Comptes anuals
exercici 2020

COMPTE DE RESULTATS SIMPLIFICAT
EXERCICI 2020

SUDS - ASSOC.INTERN.SOLIDARITAT I COOPERACIÓ - G66119389
NOTES

Comptes

700,705,(706),(708),(
709)
721
722,723
724,727,728,(658)

1. Ingressos per les activitats
a) Vendes i prestacions de serveis
b) ingressos rebuts amb caràcter periodic ( quotes associats )
c ) Ingressos de promocions, patrocinadors i col.laboracions
d ) Subvencions oficials a les activitats
2. Ajuts concedits i altres despeses

(650),(651),(652),729 a) Ajuts monetaris concedits
(653),(654)

(60),(69),79
(64)
(62),(63)
725,726

630

b) Despeses per col.laboracions i per l'exercici dels organs de Govern
3. Variació d'existencies de prod. Acabats i en procés de fabricació
4. Treballs realitzats per el propi actiu
5. Aprovisionaments
6. Altres ingressos de les activitats
7. Despeses de personal
8. Altres despeses d'explotació
9. Amortizació d'immobilitzat
10.Subvencions, donacions i llegats traspassats a resultats
10. Excès de provisions
11. Deteriorament i resultat per alienaions d'Immobilitzat
12. Altres resultats
A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
13. Ingressos financers
14. Despeses financeres
15. Variació de valor raonable en instruments financers
16. Diferències de canvi
17. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers
B)RESULTAT FINANCER
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
19. Impost sobre beneficis
D) RESULTAT DEL EXERCICI

EXERCICI
EXERCICI
2020 (EUR) 2019 (EUR)
487.320,11 523.824,75
17.000,00
268,63
6.624,00

463.696,11 516.526,92
-193.895,96 -250.052,73
-193.895,96 -250.052,73

-13.916,40

Rocio Vilaró Puy
Secretaria

-5.161,00

-139.127,19 -118.930,67
-123.952,42 -141.955,89

16.428,14

7.724,46

0
16.428,14
0
16.428,14

0
7.724,46
0
7.724,46

Barcelona , 31 de març de 2021

Esther Pérez Berenguer
Presidència

7.029,20

Maria Grazia
Pressaco
Tresorera

BALANÇ SIMPLIFICAT
EXERCICI 2019

SUDS - ASSOC.INTERN.SOLIDARITAT I COOPERACIÓ - G66119389
Comptes
ACTIU
20,(280),(290)
21, (281 ), (291)
22, (282 ), (292)
240,241,242,
250,251,252,
253,254,255,
258,259,26,
(293),(294),
(295)
31,32,33,34,35,
36,(39),407

EXERCICI
2020(eur )

A) ACTIU NO CORRENT
I. immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
III. Inversions inmobiliàries
IV. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini
V. Inversions financeres a llarg termini

B) ACTIU NO CORRENT
I. Existències

II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres
440,441,442,(447) 1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis
2. Patrocinadors
445,446,449,(490) 3. Altres deutors ( Personal, altres crèdits amb les admin )
III. Inversions en entitats del grup i associades
IV. Inversions financeres a curt termini
V. Periodificacions a curt termini
570,572,574,576 VI. Efectiu i altres actius liquids equivalents
TOTAL ACTIU

0
0
0
0
0
0

Rocio Vilaró Puy
Secretaria

0
0
0
0
0
0

1.246.038,88 1.089.859,60

500.252,43
169.667,99

687.744,12
382.212,65

330.584,44

305.531,47

745.786,45 402.115,48
1.246.038,88 1.089.859,60

Barcelona , 31 de març de 2020

Esther Pérez Berenguer
er
Presidència
ia

EXERCICI
2019(eur )

Maria Grazia

BALANÇ SIMPLIFICAT
EXERCICI 2019

Comptes

100,101
(103),(104)
102
120,121
124
118
129
130
131
132
14

499,529
511,513,521,
522,523,525,
551,554,560,
561,569
400,401,(406)
41

PATRIMONI NET I PASSIU
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fons propis
I. Fons dotacionals o fons socials
1. Fons dotacionals o fons socials
2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar
II. Fons especials
III. Excedents d'exercicis anteriors
IV.Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutaries
VI. Aportacions per compensar pèrdues
VII. Excedent de l'exercici
A-3) Subvencions , donacions i llegats rebuts i altres
1. Subvencions oficials de capital
2. Donacions i llegats de capital
3. Altres subvencions i llegats de capital
B) PASSIU NO CORRENT
I. Provisions a llarg termini
II. Deutes a llarg termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Altres deutes a llarg termini
III. Deutes amb entitats del grup i associades
IV. Passius per impost diferit
V. Periodificacions a llarg termini
C) PASIVO CORRIENTE
I. Provisions a curt termini
II. Deutes a curt termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Altres deutes a curt termini

III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini
IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar
1. Proveïdors
2.Creditors varis
V. Periodificacions a curt termini
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

EXERCICI
EXERCICI
2020(eur )
2019(eur )
36.751,88
20.293,26
36.751,88
20.293,26
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
19.323,74

11.568,80

16.428,14

7.724,46

341.937,72

356.353,72

341.937,72

356.353,72

341.937,72

356.353,72

867.349,28
5.891,00
840.632,81

713.212,62
5.891,00
694.500,79

840.632,81

694.500,79

20.825,47
11.144,90
9.680,57

12.820,83
5.226,11
7.594,72

1.246.038,88 1.089.859,60

Barcelona , 31 de març de 2021

Esther Pérez Berenguer
er
Presidència
ia

Rocio Vilaró Puy
Secretaria

Maria Grazia

MEMORIA ECONÒMICA SIMPLIFICADA EXERCICI 2020
1. Activitat de l'entitat
SUDS - Associació Internacional de Solidaritat i Cooperació – SUDS, es constitueix com
Associació el 19 d’abril del 2013 amb NIF G66119389 i regula les seves activitats d’acord
amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març,
reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.
L’associació consta inscrita en el Registre d’ Associacions de la Direcció General de Dret
i entitats Jurídiques.
SUDS és una associació internacionalista, feminista, compromesa amb totes les
persones que volen transformar el món, i que comparteixen els valors de la justícia
social, la pau, la igualtat, la llibertat, la laïcitat i la solidaritat. Es una associació basada
en relacions de solidaritat, interrelació, intercanvi i compromís amb tots els pobles i
persones del món, sobirana i plural.
Els fins de l’ associació són:
•

La reflexió sobre els models i perspectives de la cooperació al
desenvolupament, les migracions, la interculturalitat, els feminismes diversos,
les relacions internacionals i les relacions transnacionals de les esquerres
polítiques, socials i econòmiques.

