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nIIIBové Montero y Asociados
Auditores-Consultores-Asesores Jurídico-Tributarios

Número: 4386/15

INFORME D'AUDITORIA INDEPENDENT DE COMPlES ANUAlS

A la Junta Directiva de I'ASSOCIACIÓ DE PERSONES PARTICIPANTS AGORA:

Hem auditat els comptes anuals adjunts de I'ASSOCIACIÓ DE PERSONESPARTICIPANTSAGORA,
que comprenen el balanc a 31 de desembre de 2014, el compte de resultats, I'estat de canvis en
el patrimoni net i la memoria corresponents a I'exercici acabat en aquesta data.

RESPONSABllITAT DE LA PRESIDENCIA DE L'ENTITAT EN RELAClÓ AMB ELS COMPTES ANUALS

La Junta Directiva de l'Associació és responsable de formular els comptes anuals adjunts, de
manera que expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i deis resultats de
I'ASSOCIACIÓ DE PERSONES PARTICIPANTS AGORA de conformitat amb el marc normatiu
d'informació financera aplicable a l'Entitat a Espanya, que s'identifica en la nota 2 de la memoria
adjunta i del control intern que considerin necessari per permetre la preparació de comptes
anuals lIiures d'incorrecció material, deguda a frau o error.

RESPONSABllITAT DE L' AUDITOR

La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els comptes anuals adjunts basada en
la nostra auditoria. Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa
reguladora de I'auditoria de comptes vigent a Espanya. Aquesta normativa exige ix que
complim els requeriments d'etica, així com que planifiquem i executem I'auditoria amb la
finalitat d'obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals estan lliures d'incorreccions
materials.

Una auditoria requereix I'aplicació de procediments per obtenir evidencia d'auditoria sobre
els imports i la informació revelada en els comptes anuals. Els procediments seleccionats
depenen del judici de I'auditor, inclosa la valoració deis riscos d'incorrecció material en els
comptes anuals, deguda a frau o error. En efectuar aquestes valoracions del risc, I'auditor té
en compte el control intern rellevant per a la formulació per part de l'Entitat deis comptes
anuals, amb la finalitat de dissenyar els procediments d'auditoria que siguin adequats en
funció de les circurnstáncies, i no amb la finalitat d'expressar una opinió sobre l'eficacia del
control intern de l'Entitat. Una auditoria també inclou I'avaluació de I'adequació de les
polítiques comptables aplicades i de la raonabilitat de les estimacions comptables realitzades
per la direcció, així com I'avaluació de la presentació deis comptes anuals presos en el seu
conjunto
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11Bové

BOVE MONTERa y
ASOCIADOS, S.L.

Montero y Asociados
Auditores·Consultores·Asesores Jurídico-Tributarios

Considerem que l'evidencia d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i
adequada per a la nostra opinió d'auditoria.

OPINIÓ

En la nostra opinió els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la
imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de I'ASSOCIACIÓ DE PERSONES
PARTICIPANTSAGORA a 31 de desembre de 2014, així com deis seus resultats corresponents a
I'exercici anual acabat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació
financera que resulta d'aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comptables continguts
en el mateix.

BOvÉ MONTERa y ASOCIADOS
ROAC: 50177

COL-LEGI
DE CENSORS }URATS
DECOMPTES
DE CATALUNYA

Membre exercent:

Josep Serra
Soci

Any 2015 Núm. 20/15/08907
IMPORT COL.LEGIAL: 96,00 EUR

Barcelona, 23 de Juny de 2015

...........................
Informe subjecte a la taxa establerta

a l'article 44 del text refós de la
Llei d'auditoria de comptes, aprovat per

.R.e~a~~~c:e:!e.g~s~a!i~~~2~~';~'~.d:lu~j~~

4



BALAN' ABREUJAT AL TANCAMENT DE L'EXERCICI ACABAT EL
31 DE DESEMBRE DE 2014

ASSOCIACIÓ DE PERSONES PARTICIPANTS AGORA

TOTAL ACTIU (A+B)

ACTIU NOTES I I
DE LA 2014 2013

MEMORIA

5.741,09 15.582,00

5.1 4.356,64 6.670,06
4.356,64 6.670,06

1.384,45 8.911,94
7.527,49

1.384,45 1.384,45

448.908,03 187.684,03

A) ACTIU NO CORRENT

11. Immobilitzat material
3. Mobiliari i equips per a processaments d'informació

VI. Inversions financeres a lIarg termini
2. Credits a tercers
4. Altres actius financers

B) ACTIU CORRENT

6.2,10.1 352.443,86 124.558,77
352.443,86 124.558,77

7.527,49

7.527,49

6.1 88.936,68 63.125,26
88.936,68 63.125,26

454.649,12 203.266,03

1. Existencies

11. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar
7. Altres credits amb les Administracions Públiques

