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CLASE a.a 

Foment de Ciutat, SA 
Societat unipersonal 

Balan9os al 31 de desembre de 2017 i 2016 

(Expressat en Euros) 

ACTIU 

ACTIU NO CORRENT 

Immobilitzat intangible 
Patents, llicencies, marques i slrnilars 
Aplicacions inforrnatiques 

Immobilitzat material 
Instal.lacions tecniques 1 altres imrnobilitzat material 

Inversions immoblllaries 
Terrenys i construccions 

Actius per impost diferlt 

ACTIU CORRENT 

Existimcies 
Existencies comercials 

Deutors comercials 1 altres comptes a cobrar 
Clients per vendes i prestacions de serveis 
Clients empreses del grup i associades 
Deutors varis 
Actius per impost corrent 
Altres credits amb les Administraclons Públiques 

Inversions financeres a curt termini 
Altres actius financers 

Efectiu i altres actius líquids equivalents 
Tresoreria 

TOTALACTIU 

Notes 

6 

7 

8 

15 

10 

9 .2 
9 i 17 

9 
15.2 
15 

9 

2017 

726.890,96 

34.228,47 
166,97 

34.061,50 

163.353,24 
163.353,24 

520.022,16 
520.022,16 

9.287,09 

6.724.298,94 

269.122,42 
269.122,42 

6.171.683,48 
791,57 

6.144.282,59 
12.231,22 

177,33 
14.200,77 

153.705,02 
153.705,02 

129.788, 02 
129.788,02 

7.451.189,90 

ON2682317 

2016 

587.394,78 

981,12 
180,89 
800,23 

63.690,21 
63.690,21 

513.637,70 
513.637,70 

9.085,75 

6.769.104,11 

262.645,23 
262.645,23 

6.201.990,44 
979,40 

6.193.459,89 
5.745,00 
1.806,15 

149.635,82 
149.635,82 

154.832, 62 
154.832,62 

7.356.498,89 

Les Notes 1 a 20 descrites a la Memoria adjunta, formen part integrant del Balan~ al 31 de 
desembre de 2017. 
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Foment de Ciutat, SA 
Societat unipersonal 

Balan<;os al 31 de desembre de 2017 i 2016 

PATRIMONI NET I PASSIU 

PATRIMONI NET 

Fons propis 
Capital 
Capital escripturat 

Reserves 
Legal 
Altres reserves 

Resultats negatius exercicis anteriors 

Resultat de l'exercici 

PA55IU NO CORRENT 

Deutes a llarg termini 
Altres passius financers 

PA55IU CORRENT 

Deutes a curt termini 
Altres passius financers 

Creditors comercials i altres comptes a pagar 
Prove'ldors 
Prove'ldors, empreses del grup i associades 
Creditors varis 
Passius per impost corrent 
Altres deutes antl les Administracions Públiques 
Bestretes a clients 

Periodificacions a curt termini 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 

(Expressat en Euros) 

Notes 

11 

11 
11 

3 

13 

13 

13 
13 i 17 

13 
15 
15 
13 

4.16 

2017 

5.159.418,10 

5.159.418,10 
3.065.100,00 

3.065.100,00 

2.150.667,62 
351.298,73 

1. 799.368,89 

(58.181,88) 

1.832,36 

1.235,67 

1.235,67 
1.235,67 

2.290.536,13 

179.134,59 
179.134,59 

2.090.140,49 
266.027,72 

14.859,15 
1.653.266,61 

717,05 
155.195,06 

74,90 

21.261,05 

7.451.189,90 

2016 

5.157.585,74 

5.157.585,74 
3.065.100,00 

3.065.100,00 

2.138.420,40 
350.074,01 

1. 788.346,39 

(58.181,88) 

12.247,22 

1.235,67 

1.235,67 
1.235,67 

2.197.677,48 

217.737,04 
217.737,04 

1.427.959,93 
100.699,17 
78.477,68 

1. 087.480, 16 

161.228,02 
74,90 

551.980,51 

7.356.498,89 

Les Notes 1 a 20 descrites a la Memoria adjunta, formen part integrant del Batane; al 31 de 
desembre de 2017. 
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CLASE 8.8 

Foment de Ciutat, SA 
Societat unipersonal 

ON2682318 

Comptes de perdues i guanys al 31 de desembre de 2017 i 2016 

(Expressat en Euros) 

COMPTE DE PERDUES I GUANYS 

OPERACIONS CONTINUADES 

Import net de la xifra de negocis 
Prestacions de serveis 

Aprovisionaments 
Deteriorament de mercaderies , materies primeres i altres apruvisionaments 

Altres ingressos d'explotació 
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 
Subvencions d'explotació incorporades al resu ltat de l'exercic l 

Despeses de personal 
Sous, salaris i assimilats 
Carregues socials 

Altres despeses d'explotació 
Serveis exteriors 
Tributs 
Perdues, deteriorament i va riació de pruvisions per operacions comercials 

Amortització de l'immobilitzat 

Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 
Deteriorament i perdues 

RESUL TAT D'EXPLOTACIÓ 

Ingressos financers 
De valors negociables i altres instruments financers 

RESULTATFINANCER 

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 
Impostos sobre beneficis 
RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 

RESULTAT DE L'EXERCICI 

Notes 

16.1 

10 

16.2 
12 i 16.3 

16.4 

9.2.1 

6/7 i 8 

16.5 

16.6 

15 

3 

2017 2016 

185.501,18 1.410.705,05 
185.501,18 1.410. 705,05 

6.477,19 4.816,59 
6.477,19 4.816,59 

5.745.259,06 3.222. 713,14 
27.894,31 33.837,17 

5.717.364,75 3.188.875,97 

(2.308.755,56) (1.963.295,93) 
(l. 793. 088,42) (l. 533.784, 18) 

{515.667,14) (429.511,75) 

(3.612.646,48) (2.648.988,65) 
(3.598.030,81) (2.638.007,21) 

(12.384,13) (14.930,10) 
(2.231,54) 3.948,66 

(24.062,67) (17.051,31) 

10.575,36 6.243,49 
10.575,36 6.243,49 

2.348,08 15.142,38 

(0,01) 344,80 
{0,01) 344,80 

(0,01) 344,80 

2.348,07 15.487,18 
(515,71) (3.239,96) 
1.832,36 12.247,22 

1.832,36 12.247,22 

Les Notes 1 a 20 descrites a la Memoria adjunta, formen part integrant del Compte de Perdues i Guanys 
al 31 de desembre de 2017. 
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Foment de Ciutat, SA 
Societat unipersonal 

Estats de canvis en el patrimoni net corresponents als exercicis anuals 
finalitzats el 31 de desembre de 2017 i 2016 

(Expressat en Euros) 

A) ESTATS D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS 

Notes 2017 

Resultat del compte de perdues i guanys 1.832,36 

INGRESSOS I DESPESES IMPUTADES DIRECTAMENT AL PATRIMONI NET 

TRANSFERENCIES AL COMPTE DE PERDUES I GUANYS 

TOTAL D'INGRESSOS 1 DESPESES RECONEGUTS 1.832,36 

2016 

12.247,22 

12.247,22 

Les Notes 1 a 20 descrites a la Memoria adjunta, formen part integrant de 1' Estat d' ingressos i 
despeses al 31 de desembre de 2017. 
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Foment de Ciutat, SA 
Societat unipersonal 

Estats de canvis en el patrimoni net corresponents als exercicis anuals 
finalitzats el31 de desembre de 2017 i 2016 

(Expressat en Euros) 

B) ESTATS TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 

SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2016 

Total ingressos 1 despeses reconegudes 

Altres operacions amb socis o propletans 

Variac1ó del patnrroni net 

SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2016 

SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2016 

Tota l 1ngressos 1 despeses reconegudes 

Altres operacions amb socls o propletaris 

Vanac1ó del patrirronl net 

SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2017 

Reserves i 
Capital Escrlpturat resultats negatius 

exercicis anterlors 

3.065.100,00 2.072.264,42 

7.974,10 

Resultat de l'exercici TOTAL 

7.974,10 5.145.338,52 

12.247,22 12 .247,22 

(7.974,10) 

3.065.100,00 2.080.238,52 12.247,22 5.157.585,74 

Reserves 1 
Capital Escripturat resultats negatius 

exercicls anterlors 

3.065.100,00 2.080.238,52 

12.247,22 

Resultat de l'exercici TOTAL 

12.247,22 5.157.585,74 

1.832,36 1.832,36 

(12.247,22) 

3.065.100,()Q 2.092.485,74 1.832,36 5.159.418,10 
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Foment de Ciutat, SA 
Societat unipersonal 

Estats de fluxos d'efectiu corresponent als exercicis anuals 
finalitzats el 31 de desembre de 2017 i 2016 

(Expressat en Euros) 

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ 
Resultat de l'exercici abans d'impostos 
Ajustament del resultat 
AITOrtització de l'irTVTObilitzat ( +) 
Correccions valoratives per deteriorament ( +/-) 
Variació de provisions (+/-) 
Ingressos financers (-) 
Impost de societats ( +) 
Canvis en el capital corrent 
Deutors i altres COf11Jtes pera cobrar ( +/-) 
Altres actius corrents ( +/-) 
Creditors i altres comptes pera pagar ( +/-) 
Altres passius corrents ( +/-) 
Altres flux os d'efectiu de les activitats d'explotació 
Cobrament d'interessos ( +) 
Cobrament (pagament ) per impost sobre beneficis ( +/-) 
Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació 

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ 
Pagaments per inversions (-) 
lmiTObilitzat intangible 
imiTObilitzat material 
Cobraments per deslnverslons ( +) 
Inversions imiTObiliaries 
Fluxos d'efectiu de les actlvitats d'inversió 

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINAN<;AMENT 

Notes 

6/7 i 8 
8 i 10 

16.6 

7 

8 

Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni 11 
Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer 
Pagaments per dividends i remuneracions d'altres instruments de patrimoni 
Fluxos d'efectiu de les activitats de financ;ament 
EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI 
AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS 

Efectiu o equivalents a l'inici de l'exercici 
Efectiu o equivalents al final de l'exercici 

2017 

2.348,07 
6.293,07 
24.062,67 

(17.052,55) 

(717,05) 
118.919,08 

30 .129,63 
(4.069,20) 

662.180,56 
(569.321,91) 

177,33 

177,33 
127.737,55 

( 152.782, 15) 
(34.061,50) 

(118.720,65) 

(152.782,15) 

(25.044,60) 

154.832,62 
129.788,02 

2016 

15.487,18 
(84.276,63) 

17.051,31 
(10.323,57) 
(91.424,33) 

(344,80) 
764,76 

(428.640,37) 
(l. 508. 986,43) 

1.312.030,17 
(585.025,46) 

353.341,35 
(1.284,02) 

344,80 
(1.628,82) 

( 498.713,84) 

146.996,44 

(32.951,77) 

179.948,21 
146.996,44 

(351.717,40) 

506.550,02 
154.832,62 

Les Notes 1 a 20 descrites a la Memoria, formen part integrant de 1' Estat de fluxos d'efectiu al 31 de 
desembre de 2017. 
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CLASE 8.3 

Foment de Ciutat, SA 
Societat unipersonal 

Memoria deis comptes anuals de I'exercici 2017 
(Expressada en Euros) 

1. ACTIVITAT DE L'EMPRESA 

ON2682320 

1.1 Foment de Ciutat V ella, S.A., (en endavant, la Societat) es va constituir per acord del 
Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona de data 19 de febrer de 1999, i mitjan<;ant 
escriptura pública autoritzada el dia 28 d'octubre de 1999, com a Societat Anónima amb 
capital íntegrament públic (Ajuntament de Barcelona). 

El domicili social esta establert al carrer Pintor Fortuny 17-19 baixos de Barcelona. 

1.2 Els estatuts inicials de la Societat van ésser aprovats per acord del Consell Plenari de 
I'Ajuntament de Barcelona de 19 de febrer de 1999. 

