UR

COMPTES ANUALS SIMPLIFICATS
31 DE DESEMBRE DE 2019

A

FUNDACIÓ PRIVADA ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA L'ATUR
BALANÇ SIMPLIFICAT DE L'EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2019
Notes de la
ACTIU

memòria

31.12.2019

31.12.2018

A) ACTIU NO CORRENT
I)

Immobilitzat Intangible

(5)

19.718,93

23.049,26

II)

Immobilitzat Material

(5)

16.196,16

9.992,48

(9)

373.469,08

536.336,45

VI) Inversions financeres a llarg termini
1 Instruments de patrimoni
3 Crèdits a tercers

(1.5)

4 Altres actius financers
TOTAL ACTIU NO CORRENT

70.455,50

70.455,50

302.493,58

465.880,95

520,00

0,00

409.384,17

569.378,19

18.040,70

27.741,07

18.040,70

27.741,07

649.485,42

517.261,84

5.854,93

4.341,48

B) ACTIU CORRENT
II)

Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar

(9)

4 Altres deutors
IV) Inversions financeres a curt termini

(9)

1 Inversions financeras a curt termini
2 Crèdits a tercers
VII) Efectiu i altres actius líquids equivalents
1 Tresoreria
TOTAL ACTIU CORRENT

TOTAL ACTIU
Les notes de la memòria que s´acompanya formen part integrant d´aquest balanç

(1.5)

643.630,49

512.920,36

(9)

855.016,61

875.374,99

855.016,61

875.374,99

1.522.542,73

1.420.377,90

1.931.926,90

1.989.756,09

FUNDACIÓ PRIVADA ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA L'ATUR
BALANÇ SIMPLIFICAT DE L'EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2019

Notes de la
P A T R I M O N I N E T I PA S S I U

A)

PATRIMONI NET

A-I)

Fons propis

I)

Fons dotacionals

memòria

(11)

1 Fons dotacionals
III)

Excedents d'exercicis anteriors
1 Romanent

V)

Excedent de l'exercici
TOTAL PATRIMONI NET

B)

PASSIU NO CORRENT

II)

Deutes a llarg termini

1.306.010,91

1.352.878,53

456.456,70

456.456,70

456.456,70

456.456,70

896.421,83

941.755,31

896.421,83

941.755,31

-46.867,62

-45.333,48

1.306.010,91

1.352.878,53

230.633,00

589.633,00

230.633,00

589.633,00

TOTAL PASSIU NO CORRENT

230.633,00

589.633,00

PASSIU CORRENT

II)

Deutes a curt termini

(10)

3 Altres deutes a curt termini
IV)

31.12.2018

2 Altres deutes a llarg termini

C)

(10)

31.12.2019

Creditors per activitats i altres comptes a pagar

9.000,00
9.000,00

27.282,99

38.244,56

12.772,33

13.308,72

(10)

8.010,62

13.510,49

(13.2)

6.500,04

11.425,35

395.282,99

47.244,56

1.931.926,90

1.989.756,09

2 Creditors Varis
3 Passius
Personalper
(remuneracions
pendents
de pagament)
impost corrent
i altres deutes
amb les
4 Administracións Públiques

368.000,00
368.000,00

TOTAL PASSIU CORRENT

TOTAL PASSIU

Les notes de la memòria que s´acompanya formen part integrant d´aquest balanç

FUNDACIÓ PRIVADA ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA L'ATUR
COMPTE DE RESULTATS SIMPLIFICAT DE L'EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE
DE 2019

Notes de la
memòria

1. Ingressos per les activitats

(12)

d) Subvencions oficials a les activitats

31.12.2019

31.12.2018

223.002,32

223.875,55

31.000,00

21.000,00

192.002,32

202.875,55

-22.637,14

-23.565,99

-22.637,14

-23.565,99

-126.189,74

-134.072,54

-48.404,61
-47.905,70
-10.139,57
-5.920,65
-3.989,48
-1.952,54
-145,60
-954,88
-9.712,60
-1.775,22
-13.315,16

-41.712,74
-41.210,71
-10.489,78
-2.033,81
-7.759,20
-1.004,65
-161,20
-1.007,82
-6.402,90
-963,76
-11.387,59

-498,91

-502,03

-14.491,34

-12.046,30

-5.621,02

0,00

0,00

-1.000,00

5.658,47

11.477,98

3.726,91

3.620,60

-56.253,00
-56.253,00

-60.432,06
-60.432,06

II RESULTAT FINANCER (+14)