IV. Inversions financeres a curt termini
1. Instruments de patrimoni
2. Crédits a tercers

VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents
1. Tresoreria

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

PATRIMONI NET I PASSIU
NOTES I I
DE LA 2014 2013

MEMORIA

A) PATRIMONI NET 449.970,07 196.179,61

129.286,49 12l.384,03

78.222,41 78.222,41
78.222,41 78.222,41
43.161,62 45.836,57
43.161,62 45.836,57

7.902,46 -2.674,95
320.683,58 74.795,58

4.679,05 7.086,42

9.1 4.679,05 7.086,42
1.856,15 992,95

10.1 2.822,90 6.093,47

454.649,12 203.266,03

A-1) Fons propis

1. Fons dotacionals o fons socials
1. Fons dotacionals o fons socials

111. Excedents d'exercicis anteriors
1. Romanent

V. Excedent de I'exercici (positiu o negatiu)
111. Altres subvencions, donacions i lIegats

C) PASSIU CORRENT

IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar
2. Creditors varis
4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions Públiques
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ASSOCIACIÓ DE PERSONES PART1CIPANTS AGORA

COMPTE DE RESULTATS ABREUJAT CORRESPONENT A L'EXERCICI ACABAT EL
31 DE DESEMBRE DE 2014

NOTES ~
OElA

MEMORIA

1. Ingressos per les activitats
a) Vendes i prestaeions de serveis
b) Ingressos rebuts amb carácter periódic
e) Ingressos de promocions, patroeinadors i eol·laboradors
f) Altres subveneions, donaeions, i Ilegats ineoporats al resultat de I'exereiei
g) Reintegrament de subveneions, donaeions i Iiegats rebuts

5. Aprovisionaments
b) Trebalis realitzats per altres entitats

6. Altres ingressos de les activitats
b] Altres ingressos aeeesoris i altres de gestió eorrent

7. Despeses de personal
8. Altres des peses d'explotació

a) Serveis exteriors
a.2) Arrendaments i cánons
a.3) Reparaeions i eonservaeió
a.4) Serveis professionals independents
a.6) Primes d'asseguranees
a.7) Serveis banearis
a.10) Altres serveis

b) Tributs
9. Amortització de I'immobilitzat

96.608,39 107.605,26
27.842,00 37.064,66
2.006,77 1.075,00
4.942,75 11.220,54

61.818,00 72.708,43
-1,13 -14.463,37

-1.887,43 -1.575,15
-1.887,43 -1.575,15

14,55
14,55

-62.184,79 -67.270,71
-21.124,79 -36.862,95
-21.124,79 -36.825,10

-30,25 -633,87
-100,60 -2.438,36

-6.179,86 -5.511,57
-2.785,89 -3.048,05

-494,79 -445,79
-11.533,40 -24.747,46

-37,85
-2.313,42 -2.564,36

9.112,51 -667,91

-1.210,05 -2.007,04

-1.210,05 -2.007,04

7.902,46 -2.674,95

7.902,46 -2.674,95

1)RESUlTATD'EXPlOTACIÓ(1+5+7+8+9+13)

15. Despeses financeres

11)RESULTATFINANCER(14+15)

11I)RESUlTATABANSD'IMPOSTOS(1+11)

IV)RESUlTATDEl'EXERCICI(111)
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ASSOCIACIÓ DE PERSONES PARTICIPANTS AGORA

ESTAT ABREUJAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET DE L'EXERCICI ACABAT EL
31 DE DESEMBRE DE 2014

Fons

Excedents Subvencions,
d'exercicis Excedent de donacionsi

Total anteriors I'exercici lIegats rebuts TOTAL

A. SALDO FINAL DE L'ANY 2012 95.334,59 25.335,81 -17.112,18 85.964,81 189.523,03

11.Ajustaments per errors 2012 i anteriors 20.500,76 20.500,76

B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2013 95.334,59 45.836,57 -17.112,18 85.964,81 210.023,79

1.Excedent de I'exercici ·2.674,95 -2.674,95

11.Total ingressos i des peses reconeguts en el patrimoni net -11.169,23 -11.169,23

111.Altres variacions de patrimoni net -17.112,18 17.112,18 0,00

C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2013 78.222,41 45.836,57 '2.674,95 74.795,58 196.179,61

