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FUNDACIÓ AJUDANT AJUDAR
NIF: G-62.475.306

Balanços simplificats a 31 de desembre de 2019 i 2018
(Euros)

ACTIU

Notes de
la
memòria

A) ACTIU NO CORRENT

2019

5.289,40

I. Immobilitzat intangible

5

4.971,40

II. Immobilitzat material

5

318,00

2018

PATRIMONI NET I PASSIU

13.864,80 A) PATRIMONI NET
A-1) Fons propis
13.493,80 Ι. Fons dotacional
1. Fons dotacional
371,00
ΙΙ. Excedents d'exercicis anteriors
III.Excedent de l'exercici
A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres
ajustaments
1. Altres subvencions, donacions i llegats

B) ACTIU CORRENT

17.897,83

32.636,01 B) PASSIU CORRENT

I. Efectiu i altres actius liquids equivalents

17.897,83

32.636,01 I. Deutes a curt termini
1. Altres deutes a curt termini

Notes de
la
memòria

7

3

8.a

6 i 8.b

II. Creditors per activitats i altres comptes a pagar
1. Creditors varis
2. Passius per impost corrent i altres deutes amb les
Administracions Públiques

TOTAL ACTIU (A+B)

23.187,23

46.500,81 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B)

6
9.a

2019

2018

16.265,20
11.293,80
10.100,00
10.100,00

40.688,78
27.194,98
10.100,00
10.100,00

17.094,98

16.986,92

-15.901,18

108,06

4.971,40
4.971,40

13.493,80
13.493,80

6.922,03

5.812,03

2.050,00
2.050,00

1.000,00
1.000,00

4.872,03

4.812,03

743,85

982,35

4.128,18

3.829,68

23.187,23

46.500,81
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Comptes de resultats simplificat corresponent a l'exercici acabat el 31
de desembre de 2019 i 2018
(Euros)

(Deure) Haver

1. Ingressos per les activitats
a) Subvencions, donacions i altres ingressos

Notes de
la
memòria
8.b

2019

2018

139.050,75
139.050,75

161.159,44
161.159,44

2. Ajuts concedits i altres despeses
a) Ajuts concedits

10.a

-68.103,02
-68.103,02

-78.042,66
-78.042,66

3. Despeses de personal

10.b

-75.322,65

-71.599,12

-11.473,26
-11.473,26
-3.010,27
-2.146,84
-149,23
-544,27
-204,14
-5.418,51

-11.356,60
-11.356,60
-3.254,31
-2.939,77
-124,44
-625,52
-297,37
-4.115,19

5

-8.575,40

-8.575,40

5 i 8.a

8.522,40

8.522,40

I ) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6)

-15.901,18

108,06

II ) RESULTAT FINANCER
III ) RESULTATS ABANS D'IMPOSTOS (I+II)

-15.901,18

108,06

4. Altres despeses d'explotació
a) Serveis exteriors
a.1) Reparacions i conservació
a.2) Serveis de professionals independents
a.3) Assegurances
a.4) Serveis bancaris
a.5) Subministraments
a.6) Altres serveis
5. Amortització de l'immobilitzat
6. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat

7. Impostos sobre beneficis

IV ) RESULTAT DE L'EXERCICI (III+7)

9.c

-

-15.901,18

-

108,06

FUNDACIÓ AJUDANT AJUDAR
NIF: G-62.475.306

Estat de canvis en el patrimoni net corresponent a l'exercici acabat el 31 de desembre de
2019
(Euros)

Fons

A) SALDO, FINAL DE L'ANY 2017
I. Ajustaments per canvis de criteri 2017 i anteriors
II. Ajustaments per errors 2017 i anteriors
B) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2018
I. Excedent de l'exercici
II. Ingressos i despeses reconegudes en el patrimoni net
III. Operacions de patrimoni net
IV. Altres variacions del patrimoni net
C) SALDO, FINAL DE L'ANY 2018
I. Ajustaments per canvis de criteri 2018 i anteriors
II. Ajustaments per errors 2018 i anteriors
D) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2019
I. Excedent de l'exercici
II. Ingressos i despeses reconegudes en el patrimoni net
III. Operacions de patrimoni net
IV. Altres variacions del patrimoni net
E) SALDO, FINAL DE L'ANY 2019