•

La creació de mecanismes estables de relació i reflexió entre agents socials de
Catalunya i el sud d’Europa amb d’altres d’Amèrica Llatina i la Mediterrània.

•

El foment de la participació, l’associacionisme i la implicació política de les
persones migrades en els seus països d’origen i receptors.

•

La formació i intercanvi d’experiències entre els agents socials de Catalunya i el
sud d’Europa amb d’altres d’Amèrica Llatina i la Mediterrània.

•

La cooperació i col·laboració en els processos d’enfortiment de l’estat, la
societat civil, els moviments socials i el sindicalisme a Amèrica Llatina i la
Mediterrània.

•

La cooperació internacional per l’enfortiment democràtic mitjançant l’impuls
de projectes de recuperació de la memòria i experiències de les lluites per la
democràcia i la justícia social.
En queda exclòs tot ànim de lucre

El domicili social de la Associació es troba al Carrer Erasme de Janer,8 Ent.7 de
Barcelona.
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2. Bases de presentació dels comptes anuals
2.1

Imatge fidel

Els Comptes Anuals de l'exercici 2020 adjunts han estat formulats per l'Òrgan de Govern
a partir dels registres comptables de l'Associació a 31 de desembre de 2015 i en elles
s'han aplicat els principis comptables i criteris de valoració recollits en el Reial Decret
DECRET 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Pla de comptabilitat de les
fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya i la
resta de disposicions legals vigents en matèria comptable, mostrant la imatge fidel del
patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l'Associació.
No existeixen raons excepcionals per les quals per mostrar la imatge fidel no s'hagin
aplicat disposicions legals en matèria comptable.
Els Comptes Anuals adjunts es sotmetran a l'aprovació per l'Assemblea General, i
s'estima que seran aprovats sense cap modificació.
2.2

Principis comptables.

Per mostrar la imatge fidel, no hi ha hagut raons excepcionals que justifiquin la falta
d'aplicació d'algun principi comptable obligatori. No es dona el cas d'aplicar principis
comptables no obligatoris.
2.3

Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa.

L'Associació ha elaborat els seus estats financers sota el principi d'entitat en
funcionament. En els comptes anuals adjunts s'han utilitzat ocasionalment estimacions
realitzades per la l'Associació per quantificar alguns dels actius, passius, ingressos,
despeses i compromisos que figuren registrats en ella.
2. 4

Comparació de la informació

No s'ha modificat l'estructura del balanç i compte de resultats de l'Exercici 2018 per
poder comparar la informació dels dos exercicis objecte d'anàlisi.
No hi ha causes que impedeixin la comparació dels Comptes Anuals de l'exercici amb
els del precedent.
2.5

Agrupació de partides

Els comptes anuals no tenen cap partida que hagi estat objecte d'agrupació al balanç o
en el compte de pèrdues i guanys.
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2.6

Elements recollits en diverses partides.

No es presenten elements patrimonials registrats en dues o més partides del balanç.
2.7

Correcció d'errors

Els comptes anuals de l'exercici 2020 no inclouen ajustaments realitzats com a
conseqüència d'errors detectats en l'exercici.
2.8

Principi d'empresa en funcionament

Aquests comptes anuals han estat formulats assumint el principi d'empresa en
funcionament, considerant-se que l'aplicació d'aquest principi condueix al fet que els
comptes anuals de l'exercici 2018 expressen en tots els aspectes significatius, la imatge
fidel del patrimoni i situació financera SUDS.
2.9

Canvis en criteris comptables

En el present exercici, no s’han realitzat altres canvis en criteris comptables dels
marcats per la normativa comptable vigent.
En el present exercici, no s’han realitzat altres canvis en criteris comptables dels
marcats per la normativa comptable.
3. Aplicació de resultats
La distribució de resultats del exercici 2020 ha estat la següent :
Bases de repartiment
Excedent de l’exercici
Total base de repartiment = Total aplicació
Total Base de repartiment
Aplicació a
Fons dotacional o fons social Fons especials
Romanent
Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries
Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors
Total aplicació = Total base de repartiment

Import Import
2020
2019
16.428,1 7.724,5
16.428,1 7.724,5
Import Import
16.428,1 7.724,5

16.428,1 7.724,5
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4 CRITERIS I NORMES DE VALORACIÓ
4.1 Immobilitzat intangible
Els elements patrimonials aquí continguts són de caràcter intangible i es valoraran al seu
preu d'adquisició si s'han comprat a l'exterior, o pel seu cost de producció si han estat
fabricats en el si de la pròpia organització.
Es dedueixen les depreciacions duradores irreversibles degudes a l'ús de l'Immobilitzat
immaterial, aplicant amortitzacions, amb criteri sistemàtic, i segons el cicle de vida útil
del producte, atenent a la depreciació que sofreixin per funcionament, ús o
obsolescència.
Per a possibles depreciacions duradores però no irreversibles, s'efectuen les
corresponents dotacions als comptes de provisions.
Les partides que hagin perdut, de forma irreversible, tot el seu valor, es sanegen
completament fent-les desaparèixer de l'actiu.
Aplicacions Informàtiques: programes informàtics propis o comprats a empreses
independents al seu cost de compra o cost d producció, incloent-se en aquest epígraf
les despeses de desenvolupament de les pàgines web.
Béns En Règim De Arrendament Financer (Leasing): es comptabilitzen com a actius pel
seu valor de comptat, reflectint en el passiu el deute total més l'import de l'opció de
compra. La despesa financera de les operacions es comptabilitza com a despesa a
distribuir en diversos exercicis amb un criteri financer.
Els drets registrats com a actius s'amortitzen atenent a la seva vida útil.

