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INFORME D' AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS DE

L'ASSOCIACIÓ DE PERSONES PARTICIPANTS ÁGORA

A 31 DE DESEMBRE DE 2013

A la Junta Directiva de l'Associació de persones participants Ágora:

Hem auditat els comptes anuals de I'ASSOCIACIÓ DE PERSONES PARTICIPANTS ÁGORA,
que comprenen el balanc a 31 de desembre de 2013, el compte de resultats, I'estat de can vis en
el patrimoni net i la memoria corresponents a I'exercici anual finalitzat en aquesta data. La Junta
Directiva de l'Associació és responsable de la formulació deis comptes anuals, d'acord amb el
marc normatiu d'informació financera aplicable a I'entitat (que s'identifica a la Nota 4 de la
memoria adjunta) i, en particular, amb els principis i criteris comptables que hi conté. La nostra
responsabilitat és expressar una opinió sobre els esmentats comptes anuals en el seu conjunt,
basada en el treball realitzat d'acord amb la Normativa d'Auditoria de Comptes vigent a Espanya,
que requereix I'examen, rnitjancant la realització de proves selectives, de l'evidencia justificativa
deis comptes anuals i I'avaluació de si la seva presentació, els principis i criteris comptables
utilitzats i les estimacions realitzades estan d'acord amb el marc normatiu d'informació financera
que resulta d'aplicació.

Segons la nostra opinió, els comptes anuals de I'exercici 2013 adjunts expressen, en tots els
aspectes significatius , la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de I'ASSOCIACIÓ
DE PERSONES PARTICIPANTS ÁGORA a 31 de desembre de 2013, així com deis resultats de
les seves operacions corresponents a I'exercici anual finalitzat en aquesta data, de conformitat
amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació i, en particular, amb els
principis comptables en ell continguts.

CET Auditores, S.L.
Inscrita en el ROAC Nº S-1630

Ignacio Jiménez Sánchez-Seco
Barcelona, 30 de juny de 2014

www.cetauditores.com
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Associació de persones participants Agora

Balan~ abreujat a 31 de desembre de 2013 i 2012

(Expressat en Euros)

ACTIU 2013 2012

15.582,00 16.603,36
6.670,06 7.691,42
6.670,06 7.691,42

8.911,94 8.911,94
7.527,49 7.527,49

1.384,45 1.384,45

187.684,03 218.871,98

124.558,77 125.679,99

124.558,77 125.679,99
25.000,00
25.000,00

63.125,26 68.191,99
63.125,26 68.191,99

203.266,03 235.475,34

ACTIU NO CORRENT
Immobilitzat material
Mobiliari i equips per a processamentsd'informació
Inversionsfinanceres a lIargtermini
Crédits a tercers
Altresacti usfinancers

ACTIU CORRENT

Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altrescomptes a cobrar
Altresdeutors

Altrescréditsamb les AdministracionsPúbliques
Inversions financeres a curt termini
Crédts a tercers

Periodificacions a curtlermini
Efectiu i altresactiusliquidsequivalents
Tresoreria

TOTAL ACTIU
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Associació de persones participants Agora

Balanc abreujat a 31 de desembre de 2013 i 2012

(Expressat en Euros)

PATRlMONI NET I PASSIU 2013 2012

PATRlMONI NET 196.179,61 189.523,03

FONSPROPIS 121.384,03 103.558,22
Fons dotacional 78.222,41 95.334,59
Fonsdotacionals o fonssocials 78.222,41 95.334,59
Excedentd'exercicisanteriors 45.836,57 25.335,81
Excedent de I'exercici (positiu o negatiu) (2.674,95) (17.112,18)
SUBVENCIONS DONACIONS I LLEGATS REBUTS 74.795,58 85.964,81
Altressubvencions, donacions i lIegats 74.795,58 85.964,81

PASSIU CORRENT 7.086,42 45.952,31
Creditors per activitats i altrescomptes a pagar 7.086,42 45.952,31
Creditors varis 992,95 42.642,13

Personal
Altresdeutesamb AAPP 6.093,47 3.310,18
Periodificacions a curttermini

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 203.266,03 235.475,34
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Associació de persones participants Ágora

Compte de pérdues i guanys abreujat a 31 de desembre de 2013 i 2012

(Expressat en Euros)

Notas 2013 2012

OPERACIONES CONTINUADAS

Ingressos per les activitats

Vendes í prestacíons de serveís

Ingressosrebutsambcaracterperíódíc

Ingressos de promocíons, patrocínadors í col·laboradors

Subvencíonsoficíals a les actívítats
Altressubvencíons, donacíons í lIegatsíncorporats al resultat de

I'exercící
Reíntegrament de subvencíons, donacíons i lIegatsrebuts

Aprovisionaments

Despeses de personal

Altresdespesesd'explotació

Serveisexteriors

Arrendaments i cánons

Reparacions i conservació

Serveisprodessionalsindependents

Primes d'assegurances

Serveisbancaris

Altresserveis

Tributs

Altresdespeses de gestiócorrent

Amortizació del immobilitzat

9

107.605,26 93.498,13

37.064,66 32.419,67

1.075,00 2.261,50

11.220,54 6.041,22

0,00 0,00

72.708,43 59.569,35

(14.463,37) (6.793,61)

(1.575,15) (1.396,69)

(67.270,71) (78.449,04)

(36.862,95) (26.697,11 )

(36.825,10) (26.697,11 )

(633,87) (189,49)

(2.438,36) (95,50)

(5.511,57) (6.253,60)

(3.048,05) (3.182,69)

(445,79) (638,00)