10.100,00
10.100,00
10.100,00
10.100,00
10.100,00

Excedents d'exercicis
anteriors
10.512,99
10.512,99
6.473,93
16.986,92
16.986,92
108,06
17.094,98

Excedent de
l'exercici
6.473,93
6.473,93
108,06
-6.473,93
108,06
108,06
-15.901,18
-108,06
-15.901,18

Subvencions,
donacions i llegats
rebuts
22.016,20
22.016,20
-8.522,40
13.493,80
13.493,80
-8.522,40
4.971,40

TOTAL

49.103,12
49.103,12
108,06
-8.522,40
40.688,78
40.688,78
-15.901,18
-8.522,40
16.265,20

FUNDACIÓ AJUDANT AJUDAR
NÚM. D’INSCRIPCIÓ 1.508
MEMÒRIA EXERCICI 2019

1.

NATURALESA I ACTIVITATS PRINCIPALS
La Fundació Ajudant a Ajudar (d’ara endavant l’Entitat) es va constituir a Barcelona el 15
de gener de 2001. Es troba inscrita en el Registre d’Entitats Jurídiques del Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 1.508.
L’Entitat es troba subjecte a la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de
Catalunya relatiu a les persones jurídiques, i que regula, entre d’altres, les fundacions que
exerceixen llurs funcions majoritàriament a Catalunya, i a la Llei 49/2002, de 23 de
desembre, de “Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de Incentivos
Fiscales al Mecenazgo”.
L’Entitat és una organització que té com a finalitat la creació d’una plataforma que
promogui la solidaritat a través dels avantatges de comunicació que aporta la tecnologia
d’internet, fent coincidir a donants i receptors en un mateix espai comú. El seu objectiu
principal consisteix en captar recursos, sense finalitat de lucre, per a destinar-los
íntegrament a projectes, persones o entitats que realitzin activitats per al foment del
desenvolupament humà, econòmic, cultural i social i per a la promoció de la dignitat de la
persona i dels valors humans.
L’Entitat va canviar el seu domicili al 2015, la seva seu social radica a Barcelona, carrer
l’Avenir, 40, Ent 1a. (08008). El canvi de domicili va ser degut a una cessió d’ús d’un
immoble per part de la Fundació Cottet-Mor, formalitzat en escriptura pública el dia 21 de
juliol del 2015.
Descripció de les activitats desenvolupades durant l’any 2019
Aquest apartat es troba detallat en l’Annex 1: Memòria d’activitats.
Descripció específica dels ajuts atorgats.
L’Entitat ha concedit ajuts per un import de 68.103,02 euros. La descripció específica dels
mateixos està recollida en l’Annex 1 (Memòria d’activitats) i en l’apartat 11.a d’aquesta
memòria.
Els usuaris o els beneficiaris
Són la població en general sense cap discriminació per raó de sexe, religió, nacionalitat o
ètnia. El detall dels projectes i entitats beneficiàries està inclòs en l’Annex 1.
Convenis de col·laboració
L’Entitat té signat un conveni de col·laboració amb Càritas Diocesana Barcelona pel qual
fan arribar ajuda econòmica a nombrosos projectes internacionals, així com las tasques
posteriors de seguiment.
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Indicadors del compliment de les finalitats fundacionals
Aquests indicadors els trobarem també inclosos en l’Annex 1.
2.

