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INFORME D'AUDITORIA DE COMPTES ANUALS

Als Associats de Entitats Catalanes d’Acció Social

1. Hem auditat els comptes anuals de Entitats Catalanes d’Acció Social, que comprenen
el balanç al 31 de desembre de 2013, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis
en el patrimoni net i la memòria corresponents a l’exercici anual acabat en aquesta
data. La Junta Directiva és la responsable de la formulació dels comptes anuals de
l’Associació, d’acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’entitat
(que s’identifica en la Nota 2 de la memòria 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 reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes vigent a
Espanya, que requereix l'examen, mitjançant la realització de proves selectives, de la
evidència justificativa dels comptes anuals i l’avaluació de si la seva presentació, els
principis i criteris comptables utilitzats i les estimacions realitzades, estan d’acord amb
el marc normatiu de informació financera que resulta d'aplicació.

2. Segons la nostra opinió, els comptes anuals de l'exercici 2013 adjunts expressen, en tots
els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de
Entitats Catalanes d’Acció Social a 31 de desembre de 2013, així com dels resultats de
les seves operacions corresponents a l'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 i criteris comptables en ell continguts.

VIR AUDIT, S.L.P.

_____________________
Ramon Riera Creus
Soci-Auditor de Comptes

20 de juny de 2014
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ECAS, ENTITATS CATALANES D'ACCIÓ SOCIAL
BALANÇ DE SITUACIÓ SIMPLIFICAT A 31 DE DESEMBRE DE 2013 I DE 2012

(Expressat en euros)

ACTIU
Notes a

la memòria 2013 2012

ACTIU CORRENT 355.231,55 402.789,45

Usuaris, Patrocinadors i deutors de les activitats i
altres comptes a cobrar 344.582,15 394.022,18
Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis Nota 6 38.741,15 30.391,44
Actiu per impost corrent i Altres crèdits amb les
Administracions Públiques Nota 11 305.841,00 363.630,74

Efectiu i altres actius líquids equivalents Nota 7 10.649,40 8.767,27

TOTAL ACTIU 355.231,55 402.789,45
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ECAS, ENTITATS CATALANES D'ACCIÓ SOCIAL
BALANÇ DE SITUACIÓ SIMPLIFICAT A 31 DE DESEMBRE DE 2013 I DE 2012

(Expressat en euros)

PATRIMONI NET I PASSIU
Notes a

la memòria 2013 2012

PATRIMONI NET 288.371,30 366.080,50

Fons propis 156.735,00 152.807,90
Fons dotacional o fons socials Nota 10 152.807,90 146.505,65
Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) 3.927,10 6.302,25

Subvencions, donacions i llegats rebuts Nota 13 131.636,30 213.272,60

PASSIU CORRENT 66.860,25 36.708,95

Deutes a curt termini Nota 8 29.235,01 -
Deutes amb entitats de crèdit 29.235,01 -

Creditors per activitats i altres comptes a pagar 37.625,24 36.708,95
Creditors varis Nota 8 32.222,02 31.132,13
Personal (remuneracions pendents de pagament) Nota 8 1.084,45 -
Passiu per impost corrent i Altres deutes amb les
Administracions Públiques Nota 11 4.318,77 5.576,82

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 355.231,55 402.789,45
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ECAS, ENTITATS CATALANES D'ACCIÓ SOCIAL
COMPTE DE RESULTATS SIMPLIFICAT CORRESPONENT ALS EXERCICIS 2013 I 2012

(Expressat en euros)

COMPTE DE PÈRDUES i GUANYS
Notes a

la memòria 2013 2012

Ingressos per les activitats 165.634,97 115.191,44
Prestació de serveis - 15.300,00
Quotes d'associats i afiliats 51.024,12 47.670,94
Ingressos de patrocinadors i col·laboracions 34.545,87 24.516,64
Subvencions i donacions 80.064,98 27.703,86

Ajuts concedits i altres despeses - (1.059,27)
Despeses per col·laboracions i de l'òrgan de govern - (1.059,27)

Aprovisionaments Nota 12.a (65.713,12) (29.963,72)

Altres Ingressos de les activitats - 875,00
Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent - 875,00

Despeses de personal Nota 12.b (47.258,74) (56.382,69)

Altres despeses de l'activitat (154.018,82) (128.680,84)
Serveis exteriors: (148.340,95) (135.746,88)

Arrendaments i cànons Nota 5 (10.673,60) (10.644,69)
Serveis professionals independents (80.851,77) (90.260,51)
Primes de Seguros - (127,38)
Serveis Bancaris (1.523,91) (350,07)
Publicitat, propaganda i relacions públiques (278,87) -
Subministraments (11.402,77) (11.519,59)
Altres serveis (43.610,03) (22.844,64)

Tributs (5.031,84) 7.066,04
Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per
operacions de les activitats Nota 6.1 (616,03) -
Altres despeses de gestió corrent (30,00) -