El Consell Plenari de I'Ajuntament de Barcelona, en sessió del dia 23 de febrer de 2000 
va acordar la transformació de la Societat en empresa d'economia mixta, amb una 
participació final del 51% de l'Ajuntament de Barcelona en el capital social i del 49% 
d'altres institucions i capital privat. Aquesta segona etapa de transformació va finalitzar 
el 25 d'abril de 2001, un cop inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona l'escriptura d' 
ampliació de capital esmentada, en el tom 33.514, foli 35, fulla B 201699, inscripció 6a. 

La Junta General de Foment de Ciutat Vella, S.A. celebrada en data 30 de juny de 2004 
va aprovar la modificació estatutaria en relació a la titularitat, transmissió i valoració de 
les accions de tal manera que les accions de la Classe A es poguessin transmetre a favor 
d'entitats de dret públic o privat íntegrament participades per les Administracions 
Públiques (garantint-ne en tot cas, per tant, la titularitat pública de les mateixes) així 
com l'autorització a l'Ajuntament de Barcelona a la transmissió efectiva de les accions de 
la Classe A de les que n'era el titular com a aportació no dineraria de les accions que 
aquest subscriguí a l'ampliació de capital de Barcelona d'Infraestructures Municipals, 
S.A., empresa participada al 100% pel mateix Ajuntament de Barcelona. El Consell 
Plenari de I'Ajuntament de Barcelona, en sessió del dia 21 de juliol de 2004 va acordar 
l'aportació de les accions representatives de la participació directa de l'Ajuntament en la 
Societat a favor de Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. 

Durant el període comprés entre el 2010 i 2013 la Junta General d'Accionistes va ~provar" 
red u ir la totalitat de la part privada del capital social mitjan<;ant l'amortització ~9é1",~t"- c.~~, 
accions de la classe B, corresponents al socis privats, aquesta operació es va ~é'~ ifz~:t~nJ c.;-::~:~ 
quatre anualitats segons el que establia l'article 38.2 deis estatuts socials(¡.~lgen~~?®,~f f.)\ 
aquell període. ('1; 'l.\ :¿;_'ijf --' 0 \í. 

C) ~ r~ w rn ; ~ 
t~l ~ ROAC t·J1~ 1 P SO(IN) ~~· 0 · r 

Amb data 10 de mar<; de 2014 la Junta General d'Accionistes va aprovar la rt~'gys_ció"'aé'l1 ~· J? :;,~J¡ 
capital social de !'empresa per import de 540.900 Euros, restant aquest\lxjfré;lt en ,t/ t ,/ 
3.065.100 Euros, ambla finalitat de retornar les aportacions de la Diputació de\l~fa,t~élc;>1!J,e/J~\'~~:/ 
exclusivament, amortitzant, en conseqüencia, les 9.000 accions compreses 'entre .el /-:;.:/ 
número 51.001 i el número 60.000. L'acord mencionat va ser elevat a públic en a'i:fta~·2:;;;" 
d'abril de 2014 pel Notari Sr. Amador López Baliña, sota el numero 901 del seu protocol, 
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Foment de Ciutat, SA 
Societat unipersonal 

Memoria deis comptes anuals de l'exercici 2017 
(Expressada en Euros) 

i va ser inscrit al Registre Mercantil de Barcelona en el volum 42838, foli 49, full 
B201699, inscripció 68a. 

En sessió de 25 de juliol de 2014, en virtut de l'acord adoptat pel Consell Plenari de 
I'Ajuntament de Barcelona, Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA va distribuir 
prima d'emissió a favor del seu accionista únic, I'Ajuntament de Barcelona, mitjanc;ant el 
lliurament per part de Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA de les accions de 
foment de Ciutat Vella, SA, (51.000 accions, números 1 a 51.000, ambdós inclosos) per 
import de 5.143.612,42 euros, que es correspon al valor teoric-comptable del patrimoni 
de la Societat en el moment de la transmissió. 

En la mateixa sessió del día 25 de juliol de 2014 el Consell Plenari de I'Ajuntament de 
Barcelona va acordar aprovar definitivament la memoria justificativa del canvi de forma 
de gestió de l'entitat municipal que opera al districte de Ciutat Vella i, en conseqüencia, 
va aprovar definitivament la modificació deis estatuts de Foment de Ciutat Vella, SA, la 
reestructuració de les seves funcions i el canvi de la seva denominació social que passara 
a ser Foment de Ciutat, SA. Aquest acord es va elevar a públic en data 26 de novembre 
de 2014 i es va inscriure al Registre Mercantil en data 1 de desembre de 2014. 

Actualment el capital social de la Societat esta format per 51000 accions de valor 
nominal total 3.065.100 euros propietat de I'Ajuntament de Barcelona. 

La Societat es regeix pels seus Estatuts i, en tot cas, pel que disposen les Lleis de Regim 
Local i Especial de Barcelona i els seus Reglaments, així com pels preceptes de la Llei de 
Societats de Capital i altres disposicions aplicables. 

1.3 Constitueix l'objecte de la Societat la realització del conjunt d'activitats i serveis 
que s'enumeren a continuació, d'acord amb les directrius i objectius de I'Ajuntament de 
Barcelona, i que Ji siguin encomanades, directa o indirectament per administracions 
públiques principalment en l'ambit territorial del Districte de Ciutat Vella. No obstant 
aixó, la Societat podra estendre el seu ambit territorial a tata la ciutat de Barcelona quan 
així ho autoritzi expressament la Comissió de Govern de I'Ajuntament de Barcelona i les 
actuacions s'ajustin al seu objecte social. 

a) La promoció i coordinació de les actuacions de les administracions públiques i 
entitats privades per al desenvolupament social, cultural i económic del Districte de 
Ciutat Vella. 

b) L'impuls i foment del creixement de l'activitat económica mitjanc;ant la reordenació i 
potenciació de les activitats comercials i productives i el desenvolupament d'una imatge 
distintiva de la zona comercial de Ciutat Vella. 

e) La promoció i realització d'activitats encaminades a la potenciació de Ciutat Vella 
com a zona cultural, turística i de lleure. 
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CLASE a.a TRES CENTIMOS 
DE EURO 

Foment de Ciutat, SA 
Societat unipersonal 

Memoria deis comptes anuals de l'exercici 2017 
(Expressada en Euros) 

ON2682321 

d) El disseny i desenvolupament de plans i programes de foment de l'activitat 
residencial a Ciutat Vella, mitjanc;ant la rehabilitació del pare residencial públic i privat, 
utilitzant els instruments contemplats en la normativa sobre habitatge, adequant les 
característiques deis habitatges a esti:mdards mínims d'habitabilitat. 

e) L'administració, execució d'obres de manteniment, enderroc, conservació o 
rehabilitació del pare d'habitatges de propietat municipal a Ciutat Vella sobre el qual 
I'Ajuntament li hagi encarregat la gestió. Sobre aquestes finques també podra constituir, 
transmetre, modificar i extingir tata classe de drets, així com formalitzar agrupacions, 
segregacions i divisions horitzontals. 

f) La redefinició de l'espai públic i transformació urbana de Ciutat Vella, encaminada a 
la millora de la qualitat de vida deis ve"ins i ve"ines en un marc sostenible i de solidaritat 
urbana. 

g) La redacció i elaboració d'instruments previstos en la normativa urbanística, 
d'habitatge i mediambiental. 

h) L'assistencia als equips de resiliencia urbana de la ciutat. 

i) La planificació, disseny, implementació i avaluació de projectes estrategics en 
l'ambit de l'objecte social de la Societat. 

j) L'establiment de convenis amb tata classe de persones i entitats estimulant la 
participació o col·laboració d'aquestes en les activitats de la Societat. Participar, 
conforme a dret, amb tot tipus d'entitats relacionades amb el seu objecte social. 

k) La recepció i realització d'encarrecs d'estudis relacionats amb les activitats 
anteriors. 

1) Activitats vinculades amb les relacions i cooperació internacionals en materies 
propies de l'activitat de la Societat. 

m) Qualsevol activitat concreta que dins l'ambit d'actuació de la societat des_cr-i,f~~7:~1?.. 
apartats anteriors li sigui encarregada per la Comissió de Govern de I'Aj.w'fita"tu ellt-).d~). 

1 ') )../f .._ ----~ 
Barcelona. r ¿y -~)~~&. '"":\.\ 

t 1!;? ( •. ,;•( Yl~:: .;¿' \\ 
'i íf ~~'"-"~¡'~ - •¡ 

1.4 L~ durada de la ~~cietat ~'estableix p~r- temps indefinit. La Junta Gew~rat goqyafo:rP1 ~1 \l 
compllment deis requ1s1ts previstos a la lle1 1 als presents estatuts, acord~r'fei;l,_ QUéÜSevo!_; ~; ·J 
temps la seva dissolució i liquidació, com també la fusió amb altres o l'esci~sió{en altra rY ;T!·/ 
al tres societats, amb objecte identic, analeg o semblant. '-\ \ {r~"' . ,~!i:! -;::f}; 

. .. o, -u¡T:"<:(; "\' :,? 
\.:_, ·~ '/./ 

1.5 Les xifres contingudes en tots els estats comptables que formen part del~cp~rfiBtés" 
anuals estan expressades en euros amb decimals, que és la moneda de presentació i 
funcional de la Societat. 
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Foment de Ciutat, SA 
Societat unipersonal 

Memoria deis comptes anuals de l'exercici 2017 
(Expressada en Euros) 

2. BASES DE PRESENTACIÓ 

2.1 Imatqe fidel 

Els comptes anuals adjunts s'han preparat a partir deis registres comptables de la 
Societat i es presenten d'acord amb la legislació mercantil vigent i amb les normes 
establertes al Pla General de Comptabilitat aprovat mitjanc;ant el Reial Decret 1514/2007, 
considerant les modificacions incorporades pel Reial Decret 1159/2010 i el Reial Decret 
602/2016, de 17 de setembre, amb objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de 
la situació financera i deis resultats de la Societat, així com la veracitat deis fluxos 
d'efectiu incorporats en l'estat de fluxos d'efectiu. 

Aquests comptes anuals, formulats pels Administradors de la Societat, es sotmetran a 
l'aprovació de la Junta General Ordinaria d'Accionistes i s'estima que seran aprovats 
sense cap modificació. 

No existeix cap principi comptable o criteri de valoració que, tenint un efecte significatiu 
als comptes anuals, s'hagi deixat d'aplicar. 

2.2 Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa 

Les principals estimacions i judicis considerats en els comptes anuals són les següents: 

• Vides útils deis elements d'immobilitzat material i actius intangibles (veure Notes 
4.1, 4.2 i 4.3). 

• Impost sobre beneficis (veure Notes 4.10 i 15). 

• Valor raonable deis instruments financers (veure Notes 4.6 i 4.9). 

• Valoració de les existemcies i de les inversions immobiliaries (veure Nota 4.3 i 4.7). 

La preparació deis comptes anuals requereix la realització per part de la Societat de 
determinades estimacions comptables i la consideració de determinats elements de 
judici. Aquests són avaluats contínuament i es basen en !'experiencia histórica i altres 
factors, incloses les expectatives de successos futurs, que s'han considerat raonables. 

Si bé les estimacions considerades s'han realitzat sobre la millar informació disponible a 
la data de formulació deis presents comptes anuals, qualsevol modificació en el futur 
d'aquestes estimacions s'aplicaria de forma prospectiva des d'aquell moment, 
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reconeixent l'efecte del canvi en l'estimació realitzada en el compte de perdues i guanys 
de l'exercici en qüestió. 

2.3 Comparabilitat de la informació 

D'acord amb la legislació mercantil, els administradors presenten, a efectes comparatius, 
amb cadascuna de les partides del balan<;, compte de perdues i guanys, estat de canvis 
en el patrimoni net, estat de fluxos d'efectiu i la informació quantitativa requerida en la 
memoria, a més de les xifres de l'exercici 2017, les corresponents a l'exercici anterior. 

3. PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS 

3.1 La proposta de distribució de resultats de l'exercici 2017 formulada pels 
Administradors de la Societat i que sera presentada als accionistes per a la seva 
aprovació és la següent: 

Base de repartiment 
Perdues i guanys 

Aplicació 
Reserva legal 
Reserves voluntaries 

Import 2017 

1.832,36 
1.832,36 

183,24 
1.649,12 

3.2 No existeixen limitacions estatutaries pera la distribució de dividends. 

4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 

. -=·}' ~ 
Les principals normes de registre i valoració utilitzades per la Societat en 6elab~~~é:ició ::\ 
deis presents comptes anuals han estat les següents: . jJ '<)~ ~· 1 

4.1 

a) 

Immobilitzat intangible 

Patents i marques 

1 { lLI '--¡¡,,," ':jf , 
U ~ /<. ci r f 1' • L. -A'[ ' 1 ,.,.,~,.. ' 

\

\ u . ~ h,Ji ·,.~- )tJ,_ rr,~ 

\ (~ ~ l•' !\C~LQ!·~A L ~;! 
- ,_ '1 1 

\

.9 "y· ./ 1~ i 
\~) <:~} ~~_/ é>- 1 
\/~ -11/1),.,....,~;, $ /¡ " '<) ,. ·v;-J ~ '// 

Les patents i marques tenen una vida útil definida i es registren pel seu c~·st m; ny( 
l'amortització acumulada i correccions per deteriorament del valor reconegudes. 

11 



Foment de Ciutat, SA 
Societat unipersonal 

Memoria deis comptes anuals de l'exercici 2017 
(Expressada en Euros) 

L' amortització es calcula pel metode lineal durant la seva vida útil estimada en 10 
anys. 

b) Aplicacions informatiques 

Es refereix principalment als imports satisfets per l'accés a la propietat o pel dret a 
l'ús de programes informatics, únicament en els casos que es preveu que la seva 
utilització abastara diversos exercicis. 

Les aplicacions informatiques figuren valorades al seu cost d'adquisició i 
s'amortitzen en funció de la seva vida útil que és de 4 anys. Les despeses de 
manteniment d'aquestes aplicacions informatiques es carreguen al compte de 
perdues i guanys de l'exercici que es produeixen. 

4.2 Immobilitzat material 

L' immobilitzat material es comptabilitza pel seu cost d'adquisició menys 
l'amortització i 1' import acumulat de qualsevol eventual perdua de valor. 

Les despeses directament imputables als elements de d'immobilitzat material, són 
incorporades al cost d'adquisició fins a la seva entrada en funcionament. 

Les despeses financeres directament atribu"ibles a l'adquisició o construcció 
d'elements de d'immobilitzat que necessitin un període de temps superior a un any 
per a estar en condicions d'ús s'incorporen al seu cost fins que es traben en 
condicions de funcionament. 

Els costos d'ampliació, modernització o millora deis béns de 1' immobilitzat material 
s'incorporen a l'actiu com majar valor del bé exclusivament quan suposen un 
augment de la seva capacitat, productivitat o allargament de la seva vida útil, i 
sempre que sigui possible coneixer o estimar el valor comptable deis elements que 
resulten donats de baixa de 1' inventari per haver estat substitu'its. 

Els costos de reparacions importants s'activen i s'amortitzen durant la vida útil 
estimada deis mateixos, mentre que les despeses de manteniment recurrents es 
carreguen en el compte de perdues i guanys durant l'exercici que incorre en ells. 

L'amortització de l'immobilitzat material, amb excepció deis terrenys que no 
s'amortitzen, es calcula sistematicament pel metode lineal en funció de la seva vida 
útil estimada, atenent a la depreciació efectivament soferta pel seu funcionament, 
ús i gaudi. Les vides útils estimades són: 
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Anys de vida útil estimada 

Instal·lacions tecniques 4 
Mobiliari 10 
Equips pera processos d'informació 4 
Altre immobilitzat material 4 

Les perdues i guanys perla venda d'immobilitzat material es calculen comparant els 
ingressos obtinguts perla venda amb el valor comptable i es registren en el compte 
de perdues i guanys. 

Per a la realització de la seva activitat la Societat utilitzat actius no generadors de 
fluxos d'efectiu. Tal i com es descriu a I'Ordre EHA/733/2010 de 25 de marc;, perla 
qual s'aproven aspectes comptables d'empreses públiques que operen en 
determinades circumst~mcies, els actius no generadors de fluxos d'efectiu són 
aquells que s'utilitzen no amb l'objecte d'obtenir un benefici o rendiment economic, 
sinó per l'obtenció de fluxos economics socials que benefici"in a la col·lectivitat per 
mitja del potencial servei o utilitat pública, a canvi d'un preu fixat directa o 
indirectament per I'Administració Pública com a conseqüencia del caracter 
estrategic o d'utilitat pública de l'activitat que desenvolupa. 

Al tancament de l'exercici, la Societat avalua el deteriorament de valor deis 
diferents tipus d'actius no generadors de fluxos d'efectiu, estimant el valor 
recuperable d'aquests actius, que és el majar entre el seu valor raonable i el seu 
valor en ús, entenent com a valor en ús el cost de reposició depreciat. Si el valor 
recuperable és inferior al valor net comptable es dota la corresponent provisió per 
deteriorament de valor amb carrec al compte de perdues i guanys. 

La Societat ha agrupat tots els seus actius no generadors de fluxos d'efectiu en una 
única unitat d'explotació. ~ ~ 

/ ,.'J...¡ ~.~ '7 

Inversions immobiliaries <'.? ~ )_fj~~~!~} ,~~¿\ 
F/l u,9· / ~J<~~~Í ·;, \ 
~· < ;( ;.!!;;r {. \ . 

Les inversions immobiliaries comprenen terrenys i locals en propi_etat qtJé?es ,-¡J ·~ ' 
mantenen per a la obtenció de rendes a l~arg termini i no estan q6,u Jtat~.~pe~~~la[ Q ,1; 
Societat. Els elements in el osos en aquest ep1graf es presenten valorats, -,p.eJ se u cost~ -~' ¡j 
d'adquisició menys l'amortització acumulada i l'import acumulat dé 'qualsevpF' fjj 
perdua de valor. ~ _.:J-'lúDrrot.l·<¡._:~// 

''-'--- /~/ "'--- .-:;.,., 
L'amortització de les inversions immobiliaries, amb excepció deis terrenys qiTe"'ho 
s'amortitzen, es calcula sistematicament pel metode lineal en funció de la seva vida 
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útil estimada, atenent a la depreciació efectivament soferta pel seu funcionament i 
ús. La vida útil estimada és de 50 anys. 

4.4 Immobilitzat oer compte de 1' Ajuntament de Barcelona i entitats del Grup 

Amb data 30 de gener de 2012, 1' Ajuntament de Barcelona va aprovar, mitjanc;ant 
decret d'alcaldia, el procediment aplicable a les inversions a dur a terme per les 
empreses i organismes públics i privats per encarrec d'aquest. 

Segons aquest procediment, quan els esmentats empreses i organismes disposin de 
les certificacions, factures o justificacions de l'obra feta, les lliuraran a 1' Ajuntament 
o a l'entitat corresponent mitjanc;ant una relació, a fi i efecte de la seva incorporació 
a 1' inventari municipal. Aquests lliuraments d'actius es formalitzen mitjanc;ant les 
corresponents factures a drrrec de 1' Ajuntament i entitats del grup. 

D' acord amb la normativa aplicable, la Societat registra comptablement aquestes 
transaccions utilitzant comptes de balanc; sense afectar al compte de perdues i 
guanys (veure Nota 17). 

4.5 Arrendaments 

Els arrendaments en els quals !'arrendador conserva una part important deis riscos 
i beneficis derivats de la titularitat es classifiquen com arrendaments operatius. Els 
pagaments en concepte d'arrendament operatiu (nets de qualsevol incentiu rebut 
de !'arrendador) es carreguen en el compte de perdues i guanys de l'exercici que es 
reporten sobre una base lineal durant el període d'arrendament. 

4.6 Actius financers 

La Societat fixa la categoria deis seus actius financers en el moment del seu 
reconeixement inicial i revisa la mateixa a cada data de tancament, en base a les 
decisions adoptades per la Direcció. Aquesta classificació depen de la finalitat pel 
qual aquestes inversions han estat adquirides. 

De forma general, en el balanc; adjunt es classifiquen com corrents els actius 
financers amb venciment igual o inferior a l'any, i com no corrents si el seu 
venciment supera aquest període. 

La Societat registra la baixa d' un actiu financer quan s' ha extingit o s' han cedit 
els drets contractuals sobre els fluxos d' efectiu de l'actiu financer, sent necessari 
que s' hagin transferit de forma substancial els riscs i beneficis inherents a la seva 
propietat, que en el cas concret de comptes a cobrar s' entén que aquest fet es 
produeix en general si s' han transmes els riscos d' insolvencia i de mora. 
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Els actius financers de la Societat es classifiquen íntegrament en la categoría de 
préstecs i partides a cobrar, els quals son actius financers no derivats amb 
cobraments fixes o determinables que no cotitzen en un mercat actiu i es valoren 
pel valor nominal del seu deute, que és similar al seu valor raonable en el moment 
inicial. Aquest valor és minorat, en el seu cas, per la corresponent provisió d' 
insolvencies (perdua per deteriorament de 1' actiu), quan existeix evidencia 
objectiva que no es cobrara la totalitat de 1' import adeudat, amb efecte al compte 
de perdues i guanys de l'exercici. 

Els instruments financers que la Societat té són els següents: 

- Partides a cobrar 

Les partides a cobrar són actius financers no derivats amb cobraments fixos o 
determinables que no cotitzen en un mercat actiu. S'inclouen en actius corrents, 
excepte per a venciments superiors a 12 mesas des de la data del balanc; que es 
classifiquen com actius no corrents. 

Aquest epígraf corres pon principalment a: 

- Diposits i fiances realitzats d'acord amb la legislació vigent registrats pel seu valor 
nominal. 

- Comptes a cobrar per operacions comercials, les quals es valoren pel valor 
nominal del seu deute, que és similar al seu valor raonable en el moment inicial. 
Aquest valor és minorat, si escau, per la corresponent provisió d'insolvencies 
(perdua per deterioració de l'actiu), quan existeix evidencia objectiva que no es 
cobrara la totalitat de 1' import degut, amb efecte en el compte de perdues i guanys 
de l'exercici. 

- Comptes a cobrar per operacions no comercials, corresponents basicamenJ~., 
saldos amb personal, etc. ,. .... ;%\S o0\ 

¡: ~" é~~ ~o": 
- Diposits a curt termini corresponents als pagaments d'actuacions d'~*.~}o P,f~~io~t '%~:\ 
que no poden fer-se efectius directament als titulars deis béns a f,~dats ~.:C P.'e'r¿~t r¿' \\ 
diverses qüestions, que van des de la disconformitat a la falta \d~ ;títol "''d é ul ?r1 ~f 
propietat), es dipositen en la Tresoreria Municipal del Ajuntament de B~r~~-lóri~ce~~t g <;: i; 
compliment de l'article 50 de la Llei d' Expropiació forc;osa i l'article 76b-~~;, la Llei J ):/ 
que regula el Regim especial del Municipi de Barcelona. Els imports e~i'gibles per ,sf' .f / 
aquestes operacions es registren dintre de l'epígraf "Creditors varis" d~F-)>"'~siu~ ->0~ 
corrent del balanc; de situació pel mateix import, donat que en qualsevol morneñt,..,....J-..t 
i previa consignació d'un aval bancari, el tercer afectat per l'actuació pot sol·licTt'ar 
el cobrament de 1' import dipositat. 
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Al tancament de l'exercici, s'efectuen les correccions valoratives necessaries per 
deterioració de valor si existeix evidencia objectiva que no es cobraran tots els 
imports que es deuen. 

4. 7 Existencies 

Les existencies es valoren al seu cost d'adquisició/producció o al seu valor net 
realitzable, el menor deis dos. Quan el valor net realitzable de les existencies sigui 
inferior al seu cost, s'efectuaran les oportunes correccions valoratives, reconeixent
les com a una despesa en el compte de perdues i guanys. Si les circumstancies que 
causen la correcció de valor deixen d'existir, 1' import de la correcció és objecte de 
reversió i es reconeix com a ingrés en el compte de perdues i guanys. 