-52.526,09

-56.811,46

III RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I + II)

-46.867,62

-45.333,48

0,00

0,00

-46.867,62

-45.333,48

e) Donacions i altres ingressos per les activitats
2. Ajuts concedits i altres despeses

(1.5) (14.2)

a) Ajuts concedits
7. Despeses de personal
8. Altres despeses d'explotació
a) Serveis exteriors
a2) Arrendaments i cànons
a3) Reparacions i conservació
a4) Serveis professionals independents
a5) Transports
a6) Primes d'assegurances
a7) Serveis bancaris
a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques
a9) Subministraments
a10) Altres serveis

(14.2)

(14.3)

b) Tributs
9. Amortització de l'immobilitzat

(5)

12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat
13. Altres resultats
I RESULTATS D'EXPLOTACIÓ (1+2+5+6+7+8+9)
14. Ingressos financers
18. Deteriorament i resultats per alienacions d'instruments
a) Deteriorament i pèrdues

(14.3)
(1.5) (14.2)

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

Les notes de la memòria que s´acompanya formen part integrant d´aquest compte de resultats

FUNDACIÓ PRIVADA ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA L'ATUR
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET DE L'EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2019

Fons
dotacional

A. Saldo final de l'exercici 2017

456.456,70

Excedents
exercicis
anteriors

951.726,66

Excedent
de l'exercici

-9.971,35

I. Ajustaments per canvis de criteri 2017
II. Ajustaments per errors 2017
B. Saldo ajustat, inici de l'exercici 2018

456.456,70

456.456,70

951.726,66

-9.971,35

1.398.212,01

-45.333,48

-45.333,48

-9.971,35

9.971,35

0,00

941.755,31

-45.333,48

1.352.878,53

I. Ajustaments per canvis de criteri 2018
II. Ajustaments per errors 2018
D. Saldo ajustat, inici de l'exercici 2019

0,00
0,00
456.456,70

I. Exedents de l'exercici
II. Total ingressos i despeses reconeguts
III. Operacions de patrimoni net
1. Augments de fons dotacionals / fons socials / fons especials
2. ( - ) Reduccions de fons dotacionals / fons socials / fons especials
3. Conversió de passius financers en patrimoni net
4. Altres aportacions
IV. Altres variacions de patrimoni net
E. Saldo de l'exercici finalitzat el 31 de desembre 2019

1.398.212,01
0,00
0,00

I. Exedent de l'exercici
II. Total ingressos i despeses reconeguts
III. Operacions de patrimoni net
1. Augments de fons dotacionals / fons socials / fons especials
2. ( - ) Reduccions de fons dotacionals / fons socials / fons especials
3. Conversió de passius financers en patrimoni net
4. Altres aportacions
IV. Altres variacions de patrimoni net
C. Saldo final de l'exercici 2018

TOTAL

456.456,70

941.755,31

-45.333,48

1.352.878,53

-46.867,62

-46.867,62

-45.333,48

45.333,48

0,00

896.421,83

-46.867,62

1.306.010,91

MEMORIA SIMPLIFICADA DELS COMPTES ANUALS
TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2019

Memòria

2019

Pla de Comptabilitat de les fundacions i les associacions de la Generalitat de
Catalunya.
1.
Acció Solidaria Contra l`Atur és una entitat catalana sense ànim de lucre que des de l` any 1981 treballa
per a que les persones que es troben a l`atur o en situacions de treball precari puguin crear o consolidar
un lloc de treball digne per tenir l`oportunitat real de tornar a començar.
Acció Solidaria Contra l`Atur esta registrada en el Registre de Fundacions del Departament de Justícia
amb el núm. 142 i en el Departament d`Acció Social, Benestar i Família al Registre d`Entitats, Serveis i
Establiments Socials amb el nom. E00680
El seu domicili social es troba al carrer Riera Sant Miquel, 1 bis, 3r.2a de Barcelona, tot i que durant
planta -1 . Respecte a aquest canvi
modificació estatutària.

L

es gestionen, es mostra en el següent
:

1.1
treball. Col·laboració en la
creació de cursos de formació o tallers ocupacionals. Coordinació amb entitats dedicades a la inserció o
aquestes entitats.
1.2
Situacions que hem qualificat de límit, és a dir, de subsistència bàsica: Situació alimentària (fam física).
llum, etc.).
Despeses mixtes (habitatge i subsistència).
1.3 CRÈDITS A ENTITATS:
generalment, superiors a 10.000 Euros.