(24.747,46) (16.337,83)

(37,85) 0,00

0,00 0,00

(2.564,36) (2.564,00)

(667,91) (15.608,71 )
5,67

(2.007,04) (1.509,14)

(2.007,04) (1.503,47)

(2.674,95) (17.112,18)

(2.674,95) (17.112,18)

11

RESUL TAT D'EXPLOTACIÓ

Ingressos financieros

Despesesfinanceres

RESULTAT FINANCER

RESUL TAT ABANS D'IMPOSTOS

RESUL TAT DEL EXERCICI
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Associació de persones participants Agora

Estat de canvis en el patrimoni net abreujat a 31 de desembre de 2013 i 2012

(Expressat en Euros)

Fons

Total
Pendents de Excedentsd'exercicisanterior Excedent de
desembolsa s I'exercici

r

Subvencions,
donacions i lIegats

rebuts
TOTAL

SALDO AJUSTAT, INICI DE L' ANY 2012 70.778,13 25.335,81 24.556,46 120.670,40

l. Excedent del compte de resultats

11.Ingressos i despesesreconegudes en el patrimoni net

111.Altresvariacions de patrimoni net

(17.112,18)

85.964,81

(17.112,18)

85,964,81

0,0024.556,46 (24.556,46)

SALDO, FINAL DEL AÑO 2012 95.334,59 25.335,81 (17.112,18) 85.964,81 189.523,03

l. Ajustos per canvis de criteri de I'exercici 2012 i anteriors

11.Ajustos per errors de I'ejercici 2012 i anteriors 20.500,76 20.500,76

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2013 95.334,59 45.836,57 (17.112,18) 85.964,81

(2.674,95)

(11.169,23)

17.112,18

(2.674,95) 74.795,58

210.023,79

1.Excedent del compte de resultats

11.Ingressos i despesesreconegudes en el patrimoni net

11I.Altresvariacions de patrimoni net (17.112,18)

SALDO, FINAL DEL AÑO 2013 78.222,41 45.836,57 196,179,61



1. Activitat de I'entitat

L' ASSOCIACIÓ DE PERSONES PARTICIPANTS AGORA és una entitat sense afany de
lucre, amb personalitat jurídica propia, subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya en
materia d' associacions, constítutda en data 1 d'abril de 1986. Va modificar els seus estatuts en
data 22 de gener de 1986, en data 22 de gener de 2003 i el 27 de novembre de 2011 .

Consta inscrita al Registre d'Associacions (Direcció General d'Entitats Jurídiques i de Dret,
departament de Justícia) de la Generalitat de Catalunya en data 2 d'octubre de 1986 amb el
número 8530, de la secció 13 del Registre de Barcelona.

L'entitat té com a finalitat:

• Desenvolupar un projecte educatiu, cultural i social cornprornés amb el respecte i l'

aplicació de la Declaració deis Drets Humans i en la lIuita per a una major igualtat d'

oportunitats i justícia social en tot el món.

• Organitzar un projecte educatiu ,cultural i social obert a totes les persones prioritzant

sempre als sectors de població més susceptibles a sofrir la exclusió social: persones

sense titulacions académiques, persones immigrants, persones sense recursos

econórnics, dones, etc.

• Integrar un projecte educatiu, cultural i social que contempli tots els árnbíts de la

formació, el accés i promoció a la cultura i a la participació social afavorint a una millor

societat i democracia.

• Promoure la participació de les persones participants en la gestió, organització i les

decisions del projecte educatiu que conformen conjuntament amb I'Escola de Persones

Adultes la Verneda Sant Martí.

• Actuar com una entitat interlocutora valida davant les Administracions Públiques amb

I'objectiu de promoure el canvi social i una major igualtat social entre les diferencies per

raons culturals, de genere i de procedencia.

Les activitats realitzades s'especifiquen en la memoria d'activitats que forma part d'aquesta
rendició de comptes.

L'exercici econórnic de I'entitat cornenca 1'1de gener i fina/itza e/31 de desembre.

2. Bases de presentació deis comptes anuals

2.1. Imatge Fidel

Els comptes anuals adjunts s'han obtingut deis registres comptables de l'Associació i es
presenten d'acord amb el Pla de Comptabilitat de les Fundacions i les Associacions
subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Reial Decret 259/2008,
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de 23 de desembre, de forma que mostrin la imatge Fidel del patrimoni, de la situació
financera i deis resultats de l'Associació haguts durant I'exercici corresponent.

Aquests comptes anuals es traben pendents d'apravació per la Junta Directiva
corresponent; no obstant s'estima que seran ratificades sense canvis significatius.

2.2. Principis comptables aplicats

Per I'elaboració deis comptes anuals adjunts s'han seguit els principis comptables i normes
de valoració generalment acceptats descrits en la nota 4. No existeix cap principi comptable
obligatori que, essent significatiu el seu efecte ens els comptes anuals, s'hagi deixat
d'aplicar. A tal efecte, han estat aplicats els principis de comptabilitat continguts en el Pla de
Comptabilitat de les Fundacions i les Associacions.

2.3. Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa

La preparació deis comptes anuals exigeix I'ús per part de l'Entitat de certes estimacions i
judicis en relació amb el futur que s'avaluen contínuament i es basen en l'experiéncia
histórica i altres fa ctors , incloses les expectatives de successos futurs que es creuen
raonables sota les circurnstáncies conegudes.

A tal efecte, no es detecta l'existéncia d'incerteses importants relatives a esdeveniments o
condícíons que aportin dubtes significatius sobre la possíbilitat de que I'Entítat segueixi
funcionant normalment.