Subvencions, donacions i llegats traspassats a
l'excedent de l'exercici Nota 13 106.636,30 106.636,30

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 5.280,59 6.616,24

Ingressos financers 8,64 17,08

Despeses financeres (1.284,92) (209,94)

RESULTAT FINANCER (1.276,28) (192,86)

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 4.004,31 6.423,38

Impost de Societats (77,21) (121,13)

RESULTAT DE L'EXERCICI 3.927,10 6.302,25
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ECAS, ENTITATS CATALANES D'ACCIÓ SOCIAL
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET EN ELS EXERCICIS 2013 I 2012

(Expressat en euros)

Fons Dotacional o
fons social

Resultat de
l'exercici

Subvencions i
convenis de

caràcter
plurianual Total

SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2011 98.704,64 47.801,01 - 146.505,65

Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net - 6.302,25 213.272,60 219.574,85

Altres variacions del patrimoni net 47.801,01 (47.801,01) - -
Aplicació de l'excedent de l'exercici anterior 47.801,01 (47.801,01) - -

SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2012 146.505,65 6.302,25 213.272,60 366.080,50

Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net - 3.927,10 (81.636,30) (77.709,20)

Altres variacions del patrimoni net 6.302,25 (6.302,25) - -
Aplicació de l'excedent de l'exercici anterior 6.302,25 (6.302,25) - -

SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2013 152.807,90 3.927,10 131.636,30 288.371,30
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ECAS, ENTITATS CATALANES D'ACCIÓ SOCIAL

MEMÒRIA SIMPLIFICADA DE L'EXERCICI 2013

NOTA 1. CONSTITUCIÓ, ACTIVITAT I RÈGIM LEGAL DE LA SOCIETAT

a) Constitució, Domicili Social i Activitat de l’Associació

ECAS, Entitats Catalanes d'Acció Social (d'ara endavant "l'Associació"), va ser constituïda a
Barcelona, el 29 de setembre de 2003. El seu domicili actual és a la Via Laietana, 54 1r de Barcelona.

b) Activitat

Segons el que disposa l'article 2 dels Estatuts Socials la finalitat de l'Associació és:

1. Representar i defensar els interessos de les seves entitats o membres.
2. Promoure el benestar social, la promoció i la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes,

especialment d'aquelles persones amb risc d'exclusió social.
3. Reflectir les propostes dels membres de l'entitat per a millorar l'atenció a col·lectius amb els que

treballa.
4. Promoure un model de desenvolupament social compartit per les administracions i la societat civil.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

1. Participar en les polítiques socials sent presents i fomentar noves vies de participació amb
l'Administració, Institucions Públiques i privades que desenvolupin activitats o iniciatives que
constitueixin la finalitat de les entitats que constitueixen l'associació ECAS.

2. Crear espais i fomentar mesures que permetin compartir recursos i experiències que serveixin pel
millor desenvolupament de les activitats dels seus membres.

3. Participar en els diferents projectes normatius, i en les seves diferents fases de tramitació fins la
seva aprovació, que tinguin incidència en la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes i puguin
provocar un risc d’exclusió social.

L'exercici social de la Societat comença l' 1 de gener i finalitza el 31 de desembre de cada any. En la
resta de Notes d'aquesta Memòria, cada vegada que es faci referència a l'exercici anual acabat el 31 de
desembre de 2013, s'indicarà per tal de simplificar "exercici 2013".
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c) Descripció general de les activitats desenvolupades durant l’exercici i dels ajuts atorgats

Al voltant dels tres eixos que marquen les línies estratègiques d’ECAS -utilitat,representativitat i
incidència política-, l’any 2013 l’Associació ha desenvolupat projectes propis, ha prestat serveis a les
entitats i ha participat en nombrosos espais d’interlocució i treball conjunt, amb les Administracions i
amb altres agents i organitzacions. ECAS ha fet sentir la veu de les entitats d’acció social i dels
col·lectius amb els quals treballa en àmbits molt diversos, en un moment especialment difícil que obliga
a reivindicar i reforçar la tasca que es porta a terme amb més empenta que mai.

1. Utilitat

La primera funció que dóna sentit a ECAS com a federació de segon nivell és la de ser útil a les entitats
que la componen. A banda de les qüestions internes imprescindibles perquè l’estructura organitzativa
funcioni, en aquest apartat incloem les activitats de formació i capacitació, el desenvolupament d’eines
i serveis per a les entitats, les publicacions i les jornades de treball, entre d’altres.