BASES DE PRESENTACIÓ DE LA INFORMACIÓ ECONÒMICO-FINANCERA
a) Imatge fidel
La informació econòmico-financera s’ha preparat a partir dels registres comptables de
l’Entitat, i es presenten bàsicament seguint l’establert en el Decret 259/2008, de 23 de
desembre, pel qual s’aprova el Pla de Comptabilitat de les fundacions i les associacions
subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya i en les disposicions legals en
matèria comptable obligatòries amb l’objectiu de mostrar la imatge fidel del patrimoni,
de la situació financera i dels resultats de l’Entitat.
b) Principis comptables
Els principis i criteris comptables aplicats per a l’elaboració d’aquests comptes anuals
són els que es resumeixen en la Nota 4 d’aquesta memòria. Tots els principis
comptables obligatoris amb incidència en el patrimoni, la situació financera i els
resultats s’han aplicat en l’elaboració d’aquests estats financers.
c) Comptes anuals
D’acord amb la legislació vigent, l’Entitat presenta els seus comptes anuals segons el
model simplificat.
d) Comparació de la informació
No hi ha causes que impedeixen la comparació de les xifres del present exercici amb les
del precedent.

3. APLICACIÓ DELS RESULTATS
La proposta d’aplicació del resultat de l’exercici finalitzat a 31 de desembre de 2019 és la
següent:
Euros
Base de repartiment:
Saldo compte de resultats

-15.901,18

Aplicació:
A Resultats negatius d'exercicis anteriors
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4.

NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ
Els principals principis comptables i normes de valoració utilitzats per a la preparació
dels comptes anuals adjunts són els següents:
a) Immobilitzat intangible i material
L’immobilitzat intangible es valora inicialment pel seu cost d’adquisició i,
posteriorment, es valora al seu cost, minorat per la corresponent amortització acumulada
(calculada en funció de la seva vida útil) i de les pèrdues per deteriorament que, en el
seu cas, hagi experimentat. Els actius intangibles amb vida útil indefinida no
s’amortitzen, però es sotmeten, almenys un cop a l’any a un test de deteriorament.
La valoració de la cessió d’ús agafa el valor teòric del cost de lloguer de l’immoble
cedit durant els 5 anys de cessió.
L’immobilitzat material es comptabilitza al seu cost d’adquisició, que inclou totes les
despeses addicionals directament relacionades amb els elements de l’immobilitzat
adquirits, incloent-hi les despeses financeres que fossin directament atribuïbles a
l’adquisició de l’actiu, sempre que requereixin d’un període de temps superior a un any
per a estar en condicions d’ús. De l’esmentat cost d’adquisició es dedueix l’amortització
acumulada i qualsevol pèrdua per deteriorament experimentada.
Les depeses d’ampliació, modernització o millores que representin un augment de la
productivitat, capacitat o eficiència, o un allargament de la vida útil dels béns, es
capitalitzen com major cost dels corresponents béns. Al contrari, les despeses de
reparació i manteniment incorreguts durant l’exercici s’imputen a resultats.
L’amortització dels elements de les immobilitzacions intangibles i materials es realitzen
sobre valors de cost, seguint el mètode lineal, aplicant els següents coeficients estimats
en funció de la vida útil:
Coeficients
Aplicacions informàtiques
M obiliari
Cessió d'ús local