La provisió per depreciació de l'immobilitzat immaterial s'utilitza per corregir els valors
comptables a les circumstàncies de mercat al tancament de l'exercici econòmic incloses
les amortitzacions acumulades fins a la data. Les provisions van rebaixant els saldos en
funció de les circumstàncies que les van motivar fins a fer es desaparèixer.
L'amortització dels elements de l'immobilitzat intangible es realitza, des del moment en
què estan disponibles per a la seva posada en funcionament, de manera lineal durant la
seva vida útil estimada, calculant un valor residual nul en funció dels següents anys de
vida útil.
L’Associació no disposa d’elements d’immobilitzat intangible registrat en el seu actiu.
4.2 Béns Integrants del Patrimoni Històric.
L'Associació no té béns de Patrimoni Històric.
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4.3 Arrendaments.
Els arrendaments es classifiquen com arrendaments financers sempre que de les
condicions dels mateixos es dedueixi que es
transfereixen a l'arrendatari
substancialment els riscos i beneficis inherents a la propietat de l'actiu objecte del
contracte. Els altres arrendaments es classifiquen com arrendaments operatius.
La normativa vigent estableix que el cost dels béns arrendats es comptabilitzarà en el
balanç de situació segons la naturalesa del bé objecte del contracte i, simultàniament,
un passiu pel mateix import. Aquest import serà el menor entre el valor raonable del bé
arrendat i el valor actual a l'inici de l'arrendament de les quantitats mínimes acordades,
inclosa l'opció de compra, quan no hi hagi dubtes raonables sobre el seu exercici. No
s'inclouran en el seu càlcul les quotes de caràcter contingent, el cost dels serveis i els
impostos repercutibles per l'arrendador.
L’Associació no manté cap contracte d'arrendament financer.
En les operacions d'arrendament operatiu, la propietat del bé arrendat i
substancialment tots els riscos i avantatges que recauen sobre el bé, romanen en
l'arrendador.
Quan l'Associació actua com a arrendatari, les despeses de l'arrendament es carreguen
linealment al compte de pèrdues i guanys en funció dels acords i de la vida del contracte.
Els actius adquirits mitjançant arrendament financer es registren d'acord amb la seva
naturalesa, pel menor entre el valor raonable de l'actiu i el valor actual a l'inici de
l'arrendament dels pagaments mínims acordats, comptabilitzant un passiu financer pel
mateix import.

Els pagaments per l'arrendament es distribueixen entre les despeses financeres i la
reducció del passiu. Als actius se'ls apliquen els mateixos criteris i amortització,
deteriorament i baixa que a la resta d'actius de la seva naturalesa.
Els pagaments per arrendaments operatius es registren com a despeses en el compte
de pèrdues i guanys quan es meriten.
4.4 Immobilitzat material
Els béns compresos en aquest epígraf es troben valorats al seu preu d'adquisició, nets
de la seva corresponent amortització acumulada i de les pèrdues per deteriorament que
hagin experimentat.
El cost d'adquisició inclou les despeses addicionals que es produeixen fins a la posada
en condicions de funcionament del bé.
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1.- S'aplica el criteri d'amortitzar de forma lineal a tot el llarg de la vida útil del bé. Si es
produeixen pèrdues reversibles es dota la provisió corresponent, que és aplicada si la
pèrdua reversible desapareix.
2.- Els interessos meritats fins al moment de la posada en marxa d'immobilitzat material,
d'haver-se produït, s'inclouen en el cost d'aquest, registrant-com a despeses financeres
els meritats amb posterioritat.
Les possibles diferències de canvi positives en adquisicions a crèdit es comptabilitzen
fins que les factures no estan pagades, en el compte 136, traslladant la seva possible
saldo a cancel·lar els deutes, al Compte 768 (Diferències positives de canvi).
Les possibles diferències de canvi negatives en adquisicions a crèdit, es registren
directament en el Compte 668 (Diferències Negatives de Canvi).
3.- Els costos d'ampliació, modernització i millores de l'immobilitzat s'agreguen a aquest.
Els costos que no presenten una ampliació de la vida útil i les despeses de manteniment
es carreguen directament al compte de pèrdues i guanys. Els costos d'ampliació i millora
que donen lloc a una major durada dels béns són objecte de capitació.
4.- Els costos de l'immobilitzat produïts en el si de la mateixa entitat, es valoren pel seu
cost de producció, compost per les matèries primeres valorades al seu preu d'adquisició,
els costos directes de les ampliacions, modernització i millores, així com el %
proporcional dels costos i despeses indirectes.
5.- Les Actualitzacions de valors practicades a l' ampar de la Llei no existeixen en el
Balanç.
La pèrdua de valor experimentada pels elements de l'immobilitzat material és corregida
mitjançant els comptes de Amortitzacions. Es dota anualment en funció dels anys de
vida útil segons mètode lineal.
Si per alguna circumstància, s'observa una baixa important en el valor del bé a cost
històric i el valor de mercat en el moment de tancament de l'exercici es dota l'oportuna
Provisió. ·
L'amortització dels elements de l'immobilitzat material es realitza, des del moment en
què estan disponibles per a la seva posada en funcionament, de manera lineal durant la
seva vida útil estimada, calculant un valor residual nul en funció dels següents anys de
vida útil.
L’Associació no manté elements registrats en l’epígraf d’immobilitzat material.
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4.5 instruments financers : Actius financers i passius financers
4.5.1 Actius Financers
Per als valors i altres Inversions mobiliàries, tant a curt com a llarg termini, es valoren
pel preu d'adquisició, incloent drets preferents de subscripció i altres despeses
inherents. No s'inclouen els dividends meritats ni els interessos meritats i no vençuts.
Les inversions financeres a 31 de desembre de cada any s'ajusten als valors de mercat
seguint un criteri fiscal, realitzant les correccions valoratives mitjançant les oportunes
comptes de Provisió.
En el capítol d'instruments financers, es registren aquells contractes que donen lloc a un
actiu financer en una empresa i, simultàniament, a un passiu financer o un instrument
de patrimoni en una altra empresa.
La present norma és aplicable als següents Actius financers:
-