OPERATIVITAT INTERNA

- Nova coordinació per a la comissió d’àmbit famílies
- Treball de les diferents comissions d’àmbit de forma activa i buscant projectes nous en cada una

d’elles a desenvolupar al llarg de l’any 2013
• Comissió d’àmbit Penitenciari
• Comissió d’Immigració
• Comissió de Famílies

• Comissió VIH/sida i Exclusió Social
• Comissió Territorial de Tarragona

- Ha continuat et treball de les vocalies i grups de treball adhoc per aconseguir una millor gestió de
projectes i millora per al soci

• Vocalia d’Internacionalització
• Vocalia de Capacitació
• Vocalia de Pobresa
• Grup de treball de Renda Mínima d’Inserció
• Vocalia de Gènere
• DDiPAS Dones directives i professionals del tercer sector

- S’han creat dues noves vocalia:
• Vocalia d’Articulació del Tercer Sector
• Vocalia d’Incidència
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ÀREA DE FORMACIÓ I RECURSOS PER L’ACCIÓ SOCIAL

- Formació en incorporació de la visió de gènere
- Formació en comunicació sobre com fer memòries que generin confiança
- Formació en la metodologia SROI – Social retorn on investment –
- Formació en ApS – Aprenentatge i servei
- Formació en l’àmbit penitenciari ‘Tendint ponts’
- Formació en emprenedoria
- Formació en contractació pública internacional
- Formació en alternatives de finançament – Alter finance
- Formació sobre els Fons Socials Europeus
- Creació del web Mapa laboral, eina per a la inserció de joves
- Reflexions al voltant del programa de Renda Mínima d’Inserció
- Monitor d’Indicadors Socials de Catalunya
- Monitor d’Indicadors Socials de Catalunya – monogràfic famílies
- ALIA’T: Impulsem aliances per enfortir el sector
- REINVENTA’T: programa de promoció de la reinvenció per a les entitats socials

AGÈNCIA DE COMUNICACIÓ SOCIAL

- Col·laboracions en el marc del tercer sector
- Actualitat en l’àmbit social
- Serveis de comunicació a altres organitzacions
- Intermediació amb els mitjans de comunicació
- Comunicació memòries

ACORDS, CONVENIS I COL·LABORACIONS

Generalitat de Catalunya:

- Departament de Benestar Social i Família: conveni triennal signat el 2012 amb l’Àrea
d’Acció Cívica Comunitària de 21.000€, i un conveni anual a través de l’Institut Català
d'Assistència i Serveis Socials, que dota amb 85.000 euros la nostra tasca. L’acord amb Acció
Cívica i Comunitària inclou, entre altres projectes, la configuració d’aliances i la transferència
de bones pràctiques entre entitats. Mentre que l’acord amb l’ICASS té com a partides accions
encaminades a la lluita contra la pobresa i a l’Agència de Comunicació Social. També forma
part de la col·laboració amb el Departament de Benestar Social i Família els contracte de 3.500
euros atorgat per la Direcció General per a la Immigració per a la consolidació d’espais
interns de transferència de coneixement en l’àmbit de les migracions.  Tanmateix, l’Institut
Català de les Dones que aporta 1.177 euros per a projectes de la xarxa DDiPAS.

Diputació de Barcelona:

Els 10.000 euros del conveni amb l’Administració provincial de Barcelona es destinen a
l’elaboració de la Guia bàsica d’aliances locals en el sector social i els 2.437.98 euros de la
subvenció per l’activitat de la xarxa DDiPAS.
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Ajuntament de Barcelona:

El consistori municipal atorga la quantitat de 8.650 euros pel desenvolupament dels projectes
sobre igualtat de gènere en l’àmbit laboral, enfortiment del teixit associatiu en l’àmbit de les
migracions i la promoció de l’anàlisi del retorn de la inversió social.

InfoJobs:

Es renova la col·laboració amb el portal de recerca de feina, que assumeix el cost de disseny i
programació del web mapalaboral.org, eina per a l’orientació i acompanyament dels joves en la
seva incorporació al mercat laboral.

Obra Social ‘la Caixa’:

Finançament de 50.000 euros per al programa ‘Reinventa’t’, 10.000 euros per a l’adaptació
on-line de la proposta metodològica d’inserció laboral per a joves a través del web
mapalaboral.org i la presentació del web a les entitats andaluses de l’Incorpora. Finançament
també per a la jornada ‘Nous camins de lluita contra la pobresa’ valorat en 2.300 euros i, els
tallers sobre metodologia SROI valorats en 2.000 euros. Finalment l’informe sobre la
integració de les persones immigrades a Catalunya per valor en 15.000 euros.

2. Representativitat

Com a federació de segon nivell, ECAS enllaça i canalitza actuacions en diversos sentits: des de les
entitats de base cap a plataformes de tercer nivell i superiors, però també amb les Administracions i
altres agents socials coresponsables de la construcció de l’esfera pública compartida.

- 9 noves entitats federades
- Creixement d’ECAS en xifres: 795.00 persones ateses, 8.500 professionals i 7.500 voluntaris
- Territorial Tarragona, major projecció: S’intensifica la incidència política al camp de

Tarragona amb propostes als partits polítics per treballar conjuntament l’acció social a la
ciutat, i s’intensifiquen els contactes amb municipis i entitats de la província. La tercera
campanya Tarragona Inclusiva commemora el 17 d’octubre, Dia internacional per a
l’eradicació de la pobresa.