10%
10%
20%

b) Deteriorament de valor de l’immobilitzat intangible i material.
En la data de cada balanç o sempre que existeixin indicis de pèrdua de valor, l’Entitat
revisa els imports en llibres dels seus actius materials i intangibles per a determinar si
existeixen indicis que aquests actius hagin sofert una pèrdua per deteriorament de valor.
Si existeix qualsevol indici, l'import recuperable de l'actiu es calcula a l'objecte de
determinar l'abast de la pèrdua per deteriorament de valor (si n’hi hagués). En cas que
l'actiu no generi fluxos d'efectiu per ell mateix que siguin independents d'altres actius,
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l’Entitat calcularà l'import recuperable de la Unitat Generadora d'Efectiu a la qual
pertany l'actiu.
L'import recuperable és el valor superior entre el valor raonable menys el cost de venda
i el valor en ús.
Per a estimar el valor en ús, l’Entitat prepara les previsions de fluxos de tresoreria futurs
abans d'impostos, descomptant-los al seu valor present utilitzant un tipus de descompte
que reflecteixi les estimacions actuals del mercat de la valoració temporal dels diners i
dels riscos específics associats amb l'actiu. Per aquells actius que no generen fluxos de
tresoreria altament independents, l'import recuperable es determina per a les unitats
generadores d'efectiu a les quals pertanyen els actius valorats.
Les pèrdues per deteriorament es reconeixen per a tots aquells actius o, si escau, per a
les unitats generadores d'efectiu que els incorporen, quan el seu valor comptable
excedeix l'import recuperable corresponent. Les pèrdues per deteriorament es
comptabilitzen dintre del compte de resultats, i es reverteixen, excepte en el cas de
procedir d'un fons de comerç, si hi ha hagut canvis en les estimacions utilitzades per a
determinar l'import recuperable. La reversió d'una pèrdua per deteriorament es
comptabilitza en el compte de resultats, amb el límit que el valor comptable de l'actiu
després de la reversió no pot excedir l'import, net d'amortitzacions, que figuraria en
llibres si no s'hagués reconegut prèviament l'esmentada pèrdua per deteriorament.
c) Passius financers
Els passius financers es reconeixen inicialment al seu valor raonable menys els costos
de la transacció atribuïbles. Posteriorment al seu reconeixement inicial, els passius
financers es comptabilitzen al seu valor amortitzat sent la diferència entre el cost i el
valor de rescat registrada en el compte de resultats sobre el període de durada del
préstec en funció del tipus d'interès efectiu del passiu.
Els passius amb venciment inferior a 12 mesos comptats a partir de la data del balanç es
classifiquen com corrents, mentre que aquells amb venciment superior es classifiquen
com passius no corrents.
No obstant l'assenyalat en el paràgraf anterior, els dèbits per operacions comercials amb
venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d'interès contractual, inclosos
els dèbits amb les Administracions Públiques, es valoren pel seu valor nominal.
d) Efectiu i altres mitjans líquids equivalents
L’efectiu i altres mitjans líquids equivalents comprenen l’efectiu en caixa i bancs i els
dipòsits i altres actius financers amb un venciment no superior a tres mesos des de la
data d’adquisició o constitució, sempre que no estiguin subjectes a variacions
significatives de valor per les seves característiques intrínseques.
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e) Impostos sobre beneficis
La despesa per impost sobre beneficis de cada exercici es calcula mitjançant la suma de
l'impost corrent, que resulta de l'aplicació del corresponent tipus de gravamen sobre la
base imposable de l'exercici després d'aplicar les bonificacions i deduccions que
fiscalment siguin admissibles, més la variació dels actius i passius per impostos diferits
comptabilitzats. En tal sentit, l'impost corrent és l'import estimat a pagar o a cobrar,
conforme als tipus impositius en vigor a la data del balanç.
La despesa per impost sobre societats es reconeix en el compte de resultats, excepte
quan aquest impost està relacionat amb partides directament reflectides en el patrimoni
net, en aquest cas l'impost es reconeix també en el patrimoni net.
f) Impost sobre el valor afegit (IVA) i altres impostos
L'IVA suportat no deduïble forma part del preu d'adquisició dels actius corrents i no
corrents, així com dels serveis, que siguin objecte de les operacions gravades per
l'impost. Les posteriors rectificacions en l'import de l'IVA suportat no deduïble,
conseqüència de la regularització derivada de la prorrata definitiva, no modifiquen les
valoracions inicials dels actius, inclosos els béns d'inversió.
L'IVA repercutit no forma part de l'ingrés derivat de les operacions gravades per aquest
impost o de l'import net obtingut en la venda o disposició per altra via en el cas de baixa
de l'actiu no corrent.
Les regles sobre l'IVA suportat no deduïble són aplicables a qualsevol altre impost
indirecte suportat en l'adquisició de béns o serveis, que no siguin recuperables
directament de la Hisenda Pública.
Les regles sobre l'IVA repercutit són aplicables a qualsevol altre impost indirecte que
gravi les operacions realitzades per l'Entitat i que siguin recuperables a través de la
Hisenda Pública.
g) Ingressos i despeses
Els ingressos i despeses es registren comptablement en funció del període de
meritament amb independència de la data de cobrament o pagament.
h) Subvencions donacions i llegats
Les subvencions, donacions i llegats per les activitats s’imputen a resultats en funció de
la seva meritació, independentment de la data de cobrament.
Les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari es valoraren pel valor
raonable de l’import concedit i les de caràcter no monetari o en espècie es valoren pel
valor raonable del bé o servei rebut.
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Subvenciones, donacions i llegats no reintegrables
Es comptabilitzen inicialment, amb caràcter general com un ingrés directament
imputable al patrimoni net i es reconeixen en el compte de resultats atenent a la seva
finalitat:
-

Quan es concedeixen per assegurar una rendibilitat mínima o compensar dèficit
d’explotació s’imputen com ingressos de l’exercici en que es concedeixen.