D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2014 78.222,41 45.836,57 -2.674,95 74.795,58 196.179,61

1.Excedent de I'exercici 7.902,46 7.902,46

11.Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net 245.888,00 245.888,00

111.Altres variacions de patrimoni net -2.674,95 2.674,95 0,00

E. SALDO FINAL DE L'ANY 2014 78.222,41 43.161,62 7.902,46 320.683,58 449.970,07
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ASSOCIACIÓ DE PERSONES PARTICIPANTS AGORA

MEMORIA ABREUJADA

CORRESPONENT A L'EXERCICI ANUAL ACABAT

EL 31 DE DESEMBRE DE 2014

1. ACTIVITAT DE L'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, constíturda 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 1ª del Registre de Barcelona.

L'entitat té com a finalitat:

• Desenvolupar un projecte educatiu, cultural i social comprornes amb el respecte i
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 academiques, persones immigrants, persones sense recursos
econornics, dones, etc.

• Integrar un projecte educatiu, cultural i social que contempli tots els arnbits de la
formació, el accés i promoció a la cultura i a la participació social afavorint a una rnillor
societat i democracia.

• Promoure la participació de les persones participants en la gestió, organització i les
decisions del projecte educatiu que conformen conjuntament amb l'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 majar igualtat social entre les diferencies
per raons culturals, de genere i de procedencia.

Les activitats realitzades s'especifiquen
rendició de comptes.

8
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L'exercici econórnic de I'entitat cornenca 1'1de gener i finalitza el 31 de desembre.

2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

a) 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, de 23 de
desembre i el Decret 125/2010 de 14 de desembre de modificacions, de forma que mostrin
la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, deis resultats de l'Associació haguts
durant l'exercici corresponent.

b) 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 existe ix cap principi comptable
obligatori que, essent significatiu el seu efecte en 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.

c) Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa

La preparació deis comptes anuals exige ix 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'experiencia
histórica i altres factors, incloses les expectatives de successos futurs que es creuen
raonables sota les circumstáncies conegudes.

A tal efecte, no es detecta l'existencia d'incerteses importants relatives a esdeveniments o
condicions que aportin dubtes significatius sobre la possibilitat de que l'Entitat segueixi
funcionant normalment.

Així mateix, és possible que esdeveniments que puguin tenir lloc 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 exercicis es
registraria de forma prospectiva.

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

d) Comparació de la informació

Els comptes anuals de rASSOCIACIÓ DE PERSONES PARTICIPANTS AGORA es presenten en
Euros i d'acord amb el Pla de Comptabilitat de les Fundacions i Associacions aprovat pel Reial
Decret 259/2008, de 23 de dese bre i d'acord amb les modificacions aprovades pel RD
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125/2010 de 14 de desembre tant els imports corresponents a I'exercici actual com els
corresponents a l'exercici anterior.

L'entitat no va estar obligada a auditar els comptes anuals de I'exercici acabat el 31 de
desembre de 2013.

La informació continguda en aquests comptes anuals és responsabilitat de la Presidencia de
l'Associació.

e) Agrupació de partides

Les desagregacions de les diferents partides en relació amb el balanc de situació, el compte
de resultats i I'estat de canvis en el patrimoni net es presenten en els diferents apartats de la
present memoria.

f) Elements recollits en diverses partides

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

g) Canvis en criteris comptables

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

h) Correcció d'errars

Els comptes anuals de I'exercici no presenten ajustaments per correcció d'errars dignes
de ser mencionats.

3. APLlCACIÓ DE RESULTATS

Base de repartiment Import

Excedent de I'exercici 7.902,46

Total base de repartiment = Total aplicació 7.902,46

Aplicació Import

A fons social 7.902,46

Total 7.902,46

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:
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a) Immobilitzat material

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

a.l) 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 financament, o per
operacions de compra amb pagament ajornat, s'incorporen com valor addicional de
l'element.

a.2) Cost de producció

En el cost de producció s'inclou a més del preu d'adquisició de les rnateries primeres i
altres rnateries consumibles, els altres costos directament imputables a aquests béns
així com la part que raonablement correspongui deis costos indirectament imputables
als béns de que es tracti en la mesura que aquests costos corresponguin al període de
fabricació o construcció, i únicament fins a la seva entrada en funcionament.

a.3) Altres consideracions de valoració

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

Els costos d'ampliació, 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 major cost deis mateixos, donant-se de baixa comptable tots els
elements, si s'escau, substiturts.