- Entrem a formar part de la Xarxa Europea ESAN – European Social Action Network.
- Entrem a formar part del Charter de la Diversitat.
- Entrem a formar part de la Comissió Permanent de la Taula de Ciutadania i Immigració.

3. Incidència política

La presència pública de la federació i la visibilització del sector es veu reforçada durant el 2013 amb una
actitud proactiva a l’hora de generar propostes d’acció social. La direcció de les mesures
governamentals ens continua fent alçar la veu en defensa de la inversió en polítiques socials i a favor de
la creació de nous mecanismes que posin fi a una pobresa i una exclusió social creixents

- Reunions institucionals amb el Govern i els partits polítics: Les línies de treball de les
diferents comissions s’han donat a conèixer a l’ICASS, l’Institut Català de les Dones, les
secretaries de Polítiques educatives i Família, la Direcció de Programes del SOC, D.G.
Immigració, la Diputació de Barcelona, Barcelona Activa, Ajuntament de Barcelona.
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- Compareixences al Parlament de Catalunya a la Comissió d’Igualtat de les persones sobre
la situació de les dones al mercat de treball i les polítiques actives d’igualtat en l’àmbit de
l’empresa i l’ocupació, per part de DDiPAS.

- Compareixença al Senat en referència a l’empresa social i la cooperació internacional.

- DIA CONTRA LA POBRESA I L’EXCLUSIÓ SOCIAL

• 3a edició de la campanya ‘Tarragona Inclusiva’
• Campanya pobresa zero, 17 d’octubre
• Suport a la Renda Garantida Ciutadana

- Es reedita també la campanya ‘Donem el millor de nosaltres’, impulsada per la Taula del
Tercer Sector i a la qual ECAS contribueix i dóna suport. El mateix dia 17 d’octubre se celebra
l’acte multitudinari junt amb altres entitats i col·lectius professionals de l’àmbit social i la
federació catalana de Basquetbol.

PARTICIPACIÓ EN ESPAIS DEL SECTOR

- Charter de la Diversitat
- Confederació Empresarial de l’Economia Social de Catalunya
- Consell d’associacions de Barcelona
- Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (DIPLOCAT)
- Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya
- Consell de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona
- Consell Nacional de Dones de Catalunya
- European Anti Povertry Nerwork (EAPN) – Espanya
- European Social Action Network (ESAN)
- Grups Mixt de Contractació Responsable de l’Ajuntament de Barcelona
- Observatori del Tercer Sector
- Plataforma d’Infància de Catalunya (Pincat)
- Taula Ciutadania i Immigració
- Taula del Tercer Sector Social de Catalunya
- Xarxa cultura per a la inclusió social
- Xarxa d’inserció sociolaboral de Barcelona

VISIBILITZACIÓ / PRESÈNCIA PÚBLICA

- ECAS als mitjans de Comunicació
- Opinió i defensa dels drets de ciutadania
- info ACCIÓ SOCIAL, butlletí extern
- Participació en activitats del sector
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NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

a) Imatge Fidel

Els Comptes anuals adjunts de l’exercici 2013 han estat formulats per la Junta Directiva a partir dels
registres comptables al 31 de desembre de 2013 i es presenten seguint les normes comptables, de forma
que mostren la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’Associació.
Aquests Comptes anuals es sotmetran a l’aprovació per l’Assemblea General i la Direcció de
l’Associació estima que seran aprovades sense cap modificació.

b) Principis Comptables Aplicats

Els Comptes anuals adjunts s'han formulat aplicant els principis comptables establerts en el Codi de
Comerç i en el Pla de Comptabilitat de les Fundacions i les Associacions subjectes a la legislació de la
Generalitat de Catalunya aprovat pel Decret 259/2008.

c) Comparació de la Informació

D'acord amb la legislació mercantil, la Junta Directiva presenta, a efectes comparatius, amb cadascuna
de les partides del balanç, del compte de pèrdues i guanys i de l'estat de canvis en el patrimoni net, a més
de les xifres de l'exercici 2013, les corresponents a l'exercici anterior. Les partides d’ambdós exercicis
són comparables i homogènies.

d) Agrupació de Partides

A efectes de facilitar la comprensió del balanç, del compte de pèrdues i guanys i de l'estat de canvis en el
patrimoni net, aquests estats es presenten de forma agrupada, presentant-se els anàlisis requerits en les
notes corresponents de la memòria.

g) Elements recollits en diverses partides

No hi ha elements patrimonials de naturalesa similar inclosos en diferents partides dins del balanç de
situació.

h) Canvis en Criteris Comptables

No s'han realitzat canvis en criteris comptables en relació als aplicats en l’exercici anterior.

c) Correcció d'errors

Els comptes anuals de l'exercici 2013 no inclouen ajustaments relacionats com a conseqüència d'errors
detectats en els comptes anuals d'anys anteriors.
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NOTA 3. DISTRIBUCIÓ DE L’EXCEDENT