1.4 FONS SOCIAL SANT CUGAT VALLDOREIX:
Microcrèdits a immigrants residents al terme municipal de Sant Cugat i Valldoreix, que es trobin en actiu,
a fi que puguin regularitzar la seva situació legal. Eventualment, també, ajudar a resoldre situacions com
les descrites en
1.5 PROGRAMES:
Premi Josep Mª Piñol a iniciatives innovadores en la creació o manteniment de llocs de treball.
Sensibilització, comunicació i projecció exterior.

Totes aquestes activitats es gestionen sota la direcció del Patronat, amb implicació directa
seus membres i amb el treball de tres persones assalariades i un equip de voluntaris qualificats.
general i que
incorporen la perspectiva de gènere i de les dones en el seu atorgament.

El patronat i els gestors de les activitats vetllen per a assegurar que tots els ajuts són pertinents, comptant
amb les informacions i recomanacions de treballadors socials, departaments de benestar social dels
ajuntaments i amb el tracte amb els usuaris sol·licitants
projectes en els quals hagin invertit els nostres ajuts.
Pel que fa a la perspectiva de gènere, en el punt següent Informació sobre les persones usuàries es

Pel que fa als ajuts atorgats, cal distingir entre:

A) AJUTS A FONS PERDUT:

A) ajuts a fons perdut
Premi Piñol
Altres
Total ajuts a fons perdut

2019

2018

22.592,14
45,00
22.637,14

23.315,99
250,00
23.565,99

B) AJUTS AMB COMPROMÍS DE DEVOLUCIÓ:ANY 2019

En l

ports van ser els següents:

Informació sobre les persones usuàries de les activitats descrites, desglossant la informació per sexes i

Els usuaris són els que es
fundacionals.

Beneficiaris
Homes Dones
Bloc d'autoocupació.
11
20
Bloc d'autoocupació, préstecs
2
2
Bloc Ajuts puntuals
1
0
Préstecs per a necessitats diverses dels Fons
Socials, Sant Cugat
30
175
Totals:
44
197

2019
Total
31
4
1
205
241

Homes Dones
14
16
4
3
0
0
27
45

163
182

2018
Total
30
7
0
190
227

.
Tal com es pot veure pel quadre anterior, les dones han estat en bona proporció les beneficiàries dels ajuts
Moltes de les beneficiàries són immigrants, la majoria llatinoamericanes, per a les qua

una dona.
Pel que fa a la descripció específica dels ajuts atorgats els beneficiaris dels ajuts a fons perdut, han estat
sempre persones individuals; en cap cas, persones jurídiques.
En quant a convenis de col·laboració
Social i Ciutadania per a promour
que hem acomplert

dels 21

(

que hem rebut a

accions per a la creació de llocs de treball. I, amb referència als criteris amb els quals les entitats escullen
els beneficiaris, el Patronat i els gestors de les activitats vetllen per a assegurar que tots els ajuts són
pertinents, comptant amb les informacions i recomanacions de treballadors socials, departaments de
benestar social dels ajuntaments i amb el tracte amb els usuaris sol·licitants dels ajuts i si escau, amb el
seguiment dels projectes en els quals hagin invertit els nostres ajuts. I en quant a publicitat, la nostra
Fundació és prou coneguda en els ambients e
encaminades a la millora de la nostra societat.

2.

BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

2.1 IMATGE FIDEL
La Fundació ha preparat i formulat
fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de les seves operacions.
Degut a que les dimensions de la nostra entitat i el volum de les seves operacions ho justifiquen els
comptes i la Memòria del 2019 els presentem en la modalitat de MODEL SIMPLIFICAT.

de 2019 i el 31 de desembre de 2019.

2.2 PRINCIPIS COMPTABLES NO OBLIGATORIS APLICATS
La Fundació ha formulat els comptes anuals

9 aplicant els criteris establerts

Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008 de 23 de desembre.
Amb la finalitat que els comptes anuals mostrin la imatge fidel, no ha estat necessari aplicar principis
comptables no obligatoris.

2.3 COMPARACIÓ DE LA INFORMACIÓ
la comparació de les diferents partides reflectides en el Balanç, en el Compte de Resultats
a 2018.