-

Efectiu i altres actius líquids equivalents; és a dir, la tresoreria dipositada a la
caixa de l’entitat, els dipòsits bancaris a la vista i els actius financers que siguin
convertibles en efectiu i que en el moment de la seva adquisició, el seu
venciment no fos superior a tres mesos, sempre que no hi hagi risc significatiu
de canvis de valor i formin part de la política de gestió normal de la tresoreria de
l’entitat.
Crèdits per operacions de les activitats, usuaris i deutors diversos.
Crèdits a tercers: com els préstecs i crèdits financers concedits, inclosos els
sorgits de la venda d’actius no corrents.
Valors representatius de deute d’altres entitats adquirits: com obligacions, bons
i pagarés.
Instruments de patrimoni d’altres entitats adquirits: accions, participacions en
institucions d’inversió col·lectiva i altres instruments de patrimoni.
Derivats amb valoració favorable per a l’entitat: com futurs, opcions, permutes
financeres i compravenda de moneda estrangera.
Altres actius financers, com dipòsits en entitats de crèdit, bestretes i crèdits al
personal, fiances i dipòsits constituïts, dividends a cobrar i desemborsaments
pendents sobre fons dotacionals, fons socials i fons especials.
1. Reconeixement:
L’entitat ha de reconèixer un actiu financer en el seu balanç quan es converteixi
en una part obligada del contracte o negoci jurídic conforme a les seves
disposicions.
2. Valoració :
Els actius financers, a efectes de la seva valoració, es classifiquen en alguna de
les categories següents:
7
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2.1 Actius financers a cost amortitzat.
2.2 Actius financers mantinguts per a negociar.
2.3 Actius financers a cost.
2.1 Actius financers a cost amortitzat:
En aquesta categoria s’han de classificar, llevat que sigui aplicable allò disposat
en l’apartat 2.2 següent, els:
Crèdits per operacions de les activitats: són aquells actius financers (usuaris i
deutors diversos) que s’originen en la venda de béns i la prestació de serveis per
operacions de tràfic de l’entitat.
Crèdits per la resta d’operacions: són aquells actius financers que tot i no
tractant-se d’instruments de patrimoni ni derivats, no tenen origen en les
activitats de l’entitat i els seus cobraments són de quantia determinada o
determinable. És a dir, inclou els crèdits diferents del tràfic de l’entitat, els valors
representatius de deute adquirits, cotitzats o no, els dipòsits en entitats de
crèdit, bestretes i crèdits al personal, les fiances i dipòsits constituïts, els
dividends a cobrar i els desemborsaments pendents a curt termini sobre fons
dotacionals, fons socials i fons especials.
2.1.1 Valoració inicial :
Els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren
inicialment pel cost, que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada
més els costos de transacció directament atribuïbles; no obstant això, aquests
últims es poden registrar en el compte de resultats en el moment del seu
reconeixement inicial.
No obstant el que s’ha assenyalat en el paràgraf anterior, els crèdits per
operacions de les activitats amb venciment no superior a un any i que no tinguin
un tipus d’interès contractual, així com les bestretes i crèdits al personal, les
fiances, els dividends a cobrar i els desemborsaments pendents sobre fons
dotacionals, fons socials i fons especials, l’import dels quals s’espera rebre a curt
termini, es poden valorar pel seu valor nominal quan l’efecte de no actualitzar
els fluxos d’efectiu no sigui significatiu.
2.1.2 Valoració posterior :
Els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu cost
amortitzat. Els interessos meritats es comptabilitzen en el compte de resultats,
aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu.
No obstant l’anterior, els actius amb venciment no superior a un any que, d’acord
amb allò disposat en l’apartat anterior, es valorin inicialment pel seu valor
nominal, s’han de continuar valorant per aquest import, llevat que s’hagin
deteriorat.
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2.1.3. Deteriorament del valor
Almenys al tancament de l’exercici, s’efectuen les correccions valoratives
necessàries sempre que hi hagi evidència objectiva que el valor d’un actiu
financer o d’un grup d’actius financers amb característiques similars de risc
valorats colectivament, s’ha deteriorat com a resultat d’un o més fets que hagin
tingut lloc després del seu reconeixement inicial i que ocasionin una reducció o
retard en els fluxos d’efectiu futurs estimats, que poden ser motivats per la
insolvència del deutor.
La pèrdua per deteriorament del valor d’aquests actius financers, és la diferència
entre el seu valor en llibres i el valor actual dels fluxos d’efectiu futurs que
s’estima que generaran, descomptats al tipus d’interès efectiu calculat en el
moment del seu reconeixement inicial. Per als actius financers a tipus d’interès
variable, s’ha d’emprar el tipus d’interès efectiu que correspongui a la data de
tancament dels comptes anuals d’acord amb les condicions contractuals.
Si escau, com a substitut del valor actual dels fluxos d’efectiu futurs s’ha
d’utilitzar el valor de cotització de l’actiu, sempre que aquest valor sigui
suficientment fiable com per a considerar-lo representatiu del valor que pogués
recuperar l’entitat.
Les correccions valoratives per deteriorament, així com la seva reversió quan
l’import de la pèrdua disminuís per causes relacionades amb un fet posterior,
s’han de reconèixer com una despesa o un ingrés, respectivament, en el compte
de resultats. La reversió del deteriorament té com a límit el valor en llibres del
crèdit que estaria reconegut en la data de reversió si no s’hagués registrat el
deteriorament del valor.
2.2. Actius financers mantinguts per a negociar
Es considera que un actiu financer (préstec o crèdit derivats de les activitats o
no, valor representatiu de deute, instrument de patrimoni o derivat) es posseeix
per a negociar quan:
S’origini o s’adquireixi amb el propòsit de vendre’l a curt termini (per exemple:
valors representatius de deute, qualsevol que sigui el seu termini de venciment,
o instruments de patrimoni, cotitzats, que s’adquireixen per a vendre’ls a curt
termini)
L’Associació no disposa d’actius financers mantinguts per negociar.
3.Interessos i dividends rebuts d’actius financers
Els interessos i dividends d’actius financers meritats amb posterioritat al
moment de l’adquisició es reconeixen com a ingressos en el compte de resultats.
Els interessos s’han de reconèixer utilitzant el mètode del tipus d’interès efectiu
i els dividends quan es declari el dret del soci a rebre’ls.
A aquests efectes, en la valoració inicial dels actius financers es registre de forma
independent, atenent al seu venciment, l’import dels interessos explícits
meritats i no vençuts en aquell moment, així com l’import dels dividends
acordats per l’òrgan competent en el moment de l’adquisició. A aquests efectes,
9
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s’entén per interessos explícits els que s’obtenen d’aplicar el tipus d’interès
contractual de l’instrument financer.
4.Baixa d’actius financers
L’entitat dona de baixa un actiu financer, o part del mateix, quan expirin els seus
drets derivats o s’hagi cedit la seva titularitat, sempre que el cedent s’hagi
desprès dels riscos i beneficis significatius inherents a la propietat de l’actiu (com
és el cas de les vendes en ferm d’actius o les vendes d’actius financers amb pacte
de recompra pel seu valor raonable).
4.5.2 Passius Financers
La present norma resulta d’aplicació als següents passius financers:
-

Dèbits per operacions de les activitats: proveïdors, beneficiaris i creditors
diversos.
Deutes amb entitats de crèdit
Deutes amb característiques especials
Altres passius financers: deutes amb tercers, com préstecs i crèdits financers
rebuts de persones o entitats que no siguin entitats de crèdit, inclosos els sorgits
en la compra d’actius no corrents, fiances i dipòsits rebuts i desemborsaments
exigits per tercers sobre participacions.
Reconeixement:
L’entitat reconeix un passiu financer en el seu balanç quan es converteix en una
part obligada del contracte o negoci jurídic conforme a les seves disposicions.
Valoració:
Els passius financers , a efectes de la seva valoració, es classifiquen en alguna de
les categories següents:
1.
Passius financers a cost amortitzat.
2.
Passius financers mantinguts per a negociar.
Passius financers a cost amortitzat.
En aquesta categoria es classifiquen, llevat que sigui aplicable el que es disposa
en l’apartat 2.2 següent, els:
a) Dèbits per operacions de les activitats (proveïdors, beneficiaris i altres
creditors): són aquells passius financers que s’originen en la compra de béns
i serveis per operacions de tràfic de la entitat.
b) Dèbits per operacions no derivades de les activitats: són aquells passius
financers que, no tractant-se d’instruments derivats, no tenen origen en les
activitats de l’entitat.
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Valoració inicial:
Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment pel
cost, que equival al valor raonable de la contraprestació rebuda ajustat pels
costos de transacció que els siguin directament atribuïbles; no obstant això,
aquests últims, així com les comissions financeres que es carreguin a l’entitat
quan s’originin els deutes amb tercers, es poden registrar en el compte de
resultats en el moment del seu reconeixement inicial.
No obstant l’assenyalat en el paràgraf anterior, els dèbits per operacions de les
activitats amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d’interès
contractual, així com les fiances i els desemborsaments exigits per tercers sobre
participacions, l’import dels quals s’esperi pagar a curt termini, es valoren pel
seu valor nominal, quan l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui
significatiu.
Valoració posterior:
Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu cost
amortitzat. Els interessos meritats s’han de comptabilitzar en el compte de
resultats, aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu.
Les aportacions rebudes com a conseqüència d’un contracte de comptes en
participació i similars, es valoren al cost, incrementat o disminuït pel benefici o
la pèrdua, respectivament, que calgui atribuir als partícips no gestors.
No obstant l’anterior, els dèbits amb venciment no superior a un any que,
d’acord amb allò disposat en l’apartat anterior, es valoren inicialment pel seu
valor nominal es continuen valorant per aquest import.