La distribució dels excedents obtinguts en els exercicis 2013 i 2012, formulada per la Junta Directiva, és
la que es mostra a continuació, en euros:

2013 2012

Base de repartiment:
Excedent de l’exercici 3.927,10 6.302,25

Distribució a:
Fons dotacional 3.927,10 6.302,25
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NOTA 4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ

Les principals normes de valoració utilitzades per l’Associació en l'elaboració dels seus Comptes
Anuals per l'exercici 2013, d'acord amb les establertes pel Pla General de Comptabilitat, han estat les
següents:

a) Arrendaments i altres operacions de caràcter similar

L'Associació classifica un arrendament com financer quan de les condicions econòmiques de l'acord
d'arrendament es dedueix que se li han transferit substancialment tots els riscos i beneficis inherents a la
propietat de l'actiu objecte del contracte. En cas que no es compleixin les condicions del contracte
d'arrendament per a ser considerat com financer, aquest es considerarà com un arrendament operatiu.

L'Associació no té arrendaments que compleixin amb les condicions per ser classificats com a
financers.

Les despeses d'arrendaments operatius incorregudes durant l'exercici es carreguen al Compte de
Pèrdues i Guanys.

b) Instruments financers

L’Associació determina la classificació dels seus actius i passius financers en el moment del seu
reconeixement inicial i, quan està permès i és apropiat, es revalua aquesta classificació en cada
tancament del balanç.

Els instruments financers utilitzats per l’Associació, a efectes de la seva valoració, es classificaran en
alguna de les següents categories:

Actius financers a cost amortitzat i Passius Financers a cost amortitzat

Actius financers a cost amortitzat

En aquesta categoria es classifiquen:

a) Crèdits per operacions comercials: actius financers originats per la prestació de serveis relacionats
amb la finalitat de l'Associació.

b) Crèdits per operacions no comercials: actius financers que, no essent instruments de patrimoni ni
derivats, no tenen origen comercial, els cobraments del qual són de quantia determinada o
determinable, i que no es negocien en un mercat actiu.

Passius financers a cost amortitzat

En aquesta categoria es classifiquen:

a) Dèbits per operacions comercials: passius financers originats per la recepció de serveis relacionats
amb la finalitat de l'Associació.

b) Dèbits per operacions no comercials: passius financers que, no essent instruments derivats, no
tenen origen comercial.
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Inicialment, els actius i passius financers inclosos en aquesta categoria, es valoren pel seu valor
raonable, que és el preu de la transacció, i que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada
més els costos de transacció que els són directament atribuïbles.

En valoracions posteriors, tant actius com passius, al ser el seu venciment inferior a un any es valoren
per l’import que es van valorar inicialment.

No obstant lo assenyalat en el paràgraf anterior, els crèdits i dèbits per operacions comercials amb
venciment no superior a un any es valoren pel seu valor nominal quan l’efecte de no actualitzar els
fluxos d’efectiu no resulta significatiu.

Al tancament de l’exercici, es realitzaran les correccions valoratives necessàries si existeix evidència
objectiva de que el valor d’un actiu financer o d’un grup d’actius financers amb característiques
semblants de risc valorats col·lectivament, s’ha deteriorat com a resultat d’un o més esdeveniments que
hagin ocorregut desprès del seu reconeixement inicial i que ocasionen una reducció o endarreriment en
els fluxos d’efectiu estimats futurs, que poden venir motivats per la insolvència del deutor.

Les correccions valoratives per deteriorament, així com la seva reversió quan l’import d’aquesta pèrdua
disminueix per causes relacionades amb un esdeveniment posterior, es reconeixeran com una despesa o
un ingrés, respectivament, en el compte de pèrdues i guanys. La reversió del deteriorament tindrà com a
límit el valor en llibres del crèdit que estaria reconegut en la data de reversió si no s’hagués registrat el
deteriorament del valor.

Baixa d'actius financers

Un actiu financer, o part del mateix, es dóna de baixa quan expiren o s'han cedit els drets contractuals
sobre els fluxos d'efectiu de l'actiu financer, i s'han transferit de manera substancial els riscos i beneficis
inherents a la seva propietat.

Baixa de passius financers

Un passiu financer es dóna de baixa quan s'extingeix l'obligació corresponent.

c) Impost sobre beneficis

Al tractar se d'una entitat parcialment exempta, l'Associació presenta impost de societats calculat sobre
la base dels ingressos i despeses no exempts meritats per l’Associació durant l’exercici 2013.

d) Ingressos i despeses

Els ingressos i 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 independència del moment que es
produeixi el corrent monetari o financer derivat d'ells.