En les existencies que necessiten un període de temps superior a l'any per estar en 
condicions de ser venudes, s'inclouen en el cost les despeses financeres en els 
mateixos termes previstos pera 1' immobilitzat (Nota 4.2) 

Les existencies corresponen als costos d'adquisició deis locals comercials deis quals 
s'ha de gestionar la seva transmissió dintre del curs ordinari de les operacions de la 
Societat. 

4.8 Fans Propis 

El capital social esta representat per accions ordinaries. 

Els costos d'emissió de noves accions o opcions es presenten directament contra el 
patrimoni net, com menors reserves. 

4. 9 Passius financers 

S'inclouen sota aquesta categoria les següents tipologies de passius per naturalesa: 

- Bestretes rebudes. 

- Debits per operacions comercials corresponents als saldos de creditors 
per prestació de serveis. 

- Partides a pagar per operacions no comercials. S' inclouen, entre altres, 
prove"idors d' immobilitzat, personal, etc. 

- Fiances rebudes tant a curt com a llarg termini. Aquestes figuren 
registrats en 1' epígraf d' "Aitres passius financers". 
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La Societat fixa la categoria deis seus passius financers en el moment del seu 
reconeixement inicial i revisa la mateixa a cada data de tancament, en base a les 
decisions adoptades per la Direcció. Aquesta classificació depen de la finalitat pels 
quals aquests passius han estat formalitzats. 

De forma general, en el balanc; adjunt es classifiquen com a corrents els passius 
financers amb venciment igual o inferior a 1' any, i com a no corrents si el 
venciment supera aquest període. 

La baixa d' un passiu financer es reconeixera quan 1' obligació que genera s' hagi 
extingit. 

El deute financer es reconeix inicialment per 1' import del valor raonable, registrant
se també les despeses necessaries per a la seva obtenció. En períodes posteriors, la 
diferencia entre els fons obtinguts (nets de les despeses necessaries per a la seva 
obtenció) i el valor de reemborsament, en el cas que l'hagués i fos significatiu, es 
reconeix en el compte de perdues i guanys durant la vida del deute d'acord amb el 
tipus d'interes efectiu. 

Els debits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no 
tenen un tipus d'interes contractual es valoren, tant en el moment inicial com 
posteriorment, pel seu valor nominal quan l'efecte de no actualitzar els fluxos 
d'efectiu no és significatiu. 

En el cas de produir-se re-negociació de deutes existents, es considera que no 
existeixen modificacions substancials del passiu financer quan el prestador del nou 
préstec és el mateix que el que va atorgar el préstec inicial i el valor actual deis 
fluxos d'efectiu, incloent les comissions netes, no difereix en més d'un 10% del 
valor actual deis fluxos d'efectiu pendents de pagar del passiu original calculat sota 
aquest mateix metode. 

4.10 Impost sobre Beneficis ¿~~ .. ~ 
..._:/ qJ~í <> D¡:- "'·· h/ ~' . ..., -~ 

La despesa (ingrés) per impost sobre beneficis és 1' import que, IR'ªf :fg~t S~: 
concepte, es merita en l'exercici i que compren tant la despesa (ingrés)'~'Per ~WRO~! ~~ -a 

corrent com per impost diferit. /(' ú5 . 'I!J~~;."'~Jf ..J ~ •1\ :J u :;; .. /~.. . (/) íTl ·1 
Tant la despesa (ingrés) per impost corrent com diferit es registra en 'el~~;~~t:é~ra0~' :J s;)J 
perdues i guanys tenint en compte l'aplicació deis beneficis fisókts,~;;Cindicats:-~;:f't:-,/ 
anteriorment. No obstant aixo, es reconeix en el patrimoni net l'efedttif;P.9,~1J &"~~:l/ 
relacionat amb partides que es registren directament en el patrimoni net. '-~:-~~;------:- --;;::::::7 

...... ,..a. .. rw-
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Els actius i passius per impost corrent es valoraran per les quantitats que s'espera 
pagar o recuperar de les autoritats fiscals, d'acord amb la normativa vigent o 
aprovada i pendent de publicació en la data de tancament de l'exercici. 

Els impostas diferits es calculen, d'acord amb el metode del passiu, sobre les 
diferencies temporals que sorgeixen entre les bases fiscals deis actius i passius i els 
seus valors en !libres. No obstant aixo, si els impostas diferits sorgeixen del 
reconeixement inicial d'un actiu o un passiu en una transacció distinta d'una 
combinació de negocis que en el moment de la transacció no afecta ni al resultat 
comptable ni a la base imposable de 1' impost, no es reconeixen. L' impost diferit es 
determina aplicant la normativa i els tipus impositius aprovats o a punt d'aprovar
se en la data del balanc_; i que s'espera aplicar quan el corresponent actiu per impost 
diferit es realitzi o el passiu per impost diferit es liquidi. 

Els actius per impostas diferits es reconeixen en la mesura que resulti probable que 
es vagi a disposar de guanys fiscals futurs amb les quals poder compensar les 
diferencies temporals. 

4.11 Subvencions, donacions i llegats 

La Societat rep basicament subvencions corrents de capital de 1' Ajuntament de 
Barcelona. 

Les activitats desenvolupades per la Societat corresponen, fonamentalment, a la 
prestació de serveis públics en 1' ambit competencia! de 1' Ajuntament de Barcelona, 
mitjanc_;ant gestió directa per delegació de 1' Ajuntament de Barcelona, d' acord amb 
el que preveu la legislació vigent (Liei que regula el Regim especial del municipi de 
Barcelona). Per a la prestació deis serveis públics, en 1' ambit de les competencies 
de 1' Ajuntament de Barcelona, la Societat rep d'aquest el financ_;ament 
pressupostari el qual es reflecteix a l'epígraf d'ingressos "Subvencions d'explotació" 
del compte de perdues i guanys. 

Aquesta transferencia corrent pressupostaria esta fixada d' acord amb les 
suposicions d' equilibri pressupostari previstes a la Llei reguladora de les hisendes 
locals. 

La Societat rep també transferencies de 1' Ajuntament de Barcelona destinades al 
financ_;ament d' actuacions inversores (veure Nota 4.4). 

4.12 Inqressos i despeses 

Amb caracter general, els ingressos i les despeses es registren atenent al princ1p1 
de meritament i al de correlació d' ingressos i despeses, independentment del 
moment en que són cobrats o pagats. 
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Els ingressos es registren pel valor raonable de la contraprestació a rebre i 
representen els imports a cobrar pels béns entregats i els serveis prestats en el 
curs ordinari de les activitats de la Societat, menys devolucions, rebaixes, 
descomptes i 1' impost sobre el valor afegit. 

La Societat reconeix els ingressos quan 1' import deis mateixos es pugui valorar 
amb fiabilitat, sigui probable que els beneficis economics futurs derivin a la Societat 
i es compleixen les condicions específiques per a cada una de les activitats. 

Els ingressos d'explotació que té la Societat així com el seu reconeixement, són els 
següents: 

- Prestació de serveis 

La Societat comptabilitza sota aquest epígraf 1' import de les rendes obtingudes del 
lloguer de les finques municipals que gestiona per encarrec exprés de 1' Ajuntament 
de Barcelona, que és el titular deis actius i, fins al mes de juny de 2016, la 
prestació de serveis a I'Institut de Cultura de Barcelona formalitzada mitjan~ant 
encomana de gestió i altres prestacions de serveis a altres entitats. 

En relació a la prestació del servei de gestió de finques cal que tenir en compte que 
a l'exercici 2016 es va traspassar la gestió de la majar part de les finques al 
Patronat Municipal de I'Habitatge de Barcelona (PMHB) i que les finques pendents 
de traspas a data de tancament previsiblement es traspassaran durant el primer 
trimestre de 2018; el traspas de la gestió finques es va emparar en l'acord de la 
Comissió de Govern de 14 de juliol de 2016 que va deixar sense efecte els 
encarrecs de gestió de finques propietat de I'Ajuntament de Barcelona a favor de la 
Societat, per acords del Plenari del Consell Municipal en sessions de 22 de 
desembre de 2000 i 22 de novembre de 2002, per acords de la Comissió de Govern 
en sessions d' 1 d'octubre de 2014 i 8 d'octubre de 2014 i per decret de ~~61cal.QJ~ 
de 30 de mar~ de 2005. ,.,.·/~1'-íS o¡;'~ 

1!11 ~) 4·:~, 0o''. 
/ ~ -tf~~;L :5T- -~~~ \'\ 

- Altres ingressos d'explotació {O' ~ _¡;;¡•,.;_·,~: ;. -..~ 
¡ Ct) (1'' >"'. '''. ·' ~(\ ·~ 11 .¿ ~'· .. >~·t~r~-- \u~\ 1 

La Societat comptabilitza en aquest epígraf els ingressos pels llegue~~~ deis .·(6c~ ls ul t:? \~ 
que són propietat de la Societat i que es registren a l'epígraf• UtJ1rflf~ r:~ícfn~ .~~ -:; J 
immobiliaries, la repercussió a les empreses constructores deis costos\CI~_~ P..,.\:Jblicaci~j,"7 2/. 
deis pr~cediments oberts per_ a 1' adjudicació de les obres i els ingr~¡'Sb¿§ g,§r .f:i 
subvencrons procedents de 1' AJuntament de Barcelona. '. '-' 're· -)~ :/ ,., - .........-:,' 

'~C..::~-;..:.;:-:.:::,; 

- Els ingressos per interessos es reconeixen usant el metode del tipus 
d'interes efectiu. 
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Les despeses es reconeixen en funció del criteri de meritament. 

4.13 Provisions i passius continqents 

Les provisions es reconeixen quan la Societat té una obligació present, ja sigui legal 
o implícita, com a resultat de successos passats, és probable que sigui necessaria 
una sortida de recursos per a liquidar l'obligació i 1' import es pot estimar de forma 
fiable. 

Les provisions es valoren pel valor actual deis reemborsaments que s'espera que 
siguin necessaris per a liquidar l'obligació usant un tipus abans d'impostos que 
reflecteixi les avaluacions del mercat actual del valor temporal deis diners i els 
riscos específics de l'obligació. Els ajustaments en la provisió amb motiu de la seva 
actualització es reconeixen com una despesa financera conforme es van meritant. 

Les provisions amb venciment inferior o igual a un any, amb un efecte financer no 
significatiu no es descompten. 

Quan s'espera que part del reemborsament necessari per a liquidar la provisió sigui 
reemborsat per un tercer, el reemborsament es reconeix com un actiu independent, 
sempre que sigui practicament segura la seva recepció. 

Per la seva banda, es consideren passius contingents aquelles possibles obligacions 
sorgides com a conseqüencia de successos passats, la materialització deis quals 
esta condicionada que ocorri o no un o més esdeveniments futurs independents de 
la voluntat de la Societat. Aquests passius contingents no són objecte de registre 
comptable presentant-se detall deis mateixos en la memoria (veure Nota 14). 

4.14 Medi ambient 

No s'ha considerat cap dotació per a riscos i despeses de caracter mediambiental 
tenint en compte que no existeixen contingencies relacionades amb la protecció del 
medi ambient. 

4.15 Transaccions entre parts vinculades 

Amb caracter general, les operacions entre empreses del grup es comptabilitzen en 
el moment inicial pel seu valor raonable. Si escau, si el preu acordat difereix del seu 
valor raonable, la diferencia es registra atenent a la realitat económica de 
l'operació. La valoració posterior es realitza conforme amb el previst en les 
corresponents normes. 
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4.16 Periodificacions a curt termini 

Les periodificacions a curt termini corresponen a subvencions de l'Ajuntament de 
Barcelona en les que la correlació deis ingressos i les despeses no coincideix en 
l'exercici natural. El seu detall és el següent: 

Encomana de gestió dinamització espai Glories 
Encomana de gestió Proj. lntervenció territorial i social 

TOTAL 

Les periodificacions a curt termini a l'any 2016 van ser: 

Encaman de gestió Formació Ocupacional 
Encomana de gestió dinamització espai Glories 
Encomana de gestió Pla de Barris. 
Encomana de gestió Proj. lntervenció territorial i social 

TOTAL 

19.251,57 
2.009,48 

21.261,05 

62.000,00 
97.610,25 

363.167,56 
29.202,70 

551.980,51 

S. GESTIÓ DEL RISC FINANCER 

5.1 Factors de risc financer 

a) 

Les activitats de la Societat estan exposades a diversos riscos financers: risc de 
credit, risc del tipus de interes i risc de liquiditat. 

