

MONITOR             -               1               1                                                   

XOFER             -               2               2                                                   

PEÓ            4               6              10                                                   

TOTAL            8              13              21                                                   
 
Exercici 2008

Categories Dones Homes Total 
    
Directora 1 - 1 
Cap de producció 1 - 1 
Conductors - 2 2 
Peons 3 5 8 
Total 5 7 12 

 
La remuneració rebuda per personal directiu per l’any 2009 ha estat de 39.838,33 euros, i en l’any 2008 la 
remuneració rebuda ha estat de 6.315,83 euros. 
No hi han acords de negoci que no figurin en el balanç ni en altres punts de la memòria i que ajudin a 
determinar la posició financera de la societat. 
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No existeixen bestretes ni crèdits entregats als membres d’alta direcció i membres de l’òrgan d’administració 
ni de l’any 2008 ni de l’any 2009. 
Durant 2008 i 2009 els membres del Consell d’Administració no han rebut cap tipus de remuneració de la 
societat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sant Boi de Llobregat, a 25 de març de 2010 
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Informe de gestió 
 

Durant l’any 2009 tal i com estava previst en el pla d’empresa s’ha continuat desenvolupant  el CET 
IGUALSSOM. La finalitat del mateix és oferir llocs de treball estables a les persones amb discapacitat de Sant 
Boi i, preferentment a les persones afectades de trastorn mental sever, procedents del Taller Prelaboral de 
CORESSA. 
 
Tal i com s’anunciava en el informe de 2008, s’inicia una nova activitat a l’any 2009, a proposta municipal, 
d’adjudicació del servei de neteja d’un  equipament  municipal.  
 
L’activitat es va iniciar el dia 1 de març de 2009, en que IGUALSSOM, assumeix la neteja del equipament 
municipal de Can Massallera, casal del barri de Vinyets -Moli Vell i tasques de manteniment de zones 
enjardinades municipals. 
Es va subrogar la plantilla existent anteriorment a l’adjudicació del servei a IGUALSSOM, composada per 14 
persones amb discapacitat i una encarregada. L’activitat consisteix en la neteja diària de totes les instal·lacions 
de l’equipament i les zones enjardinades assignades.  
 
Activitat de distribució 
 
Els exemplars repartits per poblacions són el següents: 
 

− Sant Boi de Llobregat  
Butlletí Municipal “Viure Sant Boi” repartiment mensual ................................ 368.500 exemplars 
Ajuntament Informa ................................................................................................ 63.800 unitats 
PMI Casablanca ....................................................................................................... 4.600 unitats 
Lliurament carta Reis Sant Boi ............................................................................... 11.204 unitats 
“El Llobregat” publicació mensual .................................................................... 60.500 exemplars 
Fulletons “Establiments Miro” repartiment mensual .......................................... 1.040.000 unitats 
Federació PSC Baix Llobregat fullets dissabte roig ................................................ 32.000 unitats 
 

− Cornella de Llobregat  
Butlletí municipal “Cornella Informa” repartiment mensual.............................. 407.000 exemplars 
Ajuntament Cornella enganxat de cartells ................................................................ 5.178 unitats 
Ajuntament Cornella lliuraments a entitats .................................................................3.456 punts 
“El Llobregat” publicació mensual .................................................................... 16.500 exemplars 
Ajuntament Cornella cartes direccionades. ............................................................. 48.000 unitats 
Fulletons campanya “Jo compro a casa” ................................................................ 31.000 unitats 
Club Basquet Cornella  enganxat de cartells ............................................................ 5.000 unitats 
Esquerra Republicana Cornella .............................................................................. 60.000 unitats 
Jaten’s pizza (Telepizza) Cornellà ........................................................................ 462.500 unitats 
Marsimar Cornellà .................................................................................................. 25.000 unitats 
Associació familiars Alzehimer lliurament cartes ......................................................... 400 unitats 
Federació PSC Baix Llobregat dissabte roig .......................................................... 32.000 unitats 
Patronat Cultural Recreatiu lliurament cartes .............................................................. 576 unitats 
 

− Sant Andreu de la Barca 
“El Llobregat” publicació mensual ..................................................................... 28.600 exemplars 
 

− Sant Vicenç dels Horts“ 
“El Llobregat” publicació mensual .................................................................... 33.000 exemplars 
 

− L’Hospitalet de Llobregat 
“El Llobregat” publicació mensual ..................................................................... 16.500 exemplars 
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− Esplugues 
“El Llobregat” publicació mensual ..................................................................... 16.000 exemplars 
 

− Molins de Rei 
“El Llobregat” publicació mensual ..................................................................... 31.900 exemplars 

− Sant Just 
“El Llobregat” publicació mensual .................................................................... 16.500 exemplars 
   
Manipulats 
      

− Ajuntament Cornella manipulats correspondència ................................. 18.176 unitats   
− Ajuntament Sant Boi manipulats correspondència ................................. 11.204 unitats 
− Ascaso Factory manipulats cartes .......................................................... 12.582 unitats 
− Carioca:  Encapsat de rotulador............................................................... 31.252 unitats 
− Jou Cosmètics: Estotjat de pinzells, esponges ....................................... 28.889 unitats 

 
 
En l’àmbit econòmic cal comentar que s’ha obtingut un resultat positiu de 28.568,90€. Donat que la societat va 
arrancar les seves activitats al final de l’exercici 2008, aquest any s’han començat a assolir alguns objectius 
previstos, i per l’any 2010, es preveu una consolidació de la seva estructura, i per tant desenvolupar nous 
projectes.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sant Boi de Llobregat, a 25 de març de 2010 
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