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

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

a.4) Normes especials

InstaHacions tecniques, maquinaria i utillatge

La seva valoració compren totes les despeses d'adquisició, de fabricació i construcció
fins a la seva posada en condicions de funcionament.
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a.5) Deteriorament de valor de I'immobilitzat material

L'amortització es realitza mitjanc;:ant I'aplicació del metode lineal en funció de la vida útil
deis actius.

Com a mínim al tancament de cada exercici l'Entitat avalua l'existencia o no d'indicis de
que algun element 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'efectua determinant el valor recuperable de
I'actiu, 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 deteriorament, si escau, es reconeixen com una despesa
en el compte de resultats, i les reversions de les mateixes, en cas que les circurnstáncies
del deteriorament haguessin deixat d'existir, es reconeixen, igualment com un ingrés en
el compte de resultats, i s'efectua fins allímit del deteriorament previarnent 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 resultats, els costos de la transacció directament
atribuibles 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 credits 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
deteriorament que poguessin sofrir.

b.l) Criteris per a la qualificació i valoració, i ingressos i des peses procedents de les
diferents categories d'instruments financers

En cas d'existir, l'Entitat valora els seus actius financers segons diverses categories,
de la següent manera:
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• 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 credits comercials, o credits no
comercials, que no sent instruments de patrimoni ni derivats, corresponen a
actius els cobraments deis quals són de quantia determinada i determinable i que
no es negocien en un mercat actiu.

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
metcde de tipus d'interes efectiu .

• Debits 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 debits
per operacions comercials, o aquells debits per operacions no comercials, que no
corresponguin a instruments derivats.

Els debits 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 desemborsaments 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 fluxos d'efectiu poc significativa.

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

b.2) Naturalesa deis actius i passius financers designats inicialment com a valor raonable
amb canvis en el compte de resultats

Els Comptes anuals de I'exercici no presenten cap concepte assignable a aquesta
categoria de valoració.

b.3) Criteris de determinació del deteriorament, correcció de valor, reversió i baixa

Com a mínim al tancament de cada exercici l'Entitat avalua l'existencia o no
d'indicis de que algun element deis actius considerats dins 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 deteriorament.

A aquest efecte es considera que existe ix deteriorament sempre que el valor en
lIibres és superior al valor actua del s d'efectiu que s'estimen que es
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generaran, descomptats al tipus d'interes efectiu calculat en el moment del seu
reconeixement inicial.

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

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

La determinació i quantificació del deteriorament en el cas deis actius financers
classificats sota la categoria de Préstecs i comptes a cobrar s'efectua mitjancant
l'análisi detallada de I'antiguitat deis mateixos, i mitjancant qualsevol altra
informació disponible que permeti coneixer 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 no només la seva forma jurídica o la denominació
deis contractes.

A aquest efecte l'Entitat entén com moment de baixa deis actius aquell en que
expirin o hagin estat cedits els drets contractuals sobre els fluxos de caixa de
I'efectiu de I'actiu financer, de manera que s'hagin transferit substancialment els
riscos i beneficis inherents a la propietat del mateix.

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

La diferencia entre el valor en llibres del passiu financer o de la part del mateix que
s'hagi donat de baixa i la contraprestació pagada inclosos els costos de transacció
atributbles 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 que tingui lIoc.

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

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

ldentic criteri se segueix en el cas d'operacions de factoring amb recurs, o en aquelles
operacions de venda d'actius financers amb pacte de recompra a un preu fix o a un
preu de venda més un interes, i aquelles titulacions d'actius financers en les quals
l'Entitat retingui financ;:aments subordinats o un altre tipus de garanties que
absorbeixin substancialment totes les perdues esperades.

c) Impostos sobre beneficis

L'Entitat, com entitat sense anirn de lucre, segons el previst en la Llei 49/2002, de 23 de
desembre, del regim fiscal de les entitats sense fins lucratius i deis incentius fiscals al
mecenatge, és una entitat subjecte a l'lmpost sobre Entitats i esta subjecta al regirn d'entitats
parcialment exemptes.

d) Ingressos i despeses

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

d.l) 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
mateixa pot ser estimat amb fiabilitat. Aquesta circumstancia 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 els beneficis
econórnics 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 els mateixos 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 existeix una
seguretat raonable del compliment de les condicions associades a la seva concessió i al
cobrament de les mateixes.

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

Les subvencions, 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

15



pel valor raonable del bé rebut, ambdós valors referenciats al moment del seu
reconeixement.

La imputació a resultats de les subvencions, donacions i IIegats que tinguin el carácter
de no reintegrables s'efectuara atenent a la seva finalitat.