La gestió del risc financer esta controlat per la Direcció Administrativa de la 
Societat. 

Risc de credit _...., .. "·•.-:;,""" ,..-:..-·:; ,-:-· 
,.::/\"::. ~~.,) Úf: · ... ...... ; 

• 1 l/ ,'.'J\ ~ .'"i.f7c-,..,..."' c ..... /'·\ 
El risc de credit sorgeix de l'efectiu i equivalents a 1' efectiu, a1x1 com <!l fudeuto~_} t.,;;,.\\ 
comercials o altres deutes, incloent comptes a cobrar pendents i t/cwsa c:f[9,~~?f -~,\ 
compromeses. ~~/U; %i?~,(? u \\ 

.¡u:;: 7~- ul~¡! 
o uJ ~ ROte;• n S02e6 0 ;~ 

En relació als deutors comercials, la Societat aval u a la qualitat creditíci,a '-a~ Glient(-" f2 ~ }¡ 
tenint en compte la seva posició financera, 1' experiencia passada i alt'ie~,, f~ctors. :_;,' }!¡¡ 
Els límits individuals de credit s'estableixen en funció de criteris interns.\: ---~0lS'-1(t),.,.....1 :..)&' §J¡ 

~o ''\.Jr"o" ~.·:y 

Pel que fa als deutors, donat que els deutes corresponen basicament a sa~s;;;ams7 
empreses del grup i amb entitats públiques, no s'estima que existeixi risc de credit 
significatiu. 
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b) Risc de tipus d'interes 

La Societat no té aquest tipus de risc ja que no té recursos aliens no corrents. 

e) Risc de liquiditat 

La Societat realitza una gestió prudent del risc de liquiditat que implica la 
disponibilitat de financ;ament per un import suficient a través de facilitats de credit, 
del propi Grup al que pertany. 

La Direcció realitza un seguiment de les prev1s1ons de reserva de liquiditat de la 
Societat en funció deis fluxos d'efectiu esperats. 

5.2 Estimació del valor raonable 

El valor raonable deis instruments financers que la societat té registrat no difereix 
del seu valor nominal. 

6. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

6.1 El detall i moviment de les partides incloses en "lmmobilitzat intangible" l'any 2017 
és: 

Patents, 
!licencies, 
marques i Aplicacions 

similars informatigues Total 

A 31 de desembre de 2016 
Cost 2.380,00 58.966,82 61.346,82 
Arrortització acumulada i perdua de valor 
(deteriorament) (2.199,11) (58.166,59) (60.365,70) 
Valor net com~table 180,89 800,23 981,12 

2017 
Valor net comptable obertura 180,89 800,23 981,12 
Altes 34.061,50 34.061,50 
Dotació a l'arrortització (13,92) (800,23) (814, 15) 
Valor net com~table al tancament 166,97 34.061,50 34.228,47 

A 31 de desembre de 2017 
Cost 2.380,00 93.028,32 95.408,32 
Arrortització acumulada i perdua de valor 
(deteriorament) (2.213,03) (58.966,82) (61.179,85) 
Valor net com~table 166,97 34.061,50 34.228,47 
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El detall moviment de les partides incloses en "Immobilitzat intangible" l'any 2016 va 
ser: 

Patents, 
llicimcies, 
marques i Aplicacions 
similars informatigues Total 

A 31 de desembre de 2015 
Cost 2.380,00 58.966,82 61.346,82 
Armrtització acumulada i perdua de valor 
(deteriorament) (2.185, 19) (56.242, 75) (58.427,94) 
Valor net com~table 194l81 2.724l07 2.918l88 

2016 
Valor net comptable obertura 194,81 2.724,07 2.918,88 
Altes 
Dotació a l'armrtització (13,92) (1.923,84) (1.937,76) 
Valor net com~table al tancament 180l89 800l23 981l12 

A 31 de desembre de 2016 
Cost 2.380,00 58.966,82 61.346,82 
Armrtització acumulada i perdua de valor 
(deteriorament) (2.199, 11) (58.166,59) (60.365,70) 
Valor net com~table 180l89 800l23 981l12 

6.2 Immobilitzat intangible totalment amortitzat 

A 31 de desembre de 2017 existeix immobilitzat intangible, encara en ús, i totalment 
amortitzat amb un cost comptable de 60.930,83 euros (53.235,84 euros a 31 de 
desembre de 2016). 

6.3 Assegurances 

La Societat té contractades varies polisses d'assegurances per a cobrir el~ riscos ··a que 
estan subjectes els béns de l'immobilitzat intangible. La cobertura d'aquestes polisses es 
considera suficient. 
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7. IMMOBILITZAT MATERIAL 

7.1 El detall i moviment de les partides incloses en "Immobilitzat material" l'any 2017 
és el següent: 

A 31 de desembre de 2016 
Cost 
Armrtització acurrulada i perdua de valor 
( deteriorament) 
Valor net comptable 

2017 
Valor net cornptable obertura 
Altes 
baixes per obsolescencia 
Arrortització acurrulada (baixa) 
Dotació a l'arrortització 
Valor net comptable al tancament 

A 31 de desembre de 2017 
Cost 
Arrortització acurrulada i perdua de valor 
(deteriorament) 
Valor net comptable 

Instal.lacions 
tecniques i altre 

immobilitzat 
material 

386.918,93 

( 323.228, 72) 
63.690,21 

63.690,21 
118.720,65 
(4.830,00) 

4.830,00 
(19.057,62) 

163.353,24 

500.809,58 

(337.456,34) 
163.353,24 

El detall i moviment de les partides incloses en "Immobilitzat material" l'any 2016 va ser: 

A 31 de desembre de 2015 
Cost 
Arrortització acumulada i perdua de valor 
(deteriorament) 
Valor net comptable 

2016 
Valor net comptable obertura 
Altes 
Dotació a l'arrortització 
Valor net comptable al tancament 

A 31 de desembre de 2016 
Cost 
Arrortització acumulada i perdua de valor 
(deteriorament) 
Valor net comptable 

Insta l.lacions 
tecniques i altre 

immobilitzat 
material 

353.967,16 

(312.137,08) 
41.830,08 

41.830,08 
32.951,77 

(11.091,64) 
63.690,21 

386.918,93 

(323.228, 72) 
63.690,21 

24 



CLASE a.a 

Foment de Ciutat, SA 
Societat unipersonal 

Memoria deis comptes anuals de l'exercici 2017 
(Expressada en Euros) 

ON2682329 

El domicili social on la Societat desenvolupa la seva activitat és propietat de 
I'Ajuntament de Barcelona. 

7.2 Moviments significatius de l'exercici 

Les altes de l'exercici 2017 corresponen a l'adquisició d'ordinadors, mobiliari, teléfons 
fixos i instal·lacions de noves oficines. 

7.3 Béns totalment amortitzats 

El cost deis elements de l'immobilitzat material totalment amortitzats en ús ascendeix a 
un import de 205.708,76 euros (189.468,75 euros a 31 de desembre de 2016). 

7.4 Béns sota arrendament operatiu 

En el compte de perdues i guanys s'han inclos despeses per arrendament operatiu 
corresponents al lloguer d'equips de reproducció de documents per import de 3.873,54 
euros (3.110,76 euros a 31 de desembre de 2016). 

7.5 Assegurances 

La Societat té contractades varies pólisses d'assegurances per a cobrir els riscos als que 
estan subjectes els béns de l'immobilitzat material. La cobertura d'aquestes polisses es 
considera suficient. 

7.6 Correccions valoratives 

La Societat no ha registrat cap correcció valorativa durant els exercicis 2017 i 2016 sobre 
els diferents actius no generadors de fluxos d'efectiu de la Societat. 

8. INVERSIONS IMMOBILIÁRIES 
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A 31 de desembre de 2016 
Cost 
Arrortització acumulada i perdua de valor 
(deteriorament) 
Valor net comptable 

2017 
Valor net comptable obertura 
Dotació a l'amortització 
Reversió perdua de valor 
Valor net comptable al tancament 

A 31 de desembre de 2017 
Cost 
Arrortització acumulada i perdua de valor 
(deteriorament) 
Valor net comptable 

699.917,16 

(186.279,46) 
513.637,70 

513.637,70 
(4.190,90) 
10.575,36 

520.022,16 

699.917,16 

(179.895,00) 
520.022,16 

El detall moviment de les partides incloses a Inversions Immobiliaries l'any 2016 va ser: 

A 31 de desembre de 2015 
Cost 
Arrortització acumulada i perdua de valor 
(deteriorament) 
Valor net comptable 

2016 
Valor net comptable obertura 
Altes per traspas Cost existencies (veure nota 10) 
Altes per traspas perdua de valor existencies (veure nota 10) 
Baixes (cost) per vendes Inv .Immobiliaries 
Baixes per cancelació perdua de valor Inv .Imrrobiliaries 
Dotació a l'amortització 
Baixes amortització acumulada per vendes Inv.Immobiliaries 
Perdua de valor (deteriorament) 
Reversió perdua de valor 
Valor net comptable al tancament 

A 31 de desembre de 2016 
Cost 
Arrortització acumulada i perdua de valor 
(deteriorament) 
Valor net comptable 

8.2 Moviments siqnificatius de l'exercici 

Terrenys i 
construccions 

660.385,20 

(103.281,40) 
557.103,80 

557.103,80 
223.502,08 

(88.505,04) 
( 183.970, 12) 

26.137,87 
(4.021,91) 

1.700,92 
(22.691,34) 

4.381,44 
513.637,70 

699.917,16 

(186.279,46) 
513.637,70 

Durant l'exercici 2017 s'ha dotat amortització per import de 4.190,90 euros (4.021,91 
euros a l'exercici 2016) i s'ha produit una reversió de perdua de valor de 10.575,36 
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euros (4.381,44 euros a l'exercici 2016). No s'han produit altes a l'exercici 2017, les 
altes de l'exercici 2016 per un cost de 223.502,08 euros , corresponien a 1 cert local 
arrendat per la Societat que fins al 31 de desembre de 2015 figurava com a existemcies 
(veure nota 10). No s'han produit baixes a l'exercici 2017, les baixes de l'exercici 2016 
per un cost de 183.970,12 euros corresponien a la venda d'1 cert local en exercici de 
l'opció de compra per part de l'arrendatari. 

8.3 Terrenys i construccions 

El cost en concepte de Terrenys i Construccions té el següent detall : 

2017 2016 

Valor del terreny 

Valor de la construcció 699.917,16 699 .917,16 
699.917,16 699.917,16 

8.4 Correccions valoratives 

Durant l'exercici 2017, s'ha revertit una correcció valorativa corresponent a un cert local 
per import de 10.575,36 euros, donada la seva valoració de mercat per sobre del valor 
comptable net. 

8.5 Assequrances 

La Societat té contractades varies pólisses d'assegurances per a cobrir els riscos als que 
estan subjectes els béns de l'immobilitzat material. La cobertura d'aquestes polisses es 
considera suficient. 

8.6 Inqressos per arrendament 

Al compte de perdues i guanys s'han reconegut els següents ingressos i despe_ses 
procedents de les inversions immobiliaries: 

2017 2016 

Ingressos 27.894,31 33.647,52 

Despeses directes de l'explotació 
que surgeixen de les Inversions Immobiliaries ( 49.283,03) (34. 760,20) 

(21.388, 72) (1.112,68) 
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8.7 Béns totalment amortitzats. 

A 31 de desembre de 2017 i 2016 no existeixen béns compresos en aquest epígraf que 
estiguin totalment amortitzats i que encara estiguin en ús. 