2.2 Passius financers mantinguts per a negociar:
Es considera que un passiu financer es posseeix per a negociar quan sigui un
instrument financer derivat, segons es defineix en la norma sobre actius
financers , sempre que no sigui un contracte de garantia financera ni hagi estat
designat com a instrument de cobertura.
En cap cas l’entitat es reclassifica un passiu financer inclòs inicialment en
aquesta categoria a la de passius financer a cost amortitzat, ni viceversa.
L’Associació no disposa de passius financers mantinguts per negociar.
3.Baixa de passius financers
L’entitat ha de dona de baixa un passiu financer quan l’obligació s’hagi extingit.

11

MEMORIA ECONÒMICA SIMPLIFICADA EXERCICI 2020

4.6 Existències
Es valoren pel seu cost d'adquisició o cost de producció. Quan el valor de mercat és
inferior al seu cost adquisició o el seu cost de producció es dota la corresponent provisió
amb càrrec al compte de resultats de l'exercici.
4.7 Subvencions, donacions i llegats
1. Reconeixement
Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen inicialment, amb
caràcter general, com a ingressos directament imputats al patrimoni net i s’han de
reconèixer en el compte de resultats com a ingressos sobre una base sistemàtica i racional
de forma correlacionada amb les despeses derivades de la subvenció, donació o llegat.
Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables es registren
com a passius de l’entitat que adquireixin la condició de no reintegrables. A aquests
efectes, es considera no reintegrable quan hi ha un acord individualitzat de concessió
de la subvenció, donació o llegat a favor de l’entitat, s’han complert les condicions
establertes per a la seva concessió i no hi ha dubtes raonables sobre la recepció de la
subvenció, donació o llegat.
2. Valoració:
Les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari es valoren pel valor raonable
de l’import concedit, i les de caràcter no monetari o en espècie es valoren pel valor
raonable del bé rebut, referenciats ambdós valors al moment del seu reconeixement.
Criteris d’imputació a resultats:
La imputació a resultats de les subvencions, donacions i llegats que tenen el caràcter de
no reintegrables s’efectua atenent a la seva finalitat.
A efectes de la seva imputació en el compte de resultats, cal distingir entre els següents
tipus de subvencions, donacions i llegats:
Quan es concedeixen per a assegurar una rendibilitat mínima o compensar els dèficits
d’explotació: s’imputen com a ingressos de l’exercici en què es concedeixen, llevat si es
destinen a finançar dèficits d’explotació d’exercicis futurs, cas en el qual s’imputaran en
aquests exercicis.
Quan es concedeixen per a finançar despeses específiques : s’imputen com a ingressos
en el mateix exercici en què es meriten les despeses que estiguin finançant.
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Quan es concedeixen per a adquirir actius o cancel·lar passius, es poden distingir els
següents casos:
Actius de l’immobilitzat intangible, material i inversions immobiliàries: s’imputen com a
ingressos de l’exercici en proporció a la dotació a l’amortització efectuada en aquest
període per als elements esmentats o, si s’escau, quan es produeix la seva alienació,
correcció valorativa per deteriorament o baixa en balanç.
Existències que no s’obtinguin com a conseqüència d’un ràpel comercial: s’imputen com
a ingressos de l’exercici en què es produeix la seva alienació, correcció valorativa per
deteriorament o baixa en balanç.
4.8 Provisions per a pensions i obligacions similars
Els fons necessaris per cobrir les obligacions legals o contractuals referents al personal
de l'entitat amb motiu de la seva jubilació o atencions de caràcter social: viduïtat,
orfandat, etc. es comptabilitzen tenint en compte les estimacions realitzades d'acord
amb càlculs actuarials.
No existeixen provisions per aquest concepte.
4.9 Altres Provisions i contingències
Les responsabilitats probables o certes de qualsevol naturalesa, amb origen en litigis en
curs, reclamacions, avals, garanties, indemnitzacions i obligacions pendents de quantia
indeterminada, es provisionen contra els resultats de l'exercici, d'acord amb una
estimació raonable de la quantia.
No existeixen provisions per aquest concepte.
4.10 Deutes a curt i llarg termini
Els deutes, tant a curt com a llarg termini, s'anoten pel seu import nominal, efectuant
les oportunes Provisions per a insolvències en cas de considerar dubtós el cobrament.
Els interessos no es periodifiquen utilitzant per als casos de cobrament anticipat o
diferit, els comptes de ajustaments per periodificació i al venciment seva imputació a
resultats.
4.11 Impost sobre beneficis
L'Associació , es entitat parcialment exempta a efectes del Impost sobre Societats,
estant exemptes aquelles rendes que constitueixen l’objecte social de l’entitat en
especial Subvencions, donacions i aportacions que no tenen la consideració d’explotació
econòmica.
Es una entitat acollida al règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius
fiscals al mecenatge ( llei 49/2002 de 23 de desembre ).
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La despesa per l'Impost sobre Societats de cada exercici es calcula en funció del resultat
comptable abans d'impostos, augmentat o disminuït segons correspongui, per les
diferències permanents amb el resultat fiscal, enteses aquestes com les produïdes entre
la base imposable de l'impost i el resultat comptable abans d'impostos, que no
reverteixen en períodes subsegüents.
Es tracten com diferències permanents les despeses i ingressos exempts. L'estalvi
impositiu derivat de l'aplicació de les deduccions i bonificacions fiscals, es considera com
una menor despesa de l'exercici en què s'obtenen.
4.12 Transaccions en moneda estrangera
Els saldos de deutors, creditors, clients i proveïdors, contrets en moneda estrangera i no
cancel·lats, es comptabilitzen pel contravalor en euros, segons cotització al tancament
d'exercici, llevat que segons el principi d'importància relativa, no mereixi variar el valor
comptable, o existeixi assegurança de canvi.
2.- Per a calcular el contravalor en euros en el moment de la incorporació al patrimoni
s'aplica el del Cost real al dia de la liquidació de l'operació.
3.- Les diferències de canvi, si són positives fins que el deute no hagi estat cancel·lada,
s'anoten en el Compte 136 (Diferències positives de canvi en moneda estrangera)
traslladant-se al liquidar els crèdits o dèbits, al compte 768 (Diferències positives de
canvi). Les diferències negatives al tancament de l'exercici s'imputen a resultats de
l'exercici.
4.13 Ingressos per vendes i prestacions de serveis
Els ingressos procedents de la venda de béns i de la prestació de serveis es valoren pel valor
raonable de la contrapartida, rebuda o per rebre que, llevat evidència en contra, és el
preu acordat per a aquests béns o serveis, deduït l’import de qualsevol descompte, rebaixa
en el preu o altres partides similars que l’entitat pugui concedir, així com els interessos
incorporats al nominal dels crèdits.
En general tots els ingressos i despeses, així com els interessos generats per ells, es
comptabilitzen en el moment de la meritació.
Quan hi hagi dubtes relatius al cobrament d’un import reconegut prèviament com a
ingressos per venda o prestació de serveis, la quantitat el cobrament de la qual s’estimi
com a improbable es registra com una despesa per correcció de valor per deteriorament
i no com un menor ingrés.
4.14 Els criteris utilitzats per al registre i valoració de les despeses de personal
Per al cas de les retribucions per prestació definida, les contribucions a realitzar donen
lloc a un passiu per retribucions a llarg termini al personal quan, al tancament de
l'exercici, figurin contribucions meritades no satisfetes.
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L'import que es reconeix com a provisió per retribucions al personal a llarg termini és la
diferència entre el valor actual de les retribucions compromeses i el valor raonable dels
eventuals actius afectes als compromisos amb què es liquidaran les obligacions.
Davant l'absència de qualsevol necessitat previsible d'acabament anormal de l'ocupació
i donat que no reben indemnitzacions aquells empleats que es jubilen o cessen
suvoluntàriament en els seus serveis, els pagaments per indemnitzacions, quan
sorgeixen, es carreguen a despeses en el moment en què es pren la decisió d'efectuar
l'acomiadament.
4.15 Criteris utilitzats en transaccions entre parts vinculades
En el supòsit d'existir, les operacions entre empreses del mateix grup, amb
independència del grau de vinculació, es comptabilitzen d'acord amb les normes
generals. Els elements objecte de les transaccions que es realitzin es comptabilitzaran
en el moment inicial pel seu valor raonable. La valoració posterior es realitza d'acord
amb el que preveuen les normes particulars per als comptes que correspongui.
Nota 5 – IMMOBILITZAT INTANGIBLE
No existeix saldo en els comptes que integren aquest epígraf , ni s’han produït
moviments en l’exercici 2020.
5.1 Provisions per deteriorament:
No s'ha realitzat cap correcció valorativa dels béns d'immobilitzat.
Nota 6 – IMMOBILITZAT MATERIAL
No existeix saldo en els comptes que integren aquest epígraf , ni s’han produït
moviments en l’exercici 2020.
6.1 Provisions per deteriorament:
No s'ha realitzat cap correcció valorativa dels béns d'immobilitzat.
Nota 7 - IMMOBILITZAT FINANCER
No existeix saldo en els comptes que integren aquest epígraf , ni s’han produït
moviments en l’exercici 2020.
No s'ha realitzat cap correcció valorativa dels béns d'immobilitzat. Al tancament de
l'exercici no hi ha inversions financeres amb caràcter temporal. No existeixen
compromisos ferms de compra i venda de valors negociables i altres inversions
financeres anàlogues.
Nota 8 - BÉNS DEL PATRIMONI HISTÒRIC.
L'Associació no posseeix béns comptabilitzats per aquest concepte.
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Nota 9 - EXISTÈNCIES
L'Associació no posseeix béns comptabilitzats per aquest concepte.
Nota 10 - DEUTORS COMERCIALS I ALTRES COMPTES A COBRAR
El detall del moviment d'aquest epígraf ha estat el següent:
Deutors comercials i altres comptes a cobrar
Denominació
Clients per vendes i prestacions de serveis
Deutors varis
Personal
Actius per impost corrent
Altres crédits de les administracions públiques
Total