2.4 AGRUPACIÓ DE PARTIDES
No existeixen

2.5 ELEMENTS RECOLLITS EN DIVERSES PARTIDES
A les notes 9 i 10 es detallen els elements recollits en diverses partides.

2.6 CANVIS EN CRITERIS COMPTABLES
Durant l´exercici al que corresponen els presents comptes anuals no s´han produït canvis en els criteris
comptables respecte als aplicats a l´exercici anterior.

2.7
Durant l´exercici al que corresponen els presents comptes anuals no s´han produït

3.

APLICACIÓ DE RESULTATS

2019
BASES DE REPARTIMENT
excedent (positiu/negatiu)
Total base repartiment
aplicacio de l´exedent:
romanent
Total aplicació

4.

2018

-46.867,62
-46.867,62

-45.333,48
-45.333,48

-46.867,62
-46.867,62

-45.333,48
-45.333,48

NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ

Les normes i criteris comptables de registre i valoració aplicats a les diferents partides són els següents:
Immobilitzat intangible
Es comptabilitza pel seu preu de cost i sense cap tipus de correcció. Amortitzacions lineals en funció de la
vida útil estimada dels actius segons la següent taula:

Tipologia
Aplicacions informàtiques
Pla de captació de fons

%
25,00%
25,00%

ha estat necessària
la dotació de provisions per deteriorament, ja que les amortitzacions han cobert perfectament la
depreciació sistemàtica anual efectiva soferta en cada un dels béns.

Immobilitzat material
Es comptabilitza pel seu preu de cost i sense cap tipus de correcció. Amortitzacions lineals en funció de la
vida útil estimada dels actius segons la següent taula:

Tipologia
Instal·lacions tècniques
Maquinaria
Mobiliari
Equips per al processament de l´informació
Altre inmobilitzat material

%
6,66%
6,66%
10,00%
25,00%
20,00%

la dotació de provisions per deteriorament, ja que les amortitzacions han cobert perfectament la
depreciació sistemàtica anual efectiva soferta en cada un dels béns.

Instruments financers
Actius financers
Deutors per ajuts concedits amb compromís de retorn: pel valor nominal de cada préstec.
valor si existeix evidència objectiva que no es cobraran tots els imports que es deuen.
Els ajuts no meriten interessos.
Bons de la Generalitat, Lletres del Tresor, Accions i Cèdules Hipotecàries. Pel seu valor de subscripció.
Passius financers
Són els originats en la compra de béns i serveis: pel seu valor raonable que és el preu de la transacció
més tots aquells costos que han estat directament atribuïbles. Les aportacions rebudes no meriten
interessos.
le i destinades a la
financiació
En consideració a la
valoració actualitzada dels dèbits i crèdits a llarg termini.

Impost sobre beneficis
-nos acollit a la Llei 49/2002 de 23 de desembre.
Ingressos i despeses
Les despeses i els ingressos es registren per el principi de meritament i pel seu import dinerari real.
A mé

Subvencions, donacions i llegats
Rebem únicament subvencions
meritament i pel seu valor dinerari real.

5.

IMMOBILITZAT INTANGIBLE I MATERIAL

Immobilitzat intangible
ngible al 31 de desembre de 2019 i les variacions incorporades durant

(+) Entrades i traspassos
(-) Sortides i traspassos

(+) Dotacions i augments
(-) Baixes i disminucions

Aplicacions Pla de captació
34.626,85
15.246,00
8.849,94
0,00
0,00
0,00
43.476,79
15.246,00
-21.106,34
-5.717,25
-8.368,77
-3.811,50
0,00
0,00
-29.475,11
-9.528,75
14.001,68
5.717,25

Total
49.872,85
8.849,94
0,00
58.722,79
-26.823,59
-12.180,27
0,00
-39.003,86
19.718,93

Intangible al 31 de desembre de 2018 i les variacions incorporades durant

Aplicacions Pla de captació
32.108,19
15.246,00
2.518,66
0,00
0,00
0,00
34.626,85
15.246,00
-14.249,25
-1.905,75
-6.857,09
-3.811,50
0,00
0,00
-21.106,34
-5.717,25
13.520,51
9.528,75

(+) Entrades i traspassos
(-) Sortides i traspassos

(+) Dotacions i augments
(-) Baixes i disminucions

Total
47.354,19
2.518,66
0,00
49.872,85
-16.155,00
-10.668,59
0,00
-26.823,59
23.049,26

Immobilitzat material
9 i les variacions incorporades durant
següent:

Estat de moviments de l´immobilitzat material
import inici 2019
entrades i traspassos
sortides i traspassos
import fi 2019
amort.acumulada inici 2019
dotacions i augments
baixes i disminucions
amort.acumulada fi 2019
Net al tancament de l'exercici 2019