Així mateix, és possible que esdeveniments que puguin tenir lIoc en el futur obliguin a
modificacions en els propers exercicis. L'efecte en els comptes anuals de les modificacions,
que en el seu cas, es derivessin deis ajustaments a efectuar durant els propers exercissis es
registraria de forma praspectiva.

Els comptes anuals de I'exercici han estat preparats segons el principi d'empresa en
funcionament.

2.4. Comparació de la informació

Els presents comptes anuals abreujats presenten, a efectes comparatius, amb cada una de
les partides del balanc, el compte de pérdues i guanys i I'estat de canvis en el patrimoni net,
a més de les xifres comparatives de I'exercici 2013, les corresponents a I'exercici anterior.
Així mateix, (a informació que conté aquesta memoria de I'exercici 2013, es presenta, a
efectes comparatius amb la informació de I'exercici 2012.

La Societat no esta obligada a auditar els comptes anuals abreujats deis exercícts 2013 i
2012. Ambdós es traben auditats.

2.5. Elements recollits en diverses partides

La informació referent a elements recollíts en diferents partides del balanc es traba
exposada en els diferents apartats de la memoria.

) - 12 -



2.6. Canvis en criteris comptables

No s'ha procedit a cap canvi en els criteris comprables.

2.7. Correcció d'errors

Els comptes anuals de I'exercici 2013 inclouen ajustaments realitzats com a conseqüéncia
d'errors detectats en I'exercíct. El detall d'aquests errors és el següent:

Concepte Import

Error comptabilització d'una subvenció 20.666,26

Total 20.666,26

a)Correspon al projecte DIMELI concedit I'any 2002 a l'Associació com a coordinadora.
Aquesta va comptabilitzar per error com a despesa I'any 2003 i 2004 el import que els hi
havia de traspassar als partners. Un cop finalitzada la subvenció, els imports que al final
no van haver de retornar degut a que la CE no els hi va concedir el 100% de la
subvenció els han comptabilitzat com a ingrés de exercicis anteriors.

3. Aplicació de resultats

La pro posta d' aplicació del resultat és la següent:

(Euros) 2013 2012
Base de repartiment

Excedent de I'exercici (2.674,95) (17.112,18)

Total

Aplicació:

A Fons Social (2.674,95) (17.112,18)
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4. Normes de registre i valoració

Les principals normes de valoració utilitzades per l'Entitat en I'elaboració deis seus comptes
anuals de I'exercici , han estat les següents:

a) Immobilitzat material

Els béns compresos en I'immobilitzat material es valoren pel seu cost,ja sigui aquest el
preu d'adquisició o el cost de producció.

a.1) Preu d'adquisició

En el preu d'adquisició s'inclouen totes les despeses addicionals produides fins a
I'entrada en funcionament del bé. Els interessos meritats pel seu ñnancarnent, o per
operacions de compra amb pagament ajornat, s'incorporen com valor addicional de
I'element.

a.2 Altres consideracions de valoració

Forma part del valor de I'immobilitzat material I'estimació inicial del valor actual de les
obligacions assumides derivades del desmantellament O' retirament i altres associades
a I'actiu esmentat.

Els costos d'arnpliació, modernització o millores que representen un augment de la
productivitat, capacitat o eficiencia o un allargament de la vida útil deis béns, es
capitalitzen com a major cost deis mateixos, donant-se de baixa comptable tots els
elements, si s'escau, substitults.

Les despeses de conservació i manteniment es carreguen al compte de resultats de
I'exercici en qué s'incorren.

No es presenta cap circurnstáncia que hagi dut a qualificar com indefinida la vida útil
d'algun deIs seus elements.

a.3) Normes especials

Instal'lacions tecniques. maquinaria i utillatge

La seva valoració compren totes les despeses d'adquisició, de fabricació i construcció
fins a la seva posa en condicions de funcionament.

Despeses amb motiu d'obres i treballs

Són carregats en els comptes de despeses que corresponguin. Aquestes despeses es
carreguen als comptes d'immobílitzat material en curs amb abonament a la partida
d'ingressos.
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a.4) Deterioració de valor de I'immobilitzat material

L'amortització es realitza mitjanyant I'aplicació del rnétode lineal en funció de la vida útil
deis actius.

Com a mínim al tancament de cada exercici l'Entitat avalua t'exístencla o no d'incidis de
que algun elernent de I'immobilitzat material,o,si escau, alguna unitat generadora
d'efectiu puguin estar deteriorats, aquests cálculs s'efectuen d'una manera
individualitzada element per element, o, en cas de no poder, a través de la unitat
generadora d'actiu a la qual pertanyi I'actiu.

La determinació de I'import deteriorat s'etectuará determinant el valor recuperable de
l'actíu, sent aquest el major existent entre el valor raonable de I'actiu, detraient-ne les
despeses de venda, i el valor en ús del mateix.

Les correccions valoratives per deterioració, si escau, es reconeixen com una despesa
en el compte de resuItats, i les revisions de les mateixes, en cas que les circurnstáncies
de la deterioració haguessin deixat d'existir, es reconeixen, igualment com un ingrés en
el compte de resultats, i s'etectuará fins al límit de la deterioració préviament reconegut.

b) Instruments financers

Com a regla general, la valoració inicial deis actius i passius financers de l'Entitat
s'efectua al valor raonable deis mateixos el que equival, excepte evidencia en contrari,
al valor raonable de la contraprestació lliurada.