Saldo
Augments/
31.12.2019 Disminucions
0,00
0,00
382.212,65
-212.544,66
0,00
0,00
0,00
0,00
305.531,47
25.052,97
687.744,12
-187.491,69

Saldo
31.12.2020
0,00
169.667,99
0,00
0
330.584,44
500.252,43

A la partida clients per vendes i prestacions de serveis es recull el saldo deutor a 31 de
desembre de 2020 de la Diputació de Barcelona per la acció Acció sobre l’abordatge
comunicatiu de les violències masclistes.
A la partida Deutors varis es recullen els imports de subvencions concedides per les
administracions pendents de transferir a l’Associació per les entitats amb les que
s’executen projectes en Agrupació.
A la partida Altres crèdits amb les administracions públiques es recullen els imports de
subvencions concedides per les administracions pendents de cobrament a 31 de
desembre 2020.
Nota 11 - PATRIMONI NET - FONS PROPIS
El detall del moviment dels Fons Propis ha estat el següent:
Patrimoni net: Fons Propis
Denominació
Fons Social
Romanent
Resultats Negatius de exercicis anteriors
Resultats del Exercici
Total

Saldo
Augments/
31.12.2019 Disminucions
1.000,00
0,00
5.733,60
7.754,94
5.835,20
7.724,46
7.724,46
8.703,68
20.293,26
24.183,08

Saldo
31.12.2020
1.000,00
13.488,54
5.835,20
16.428,14
36.751,88

Nota 12 - SUBVENCIONS i DONACIONS
Atenent a la normativa comptable vigent es consideren les subvencions, donacions i
llegats rebuts per l’Associació tenen caràcter de reintegrables i per tant s'han de
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registrar com a Passius fins que s'hagin realitzat i justificat les corresponents activitats,
que es el moment en que es reconeix l’ingrés comptable de la subvenció.
El registre dels compromisos d’execució dels projectes subvencionats queden registrats
als següents epígrafs en funció de si el termini d’execució previst es superior o inferior a
un any:
-

Deutes a llarg termini (172. Altres passius financers a llarg termini)
Deutes a curt termini (522. Altres passius financers a curt termini)