Instalacions Mobiliari
Informatica Total
16.863,92
12.535,51
17.527,48
46.926,91
2.296,89
7.780,54
4.058,34
14.135,77
-13.772,92
0,00
0,00 -13.772,92
5.387,89
20.316,05
21.585,82
47.289,76
-8.892,59 -12.535,51 -15.506,33 -36.934,43
-1.039,19
-389,03
-882,85
-2.311,07
8.151,90
0,00
0,00
8.151,90
-1.779,88 -12.924,54 -16.389,18 -31.093,60
3.608,01
7.391,51
5.196,64
16.196,16
, dins del mateix edifici però en una altra planta,

donat de baixa les instal·lacions elèctriques i telecomunicacions, així com també

aire

condicionat. Això ha provocat una pèrdua de 5.621,02 euros, tal com queda registrat en el compte de
resultats.
En les noves

realitzant les instal·lacions de telecomunicació i ampliació de mobiliari.
2018 i les variacions incorporades durant
següent:

Estat de moviments de l´immobilitzat material
import inici 2018
entrades i traspassos
sortides i traspassos
import fi 2018
amort.acumulada inici 2018
dotacions i augments
baixes i disminucions
amort.acumulada fi 2018
Net al tancament de l'exercici 2018

Instalacions Mobiliari
Informatica Total
16.863,92
12.535,51
15.217,59
44.617,02
0,00
0,00
2.309,89
2.309,89
0,00
0,00
0,00
0,00
16.863,92
12.535,51
17.527,48
46.926,91
-7.853,39
-12.485,74
-15.217,59
-35.556,72
-1.039,20
-49,77
-288,74
-1.377,71
0,00
0,00
0,00
0,00
-8.892,59
-12.535,51
-15.506,33
-36.934,43
7.971,33
0,00
2.021,15
9.992,48

6.

INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

7.

BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL

8.

ARRENDAMENTS
arrendaments financers. Si que té arrendaments operatius, el més significatiu correspon al

lloguer del local on està situada la Fundació. La despesa anual per aquest concepte ha estat de 10.139.57
euros.

10.039,08 euros).

El canvi

de oficina, en el mateix edifici però a la planta -1, no ha suposat modificació de les

condicions

preu de lloguer.

Cal indicar que les obres de condicionament de les noves oficines, les ha portat a terme i al seu càrrec

9.

ACTIUS FINANCERS

A continuació es detallem, atenent a les categories establertes en la norma de registre i valoració novena,
els actius financers a llarg termini i curt termini:

ACTIUS FINANCERS A LLARG TERMINI

Instruments de patrimoni
Crèdits a tercers
Dipòsit constituït a llarg termini
Total:

VALORS REPRESENTATIUS DE DEUTE
2019
2018
70.455,50
70.455,50
302.493,58
465.880,95
520,00
0,00
373.469,08
536.336,45

n
5

i 15 títols participatius de la societat La Borda SCCL per valor de

ACTIUS FINANCERS A CURT TERMINI

Altres deutors
Crèdits a tercers
Altres actius financers
Efectiu i altres actius líquids equivalents
Total:

VALORS REPRESENTATIUS DE DEUTE
2019
2018
18.040,70
27.741,07
643.630,49
512.920,36
5.854,93
4.341,48
855.016,61
875.374,99
1.522.542,73
1.420.377,90

ís de devolució.
El movi

termini, en el ben entès que aquestes són de disposició immediata (actius líquids equivalents).
La provisió per insolvències és dota en funció de l´antiguitat dels comptes a cobrar.
9

provisions per insolvències (directament a pèrdues), al igual que es va
8.

crèdits incobrables corresponents als ajuts amb

compromís de devolució, han ascendit a 60.936,00
de crèdits incobrables ha estat de 4.683,00

10.

64.632,79

(4.200,73

(Veure Nota 1.)