De la mateixa manera, en el cas d'actius o passius financers no classificats sota la
categoria de valorats a valor raonable amb efecte en pérdues i guanys, els costos de la
transacció directament atribuldes a I'operació s'ajusten a I'import deis actius i passius
esmentats o s'imputen directament al compte de resultats.

Per a la valoració posterior s'estableixen diferents criteris de valoració depenent de la
categoria de I'actiu o passiu.

Els crédíts amb venciment no superior a un any que es valoren inicialment pel seu valor
nominal es continuen valorant per aquest import, excepte les correccions per
deterioració que poguessin sofrir.

b.1) Criteris per a la gualificació i valoració, i ingressos i despeses procedents de les
diferents categories d'instruments financers.

En cas d'existir, I'Entitat valora els seus actius financers segons diverses categories, de
la següent manera:

• Préstecs i partides a cobrar:

Excepte si és aplicable el que disposa la categoria d'Actius financers
mantinguts per a negociar i el que es disposa en Altres actius financers a valor
raonable amb canvis en el compte de resultats, corresponen a crénits
comercials, corresponen a actius els cobraments deis quals són de quantia
determinada i determinable i que no es negocien en un mercat actiu.
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La valoració posterior deis actius classificats en aquesta categoria, si
existeixen, s'efectua al cost amortitzat amb efecte en el compte de resultats,
aplicant el métode de tipus d'interés efectiu.

• Inversions mantingudes fins al venciment

Corresponen a valors representatius de deute amb data de venciment fixa, o
bé actius els cobraments deis quals siguin de quantia determinada o
determinable, que es negoci"in en un mercat actiu, i que l'Entitat té intenció
efectiva i capacitat de conservar-los fins al seu venciment.

La valoració posterior deis actius classificats en aquesta categoria, si
existeixen, s'efectua al cost amortitzat amb efecte en el compte de resultats,
aplicant el métode de ti pus d'interés efectiu.

• Débits i partides a pagar

Excepte si és aplicable el que es disposa per la categoria de passius
reconeguts com Passius financers mantinguts per a negociar i Altres passius a
valor raonable amb canvi en el compte de resultats, es recullen en aquesta
categoria els débits per operacions comercials, o aquells débits per operacions
no comercials, que no corresponguin a instruments derivats.

Els débits per operacions comercials amb venciment inferior a un any, i que es
valorin inicialment al seu valor nominal es continuen valorant per aquest importo
Igualment, els desemborsament exigits per tercers sobre participacions,
I'import de les quals s'espera liquidar a curt termini es valoren pel seu valor
nominal, per ser I'actualització de f1uxos d'efectiu poc significativa.

La valoració posterior d'aquest tipus de passius s'efectua al cost amortitzat,
comptabilitzat ets interessos meritats en el compte de resultats aplicant el
rnétode d'interes efectiu.

b.3) Naturalesa deis actius i passius financers designats inicialment com a
valor raonable amb canvis en el compte de resultats.

Com a mínim al tancament de cada exercici l'Entitat avalua l'existéncia o no
d'indicls de que algun element deis actius considerats dins de les categories de
Préstecs i partides a cobrar, Inversions mantingudes fins al seu venciment i
Inversions en el patrimoni d'empreses del grup, multigrup i associades
presentin indicis de deterioració.

A aquest efecte es considera que existeix deterioració sempre que el valor en
llibres és superior al valor actual deis fluxos d'efectiu que s'estimen que es
generaran, descomptats al tipus d' interés efectiu calculat en el moment del seu
reconeixement inicial.



•

Les correccions valoratives s'imputen com una despesa en el compte de
resultats, i la seva corresponent reversió, en cas que les circumstáncies que
van motivar la deterioració hagin desaparegut, es consideren, fins al límit de la
deterioració original, com un ingrés en el compte de resultats.

En el cas d'lnversions mantingudes fins al seu venciment la determinació de
!'import de correcció per detenoracíó es determina en funció del valor de
mercat deis actius, si aquesta informació és més fiable que I'obtinguda a través
del descompte deis f1uxos de Caixa comentada anteriorment.

La determinació i quantificació de la deterioració en el cas deis actius financers
classificats sota la categoria de Préstecs i comptes a cobrar s'efectua
rnitiancant qualsevol altra informació disponible que permeti conéixer la
possible insolvencia del deutor, comptabilitzant la corresponent provisió
específica.

b.4) Criteris de baixa d'actius i passius financers

Per a la determinació del moment de baixa deis actius l'Entitat té en compte la
realitat económica de I'operació, i n o només la seva forma jurídica o la
denominació deis contractes.

A aquest etecte I'Entitat entén com moment de baixa els actius aquel! en qué
expirin o hagin estat cedits els drets contractuals sobre els f1uxos de Caixa de
I'efectiu de I'actiu financer, de manera que s'hagin transferit substancialment
els riscos i beneflcis inherents a la propietat del mateix.

La diferencia entre la contraprestació rebuda neta deis costos de transacció
atnourbres, considerant qualsevol nou actiu obtingut menys qualsevol passiu
assumit, i el valor en IIibres de I'actiu financer, més qualsevol import acumulat
que s'hagi reconegut directament en el patrimoni net, determina el guany o la
pérdua sorgida en donar de baixa aquest actiu, i formara part del resultat de
I'exercici en qué aquesta es produeix.

La diferencia entre el valor en lIibres del passiu financer o de la part del mateix
que s'hagi donat de baixa i la contraprestació pagada inclosos els costos de
transacció atríbutbles i en la qual es recull també qualsevol actiu cedit diferent
de I'efectiu o passiu assumit, es reconeix en el compte de resultats de I'exercici
en qué tingui 1I0c.