El saldo a 31.12.2020 del epígraf de patrimoni net : Subvencions i donacions és d'import
0 euros.
Nota 13 - Provisions i contingències.
El moviment d'aquest epígraf ha estat el següent:
Provisions i Contingències
Saldo
Augments/
31.12.2019 Disminucions
5.891,00
0,00
5.891,00
0,00

Denominació
499, 529Provisions a curt termini
Total

Saldo
31.12.2020
5.891,00
5.891,00

En aquest epígraf s’ha recollit una provisió per reintegrament de les subvencions
rebudes.
Nota 14 - DEUTES
Hi figuren pel seu valor de reemborsament, considerant que la diferència entre aquest
valor i la quantitat rebuda s'imputarà anualment a resultats d'acord amb un criteri
financer.
14.1 Deutes a llarg termini: deutes amb entitats de crèdit.
A 31 de desembre de 2020 l’Associació no te deutes amb entitats de crèdit.
14.2 Deutes a llarg termini: altres passius financers
En aquesta partida es registren els imports pendents d'execució, a llarg termini,
corresponents a les activitats dels projectes , finançats mitjançant subvencions.
El moviment d'aquesta partida ha estat el següent:
Pasivos Financieros
CompteDenominación
172
Altres deutes a llarg termini
Total

Saldo
Augments/
31.12.2019 Disminucions
356.353,72
45.584,00
356.353,72
45.584,00

Traspassos
-60.000,00
-60.000,00

Saldo
31.12.2020
341.937,72
341.937,72
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A 31 de desembre de 2020 l’associació ha registrat en aquesta partida l’import de la
segona anualitat de Programes finançats per l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació
de Barcelona corresponents a la convocatòria del any 2020.

14.3 Deutes a curt termini: altres passius financers
En aquesta partida es registren els imports pendents d'execució a curt termini,
corresponents a les activitats dels projectes subvencionats, per valor de euros
648.899,74.
El moviment d'aquesta partida ha estat el següent:
Denominació
522
Deutes a curt termini
Total

Saldo
Augments
31.12.2019 ( subvencions )
694.500,79
593.709,00
694.500,79
593.709,00

Traspassos
60.000,00
60.000,00

Execució
Saldo
projectes
31.12.2020
507.576,98 840.632,81
507.576,98 840.632,81

14.4 Deutes a curt termini amb entitats del grup associades
No existeixen compromisos de desemborsament a curt termini amb entitats del grup o
associades.
Nota 15 - CREDITORS COMERCIALS I ALTRES COMPTES A PAGAR
El detall del moviment de epígraf ha estat el següent:
Creditors i altres comptes a pagar
Saldo
Augments/
Denominació
31.12.2019 Disminucions
Proveïdors i creditors varis
5.226,11
5.807,25
Personal ( Remuneracions pendents0,00
)
0,00
Altres deutes amb la administració
7.594,72
2.197,39
Total
12.820,83
8.004,64

Saldo
31.12.2020
11.033,36
0,00
9.792,11
20.825,47

La partida de proveïdors i creditors correspon als imports pendents de pagament a
proveïdors i creditors per compres i serveis d’activitats dels projectes en curs.
Es registren, al tancament de l'exercici, els compromisos amb el personal i
l'administració pública relatius al desemborsament de les retencions fiscals i pagament
de seguretat social.
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16. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS
ESTATUTÀRIES
Durant l’exercici 2020, han estat aplicats a les activitats fundacionals el 99% de les
rendes e ingressos nets obtingudes durant l’exercici per l’Associació.

Any

Despeses
Despeses
Ingrés Total Patrimonials i
A APLICAR Fundacionals
Associació
Activitat
Diferència
70%
Exercici
Econòmica

IMPORT
DESTINAT EN L'EXERCICI
2016

2017

2016

268.911,31

11.829,18 257.082,13 179.957,49

2017

437.110,13

5.965,04 431.145,09 301.801,56

432.122,53

0,00 432.122,53

2018

492.189,34

170,68 492.018,66 344.413,06

485.206,51

0,00

2019

523.824,75

612,67 523.212,08 366.248,46

516.100,29

0,00

2020

487.320,11

282,27 487.037,84 340.926,49

470.609,70
DESTINAT

0,00
98,46%

2018

2019

2020

253.123,48 253.123,48

Pendent de
destinar

0,00
0,00
485.206,51

0,00
516.100,29

100%

99%

0,00
470.609,70
97%

99%

Nota 16 - SITUACIÓ FISCAL
La situació a 31 desembre 2020 és la següent:
a) No existeixen diferències temporaries deduïbles e imposables registrades al balanç.
b) No hi ha bases imposables negatives en el balanç de la societat.
c) Els incentius fiscals aplicats en l'exercici són:
No s'ha adquirit cap compromís en relació a incentius fiscals.
d) No hi ha provisions derivades de l'impost sobre beneficis ni esdeveniments posteriors
al tancament que suposin una modificació de la normativa fiscal que afecti els actius i
passius fiscals registrats.
e) La totalitat de les despeses financeres són deduïbles.
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CONCILIACIÓ

RESULTAT

COMPTABLE

I

BASE

IMPOSABLE

A. CONCILIACIÓ ENTRE EL RESULTAT COMPTABLE I LA BASE IMPOSABLE
DEL IMPOST SOBRE SOCIETATS
IMPORTS
RESULTAT COMPTABLE

16.428,14

Ajustos fiscals al resultat comptable
DIFERÈNCIES TEMPORALS

0,00

Impostos avançats amb origen en exercicis anteriors (reducció BI)
Impostos diferits amb origen en exercicis anteriors (augment BI)
Impostos avançats amb origen en l'exercici (augment BI)
Impostos diferits amb origen en l'exercici (reducció BI)
DIFERÈNCIES PERMANENTS
-16.428,14
Diferències permanents positives (augment de la BI)

470.891,97

Despeses activitats exemptes
Despeses per impost sobre societats
Altres

470.891,97

Diferències permanents negatives (disminucions de la BI)
Ingressos activitats exemptes
Altres

-487.320,11
487.320,11
0,00

BASE IMPOSABLE

0,00

Compensació de Bases Imposables Negatives d'exercicis anteriors

0,00

BASE IMPOSABLE

0,00

B. LIQUIDACIÓ DE L'IMPOST SOBRE SOCIETATS
BASE IMPOSABLE

0,00

TIPUS IMPOSITIU

10%

QUOTA INTEGRA

0,00

QUOTA DIFERÈNCIAL

0,00

Pagaments fraccionats
Retencions a compte

0,00
0,00

QUOTA A INGRESSAR (+) / A RETORNAR (-)