PASSIUS FINANCERS

Els passius financers a llarg termini són els següents:

Creditors varis
Totals:

Derivats i altres
2019
2018
230.633,00
589.633,00
230.633,00
589.633,00

Els creditors varis es corresponen amb fons sense interessos, rebuts a llarg termini, mitjançant convenis
de col·laboració,

i són els següents:

Fundació SEIRA
Fundació HERES
Fundació BLANQUERNA
Ajuntament BADALONA
Associació Zen Dana
Fundació Caixa Enginyers
Totals:

Derivats i altres
2019
2018
183.133,00
183.133,00
0,00
69.000,00
12.500,00
12.500,00
0,00
270.000,00
0,00
20.000,00
35.000,00
35.000,00
230.633,00
589.633,00

Els crèdits a llarg termini corresponen a aportacions rebudes de tercers, en concret ACCIÓ SOLIDÀRIA
té signat un conveni amb la FUNDACIÓ SEIRA PER A LA INNOVACIÓ I PROJECCIÓ
mitjançant la cre

, aportats per la Fundació SEIRA, i gestionat per la Fundació

ASCA. Al 31 de desembre de 2019 el saldo és de 183.133,00

Aquest conveni finalitzarà el 31 de

desembre de 2021.
ASCA assumeix com a pròpies les quantitats corresponents al 50% de les operacions que resultin fallides,
es a dir assumeix el 50% del risc de cada operació amb càrrec al fons.
desembre de 2019
és de 12.5
es va signar el Conveni de col·laboració
entre la Fundació Caixa d Enginyers i la Fundació amb una vigència de 4 anys .
objecte es la gestió, per Asca, de un fons únic de 35.000 euros aportats per la Fundació Caixa Enginyers
si pot ser
de ciència, innovació i tecnologia.

Els passius financers a curt termini són els següents:
Derivats i altres
2019
2018
78.000,00
9.000,00
270.000,00
0,00
20.000,00
0,00
12.772,33
13.308,72
8.010,62
13.510,49
388.782,95
35.819,21

Fundació HERES
Ajuntament BADALONA
Associació Zen Dana
Creditors varis
Personal
Totals:

E

2014 es va signar un conveni amb fundació HERES per finançar un projecte per import de
que
saldo al 31 de desembre de 2019

era de 78
69

78
9

degut als incompliments, encara que HERES assumeix com a pròpies les quantitats corresponents al
100% de les operacions que resultin fallides.
s:
les existents que generin nova ocupació al municipi
de Badalona.

en forma de préstecs. La Fundació assumeix el 10% del risc de cada operació amb càrrec al seu propi
patrimoni, amb un topall màxim de 9.000 euros, acumulat de tots els préstecs concedits
Aquest conveni tindrà una durada de quatre anys
concepte de dipòsit a aplicar a un o més préstecs, com a màxim amortitzables en tres anys. Per tant,
Durant aquest exercici 2020 esta prevista la renovació

Informació sobre ajornaments de pagaments efectuats a proveïdors.
En relació amb els ajornaments de pagament a proveïdors en operacions comercials, la Fundació no està
obligada a informar-

Auditoria de Cuentas

(RICAC 29 de gener de 2016) que deroga la Resolució de 29 de desembre de 2010.

-

11.

FONS PROPIS

Composició del fons dotacional:
Estat de moviments de Fons Propis Exercici 2019
Saldo final de l'Exercici 2018
Saldo a l'inici de l'Exercici 2019
Distribució de resultats de l'exercici anteriors
Resultat de l'Exercici 2019
Import net

Fons
dotacionals
456.456,70
456.456,70

456.456,70

Fons dotacional inicial:
Aportacions Fundació ESICO rebuts el 2011
Aportacions Fundació ESICO rebuts el 2012
Aportacions Fundació ESICO de accions FAGOR (valor nominal)
FAGOR dif.entre valor nominal i valor efectiu
Total aportacions:
Total Fons dotacionals:

12.

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS

La finalitat per a la qual ha estat rebuda o
les nostres activitats fundacionals:
Ajuts per a la creació de llocs de treball, ajuts pe
a immigrants, etc.

Excedents
Excedent de
d´exercicis
l´exercici
941.755,31
-45.333,48
941.755,31
-45.333,48
-45.333,48
45.333,48
-46.867,62
896.421,83
-46.867,62
95.000,00
348.891,06
1.373,92
27.900,00
-16.708,28
361.456,70
456.456,70

Total Fons
Propis
1.352.878,53
1.352.878,53
0,00
-46.867,62
1.306.010,91

2019 i 2018 procedeixen dels organismes següents:

2019

2018

Total:

21.000,00
10.000,00
31.000,00

21.000,00
0,00
21.000,00

Donacions i ajuts
Donatius de particulars, institucions religioses, etc.
Total:
Total subvencions i donatius:

192.002,32
192.002,32
223.002,32

202.875,55
202.875,55
223.875,55

Subvencions entitats públiques
Ajuntament de Barcelona
Diputació de Barcelona

La totalitat de les subvencions i donacions que apareixen en el compte de Resultats, corresponen a
fundació.
des pels donants i, quan escau, hem justificat documentalment les
despeses satisfetes amb aquests ingressos.