Els ingressos procedents de la prestació de serveis es valoren pel valor raonable de la contrapartida,
rebuda o per rebre, derivada dels mateixos, que, excepte evidència en contrari, és el preu acordat per a
aquests béns o serveis, deduït l'import de qualsevol descompte, rebaixa en el preu o altres partides
similars que l'Associació pugui concedir, així com els interessos incorporats al nominal dels crèdits.
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e) Subvencions, donacions i patrocinis

Per la comptabilització de les subvencions rebudes, l’Associació utilitza els criteris següents:

Subvencions, donatius i patrocinis a l’activitat

S’abonen als resultats en el moment del seu meritament.

Subvencions i donatius a l’activitat d’abast plurianual

Com a criteri general, es traspassen a l’excedent de l’exercici en funció de l’import assignat a cada
exercici segons s’estableix en els propis documents de concessió, tot i que també es té en compte el
principi de correlació d’ingressos i despeses.

Al tractar-se d’una Entitat parcialment exempta de l’Impost de Societats, les subvencions, donatius i
patrocinis de caràcter plurianual es registren pel seu import brut i, per tant, sense tenir en compte
l’efecte impositiu, ja que aquestes subvencions i donacions han estat concedides bàsicament per tal de
que l’Associació desenvolupi activitats per les quals gaudeix d’exempció. Així doncs, no existeix
impost diferit corresponent a les subvencions.

NOTA 5. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR

Arrendaments operatius (l'Associació com arrendatari)

El càrrec als resultats de l'exercici 2013 en concepte d'arrendaments operatius ha estat de 10.673,60
euros (10.644,69 euros a l'exercici anterior) i corresponen al lloguer de les oficines on l’Associació
porta a terme la seva activitat i altres serveis addicionals com ús de fotocopiadora, ús de centraleta
telefònica, suport informàtic i ús d’altres espais i sales d’ús col·lectiu.

El contracte de lloguer es renova anualment de forma tàcita i les despeses previstes pels propers
exercicis serà similar a la de l’exercici 2013 amb la corresponent adequació de les quotes a les
variacions de l’Índex de Preus al Consum (IPC).



Comptes Anuals simplificades d’Entitats Catalanes d’Acció Social. Exercici 2013 15Esborrany subjecte
a canvis.

NOTA 6. ACTIUS FINANCERS

El detall d'actius financers a curt termini és el següent:

Crèdits, Derivats
i altres

31/12/2013 31/12/2012

Actius financers a cost amortitzat 38.741,15 30.391,44

Actius financers a cost amortitzat

El detall d'aquests actius a 31 de desembre de 2013 i 2012, és el següent:

Saldo a
31/12/2013

Saldo a
31/12/2012

Quotes de socis pendents de cobrament 3.511,49 726,28
Clients per prestació de serveis 35.229,66 29.665,16

Total 38.741,15 30.391,44

El moviment dels comptes correctors representatius de les pèrdues originades pel risc de crèdit és el
següent:

Saldo a
31/12/2012

Correcció
valorativa per
deteriorament

Saldo a
31/12/2013

Quotes de socis - (616,03) (616,03)

Total - (616,03) (616,03)

Classificació per venciments dels actius financers

Al tancament de l'exercici, igualment a l'exercici anterior, tots els actius financers de l’Associació tenen
venciments inferiors a 1 any.
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NOTA 7. EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS

El detall d'aquests actius a 31 de desembre de 2013 i 2012, és com segueix:

Saldo a
31/12/2013

Saldo a
31/12/2012

Comptes corrents 10.332,18 8.266,60
Caixa 317,22 500,67

Total 10.649,40 8.767,27

No existeixen restriccions a la lliure disponibilitat d’aquests saldos.

NOTA 8. PASSIUS FINANCERS

El seu detall a 31 de desembre de 2013 i 2012 s'indica a continuació, en euros:

Deutes amb entitats
de crèdit

Derivats i
Altres passius financers Total

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012

Passius financers a cost amortitzat 29.235,01 - 33.306,47 31.132,13 62.541,48 31.132,13

Total Passius financers a cost
amortitzat 29.235,01 - 33.306,47 31.132,13 62.541,48 31.132,13

Passius financers a cost amortitzat

El seu detall a 31 de desembre de 2013 i 2012 s'indica a continuació, en euros:

Saldo a 31/12/2013 Saldo a 31/12/2012
Llarg Termini Curt Termini Llarg Termini Curt Termini

Creditors - 32.222,02 - 31.132,13
Deutes amb entitats de crèdit - 29.235,01 - -
Personal (remuneracions pendents de
pagament)

- 1.084,45 - -

Total dèbits i partides a pagar - 62.541,48 - 31.132,13

Línies de descompte d'efectes

A 31 de desembre de 2013, l’Associació té una pòlissa de descompte de subvencions concedides amb
l’entitat financera Triados Bank, amb un límit de 40.000 euros, del qual l'import disposat a la data
indicada és de 29.235,01euros.