Els saldos de deutors i efectes comercials a cobrar inclouen, si existeix, els
efectes descomptats pendents de venciment, figurats aquests, si escau, pel
mateix import com deutes amb entitats de crédit.

Les des peses relatives al descompte d'efectes, si existeixen, es reconeixen en
el compte de resultats quan s'incorren, i no es difereixen al lIarg del període de
venciment deis respectius efectes a causa de I'escassa repercussió que tal
diferiment tindria en la determinació deis resultats de cada exercici.

Idéntic criteri se segueix en el cas d'operacions de facturin amb recurs, o en
aquel/es operacions de venda d'actius financers amb pacte de recompra a un
preu fix o a un preu de venda més un interés, i aquelles titulacions d'actius
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financers en les qual I'Entitat retingui ñnanearnents subordinats o un altre tipus
de garanties que absorbeixin substancialment totes les pérdues esperades.

c) Impostos sobre beneficis

L'Associació, com entitat sense ánírn de lucre, segons el previst en la Llei 49/2002, DE
23 de desembre, del réqim fiscal de les entitats sense fins lucratius i deis incentius
fiscals al mecenatge, és una entitat subjecta a I'impost sobre Entitats i esta subjecta al
regim d'entitats parcialment exemptes.

d) Ingressos per prestacions de serveis

Els ingressos i despeses s'imputen segons el criteri del meritament,és a dir, quan es
produeix el corrent real de béns i servels que els mateixos representen, amb
independencia del moment en que es produeixi el corrent monetari o financer derivat
d'ells.

d.1) Ingressos per prestacions de serveis

Els ingressos ordinaris derivats de la prestació de serveis es reconeixen considerant el
grau de realització de la prestació a la data de tancament quan el resultat de la rnateíxa
pot ser estimat amb fiabilitat. Aquesta circurnstáncia es produeix quan I'import deis
ingressos; el grau de realització; els costos ja incorreguts; i els pendents d'incórrer
poden ser valorats amb fiabilitat i fos probable que es rebessin ets beneficis económics
derivats de la prestació del servei.

d.2) Despeses

Les despeses s'imputen en funció del criteri del meritament,és a dir, quan es produeix
el corrent real de béns i serveis que ets mateíxos representen, amb independencia del
moment en que es produeixi el corrent monetari o financer derivat d'elles.

e) Subvencions, donacions i lIegats

Les subvencions oficials d'Administracions Públiques es reconeixen quan existe ix una
seguretat raonable del compliment de les condicions associades a la seva concessió i
al cobrament de les mateixes.

e.1) Subvencions, donacions lIegats atorgats per tercers diferents deis socis o
propietaris

Les subvenciones, donacions i lIegats de carácter monetari es valoraran pel valor
raonable de I'import concedit, i les de carácter no monetari o en especie es valoraran
pel valor raonable del bé rebut, ambdós valors referenciats al moment del seu
reconeixement.

La imputació a resultats de les subvencions, donacions i lIegats que tinguin el carácter
de no reintegrables s'etectuara atenent a la seva finalitat.
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Criteris d'imputaci6 a resultats:

a) Quan es concedeixin per a assegurar una rendibilitat mínima o compensar el déflcit
d'explotació: s'imputaran com ingressos de I'exercici en el qual es concedeixin, tret
que es destinin a ñnancar déficit d'explotació d'exercicis futurs; en aquest cas
s'imputaran en aquests exercicis.

b) Quan es concedeixin per a ñnancar despeses especifiques: s'imputaran com
ingressos en el mateix exercici en el qual es meritin les despeses que estiguin
financant

c) Quan es concedeixin per a adquirir actius o cancel-lar passius

Actius de I'immobilitzat intangible, material i inversions ímmobütártes:
s'imputen com ingrés de I'exercici en proporció a la dotació a I'amortització
efectuada en aquest període per als citats elements.
Existencies que no s'obtinguin com a ccnseqüencia d'un rappel comercial:
s'imputen com ingressos de I'exercici en el qual es produeixi la seva
aíienació, correcció valorativa per deterioració o baixa en el balanc.
Actius financers: s'imputen com ingressos de I'exercici en que es produeixi
la seva alienació, correcció valorativa per deterioració o baixa en el balanc,
Cancel-lació de deutes: s'imputen com ingressos de I'exercici en que es
produeixi la cancel-lació, excepte qua n s'atorguin en relació amb un
finanyament específic, en aquest cas, la imputació es realítzará en funció
de I'element ñnancat.

,

d) Els imports monetaris que es rebin sense assignació a una finalitat específica
s'imputen com ingressos de I'exercici en que es reconeguin.

5. Immobilitzat material

La composició i evolució durant els exercicis 2013 i 2012 en els comptes indicats inclosos en
aquest epígraf de I'immobilitzat material del balanc de situació adjunt han estat els següents:

Exercici tancat el31 de desembre de 2013

TOTAL
Mobiliari i equips per a

processamentsd'informaci
Ó

Altreimmobilitzat
material

COSTE

Saldo a 31.12.2012 20.271,15 500,00 20.771,15

Entradas 1.543,00 0,00 1.543,00

Combinaciones de neg ocios - -
-

Ampliaciones y mejora s - --
Salidas, bajas, reducci ones - --

Traspasos a/de otras partidas - --
Saldo a 31.12.2013 21.814,15 500,00 22.314,15

AMORTIZACIÓN

Saldo a 31.12.2012 12.579,73 500,00 13.079,73
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Dotación del ejercicio 2.564,36 - 2.564,36