13.

SITUACIÓ FISCAL

13.1 IMPOST DE SOCIETATS
La Fundació gaudeix dels beneficis fiscals establerts en la llei 49/2002 de 23 de desembre.

13.2 ALTRES TRIBUTS
l corrent de tots els tributs. A 31 de desembre del 2019 teníem els comptes creditors.

Hisenda Pública retencions IRPF 4rt trimestre de l'any
Organismes de la Seguretat Social
Total:

2019
3.573,18
2.926,86
6.500,04

2018
6.977,55
4.447,80
11.425,35
-se definitives fins que

quatre anys. La Direcció de la Fundació es
que poguessin derivar-se de la revisió dels anys no prescrits.

14.

INGRESSOS I DESPESES

14.1
No hi ha despeses específiques al respecte.
14.2 AJUTS CONCEDITS
explica la naturalesa dels ajuts concedits a
fons perdut.

A) ajuts a fons perdut
Premi Piñol
Altres
Total ajuts a fons perdut
Pèrdua crèdits incobrables
Recuperació de crèdits incobrables
Incobrables
Total ajust a fons perdut + incobrables

2019

2018

22.592,14
45,00
22.637,14
60.936,00
-4.683,00
56.253,00
78.890,14

23.315,99
250,00
23.565,99
64.632,79
-4.200,73
60.432,06
83.998,05

Despeses de personal:

640. Sous i Salaris
642. Seguretat Social a càrrec de l'Entitat
Total:

2019
97.892,27
28.297,47
126.189,74

2018
118.576,23
15.496,31
134.072,54

i no durant 2019.
Pèrdues, deteriorament i valoració de les provisions:

699. Incobrables
79 . Recuperació de crèdits incobrables
Total:

2019
60.936,00
-4.683,00
56.253,00

2018
64.632,79
-4.200,73
60.432,06

14.3 INFORMACIÓ SOBRE
Interessos abonats i carregats:
Els nostres comptes i dipòsits bancaris ens han proporcionat uns abonaments al nostre favor, per un total
de:

Interessos abonats
Total:

2019
3.726,91
3.726,91

2018
3.620,60
3.620,60

Arrendaments i cànons
Reparacions i conservació
Serveis de Professionals independents
Transports
Primes d'assegurances
Seveis bancaris
Publicitat, propaganda i relacions públiques
Subministraments
Altres serveis
Total:

2019
10.139,57
5.920,65
3.989,48
1.952,54
145,60
954,88
9.712,60
1.775,22
13.315,16
47.905,70

2018
10.489,78
2.033,81
7.759,20
1.004,65
161,20
1.007,82
6.402,90
963,76
11.387,59
41.210,71

15.
15.1. INFORMACIÓ SOBRE ELS BÉNS I DRETS QUE FORMEN PART DE LA DOTACIÓ FUNDACIONAL
El nostre FONS SOCIAL és de

456.456,70 el qual es pot considerar materialitzat amb els actius

immobilitzats i amb els ajuts.
vinculats al compliment de les activitats estatutàries.
Els elements més significatius són:

Préstecs a llarg termini
Préstecs a curt termini
Total:

2019
302.493,58
643.630,49
946.124,07

2018
465.880,95
512.920,36
978.801,31

15.2
PERCENTATGE LEGALMENT ESTABLERT
Per als exercicis 2019 i 2018 és el següent:

Ingressos
Despeses necessàries (serveis exteriors)
Ingressos a tenir en compte
Ingressos a aplicar, el 70%
Total d´aplicacions exigibles
Aplicacions als fins estatutaris
Menys despeses necessàries
Aplicacions a tenir en compte
Excès d'aplicacions

16.