9. ACTIUS FINANCERS 

9.1. Cateqories d' actius financers 

El valor en llibres de cadascuna de les categories d' actius financers es detalla a 
con ti nuació: 

Actius financers a curt termini: 
- Clients per vendes i prestacions de serveis 
- Deutors empreses del grup i associades (Nota 17) 
- Deutors varis 

Altres actius financers 
Total 

Sent els seus venciments els següents: 

- Clients per vendes i prestacions de serveis 
- Deutors empreses del grup i associades (Nota 17) 
- Deutors va ris 

Altres actius financers 
Total 

Els venciments de l'exercici 2016 eren: 

- Clients per vendes i presta e ions de serveis 
- Deutors empreses del grup i associades (Nota 17) 
- Deutors varis 

Altres actius financers 
Total 

2017 2016 
Prestecs i 

partides a cobrar 
Prestecs i 

partides a cobrar 

791,57 
6.144.282,59 

12.231,22 
153.705 02 

6.311.010,40 

31 de deserrbre de 2017 
2018 2019 

791,57 
6.144.282,59 

12.231,22 
153.705 02 

6.311.010.40 

31 de desembre de 2016 
2017 2018 

979,40 
6.193.459,89 

5.745,00 
149.635 82 

6.349.820,11 

979,40 
6.193.459,89 

5.745,00 
149.635 82 

6. 349.820,11 

Total 

791,57 
6.144.282,59 

12.231,22 
153.705 02 

6.311.010.40 

Total 

979,40 
6.193.459,89 

5.745,00 
149.635 82 

6.349.820,11 
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Els epígrafs de "Ciients per vendes i prestacions de serveis", de "Deutors varis " i 
"Deutors empreses del grup i associades" presenten al 31 de desembre el següent detall: 

Deutors per factures de repercussió despeses 

Bestretes a prove"idors 
Total deutors varis 

Deutors empreses del grup i associades (Nota 17) 

Total 

9.2.1 Provisió per perdues per deteriorament 

2017 2016 

791 57 979 40 

12.231,22 5.745,00 
12.231 22 5.745 00 

6.144.282,59 6.193.459,89 

6.157.305,38 6.200.184,29 

El moviment de la provisió per perdues per deteriorament de valor deis comptes a cobrar 
de clients és el següent: 

2017 

Saldo inicial 76.421,10 
Baixa per cancel·lació provisió per deteriorament (34.846,15) 
Reversió provisió per deteriorament de valor de comptes a cobrar 

2016 

167.845,43 
(81.860,10) 
(9.564,23) 

Dotació a la provisió per deteriorament de valor de comptes a co;.:::b~ra::.:.r_..::2~.2~3~1~5~4~----"""':'"~-~--
Saldo final 43.806 49 76.421 10 

----~~~~--------~~~~----

El reconeixement i la reversió de les correccions valoratives per deteriorameñtt deis 
comptes a cobrar a clients s' han indos dins de "Perdues, deteriorament i 'VJlriació-:: ,de 
provisions per operacions comercials" al compte de perdues i guanys. Normalment e:; 
donen de baixa els imports carregats al compte de deteriorament de valor quan no 
existeixen expectatives de recuperar més efectiu. 

Durant l'exercici 2017 no s'han reconegut perdues de credits comercials incobrables 
(5.615,57 euros a l'exercici 2016). La baixa per cancel·lació de la provisió per 
deteriorament correspon a un dret reconegut de l'exercici 2006 que es va provisionar en 
arribar el seu venciment sense haver-se fet efectiu i el qual posteriorment es va cobrar 
sense comptabilitzar-se la cancel·lació de la provisió. 
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L' exposició maxima al risc de credit a la data de presentació de la informació és el valor 
raonable de cadascuna de les categories de comptes a cobrar indicades anteriorment. La 
Societat no manté cap garantia com a asseguranc;a, si bé cal indicar que del total saldo 
deutor de Clients per vendes i prestacions de serveis de 6.157.305,38 euros 
(6.200.184,29 euros l'any 2016), un total de 6.144.282,59 euros (6.193.459,89 euros 
l'any 2016) és amb entitats públiques. 

9.2.2 Deutors empreses grup i associades 

Veure Nota 17. 

9.3. Altres actius financers 

Els saldo d'aquest epígraf a 31 de desembre de 2017 i 2016 recull 1' import consignat a la 
Tresoreria Municipal de I'Ajuntament de Barcelona per tal de procedir als tramits 
d'expropiació que per alguna causa encara no poden ser percebudes pels respectius 
beneficiaris (veure Nota 4.6) i altres diposits. 

ACTUACIO 2017 2016 
Expropiació Mestres Casals i Martorell 53.488,68 53.488,68 
Expropiació plac;a del Mar 26.003,54 26.003,54 
Expropiacions Gardunya 14.286,21 14.286,21 
Expropiació Carnne 101-103 48. 193,28 48.193,28 
Expropiació Diposit 86910 2006 4 .336,59 4.336,59 
Expropiació Tripó 2-4 1.135,91 1.135,91 
Consignació lloguer julio! St Ramon 6 1 003 331,46 331,46 
Consiqnació 50 % cens C/ St Ramon 27 atic 500 00 500 00 
Subtotal a tresoreria Ajuntament de Barcelona 148.275,67 148.275,67 

Jutjat núm 5, embarg CP Nou de St Francesc 1.360,15 1.360,15 
Fianc;a lloguer locals 1 , 2 i 12 c/Perpinya 13-15 1.800,00 -
Fianc;a lloguer local 7 Av Escolapí i Cancer 5 (Bloc 3) 1.209, 78 -
Fianc;a lloguer local 8 Av Escolapí i Cancer 5 (Bloc 3) 959,42 -
Fianc;a Som Energia 100 00 -
Subtotal altres dipósits 5.429,35 1.360,15 

Total 153.705 02 149.635,82 

Els imports exigibles per aquestes operacions es registren dins de l'epígraf "Creditors 
varis" (veure Nota 13.3.1). 
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10.1 El moviment i composició de les existencies de la Societat al tancament de l'exercici 
2017 és el següent: 

A 31 de desembre de 2016 
Cost 
Perdua valor (deteriorarnent) 
Valor net comptable 

2017 
Valor net comptable obertura 
Reversió perdua de valor 
Valor net comptable al tancament 

A 31 de desembre de 2017 
Cost 
Perdua valor (deteriorarnent) 
Valor net comptable 

Locals 
Comercials 

425.336,94 
(162.691,71) 
262.645,23 

262.645,23 
6.477,19 

269.122,42 

425.336,94 
(156.214,52) 
269.122,42 

El moviment composició de les existencies de la Societat al tancament de l'exercici 
2016 va ser: 

A 31 de desembre de 2015 
Cost 
Perdua valor (deteriorament) 
Valor net comptable 

2016 
Valor net comptable obertura 
Baixes per traspas costa Inv.Irrrrobiliaries (veure nota 8.1) 
Baixes per traspas perdua de valor a Inv.Irrrrobiliaries (veure nota 8.1) 
Reversió perdua de valor 
Valor net comptable al tancament 

A 31 de desembre de 2016 
Cost 
Perdua valor (deteriorament) 
Valor net comptable 

Locals 
Comercials 

648.839,02 
(256.013,34) 
392.825,68 

392.825,68 
(223. 502,08) 

88.505,04 
4.816,59 

262.645,23_ 

425.336,94-J 
( 162. 691,,71) 
262.645,23 

Les baixes de l'exercici 2016 corresponien a un cert local arrendat per la societat que 
s'ha traspassat a Inversions Immobiliaries al haver-se llogat a un tercer (veure Nota 
8.1). 
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S'ha revertit una part de la dotació per correcció valorativa de certs locals, donada la 
seva valoració de mercat per sota del seu valor en llibres, per import de 6.477,19 euros 
(4.816,59 euros a 31 de desembre de 2016). 

10.3 La Societat té contractades varies polisses d'assegurances per a cobrir els riscs als 
que estan subjectes les existencies. La cobertura d'aquestes polisses es considera 
suficient. 

11. FONS PROPIS 

11.1 Capital i prima d'emissió 

No s'ha produTt cap variació del capital social durant l'exercici 2017. L' import el 
moviment d'aquest epígraf ha estat el següent: 

A 1 de gener de 2017 

Increments 

Disminucions 

A 31 de desembre de 2017 

A 1 de gener de 2016 

Increments 

Disminucions 

A 31 de desembre de 2016 

Capital Social 

3.065.100,00 

3.065.100,00 

Capital Social 

3.065.100,00 

3.065.100,00 

El capital social es fixa en la suma de TRES MILIONS SEIXANTA-CINC MIL CENT EUROS 
(3.065.100 EUR) completament subscrit i desemborsat per I'Ajuntament de Barcelona, 
dividit en cinquanta una mil (51.000) accions nominatives de SEIXANTA EUR amb DEU 
centims d'EURO (60,10 EUR) de valor nominal cadascuna d'elles, numerades 
correlativament de 1'1 al 51.000, ambdós inclosos, pertanyents a una mateixa classe i a 
una mateixa serie. 

31 de desembre de 2017 
% nombre accions nominal 

CAPITAL SOCIAL 100% 51.000 3.065.100.00 
TITULARITAT 100% 51.000 3.065.100,00 
Ajuntament de Barcelona 100% 51.000 3.065.100,00 
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11.2 Reserves 

El desglossament per conceptes és el següent: 

Legal i estatutaries: 
Reserva legal 

Altres reserves: 
Reserves voluntaries 
Diferencies per ajustament del capital a euros 

Total 

Reserva legal 

2017 

351.298,73 
351.298,73 

1.799.368,89 
1.799.247,85 

121,04 
2.150.667,62 

2016 

350.074,01 
350.074,01 

1. 788.346,39 
1. 788.225,35 

121,04 
2.138.420,40 

La reserva legal ha estat dotada de conformitat amb l'article 274 del Text Refós de la Llei 
de Societats de Capital, que estableix que, en tot cas, una xifra igual al 10 per 100 del 
benefici de l'exercici es destinara a aquesta fins que arribi a, almenys, el 20 per 100 del 
capital social. 

No pot ser distribu'ida i si és usada per a compensar perdues, en el cas que no existeixin 
altres reserves disponibles suficients pera tal fi, ha de ser reposada amb beneficis futurs. 

Reserva voluntaria 

És de lliure disposició. 

Diferencies per ajustament del capital a euros 

Aquesta reserva és indisponible. 

12. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 

12.1 Subvencions d' explotació incorporades al resultat 

Corresponen basicament al financ;ament d' activitats de foment, promoc1o i impuls de 
tata classe d' actuacions generadores de treball i activitat economica desenvolupades per 
la Societat. 
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El seu detall, en funció de les entitats atorgants, és el següent: 

2017 2016 

Ajuntament de Barcelona (Nota 17) 5.717.364,75 3.188.875,97 

Les subvencions incorporades a l'exercici corresponen a la subvenció per a cobrir els 
costos fixos d'estructura i a altres subvencions finalistes per a projectes específics 
encomanats per I'Ajuntament de Barcelona mitjanc;ant acord de la Comissió de Govern, 
les quals s'imputen a resultat en la mesura que s'executen les despeses associades deis 
diferents encarrecs de gestió. El seu detall és el següent : 

Subvenció 2017 
Subvenció 2016 Subvenció 

Subvenció 2017 periodificada a 
aplicada en 2017 aplicada en 2017 

(1) 2018 
(3) (1) + (2) + (3) 

(2) 

Llei de Barris Raval sud 210.194,38 210.194,38 
Encornana de gestió dinamització espai Glóries 228.733,78 -19.251,57 97.610,25 307.092,46 
Encornana de gestió Pla de Barris. 2.371.397,09 363.167,56 2.734.564,65 
Encomana de gestió Proj. lnterl.€nció territorial i social 100.000,00 -2.009,48 29.202,70 127.193,22 
Transferéncia corren! estructura 2.338.320,04 2.338.320,04 

5.248.645 29 -21.261 05 489.980 51 5.717.364 75 

El detall a tancament de l'exercici 2016 va ser: 

Subvenció 2016 
Subvenció 2015 Subvenció 

Subvenció 2016 periodificada a 
aplicada en 2016 aplicada en 2016 

(1) 2017 
(3) (1) + (2) + (3) 

(2) 

Llei de Barris Raval sud 340.561,23 340.561,23 
Encornana de gestió dinamització espai Glóries 197.649,48 -97.610,25 52.759.41 152.798,64 
Encornana de gestió Pla de Barris. 560.000,00 -363.167,56 196.832,44 
Encornana de gestió Proj. lnterl.€nció territorial i social 100.000,00 -29.202,70 35.544,81 106.342,11 
Encornana de gestió Pla d'assentarnents irregulars 54.792,80 54.792,80 
Transferéncia corren! estructura 2.337.548,55 2.337.548,55 

3.590.552 06 -489.980 51 88.304 22 3.188.875 77 
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13. PASSIUS FINANCERS 

13.1 Categories de passius financers 

L' analisi per categories deis passius financers al 31 de desembre de 2017 2016 és el 
següent: 

Passius financers a llaro temini 
- Altres passius financers 

Passius financers a curt temini 
- Creditors cornercials 
- Prove"idors empreses del grup i vinculades 
- Creditors varis 
- Altres passius financers 
- Bestretes a clients 

Periodificacions a curt tennini 
- Periodificacions 

Total 

Sent els seus venciments els següents: 

Categories 

Passlus Financers 
- Creditors comercials 
- ProveTdors empreses del grup i vinculades 
- Creditors varis 
- Altres passius financers 
- Bestretes a clients 

Periodificacions 
- Periodificacions 

Total 

2017 2016 
Debits i 

partides a pagar 
Debits i 

partides a pagar 

1.235 67 
1.235,67 

2.113.362,97 
266.027,72 

14.859,15 
1.653.266,61 

179.134,59 
74,90 

21.261,05 
21.261,05 

2.135.859,69 

a 31 de desembre de 2017 
2018 2019 

2.113.362,97 
266.027,72 

14.859,15 
1.6S3.266,61 

179.134,S9 
74,90 

21.261 os 
21.261 os 

2.134.624,02 

1.23S,67 

1.23S,67 

1.23S,67 

1.235 67 
1.235,67 

1.484.468, 95 
100.699,17 

78.477,68 
1.087.480,16 

217.737,04 
74,90 

551.980,51 
551.980,51 

2.037.685,13 

Total 

2.114.S98,64 

, ' 

266~2?,72 
14.8S9,1S 

1 6S3.266,61 
180.370,26 

74,90 
.21.261 os 
21.261 os 

-z.l,3S.8S9,69 
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Els venciments l'any 2016 eren: 

Categories 

Passius Financers 
- Creditors comercials 
- Prove"ldors empreses del grup i vinculades 
- Creditors varis 
- Altres passius financers 
- Bestretes a clients 

Periodificacions 
- Periodificacions 

Total 

a 31 de desembre de 2016 
2017 2018 

1.484.468 95 1.235 67 
100.699,17 
78.477,68 

1.087.480,16 
217.737,04 1.235,67 

74,90 
551.980 51 
551.980 51 

2.036.449,46 1.235,67 

Total 

1.485. 704 62 
100.699,17 
78.477,68 

1.087.480,16 
218.972,71 

74,90 
551.980 51 
551.980 51 

2. 037.685,13 

Els valors comptables i els valors raonables deis deutes a llarg termini són coincidents. 

Els passius financers a curt termini es reflecteixen pel valor nominal, no existint 
diferencies significatives respecte al valor raonable deis mateixos. 

13.2 Prove'ldors empreses del qrup i vinculades 

Els saldos pendents de pagament amb les empreses del grup, queden detallats en la Nota 
17. 

13.3 Creditors comercials i creditors varis 

El saldo de 266.027J2 euros (100.699,17 euros a 31 de desembre de 2016) que figura 
en l'epígraf "Creditors comercials" i el saldo de 1.653.266,61 euros (1.087.480,16 euros 
a 31 de desembre de 2016) de "Creditors varis", corresponen al següent detall: 

Creditors per obres 

Creditors per expropiacions amb import dipositat 
(veure Nota 9.3) 
Altres creditors 
Total creditors varis 

13.3.1 Creditors per expropiacions 

2017 2016 

266.027 72 100.699 17 
266.027,72 100.699,17 

831.044,48 885.211,71 

822.222,13 202.268,45 
1.653.266,61 1.087.480,16 

L' import de 831.044,48 euros (885.211,71 euros a 31 de desembre de 2016), 
correspon a justipreus per actuacions d'expropiacions que a 31 de desembre de 2017 
encara no s'havien pagat als afectats, per estar en tramit els seus expedients 
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administratius. A l'actiu del balan<;, i dins l'epígraf "Aitres actius financers", figura 1' 
import dipositat (veure Nota 9.3). 

13.3.2 Altres creditors 

L' import de 831.044,48 euros (202.268,45 euros a 31 de desembre de 2016) correspon 
als honoraris en concepte de contractes de prestació de serveis associats a l'execució tant 
de les obres com d'altres pel funcionament de la Societat. 

13.4 Informació sobre els ajornaments de pagaments efectuats a prove"idors. disposició 
addicional tercera "Deure d'informació" de la Llei 15/2010, de S de juliol. 

2017 2016 
Di es Di es 

Període mig de pagament a prove"idors (9,36) ( 4,53) 

Rati de les operacions pagades (5,43) (4,17) 

Rati de les operacions pendents de pagament (23,88) (18,55) 

Import (euros) Import (euros) 

Total pagaments realitzats 3.866.191,89 4.426.812,68 

Total pagaments pendents 1.016. 985,78 111.851,33 

Per tant els dies transcorreguts entre la entrada al registre de les factures i el pagament 
de les mateixes són 20,64 de mitjana. 

La informació que es presenta és la requerida segons el Reial Decret 1040/2017, de 22 de 
desembre, pel qual es modifica el Real Decret 635/2014, de 25 de juliol, per la que es 
desenvolupa la metodología del calcul del període mig de pagament a prove"idors de les 
Administracions Públiques i les condicions i procediment de retenció de recursos deis 
regims de financ;ament, previstos a la Llei Organica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 
Pressupostaria i Sostenibilitat Financera. 

14. CONTINGENCIES I COMPROMISOS 

14.1 Compromisos per arrendament operatiu (guan la societat és arrendatari) 

La Societat llaga equips de reproducció de documents sota contractes no cancel·lables 
d'arrendament operatiu. 
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Aquests contractes tenen una duració d' entre 3 i S anys, sent la major part deis 
mateixos renovables al seu venciment en condicions de mercat. 

Els pagaments mínims totals futurs per els arrendaments operatius no cancel·lables són 
els següents: 

2017 2016 

Menys d'un any 6.523,21 3.110,76 

Entre un i cinc anys 10.054,01 5.965,64 

Més de cinc anys 
16.577,23 9.076,40 

La despesa reconeguda en el compte de perdues i guanys durant l'exercici corresponent 
a arrendaments operatius ascendeix a 3.873,54 euros (3.110,76 euros a l'any 2016). 
Aquest import correspon a pagaments mínims per l'arrendament. 

15 IMPOST SOBRE BENEFICIS I SITUACIÓ FISCAL 

15.1 Informació de caracter fiscal 

La Societat té oberts a inspecció per les autoritats fiscals els quatre últims exercicis deis 
principals impostas que li són aplicables. 

Com a conseqüencia de les diferents possibles interpretacions de la legislació fiscal 
vigent, podrien sorgir passius addicionals com a consequencia d'una inspecció. En tot 
cas, els administradors consideren que aquests passius, en cas de produir-se, no 
afectaran significativament als comptes anuals. 

15.2 Saldos amb Administracions Públiques 

A 31 de Desembre de 2017 i 2016 els saldos que componen els epígrafs deutors 
creditors d' Administracions Públiques, són els següents: 
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No corrent 
Actiu per irrpost sobre beneficis diferit (natal 15.4) 

Corrent 
Hisenda Pública per devolució d'irrpostos (nota 15.3) 
Hisenda Pública per !VA 
Hisenda Pública per IRPF 
Organisrres de la Seguretat Social 

15.3 Despeses per Impost sobre Societats 

2017 
Deutors 

9.287,09 

177,33 
14.200,77 

23.665,19 

Creditors 

717,05 

105.348,23 
49.846,83 

155.912,11 

ON2682336 

2016 
Deutors 

9.085,75 

1.806,15 

10.891,90 

Creditors 

4.622,95 
104.291,63 
52.313,44 

161.228,02 

La conciliació entre 1' import net d'ingressos i despeses de l'exercici la base imposable 
de 1' Impost sobre Societats és la següent: 

Saldo ingressos i despeses de l'exercici 

Impost sobre societats 
Diferencies pemnanents 
Diferencies tempera ls: 

amb origen en l'exercici 
amb origen en exercicis anteriors 

Base imposable (resultat fiscal) 

Compte de pérdues i guanys 
2017 

Augments Disminucions Total 

1.832,36 

515,71 

2.231,54 
2.231,54 

(1.426,19) 

(1.426,19) 

1.832,36 

515,71 

805,35 
2.231,54 

(1.426,19) 
3.153,42 

L' Impost sobre Societats corrent resulta d'aplicar un tipus impositiu del 25% sobre la 
base imposable de l'impost, la despesa meritada per impost corrent és de 788,36 euros. 

Als exercicis 2014 i 2013 es va aplicar la limitació de les amortitzacions fiscal·ment 
dedu'ibles en I'Impost de Societats que preveu l'article 7 de la Llei 16/2012 de 27 de 
desembre, per la que s'adopten diverses mesures tributaries dirigides a la consolidació de 
les finances públiques i a l'impuls de l'activitat económica. L'esmentada limitacíó de Ja 
dedu'ibilitat correspon al 70% de l'amortització comptable de l'immobilitzat material, 
intangible i de les inversions immobiliaries. Segons el que disposa la normativa fjscal, a 
partir del primer període impositiu iniciat al 2015 es podra deduir de forma lineal d(ffa'nt" 
10 anys l'amortització que no ha estat dedu'ible aquest exercici, o bé opcionalrñent 
durant la vida útil de l'element patrimonial. Essent així, durant aquest exercici 2017, tal i 
com es va realitzar a l'exercici 2016, s'ha optat per deduir de forma lineal l'import de les 
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amortitzacions no deduTdes en els dos exercicis anteriors per import equivalent a una 
desena part. 
La despesa per 1' Impost sobre Societats es compasa de: 

Impost corrent 
Impost diferit 
Impost anticipat 

2017 2016 

788,36 
(830,54) 

557,89 
515,71 

963,89 
(3.396,77) 

5.672,84 
3.239,96 

No hi han retencions i ingressos a compte a l'exercici 2017 (1.041,39 euros l'any 2016). 
El resultat de l'autoliquidació de l'impost es de 717,05 a ingressar (177,33 euros a 
retornar a l'any 2016). A 31 de desembre de 2017 !'Agencia Tributaria té pendent de 
retornar l'import de la liquidació per impost de societats de l'any 2016. 

A 31 de desembre de 2017 no hi ha bases imposables pendents de compensar. A 
l'exercici 2016 es van compensar bases imposables negatives per import de 30.654,69 
euros. 

15.4 Impostas diferits 

El detall deis impostas diferits és el següent: 

2017 2016 
Diferencies temporaries 

Actius per impost diferit 9.287,09 9.085,75 

Passius per impost diferit 

9.287,09 9.085,75 

El moviment brut en els impostas diferits ha estat el següent: 

Saldo inicial 
Ci3rrec en compte perdues i guanys 
Abonament en compte perdues i guanys 

2017 2016 

9.085,75 
(356,55) 

557,89 

9.287,09 

11.461,65 
(2.936,42) 

560,52 

9.085,75 
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16. INGRESSOS I DESPESES 

16.1 Import net de la xifra de negocis 

L' import net de la xifra de negocis corresponents a les activitats ordinaries de la Societat 
es distribueix geograficament íntegrament en la província de Barcelona. 