Criteris d'imputació a resultats:

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

b) Quan es concedeixin per a financ;:ar despeses específiques: s'imputaran com
ingressos en el mateix exercici en el qual es meritin les despeses que estiguin
financ;:ant.

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

Actius de I'immobilitzat intangible, material i inversions lmmobiliáries:
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 conseqüencia d'un rappel comercial:
s'imputen com ingressos de I'exercici en el qual es produeixi la seva alienació,
correcció valorativa per deteriorament o baixa en balanc.
Actius financers: s'imputen com ingressos de I'exercici en el qual es produeixi
la seva alienació, correcció valorativa per deteriorament o baixa en el balanc.
Cancel·lació de deutes: s'imputen com ingressos de I'exercici en que es
produeixi la cancel-lació, excepte quan s'atorguin en relació amb un
financ;:ament específic, en aquest cas, la imputació es realitzará en funció de
I'element financ;:at.

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

5.1 Evolució

Exercici actual

Mobiliari i
Equips per a

processaments Altre Immobilitzat
Concepte d'informació material Total

Cost
Saldo inicial 21.814,15 500,00 22.314,15
Entrades per ampliacions o millores 0,00
Sortides, baixes o reduccions 0,00
Saldo final 21.814,15 500,00 22.314,15

Amortització acumulada
Saldo inicial -15.144,09 -500,00 -15.644,09
Dotacions -2.313,42 -2.313,42
Sortides, baixes o reduccions 0,00
Saldo final -17.457,51 -500,00 -17.957,51

VALOR NET COMPTABlE 4.356,64 0,00 4.356,64

Exercici anterior

Mobiliari i
Equips per a

processaments Altre immobilitzat
Concepte d'informació material Total

Cost
Saldo inicial 20.271,15 500,00 20.771,15
Entrades per ampliacions o millores 1.543,00 1.543,00
Sortides, baixes o reduccions 0,00
Saldo final 21.814,15 500,00 22.314,15

Amortització acumulada
Saldo inicial -12.579,73 -500,00 -13.079,73
Dotacions -2.564,36 -2.564,36
Sortides, baixes o reduccions 0,00
Saldo final -15.144,09 -500,00 -15.644,09

VALOR NET COMPTABlE 6.670,06 0,00 6.670,06
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5.2 Informació addicional

Concepte %Aanual d'amortització Anys de vida útil estimada

Coeficient d'amortització anual

Vides útils o coeficients d'amortització

Mobiliari i Equips de procés d'informació
Altre immobilitzat

10%, 12,5%, 25%
33%

4,8,10
3

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

6. ACTIUS FINANCERS

6.1 Efectiu

Concepte Exercici actual Exercici anterior

Bancs
Caixa

88.551,14
385,54

63.027,51
97,75

Total 88.936,68 63.125,26

6.2 Desglossament de categories deis actius financers

El resum deis imports registrats al tancament de I'exercici en els diferents comptes d'actius
financers, excepte inversions en el patrimoni d'empreses del grup, multigrup i associades, és com
segueix:

Exercici actual

Instruments financers
no corrents Instruments financers corrents •Inversions mantingudes

fins el seu venciment

Préstecs i partides a cobrar

Total

Altres actius financers Deutors Altres actius financers

1.384,45 7.527,49 8.911,94

352.443,86 352.443,86

1.384,45 352.443,86 7.527,49 361.355,80

..•....
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Exercicianterior
Instruments financers

no corrents

TotalCategories

,

I

Altres actius financers Deutors
Inversionsmantingudes
fins el seuvenciment 8.911,94 8.911,94

Préstecsi partides a cobrar 124.558,77 124.558,77

Total 8.911,94 124.558,77 0,00 133.470,71

Desglossament de deutors i altres comptes a cobrar

Concepte Exercici actual Exercici anterior

Altres credits amb les Administracions Públiques
Inversions financeres

- Cred its a tercers

352.443,86 124.558,77

8.911,94 8.911,94

Total 361.355,80 133.470,71

7. FONS PROPIS

p reacio e

resultat
d'exercicis Resultat de

Concepte Saldo inicial anteriors I'exercici Saldo final

Fans social 78.222,41 78.222,41
Romanent 45.836,57 -2.674,95 43.161,62
Resultat de I'exercici -2.674,95 2.674,95 7.902,46 7.902,46

Total 121.384,03 0,00 7.902,46 129.286,49

8. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS

L'import de les subvencions, donacions i lIegats rebuts, atorgats per tercers és el següent:

Concepte Exercici actual Exercici anterior

Inclosos en el Patrimoni net 320.683,58 74.795,58

Reconeguts en el compte de perdues i guanys
- Subvencions oficials a les activitats
- Donacions i altres ingressos per activitats

61.816,87
2.006,77

58.245,06
1.075,00

Total 384.507,22 134.115,64
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Aquests ingressos s'han destinat a les activitats de l'Entitat.