Aumentos - --
Disminuciones - --
Saldo a 31.12.2013 15.144,09 500,00 15.644,09

DETERIORO

Saldo a 31.12.2012 - --
Reconocido en el ejercicio - --
Reversiones - --
Disminuciones - --
Saldo a 31.12.2013 - --

VNC a 31.12.2012 7.691,42 0,00 7.691,42

VNC a 31.12.2013 6.670,06 0,00 6.670,06

Exercicitancat el 31 de desembre de 2012

Mobiliari i equips per a Alíreimmobilitzat TOTALprocessamentsd'informació material

COSTE

Saldo a 31.12.2011 20.271,15 500,00 20.771,15

Entradas - - -
Combinaciones de negocios - - -
Ampliaciones y mejoras - - -

Salidas, bajas, reducciones - - -
Traspasos a/de otras partidas - - -

Saldo a 31.12.2012 20.271,15 500,00 20.771,15

AMORTIZACiÓN

Saldo a 31.12.2011 10.015,73 500,00 10.515,73

Dotación del ejercicio 2.564,00 - 2.564,00

Aumentos - - -
Disminuciones - - -

Saldo a 31.12.2012 12.579,73 500,00 13.079,73

DETERIORO

Saldo a 31.12.2011 - - -

Reconocido en el ejercicio - - -

Reversiones - - -

Disminuciones - - -

Saldo a 31.12.2012 - - -

VNC a 31.12.2011 10.255,42 0,00 10.255,42

VNC a 31.12.2012 7.691,42 0,00 7.691,42
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En aquest exercici no hi ha altes ni baixes en aquest epígraf.

El epígraf immobilitzat material del baíanc de situació adjunt no inclou béns en réqirn
d'arrendament financer.

L'Associació no té compromisos de desmantellament, retiro o rehabilitació pels seus
béns de I'actiu. Per aquesta raó no s'han comptabilitzat en els actius valors per a la
cobertura d'aquestes obligacions de futuro

La informació relativa a les vides útils o coeficients d'amortització utilitzats per
classes d'elements, així com els rnétodes d' amortització utilitzats es comenta a la
Nota 4.2 d'aquesta memoria.

Durant els exercicis 2013 i 2012 no s'han produtt canvis d'estimació, amb incidencia
significativa en el present exercici o en exercicis futurs, que afectin a valors residuals,
als costos estimats de desmantellament, retiro o rehabilitació, vides útils i métodes
d'amortització.

No s'han produtt inversions adquirides a entitats del grup i associades.

No existeixen inversions situades fora del territori espanyol.

No s' han capitalitzatdespeses financeres.

No s' han registrat correccions valoratives per deteriorament d'elements del
immobilitzatmaterial.

No existeixen pérdues ni reversions per deteriorament agregades.

No existeixen elements del immobilitzatmaterial no afecte directament a les activitats
de I'Associació.

Al 31 de desembre de 2013 i 2012, els béns del immobilitzat material totalment
amortitzats són 500 euros.

No existeixen compromisos ferms de compra ni de venta.

No existeixen altres circumstancies de carácter substantiu que afecti a béns del
immobilitzatmaterial com: arrendaments, assegurances, litigis, embargaments ni
situacions análoques.

No existeixen béns afectes a garanties ni reversió, així com tampoc restriccions a la
titularitat.

6. Actius financers

Els actius financers s'han classificat segons la seva naturalesa i segons la funció que
compleixen en l'Associació, excepte les inversions en el patrimoni de les empreses del grup,
multigrup i associades.

(Euros)

133.470,71

Crédits, derivats i altres Total

2013 2012 2013 2012

Actiusfinancers a IIargtermini

Préstecs i partides a cobrar 8.911,94 8.911,94 8.911,94 8.911,94

Actius financers a curt termini

Préstecs i partides a cobrar 124.558,77 150.679,99 124.558,77 150.679,99

159.591,93 133.470,71 159.591,93TOTAL
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Estan valorades pel seu us nominal, no existint variacions de valor com a conseqüéncia del seu
deteriorament.

Préstecs i partides a cobrar a lIarg termini

Les inversions financeres a lIarg termini incloses en aquesta categoria tenen un venciment a 3
anys.

Préstecs i partides a cobrar a curt termini

El detall deis actius financers inclosos en aquesta categoria al 31 de desernbre de 2013 i 2012
és el següent:

2013 2012

Altrescréditsamb les AdministracionsPúbliques 124.558,77 125.679,99

Crédits a tercers - 25.000,00

Total 124.558,77 150.679,99

El epígraf "Altres crédits amb les Administracions Públiques" inclou el import pendent de cobrar
de les subvencions atorgades a l'Associació.

El epígraf "Crédits a tercers" inclou el credit concedit a I'entitat Heura que ha estat retornat al
exercici 2013.

7. Passius financers corrents

La composició d'aquets epígrafs del balanc de situació adjunt al tancament deis exercicis 2013
i 2012 és la següent:

Otros Pasivos TotalFinancieros

(Euros) 2013 2012 2013 2012

Passius financers a curt termini

Débits i partides a pagar 7.086,42 45.952,31 7.086,42 45.952,31

7.086,42 45.952,31 7.086,42 45.952,31
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Débits i partides a pagar

El detall deis passius financers inclosos en aquesta categoria al 31 de desembre de 2013 i
2012 és el següent:

31.12.2013 31.12.2012

Creditors varis 992,95 42.642,13

Altresdeutesamb les AdministracionsPúbliques 6.093,47 3.310,18

Total 7.086,42 45.952,31

Dins de I'epígraf "Creditors varis" en I'exercici 2012 s'lnclora 40.459,94 euroscorresponents a la
part pendent de distribuir als partners d' un projecte europeu del qual l'Associació era el
coordinador.