L' import net de la xifra de negocis pot analitzar-se, per categoria, tal i com segueix: 

% 
2017 2016 

Categories 

Prestació de serveis 100,00% 100,00% 
100,00% 100,00% 

L' import total d'aquesta xifra de negocis correspon als ingressos següents: 

Prestació de serveis gestió finques municipals 
Altres prestacions de serveis 

TOTAL 

2017 2016 
185.501,18 729.689,48 

681.015 57 

185.501,18 1.410.705,05 

La prestació de serveis de gestió de finques municipals recull el rendiment de l'activitat 
de lloguer deis immobles titularitat de I'Ajuntament de Barcelona gestionats per la 
Societat per encarrec d'aquell. 

Altres prestacions de serveis inclo'ia a l'exercici 2016 les prestacions de serveis a I'Institut 
de Cultura de Barcelona formalitzada mitjanc;ant encomana de gestió i prestacions de 
serveis a altres entitats (veure Nota 4.12). 

16.2 Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 

Els imports d'aquest epígraf corresponen basicament al lloguer de les Inversions 
Immobiliaries de la Societat. 

16.3 Subvencions d'explotació incorporades al resultat 

El detall de la composició deis ingressos comptabilitzats per la Societat durant l'exercici 
per transferencies rebudes s'especifica a la nota 12.1. 
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16.4 Despeses de personal 

El desglossament de despeses de personal per conceptes és el següent: 

Sous, salaris i assimilats 
Cotitzacions a la Seguretat Social 
Altres despeses socials 
Despases de personal 

2017 

l. 793.088,42 

Sl3.1S7,14 

2.S10,00 

2.308.755,56 

2016 

l.S33.784,18 

426.327,43 

3.184,32 

1.963.295,93 

Al llarg de l'exercici 2017 consta en el registre de personal un empleat amb una 
discapacitat reconeguda del 60%. A l'exercici 2016 no figurava cap treballador amb 
discapacitat. 

El número mitja d'empleats en el curs de l'exercici distribu'it per categories és el següent: 

Fixes: 
- Directors 
- Titulats, tecnics i administratius 

Eventuals 

2017 

27,74 
4,S8 

23,16 
14 96 
42 70 

2016 

24,S6 
4,13 

20,43 
11 72 
36 28 

Així mateix, la distribució per sexes al tancament de l'exercici del personal de la Societat 
és la següent: 

2017 2016 
Homes Dones Total Homes Dones Total 

Fixes 9 19 28 9 19 28 
- Directors 3 2 S 3 2 S 
- Titulats, tecnics i administratius 6 17 23 6 17 23 

Temporals 8 8 16 7 10 17 
17 27 44 16 29 4S 

El personal temporal es compasa de 1 contractes de relleu per jubilació parcial i 15 
contractes vinculats a projectes específics, la data de finalització deis quals es preveu 
que sigui a curt termini. 
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16.5 Altres resultats 

2017 2016 

Altres despeses - 24.275,82 

Altres ingressos 10.575,36 30.519,31 

6.243 49 

16.6 Resultats financers 

El desglossament deis ingressos i despeses financers per conceptes és el següent: 

2017 2016 
lngressos financers: 
- Altres ingressos financers 344,8 

344,8 
Despeses financeres: 
- Altres despeses financers (0,01) 

(0,01) 

Resultat financer (0,01) 344,8 

17. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 

17.1 Entitat dominant 

L'entitat dominant és I'Ajuntament de Barcelona. El saldos pendents amb l'entitat 
dominant a 31 de desembre de 2017 són els següents: 

31 de deserrbre de 2017 

Actlus financers Passlus flnancers 
Credlts Altres actlus flnancers Deutes 

Llarg terrrinl Curt terrrinl Uarg terrrinl Curt terrrinl Llarg terrrinl Curt terrrinl 

Ajuntament de Barcelona - 6.144.282,59 - - 14.595,02 

' Total - 6.144.282 59 - - - 14.595 02 

31 de deserrbre de 2016 

Actlus financers Passil.Js finance~ ··'"' ' ·CL -' .,. 

Credlts Altres actlus flnancers Deutes '· \ 
-. ·. ( !) 

Llan:¡ terrrinl Curt terrrinl Liara terrrinl Curt terrrinl Llarg terrrinl \ Cúrt ,fell1'lnl .~ 

Ajuntament de Barcelona - 6.193.459,89 - - -
' ·o ·L.Or~)-r 

\ 0 3.37 ',34 -
'-..::--... - / 

Tota l - 6, 193.459 89 -
~-;_ __ ... 

- - 73,376 34 
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El saldo pendent de cobrament de I'Ajuntament de Barcelona es compasa de 
6.405.671,29 euros (4.726.736,63 euros a 31 de desembre de 2016) corresponents a la 
transferencia corrent no ingressada a la Societat a 31 de desembre; més 630.713,13 
euros (2.499.249,23 euros a 31 desembre de 2016) corresponents a les inversions 
realitzades per la Societat per compte de I'Ajuntament, lliurades i pendents de cobrament 
a la data de tancament de l'exercici; menys 892.101,83 euros (1.032.525,97 euros a 31 
de desembre de 2016) corresponents a la bestreta cobrada del Patronat Municipal de 
I'Habitatge de Barcelona en data 26 de juny de 2015 i pendent de liquidar a I'Ajuntament 
de Barcelona mitjan~ant lliurament d'actius, en el marc de l'execució de les inversions 
encarregades per acord de la Comissió de Govern de data 20 de maig de 2015. 

La Societat, l'any 2017 ha efectuat lliuraments d'inversió a I'Ajuntament per import de 
1.021.630,82 (3.389.079,82 euros a 31 de desembre de 2016). 

El detall de la inversió realitzada durant l'any 2017 per compte de l'entitat dominant ha 
estat: 

2017 2016 
Ajuntament Ajuntament 
Barcelona Barcelona 

Lliuraments per obres 1.021.630,82 1. 906.635,56 
Gestió de sol - 1.482.444 26 
Total 1.021.630 82 3.389.079 82 

El moviment de l'epígraf ha estat el següent: 

Saldo inicial 
Inversió gestionada 
Transf. cobrades anticipadament 
Transferencies cobrades 
Saldo a cobrar 

2017 
Ajuntament 

Barcelona 
2.499.249,23 
1.021.630,82 
(194.591,37) 

(2.695.575,55) 
630.713 13 

2016 
Ajuntament 
Barcelona 
3.266.575,94 
3.389.079,82 

(1.973.943,84) 
(2.182.462,69' 

2.499.249 23 
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Les transaccions mantingudes amb l'entitat dominant són les següents: 

Inqressos 

2017 
Transferencies rebudes 

5.717.364 75 
5.717.364 75 

Veure nota 12.1. 

Des peses 

2017 2016 
certificacions d'obra Serveis rebuts certificacions d'obra Serveis rebuts 

25.606 26 73.429 96 
25.606 26 73.429 96 

No existeixen contractes amb I'Ajuntament de Barcelona, l'activitat de la Societat és 
formalitza mitjanc;ant encomanes de gestió, la més significativa de les quals les quals és 
el Pla de Barris. 

17.2 Empreses vinculades 

S'entén com empreses vinculades les entitats dependents de 1' Ajuntament de Barcelona. 

El desglossament deis saldos pendents amb empreses vinculades és el següent: 

31 de deserrbre de 2017 

Actlus flnancers Passlus flnancers 
Credits Altres actlus flnancers Deutes 

Llarg teminl Curt teminl Uarg teminl Curt teminl Liare¡ teminl Curt teminl 

IM Pares 1 Jardlns - - - - - 264,U 

Total - - - - 26413 
31 de deserrbre de 2016 " 

Actlus flnancers Passlus flñancers 
Credlts Altres actlus flnancers Deutes 

Llarg teminl Curt teminl Uarg teminl Curt teminl Llarg teminl Curt tenrinl 

Patronat Municipal de 
I'Habltatge de Barcelona \ -:,; 
(PMHB) - - - - - \ ) ! 394,82 
IM Pares 1 Jardlns - - - - - 264,13 

Total - - - - 658 95 
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A l'exercici 2017 no s'ha realitzat inversió per compte d'empreses vinculades. Les 
transaccions mantingudes per la Societat amb societats vinculades són les següents: 

Ingressos 
2017 2016 

1 Transferencies rebudes Serveis orestatsiTransferencies rebudes Serveis prestats 
1 !M Cultura (ICUB) 1 681.015 57 
!Total 1 681.015 57 

Des o eses 
2017 2016 

certificacions d'obra Serveis rebuts certificacions d'obra Serveis rebuts 
IMPJ - 3.169,56 - 3.169,56 
IMH - 12.351,55 - 14.930,10 
!MI - 14.656,60 - 31.988,40 
PMHB - - - 394 82 
Total - 30.177 71 - 50.482 88 

17.3 Administradors i Alta Direcció 

Els membres del Consell d' Administració no han meritat durant l'exercici sous, dietes o 
remuneracions de qualsevol classe, incloent aportacions a sistemes de pensions. No 
s' han concedit als membres del Consell d' Administració bestretes ni credits de cap tipus. 

La remuneració total corresponent a l'exercici 2017 del personal de Direcció, entenent 
aquesta com Director General i personal de direcció que depen del mateix en primera 
línia jerarquica, ha ascendit a 309.100,26 euros (308.380,79 euros l'any 2016) pera tots 
els conceptes. No s'ha concedit al personal de Direcció bestretes ni credits de cap tipus. 
No hi ha contractada un polissa específica de responsabilitat civil peral personal directiu. 

17.4 Participacions i carrecs deis membres del Consell d'Administració en altres societats 
analogues 

En el deure d'evitar situacions de conflicte amb l'interes de la Societat, durant l'exercici 
els administradors que han ocupat carrecs en el Consell d'Administració han complert 
amb les obligacions previstes a l'article 228 del Text Refós de la Llei de Societats de 
Capital. Així mateix, tant ells com les persones a ells vinculades, s'han abstingut 
d'incórrer en els suposits de conflictes d'interes previstos en l'article 229 de l'esmentada 
llei. 
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18. INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT 

ON2682340 

Es considera activitat mediambiental qualsevol operació el proposit principal de la qual 
sigui la minimització de 1' impacte mediambiental i la protecció i millora del medi 
ambient. 

No existeixen, a la data, contingemcies relacionades amb la protecció i millora del medi 
ambient. En aquest sentit, els eventuals riscos que es puguin derivar estan 
adequadament coberts amb les polisses de l'asseguranc;a de responsabilitat civil que la 
Societat té subscrites. 

Per altra banda, la Societat no ha rebut ninguna subvenció ni ingrés com a conseqüemcia 
d' activitats relacionades amb el medi ambient. 

19. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 

Amb posterioritat al tancament de l'exercici de 2017 no es coneixen fets posteriors que 
puguin afectar l'avaluació d'aquestes comptes. 

20. ALTRA INFORMACIÓ 

20.1 Honoraris d'auditors de comptes 

Les despeses d'auditoria, derivats deis honoraris meritats durant els exercicis 2017 i 
2016 per la companyia Faura Casas Auditors Consultors són repercutits per I'Ajuntament 
de Barcelona a cada un deis organismes autonoms i societats que compasen el grup 
municipal. 

La companyia Faura Casas Auditors Consultors, SL no ha prestat cap altre servei ·durant 
els exercicis 2017 i 2016. 

l. 
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Barcelona, 13 de marc; de 2018 

Els Comptes Anuals i !'Informe de Gestió de l'exercici 2017 comprenen de la pagina 
ON2682316 a la pagina ON2682360, la present recull, perque consti, les signatures deis 
Consellersjes, ls Senyors/res: 

Im. Sr. Koldo Blanco 

Uzl];· no 
. (.SL_ -

Sra. Monica Mateos 
Guerrero 

• Jordi c¡o GOmez 

Sr. Carlos Prieto Gómez Sr. Eduardo 
Rodríguez 

Sr. 

Bolaños 

Sr. Jordi oronas Mart~ 

~;2§~" 
sra:irran Terol Salsas 
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