0,00
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L'Associació té oberts a possible inspecció per les autoritats fiscals els quatre últims
exercicis dels principals impostos que li són aplicables.
Nota 17 - INGRESSOS I DESPESES
No existeixen societats vinculades ni s'han realitzat operacions atípiques, ni altres
alienes al compliment dels fins socials.
No existeixen despeses derivades del funcionament de l'òrgan de govern de l'entitat.
a)Ajuts monetaris i altres:
Enviaments directes a les contraparts ( d’acord als convenis signats en el marc dels
projectes ) de fons de les subvencions concedides als projectes per valor de
250.052,73 euros.
b) Despeses de personal:
El desglossament de les càrregues de cost de personal a 31 de desembre de 2020 és el
següent:
Denominació
a) Sous i salaris
b) Carregues socials
Total despeses de Personal

Saldo
31.12.2019
90.685,72
28.244,95
118.930,67

Saldo
31.12.2020
105.880,47
33.246,72
139.127,19

c) No hi ha per amortització de l'immobilitzat a 31 de desembre de 2020, ja que no hi
ha partida d’Immobilitzat a l’actiu.
d) Els ingressos de l'activitat pròpia es distribueixen de la següent manera a tancament
de l'exercici 2018 i 2020:
Ingressos de l'activitat propia
Ingressos de l'activitat pròpia
( d'acord al objecte social )
Quota d'usuaris i associats
Aportacions d'usuaris i associats
Ingressos per vendes i gestió serveis Comerç Just
Ingressos per serveis tècnics de cooperació
Subvencions imputades a resultats del exercici
Donacions i llegats imputats al exedent del exercici
Total

Saldo
31.12.2019
7.029,20
0,00
0,00
268,63
516.526,92
0,00
523.824,75

Saldo
31.12.2020
6.624,00
0,00
0,00
17.000,00
463.696,11
0,00
487.320,11
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Nota 18 - APLICACIÓ D'ELEMENTS PATRIMONIALS A FONS PROPIS.
No s'han produït durant l'exercici 2020 despeses d'administració, entenent com a tals,
els directament ocasionats als membres de la Junta Directiva per administració de béns
i drets que integren el patrimoni de l'Associació i aquells altres despeses justificades que
el càrrec els ocasions en l'exercici de la seva funció.
L'Associació no posseeix béns i drets que formen part del Fons Social.
Nota 19 - ESDEVENIMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT
No ha passat cap fet significatiu o transaccions que afecti o ampliï la informació
presentada, o la situació de l'Associació, que hagi suposat la inclusió d'un ajust en les
xifres contingudes en els documents que integren els comptes anuals o que no hagi
suposat un ajust en els comptes anuals adjunts.
Nota 20. OPERACIONS VINCULADES
Les transaccions amb parts vinculades durant l’exercici 2020 han estat les següents :
Per recepció de serveis tècnics : 11.750€
Els membres de la Junta Directiva no han percebut cap import en concepte de sous,
dietes i altres remuneracions per l'exercici d'aquests càrrecs en l'associació.
Nota 22- ALTRA INFORMACIÓ
El nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l'exercici, distribuït per categories i
desglossat :
Personal mig 2020
Categoria
Tècnic de projecte
Tècnic de projecte

Sexe
Dona
Home

Personal
mItjà
2,00
2,00

L'Associació no ha emès valors admesos a cotització.
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Informació segmentada Subvencions atorgades:
Distribució de l'import d'ingressos per subvencions corresponent a les seves activitats
ordinàries, per Líneas d'activitats, i àrees geogràfiques d'actuació.
Ingressos

Any Aprobació projectes /subvencions

Lìnies estratègiques
Feminismes davant les violències

2017

2018

132.033,00 €

140.000,00 €

Pau i Resistencies davant l'ocupació

2019

117.652,00 €

373.584,00 €

2020 Total
467.898,00 €

739.931,00 €

63.000,00 €

554.236,00 €

Defensa Cos-Territori

67.899,00 €

71.507,00 €

305.200,00 €

6.092,00 €

450.698,00 €

Empreses i Drets Humans

45.765,00 €

193.341,49 €

30.193,77 €

98.405,00 €

367.705,26 €

12.385,00 €

136.298,75 €

Alternatives Econòmiques

144.491,00 €

Feminismes Diversos
Drets LGTBI
Altres

144.491,00 €

91.877,00 €

13.065,75 €

18.971,00 €

52.523,00 €

46.500,00 €

4.835,00 €

6.073,00 €

7.640,00 €

6.760,00 €

Funcionament Intern

20.473,00 €
6.624,00 €

Total

Ingressos

103.858,00 €

396.170,00 € 734.197,24 €

6.624,00 €

739.543,77 € 654.404,00 € 2.524.315,01 €

Any Aprobació projectes /subvencions

Zonas geogràfiques Intervenció
Catalunya

2017
143.715,00 €

CentreAmérica

252.455,00 €

2018
214.047,24 €

2019
201.418,77 €

2020
154.314,00 €

Total
713.495,01 €

211.507,00 €

303.000,00 €

320.090,00 €

1.087.052,00 €

Cuba

190.991,00 €

Mediterrànea

117.652,00 €

Total

396.170,00 €

734.197,24 €

235.125,00 €

120.000,00 €

310.991,00 €

60.000,00 €

412.777,00 €

739.543,77 € 654.404,00 € 2.524.315,01 €

Any Aprobació projectes /subvencions
FINANCIADOR
Agencia Catalana Cooperació al Desenvolupament
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament del Prat

2017

2018

343.998,00 €

1.322.891,00 €

69.746,00 €

316.623,49 €

275.841,77 €

227.965,00 €

890.176,26 €

6.067,00 €

8.687,00 €

7.035,00 €

8.492,00 €

30.281,00 €

4.300,00 €

34.775,00 €

173.767,75 €

23.624,00 €

69.387,00 €

11.650,00 €

11.650,00 €

3.900,00 €

9.453,00 €

11.000,00 €

11.000,00 €

41.082,00 €

93.610,75 €

23.348,00 €

15.655,00 €

6.760,00 €

1.405,00 €

4.148,00 €

5.709,00 €

5.709,00 €

ICIP
Institut Catalá de les Dones
Total

Total

441.459,00 €

Fons Catalá
Fons Propis i Serveis Tècnics

2020

281.507,00 €

Area Metropolitana de Barcelona
Diputació de Barcelona

2019

255.927,00 €

396.170,00 €

734.197,24 €

739.543,77 € 654.404,00 € 2.524.315,01 €
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Els membres de la Junta Directiva a data de formulació dels Comptes Anuals són els
següents, els noms i càrrecs es detallen a continuació:

Presidència: Ester Pérez Berenguer

Tresoreria: Maria Grazia Pressaco

Secretaria: Rocio Vilaró Puy

Barcelona , 31 de març de 2021

24