Classificació per venciments dels passius financers

Al tancament de l'exercici, igualment a l'exercici anterior, tots els passius financers de l’Associació
tenen venciments inferiors a 1 any.
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NOTA 9. INFORMACIÓ SOBRE ELS APLAÇAMENTS DE PAGAMENT REALITZATS A
PROVEÏDORS. DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA “DEURE D’INFORMACIÓ” DE LA
LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL

D’acord amb el que s’indica en la disposició addicional tercera “ Deure d’informació” de la Llei
15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s’informa del següent:

Pagaments realitzats a la data de tancament del balanç
Exercici  2013 Exercici  2012

Import % Import %

Dins del termini màxim legal 168.665,94 79,57% 133.674,44 95,38%
Resta 43.297,23 20,43% 6.472,97 4,62%

Total pagaments de l’exercici 211.963,17 100,00 % 140.147,41 100,00 %

Aplaçaments que, a la data de
tancament, sobrepassen el termini
màxim legal 19.478,37 3.493,00

NOTA 10. FONS PROPIS

Fons dotacional o fons social

L'article 25 dels Estatuts Socials estableix que l'Associació es constitueix sense patrimoni fundacional.

El detall dels Fons dotacional o fons social a 31 de desembre de 2013 i 2012, és el següent:

2013 2012

Fons dotacional o fons social 152.807,90 146.505,65
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NOTA 11. SITUACIÓ FISCAL

El detall dels saldos mantinguts amb les Administracions Públiques a 31 de desembre de 2013 i 2012 és
el següent, en euros:

31/12/2013 31/12/2012
A Cobrar A Pagar A Cobrar A Pagar

Corrent:
Impost sobre el Valor Afegit 7.570,09 - 4.102,06 -
Subvencions a cobrar (*) 298.270,91 - 359.528,68 -
Retencions per IRPF - 3.088,93 - 4.422,17
HP per Impost de Societats - 23,68 - 76,78
Organismes de la Seguretat Social - 1.206,16 - 1.077,87

305.841,00 4.318,77 363.630,74 5.576,82

(*) Correspon a l’import pendent de cobrament de varies subvencions i convenis concedits per diferents
administracions públiques i altres entitats així com altres serveis prestats a aquestes administracions,
segons el següent detall:

Entitat atorgant
Import

pendent a 31/12/13

Departament de Treball (Generalitat de Catalunya) (2011) 15.000,00
Servei d’Ocupació de Catalunya (2011) 19.734,65
Institut Català de les Dones (Generalitat de Catalunya) (2012-2013) 2.248,00
Departament de Benestar Social i família DGIM (Generalitat
de Catalunya) (2012-2013) 3.725,00
Diputació de Barcelona (2013) 11.218,98
Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (Generalitat de
Catalunya) (2012-2013-2014) 156.435,38
Departament de Benestar i Social i Família  (Generalitat
de Catalunya) (2012-2013-2014) 64.908,90
La Caixa (2014) 25.000,00

298.270,91

(*) Així mateix el detall del saldo pendent de cobrament a 31 de desembre de 2012 era el següent:

Entitat atorgant
Import

pendent a 31/12/12

Departament de Treball (Generalitat de Catalunya) (2011) 15.000,00
Servei d’Ocupació de Catalunya (2011) 19.734,65
Institut Català de les Dones (Generalitat de Catalunya) 1.071,00
Departament de Benestar Social i família DGIM (Generalitat
de Catalunya) 4.500,00
Diputació de Barcelona 14.932,88
Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (Generalitat de
Catalunya) (2012-2013-2014) 239.381,25
Departament de Benestar i Social i Família  (Generalitat
de Catalunya) (2012-2013-2014) 64.908,90

359.528,68
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Situació fiscal

Les declaracions d'impostos no poden considerar-se definitives fins a no haver estat inspeccionades per
les autoritats fiscals o haver transcorregut el seu termini de prescripció, que és de quatre períodes
impositius.

NOTA 12. INGRESSOS I DESPESES

a) Aprovisionaments

La composició d'aquest epígraf del Compte de Pèrdues i Guanys adjunt és la següent, en euros:

2013 2012

Altres despeses externes 65.713,12 29.963,72

Total Aprovisionaments 65.713,12 29.963,72

b) Despeses de personal

La composició d'aquest epígraf del Compte de Pèrdues i Guanys adjunt és la següent:

2013 2012

Sous i salaris 36.135,49 43.110,98
Seguretat Social a càrrec de l'empresa 11.123,25 13.271,71

Total despeses de personal 47.258.74 56.382,69
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NOTA 13. SUBVENCIONS, DONACIONS I PATROCINIS DE CARÀCTER PLURIANUAL

Les subvencions i donacions de caràcter plurianual presenten el següent moviment durant l’exercici
2013:

Entitat atorgant
Import

Concedit inicial
Saldo a
31/12/12 Altes

Traspassat a
rtats. en 2013

Saldo a
31/12/13

ICASS (Departament d’Acció Social i
Ciutadania) 255.000,00 170.000,00 - (85.000,00) 85.000,00
Departament de Benestar i Social i Família
(Generalitat de Catalunya) 64.908,90 43.272,60 - (21.636,30) 21.636,30
La Caixa Obra Social (*) 50.000,00 - 25.000,00 - 25.000,00

369.908,90 213.272,60 25.000,00 (106.636,30) 131.636,30

(*) de l’import concedit de 50.000 euros 25.000 s’han registrat directament com a ingressos de
l’exercici d’acord amb la correlació d’ingressos i despeses.