Les subvencions han estat concedides pels següents organismes o entitats:

ExerCICI actual

Subvencicns Subvencícns,

Altres credtts amb les traspassades a dcnacions I

Entitat Proiecte administracicns Publiques resultats lIegats
Erasmus +. OAPEE Developing participative processes
Servei d'Ocupació de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Programa Plans d'Ocupació
Departament d'lnterior. Relacions Institucionals i Participació. Generalitat de r Promoctc participació ciutadana

264.165,00 1.000,00 263.165,00
1.118,58 1.118,58

4.000,00
4.944,73

13.700,00 5.000,00
4.979,31 10.000,00 7.182,00

18.835,40 4.200,00 15.860,00
25.515.00 6.200,00 30.235,00

4.615.14 27.689.00
401,20 2.006,00
737,50 1.475,00

7.350,00 7.000,00
950,00

7.200,00
1.000,00
6.000,00

2.082,00 7.287,00 3.123,00
2.500,00

352.443,86 89.507,00 320.683,58

Proyectolife 2.0
Acció Cívica i Comun
Projecte Metis
Projecte MOMA
Validvo/
Renovació Punt Omnia d'Agora
Conversa i cultura per fomentar l'ús i aprenentatge de la /lengua catalana (Agora)
Acollida, Participació i Formació com eínes per garantir l'arrelement de les persones n
Immigració
Fomentant la participació democrática com a elx de transformació social (Agora)
Trencant barreres en la participació de les persones migrants (Agora)
Formació de families: actuacions en la comunitat per ¡'exit educatiu (Agora)
Formació de qualitat per a tothom en temps de cnsi (Agora)
Formació i participació de les persones migrants
l'ús de les noves tecnologies com a eina d'empoderament de les persones grans (Agora)

EuropeanComission
Generalitat de Catalunya
EuropeanComission
EuropeanComission
EuropeanComission
Dept. Benestar i Farnilia. Generalitat de Catalunya
Dept. Cultura. Generalitat de Catalunya
Diputació de Barcelona
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
la CaiX3
Herencias intestades. Benestar i Familia. Generalitat de Catalunya
Fundació Agrupació

Total

ExerClCIanterior

Subvencions Subvencions,
Altres credits amb les traspassades a donacíons I

Entttat Projecte administracions Públiques resultats lIegats

UfelonglearningProgram. Grundtvig 1. DG Education&Culture. Builiding Peace together:: community-basedpreventiveprogramme to stop peer-to-peervtolence 3617,95
7.000,00
8.700,00

Dept. d'Acció Social i Ciutadania. Generalitat de Catalunya Formació, sensibilització ¡ participació per a la inclusió social
Dept. d'Acció Social i Ciutadania. Generalitat de Catalunya Clan: Continuouslearning tor Adults Needs
Servei d'Ocupació de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Programa Plans d'Ocupació
Secretaria de Política lingüística Dept. Vicepresidencia General Sant Martí fa barri en catalá
Departament d'Educació. Generalitat de Catalunya Atenció a la Comunitat Educativa
Departament d'lnterior. Relacions Institucionals i Partlclpació. -promocló parttclpadé clutadana
UfelonglearningProgram. Grundtvig 1. DG Education&Culture. Web 2.0-based virtual communitiesand sociallearning to strengthencor
EuropeanComission ProyectoUfe 2.0
UfelonglearningProgram. Grundtvig 1. DG Education&Culture. Clan: Continuouslearning for Adults Needs
Generalitat de Catalunya ParticipaciG Ciutadana 1.623,30
EuropeanComission Projecte Metis
EuropeanComission Projecte MOMA
EuropeanComission Valdoval
Diputació de Barcelona Acollida, Participació i Formació com eines per garantir I'arrelament de
AJuntament de Barcelona Aprenemplegatsdinamitzem la vernedasant martí

Total

7.450,00
8.700,00
1.118,58
1.503,00

500,00
4.000,00
2.279,00
4.944,73

1.118,58
1.503,00

4.000,00

18.186,23

14.689,20
24.848,00
36.435,00

500,62

7.300,00
11.000,00

17.182,00
20.060,00
36.435,00

1.001,25
10.400,00

106.968,13 72.708,43 74.795,58

L'Entitat ha complert i continua complint amb les condicions que porta aparellades la
concessió de les subvencions detallades anteriorment.
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9. PASSIUS FINANCERS