8. Fons propis

El moviment d'aquest epígraf per I'exercici 2013 i 2012 és el següent:

Exercici tancat el 31 de desembre de 2013

Fonssocialspendents Excedentde
Fons social de desemborsar Excedentsd'exercicisanteriors l'exercici

Saldo inicial 95.334,59 25.335,81 (17.112,18) 1
Desembolso fondo social
Errorsexercicianteriors 20.500,76
Distribución de resultado (17.112,18) 14.437,23
Saldo Final 78.222,41 45.836,57 (2.674,95) 1

Exercici tancat el 31 de desembre de 2012

Fons social s Excedents Excedent
Fons pendents de d'exercicis de

social desemborsar anteriors I'exercici Total

Saldo inicial 70.778,13 24.556,46 95.334,59
Desemborsament fons social
Errors exercici anteriors 25.335,81 25.335,81
Distribució de resultat 24.556,46 (24.556,46) (17.112,18) (17.112,18)

Saldo Final 95.334,59 25.335,81 (17.112,18) 103.558,22
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9.Subvencions, donacions i lIegats

Els saldos i les característiques de les subvencions, donacions i lIegats rebuts que figuren en el balanc, així com el seu reflex en el compte de pérdues i
guanys per I'exercici 2013 i 2012 és el següent:

Exercici tancat el 31 de desembre de 2013

EntitatFinancadora Projecte

Subvenci
ons,

incorporat
s al Subvenci

resultat ons,
Altrescreditsambl'Admin de donacion

istració Pública I'exercici si lIegats

3.617,95

7.450,00 7.000,00

8.700,00 8.700,00

1.118,58 1.118,58

1.503,00 1.503,00

500,00

4.000,00 4.000,00

2.279,00

4.944,73 18.186,23

14.689,20 7.300,00 17.182,00
24.848,00 11.000,00 20.060,00
36.435,00 36.435,00

500,62 1.001,25

10.400,00
106.968,13 72.708,43 74.795,58

Lifelong Learning Programo Grundtvig 1. DG Education & Culture.
EuropeanComission

Dept. d'Acció Social i Ciutadania. Generalitat de Catalunya

Dept. d'Acció Social i Ciutadania. Generalitat de Catalunya
Serveid'Ocupació de Catalunya. Generalitat de Catalunya
Secretaria de Política lingüística Dept. Vicepresidencia Generalitat
de Catalunya
Departamentd'Educació. Generalitat de Catalunya
Departamentd'lnterior. Relacionslnstitucionals i Participació.
Generalitat de Catalunya

Llfelong Learning Programo Grundtvig 1. DG Education & Culture.
EuropeanComission
EuropeanComission

Ir long Learnlng Programo Grundtvig 1. DG Education & Culture.
urop nComlsslon

I \11 f' nccmie Ion
I "'111 1\ mi 1 n
I IlIlIp 11(,01111 IMn

III'UI ,1 I 11" 1011
AI'II" 111 111d 11 11 11111

Builiding Peace together:: community-based preventive programme to
stop peer-to-pesr violence

Formació, sensibitització i participació per a la inclusió social

Clan: Continuous Learning for Adults Needs
Programa Plansd'Ocupació

Sant Martí fa barri en catatál
Atenció a la Comunitat Educativa

Promocióparticipacióciutadana

Web 2.0-based virtual communities and sociallearning to strengthen
competencies of people at risk of esclusion
Life 2.0

Clan: Continuous Learning for Adults Needs
Metis
MOMA
Valdoval
Acollida, Participació i Formaciócomeines per garantir I'arrelament de les
persones nouvingudes
Aprenemplegatsdinamitzem la vernedasant martí



ExerGiGitanGat el31 de desembre de 2012

Entitat Flnancadora

Altres Subvencions Subvencio
crédlts amb , incorporats ns,

l'Administrac al resultat de donacions
Projecte ió Pública I'exercici i lIegats

Builiding Peace together:: community-
10.305,36basedpreventiveprogramme to stop peer-to-peerviolence

Formació, sensibilització i participació per a la inclusió social 9.000,00 9.000,00
Clan: ContinuousLearning tor Adults Needs 125,00
Programa Plans d'Ocupació 1.118,58 9.998,94 1.118,58

Sant Martí fa barri en catalát 2.839,40 2.197,00

Atenció a la Comunitat Educativa 2.500,00

Promoció participaci6 ciutadana 2.946,00

Web 2.0-based virtual communitiesand sociallearning to 7.992,90 9.458,60
strengthencompetencies of peopleatrisk of esclusion
ProyectoLife 2.0 18.877,94 12.753,86 18.186,23

Clan: ContinuousLearning for Adults Needs 4.000,00 3.882,00 11.118,00

Participaci6 Ciutadana 1.623,30
Projecte Metis 24.482,00 24.482,00
Projecte MOMA 31.060,00 31.060,00
Acollida, Participació i Formaci6 com eines per garantir 1.202,83 2.405,65
I'arrelament de les persones nouvingudes
L'associacionisme eina clau/participació i acció 7.500,00
El voluntariat com a clau d'éxit 750,00