2019
231.412,23
-48.499,61
182.912,62
128.038,83
128.038,83
278.279,85
-48.499,61
229.780,24
101.741,41

2018
231.696,88
-41.712,74
189.984,14
132.988,90
132.988,90
277.030,36
-41.712,74
235.317,62
102.328,72

ESDEVENIMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT

EL Consell Executiu/ Consell Directiu / Patronat Conscient de la situació econòmic- financera que es
Sortosament la
comprometre.
Les quatre persones assalariades treballen totes quatre als respectius domicilis utilitzant el recurs
del telexa cap mesura laboral de
Cal atendre les necessitats de suspendre la devolució dels préstecs als beneficiaris que ho
hauran de ser renegociats.
No obstant, donada la situació excepcional actual, s a considerat prudent incrementar en el
pressupost del any 2020 la provisió per insolvències en 26.000 euros.
En la
l'objectiu de la Fundació.
Els nostres equips de tècnics i analistes (Tutores), és mantindran contínuament amb contacte amb
un pla de recuperació, si fos necessari.

En quant el tema dels donatius, amb les promocions que s'estan activant i es continuaran
impulsant, els donatius es probable que s'augmentin i no que disminueixin.

17.

OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES
E

que puguin ser considerades con empreses del grup o empreses associades, ni en altres empreses.
2019 i el 2018 la Fundació no ha satisfet als membres del patronat ni del Consell Directiu
cap tipus de retribució.

18.

ALTRA INFORMACIÓ

1.

Nombre mig de persones ocupades
Categories

2019
Homes

Dones

2018
Total

Homes

Dones

Total

Personal assalariat
Voluntaris

0
34

4
13

4
47

0
31

4
10

4
41

TOTAL

34

17

51

31

14

45

2. Canvis de components en el Patronat:
Durant

9

Adriana Casademont, Jaume Lanaspa, Montse Martin i Ada Parellada.

Així mateix, per finalització del seu mandat o per altres raons, han anat essent baixa en al patronat de la
Fundació: Mossèn Bigordà, Joan Cuatrecasas (+), Ignasi Farreres, Josep Mª Gasch, Fèlix Gómez, Josep
Martí, Anna Mª Oliveras, Jordi Porta i Lluís Colom Farré.

19.

INFORMACIÓ SEGMENTADA

A cont

2019:

Seu Central
Barcelona

Sant
Cugat/Valldoreix

Total

Sortides:
Serveis Exteriors
Despeses de personal
Premi Josep Mª Piñol
Ajuts puntuals
Ajuts per a Eines de Treball
Despeses excepcionals
Dotacions per a amortitzacions de l'Immobilitzat
Pèrdues per crèdits incobrables
Totals despeses:

47.685,39
126.189,74
22.592,14
95,00
0,00
5.621,02
14.491,34
43.806,00
260.480,63

17.130,00
17.799,22

48.404,61
126.189,74
22.592,14
45,00
0,00
5.621,02
14.491,34
60.936,00
278.279,85

Entrades:
Prestacio serveis
Subvencions oficials
Donacions de particular i ordes religioses
Donacions d'entitats
Excès de provisions
Interessos
Excepcionals
Totals ingressos:

0,00
31.000,00
108.916,17
64.724,95
3.573,00
3.726,91
0,00
211.941,03

0,00
0,00
8.361,20
10.000,00
1.110,00
0,00
0,00
19.471,20

0,00
31.000,00
117.277,37
74.724,95
4.683,00
3.726,91
0,00
231.412,23

Resultat

-48.539,60

1.671,98

-46.867,62

719,22
0,00
0,00
-50,00
0,00
0,00

Detallem també

2018:

Seu Central
Barcelona

Sant
Cugat/Valldoreix

Total

Sortides:
Serveis Exteriors
Despeses de personal
Premi Josep Mª Piñol
Ajuts puntuals
Ajuts per a Eines de Treball
Despeses excepcionals
Dotacions per a amortitzacions de l'Immobilitzat
Pèrdues per crèdits incobrables
Totals despeses:

39.720,33
134.072,54
23.315,99
0,00
0,00
0,00
12.046,30
49.742,79
258.897,95

1.992,41
0,00
0,00
250,00
0,00
1.000,00
0,00
14.890,00
18.132,41

41.712,74
134.072,54
23.315,99
250,00
0,00
1.000,00
12.046,30
64.632,79
277.030,36

Entrades:
Prestació de serveis
Subvencions oficials
Donacions de particular i ordes religioses
Donacions d'entitats
Excès de provisions
Interessos
Excepcionals
Totals ingressos:

0,00
21.000,00
141.758,14
45.847,76
1.715,73
3.620,60
0,00
213.942,23

0,00
0,00
7.269,65
8.000,00
2.485,00
0,00
0,00
17.754,65

0,00
21.000,00
149.027,79
53.847,76
4.200,73
3.620,60
0,00
231.696,88

Resultat

-44.955,72

-377,76

-45.333,48