9.1 Desglossament
Exercici actual

Instruments
financers no

corrents

Instruments
financers corrents

Total

Debits i partides a

Categories pagar

üebits i partides a
pagar

Creditors comercials i altres comptes a
pagar 4.679,05 4.679,05

Total 0,00 4.679,05 4.679,05

Exercici anterior

Instruments
financers no

corrents

Instruments
financers corrents

Total

Debits i partid es a

Categories pagar

Debits i partid es a
pagar

Creditors comercials i altrescomptes a
pagar
Préstecs i aItres deutes

7.077,66
8,76

7.077,66
8,76

Total 0,00 7.086,42 7.086,42

Oesg/ossament de debits i portides a pagar

Categories Exercici actual Exercici anterior

Altres passius financers
Deutes amb entitats del grup i associades

Total deutes

8,76

0,00 8,76

1.856,15 984,19
2.822,90 6.093,47
4.679,05 7.077,66

4.679,05 7.086,42

Proveidors
Creditors
Altres deutes amb les Administracions Públiques

Total Creditors per activitats i altres comptes a pagar

Total
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10. SITUACIÓ FISCAL

10.1 Desglossament

Administracions Públiques deutores Exercici Actual Exercici anterior

Altres credits amb les Administracions Públiques
- Hisenda Pública deutora per subvencions concedides 352.443,86

352.443,86
124.558,77
124.558,77

Total 352.443,86 124.558,77

Administracions Públiques creditores Exercici Actual Exercici anterior

Altres deutes amb les Administracions Públiques
- Hisenda Pública creditora per IRPF
- Hisenda Pública creditora per subvencions a reintegrar
- Organismes de la Seguretat Social creditors

1.188,74 1.122,97
3.500,05

1.634,16 1.470,45

2.822,90 6.093,47

2.822,90 6.093,47Total

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

En aplicació de la mencionada lIei, totes les rendes que obté I'entitat es consideren exemptes
d'lmpost de Societats.

11. INGRESSOS I DESPESES

Exercíci Exercici
Despeses Actual Anterior

Aprovisionaments
Despeses de personal
Amortitzacions
Altres despeses d' explotació
Despeses financeres

-1.887,43
-62.184,79
-2.313,42

-21.124,79
-1.210,05

-1.575,15
-67.270,71
-2.564,36

-36.862,95
-2.007,04

Total -88.720,48 -110.280,21



Exercici Exercici
Ingressos Actual Anterior
Vendes i prestació de serveis
Subvencions, donacions i altres ingressos
Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent

32.784,75
63.823,64

14,55

48.285,20
59.320,06

23

Total 96.622,94 107.605,26

12. APLlCACIÓ D'ELEMENTS PATRIMONIALS A FONS PROPIS

Tots els béns i drets que formen part de l'Associació estan directament vinculats als fons
propis de I'entitat.

En I'exercici 2014 i 2013, la totalitat deis ingressos, despeses i actius de l'Associació estan
aplicats íntegrament a les finalitats fundacionals, no s'adjunta calcul pel que es determina si
s'han destinats a finalitats estatutaries el percentatge legalment establert, ja que aquest és del
100%.

13. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT

No existe ix cap esdeveniment significatiu posterior al tancament digne de menció.

14. ALTRA INFORMACIÓ

Número mía de persones empleades durant I'exercici

Exercici actual

Homes Dones Total

Dinamitzador sociocultural 0,82 1,71 2,53

Total 0,82 1,71 2,53

Exercici anterior

Homes Dones Total

Dinamitzador sociocultural 0,73 2,03 2,76

Total 0,73 2,03 2,76

Retríbució deIs membres de I'óraan de aovern de I'Entítat



Canvis deIs components de I'organ de govern

Durant el 2014 i el 2013, la composició de la Junta Directiva de I'entitat es composa de la
següent manera:

Cárrec Nom
President
Vicepresent
Secretari
Tresorer

Armando Macías Sanmartín
Sergio Matarán López
Miquel Albesa Pallares
Juan Carlos Ordóñez Gallego