La resta de subvencions, donacions i patrocinis han estat registrats directament com a ingressos de
l’exercici 2013.

Les subvencions i donacions de caràcter plurianual presenten el següent moviment durant l’exercici
2012:

Entitat atorgant
Import

Concedit inicial
Saldo a
31/12/11 Altes

Traspassat a
rtats. en 2012

Saldo a
31/12/12

ICASS (Departament d’Acció Social i
Ciutadania) 255.000,00 - 255.000,00 (85.000,00) 170.000,00
Departament de Benestar i Social i
Família  (Generalitat de Catalunya) 64.908,90 - 64.908,90 (21.636,30) 43.272,60

319.908,90 - 319.908,90 (106.636,30) 213.272,60

La resta de subvencions, donacions i patrocinis van ser registrats directament com a ingressos de
l’exercici 2012.

NOTA 14. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT

Amb posterioritat al 31 de desembre de 2013, no han succeït fets rellevants que afectin als comptes
anuals de l'Associació en aquesta data.
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NOTA 15. ALTRA INFORMACIÓ

L'import dels honoraris meritats pels serveis d'auditoria dels comptes anuals corresponents a l'exercici
acabat el 31 de desembre de 2013 ha estat de 1.907,25 euros (1.875,37 euros en l’exercici anterior)

A 31 de desembre de 2013 l’Associació té en nòmina 2 persones (2 persones a 31 de desembre de 2012)
totes de sexe femení.

Durant l’exercici 2013 i 2012, els membres de la Junta Directiva no han percebut cap tipus de sou, dieta
o altra remuneració. Així mateix s’informa que no existeixen crèdits ni bestretes concedits a membres
de la Junta Directiva.

A 31 de desembre de 2013 i de 2012, no existeix personal assalariat que compleixi amb la definició
d’alta direcció.

NOTA 16. INFORMACIÓ SEGMENTADA

No s’informa de la distribució dels ingressos i despeses corrents per categories d’activitats i centres de
treball, ja que es considera que l’associació no realitza activitats significativament diferenciades ni té
diferents centres de treball.

Per altra banda s’informa de que l’àrea geogràfica d’actuació de l’associació és Catalunya.
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FORMULACIÓ DE COMPTES ANUALS

La Junta Directiva de Entitats Catalanes d’Acció Social formula els Comptes Anuals corresponents a
l'exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2013 que es composa dels fulls adjunts número 1 a 21.

Barcelona, 31 de març de 2014
La Junta Directiva

ASSOCIACIÓ VENTIJOL ASSOCIACIÓ CEPS PROJECTES SOCIALS
Sra. Teresa Crespo Julià Sr. Xavier Puig Santaulària

Presidenta Vicepresident

FUNDACIÓ IRES FUNDACIÓ SALUT I COMUNITAT
Sra. Montserrat Tohà Solé Sra. Sònia Fuentes Ledesma

Vocal Vicepresidenta

FUNDACIÓ MERCÈ FONTANILLES ASSOCIACIÓ CASAL DELS INFANTS
Sr. Domènec Domènech Roig Sra. Rosa Balaguer Bueno

Tresorer Secretària

ASSOCIACIÓ ACCEM FUNDACIÓ PLATAFORMA EDUCATIVA
Sra. Gema Sánchez Domínguez Sr. Josep Vidal Fabrega

Vocal Vocal

ARRELS FUNDACIÓ ASSOCIACIÓ INTRESS
Sr. Ferran Busquets Fores Sra. Amparo Porcel Mundo

Vocal Vocal

FUNDACIÓ EN XARXA SAURA COOPERATIVA
Sr. Joan Josep Izquierdo Sr. Jordi Picas Vila

Vocal Vocal

SALESIANS SANT JORDI FUNDACIÓ ELS 3 TURONS
Sr. Francisco Viedma Rus Sr. Lluís Pérez Pérez

Vocal Vocal

ASSOCIACIO INICIATIVES SOLIDÀRIES
Sr. Llorenç González González

ASSOCIACIÓ BENESTAR I
DESENVOLUPAMENT

Vocal Sra. Felisa Pérez Anton
Vocal

ST. JOAN DE DÉU SERVEIS SOCIALS FUNDACIÓ SURT
Sr. Manuel Lecha Legua Sra. Josefina Rubio Serrano

Vocal Vocal

FUNDACIÓ SECRETARIAT GITANO ASSOCIACIO VINCLE
Sra. Carme Mendez López Sr. Francesc Xavier Rodríguez Burch

Vocal Vocal