TOTAL 116.450,01 59.569,35 85.964,81

LifelongLearningProgram. Grundtvig 1. DG Education&Culture.
EuropeanComission
Dept. d'Acció Social i Ciutadania. Generalitat de Catalunya
Dept. d'Acció Social i Ciutadania. Generalitat de Catalunya
Servei d'Ocupació de Catalunya. Generalitat de Catalunya
Secretaria de Política lingüística Dept. Vicepresidencia Generalitat
de Catalunya
Departament d'Educació. Generalitat de Catalunya
Departament d'lnterior. Relacions Institucionals i Participació.
Generalitat de Catalunya
LifelongLearningProgram. Grundtvig 1. DG Education&Culture.
EuropeanComission
EuropeanComission
LifelongLearningProgram. Grundtvig 1. DG Education&Culture.
EuropeanComission

Generalitat de Catalunya
EuropeanComission
EuropeanComission

Dlputació de Barcelona
AJuntament de Barcelona
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10. Situació fiscal

Saldos amb Administracions Públiques

El detall deis saldos ambles Administracions públiques al tancament deis exercicis 2013 i 2012
es el següent:

31.12.13 31.12.12

AdministracionsPúbliquesdeutores No Corrent No Correntcorrent corrent

Otras créditos con Administraciones Públicas

AdministracionsPúbliques , deutora per 124.558,77 125.679,99subvencionsconcedides - -

Total 124.558,77 125.679,99- -

6.093,47

31.12.13 31.12.12
No

corrent
No

correntAdministracionsPúbliquescreditores Corrent Corrent

Altresdeutesamb les AdministracionsPúbliques

HP, creditora per IRPF 1.122,97

1.470,45

3.500,05

1.122,97

1.470,45

3.500,05

HP, organismesseguretat social

AdministracionsPúbliques , creditora per subvencions a
retornar

6.093,47Total

Impost sobre beneficis

L'Associació és una entitat sense afany de lucre i declarada d'utilitat pública des del 3 de maig
de 1960. L'entitat s'acull al réqirn fiscal de la lIei 49/2002, de 23 de desembre de Regim Fiscal
de les entitats sense finalitat lucrativa i deis incentius fiscals al mecenatge.

En aplicació de la mencionada I/ei, totes les rendes que obté l'entñat es consideren exemptes
d'lmpost de Societats.

L'Associació té oberts a inspecció els quatre últims exercicis per a tots els impostos que Ii són
aplicables. No s'espera que es meritin passius addicionals de consideració per a l'Associació
com a conseqüéncia de una eventual inspecció.
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11. Ingressos i despeses

Despeses derivades del funcionament del órgan de govern

Els membres de I'órgan de govem de l'Associació no són retributts pel seu cárrec,

Ajudes concedides ialtres despeses

En els exercicis 2013 i 2012 no s'han concedit ajudes d'aquest tipus.

Aprovisionaments

La composició d'aquest epígraf del compte de pérdues i guanys al tancament deis exercicis
2013 i 2012 és la següent:

2013 2012

Consum de béns destinats a les activitats 1.575,15 1.396,69

Total 1.575,15 1.396,69

Despeses de personal

La composició d'aquest epígraf del compte de pérdues i guanys al tancament deis exercicis
2013 i 2012 es a següent:

2013 2012

Sous i salaris 51.624,21 59.235,01

Atrescárrequessocials 15.646,50 19.214,03

Total 67.270,71 78.449,04

12. Aplicació d'elements patrimonials i d'ingressos a finalitats estatutitries

Tots els béns i drets que formen part de l'Associació esta n directament vinculats als fins pro pis
de I'entitat.

En I'exercici 2013 i 2012, la totalitat deis ingressos, despeses i actius de l'Associació estan
aplicats íntegrament a les finalitats fundacionals, no s'adjunta cálcul pel que es determina si
s'han destinats a finalitats estatutáries el percentatge legalment establert, ja que aquest és del
100%.
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13. Fets posteriors al tancament

Des del tancament de I'exercici fins la formulació per la Junta Directiva d'aquets comptes
anuals, no s'han produ"it cap fet significatius digne de menció.

14. Altre infonnació

Nombre mitja de persones ocupades

El nombre mitja de persones ocupades de l' Associació durant I'exercici 2013 i 2012 distribult
per categories i sexes ha estat el següent:

Exercici acabat el 31 de desembre del 2013

Nombre rnñjá de persones ocupades

Categoria professional Homes Dones Total

Dinamitzador sociocultural 0,73 2,03 2,77

Total 2,03 2,770,73

Exercici acabat el 31 de desembre del 2012

Nombre mitja de persones ocupades

Categoria professional Homes Dones Total

Dinamiízador sociocultural 0,70 2,62 3,32

Total 2,62 3,320,70
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Canvis deis components de I'órgan de govern

Durant el 2013 i el 2012, la composició de la Junta Directiva de I'entitat es composa de la
següent manera:

cárrec Nom

President
Vicepresidenta

Secretaria
Tresorer

Vocal
Vocal
Vocal

Armando MacíasSanmartin

Adelaida MorteBarrachina
Ana Rodriguez Rodelas
Daniel Serna Dominguez
Miquel Albesa Pallarés

Blanca Fernandez García
Juan Carlos Ordóñez Gallego

15. Informació segmentada

El detall deis ingressos i despeses ordinaris, així com els ingressos per subvencions
corresponents a les activitats ordináries es detalla en la memoria d'activitats adjunta.

El total deis ingressos i despeses ordinaris, així com els ingressos per subvencions
corresponents a les activitats ordináries han estat realitzats a Barcelona, en el centre La
Verneda-Sant Martí.
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-

-•

Els presents comptes anuals constítutdes pel balanc, el compte de pérdues i guanys, el estat
de canvis en el patrimoni nét i la memoria, han estat formulades pel president de l'Associació,
amb data 27 de juny de 2014:

Sr. Armando Macías Sanmartín
(President de la Junta Directiva)

-•
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