24



15. LlQUIDACIÓ Del PRESSUPOST
Pressupost Realització a

Ingressos 2014 31/12/2014 Desviacions

INGRESSOS ACTIVITATS 6.600,00 € 5.113,30 € 1.486,70 €
DONACIONS 1.600,00 € 2.006,77 € - 406,77 €
PROJECTE VALlDVOL (europeu) 15.925,00 € 6.200,00 € 9.725,00 €
PROJECTE MOMA (europeu) 20.453,97 € 4.200,00 € 16.253,97 €
PROJECTE METlS (europeu) 15.702,44 € 10.000,00 € 5.702,44 €
PROJECTE ERASMUS+ EDUFIN 1.000,00 € - 1.000,00 €
DONACIÓ LA CAIXA 750,00 € 6.000,00 € - 5.250,00 €
OMNIA 27.688,50 € 27.689,00 € - 0,50€
AJUNTAMENT Districte 500,00 € 1.000,00 € - 500,00 €
AJUNTAMENT Participació 500,00 € 950,00 € - 450,00 €
AJUNTAMENT Immigració 6.500,00 € 7.200,00 € - 700,00 €
DIPUTACIÓ Barcelona 1.000,00 € 1.475,00 € - 475,00 €
PROJECTE POLíTICA LINGüíSTICA 1.800,00 € 2.006,00 € - 206,00 €
PROJECTE IMMIGRACIÓ- GENERALlTAT 7.000,00 € 7.000,00 €
PROJECTE ACCIÓ CIVICA 2.000,00 € 5.000,00 € - 3.000,00€
PROJECTE INTESTATS 7.287,00 € - 7.287,00 €
AGRUPAClO MUTUA 2.500,00 € - 2.500,00 €
INGRESSOS EXTRAORDINARIS

INGRESSOS EXERCICIS ANTERIORS

TOTAL INGRESSOS 108.019,91 € 96.627,07€ 1l.392,84€

Pressupost Realització a
Despeses 2014 31/12/2014 Desviacions

COMPRA LLlBRES 350,00 € 540,75 € - 190,75 €
MATERIAL OFICINA 1.600,00 € 1.224,23 € 375,77 €
MATERIAL INFORMÁTIC 300,00 € 122,45€ 177,55 €
ALTRES COMPRAS 400,00 € - € 400,00 €
SERVIDORS y DOMINI 200,00 € 30,25 € 169,75 €

REPARCIÓ y CONSERVACIÓ 100,00 € 100,60 € - 0,60€
SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS 7.244,87 € 6.179,86 € 1.065,01 €
ASSEGURAN<;:A VOLUNTARIS 600,00 € 508,00 € 92,00 €
ASSEGURAN<;:A VIATGE PARTICIPANTS 200,00 € 133,38 € 66,62 €
ASSEGURAN<;:A RESPONSABILlTAT CIVILS 2.100,00 € 2.144,51 € - 44,51 €
PUBLlCITAT y PROPAGANDA 4.000,00 € - € 4.000,00€
FOTOCOPIES 1.850,00 € 861,06 € 988,94 €
CORREUS y MISSATGERS 150,00 € 47,71 € 102,29 €
DIETES y DESPLA<;:AMENTS 18.467,66 € 5.638,06 € 12.829,60€
ACTIVITATS CULTURALS PAGADOS POR PARTI 6.000,00 € 2.627,76 € 3.372,24€
ACTIVITATS CULTURALS 600,00 € 426,00 € 174,00 €
QUOTES ALTRES ASSOClACIONS 350,00 € 187,00 € 163,00 €
ALTRES DESPESES 6.436,43 € 1.745,81 € 4.690,62 €
OTROS TRIBUTOS 100,00 € 1,13 € 98,87 €
INTERESSOS DEUTES 1.500,00 € 1.210,05 € 289,95 €
ALTRES DESPESES FINANCERES 800,00 € 497,79 € 302,21 €

SUBTOTAL ALTRES DESPESES 55.348,96 € 26.539,82 € 28.809,14€

PERSONAL i SEGURETAT SOCIAL 40.937,81 € 62.184,79 € - 21.246,98 €

TOTAL DESPESES 96.286,77 e 88.724,61 7.562,16€

RESULTAT 3.830,68€
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16. INFORMACIÓ SEGMENTADA

El detall deis ingressos i des peses 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.

Barcelona, 31 de Marc de 2015
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ASSOCIACIÓ DE PERSONES
PARTCIPANTS AGORA

PROPOSTA D'APLlCACIÓ DE RESULTATS DE L'EXERCICI ACABAT EL
31 DE DESEMBRE DE 2014

Resultat de I'exercici acabat el31 de desembre de 2014

(Benefici) 7.902,46

Aplicació:

A fans social 7.902,46

La Junta Directiva de l'Entitat formula els presents Comptes Anuals, de la pagina 5 a la 26,
ambdues incloses:

Armando Macías Sanmartín
(President de la Junta Directiva)

Barcelona, 31 de Marc de 2015