-

Quan es concedeixen per a finançar despeses específiques s’imputen com ingressos
en el mateix exercici en el que es meritin les despeses que estiguin finançant.

-

Quan es concedeixen sense assignació a alguna finalitat específica s’imputen com
ingressos del l’exercici en que es reconeguin.

-

Quan es concedeixen per a finançar la cancel·lació de deutes s’imputen a ingressos
de l’exercici en que es produeixi aquesta cancel·lació, excepte quan s’atorguin en
relació a una finalitat específica, en aquest cas la imputació es realitzarà en funció
de l’amortització del bé finançat.

-

Quan es concedeixin per adquirir actius de l’immobilitzat intangible, material, i
inversions immobiliàries, s’imputen com a ingressos en l’exercici en proporció a la
dotació de l’amortització efectuada en aquest període per als esmentats elements o
en el cas de produir-se la seva venda, correcció valorativa per deteriorament o
baixa del balanç.

No obstant les subvencions, donacions i llegats no reintegrables rebuts directament per a
incrementar el fons social de l’Entitat o per a compensar dèficits d’exercicis anteriors,
no constitueixen ingressos i es registren directament en els fons propis de l’Entitat,
independentment del tipus de subvenció, donació o llegat que es tracti.
Subvencions, donacions i llegats reintegrables
Es registren com a passius de l’Entitat fins que adquireixi la condició de no reintegrable.
A aquests efectes, es considera no reintegrable quan existeixi un acord individualitzat
de concessió a favor de l’Entitat, es compleixin les condicions establertes per a la seva
concessió i no existeixin dubtes raonables sobre la recepció de subvenció, donació i
llegat.
5.

IMMOBILITZAT INTANGIBLE I MATERIAL
a) Immobilitzat intangible
La composició i el moviment d’aquest capítol del balanços adjunts per a l’exercici anual
acabat a 31 de desembre de 2019 i 2018 és el següent:
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Euros
Saldo a
31.12.18
Cost:
Aplicacions informàtiques
Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament

7.692,95
42.612,00
50.304,95

Amortització acumulada:
Aplicacions informàtiques
Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament

-7.692,95
-29.118,20
-11.243,95

S aldo net

Saldo a
31.12.19

Altes

Baixes

-

-

7.692,95
42.612,00
50.304,95

-

-7.692,95
-37.640,60
-45.333,55

-8.522,40
-8.522,40

39.061,00

4.971,40

Euros
Saldo a
31.12.17
Cost:
Aplicacions informàtiques
Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament

7.692,95
42.612,00
50.304,95

Amortització acumulada:
Aplicacions informàtiques
Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament

-7.692,95
-20.595,80
-11.243,95

S aldo net

39.061,00

Saldo a
31.12.18

Altes

Baixes

-

-

7.692,95
42.612,00
50.304,95

-

-7.692,95
-29.118,20
-36.811,15

-8.522,40
-8.522,40

13.493,80

En l’exercici 2015, l’entitat va reflectir en la seva comptabilitat el dret d’ús de l’immoble
propietat de la Fundació Cottet-Mor que el va cedir a l’Entitat per un període de 5 anys
prorrogable per anualitats successives indefinidament.
Per la valoració comptable del dret d’ús, l’Entitat va considerar que el preu del lloguer
mig per a un immoble de característiques similars i a la zona on està ubicat és de 2.000€
al mes. Considerant que l’immoble el comparteixen 3 Entitats diferents i que cadascuna té
un espai de mides diferents, la part de l’immoble imputable a l’Entitat és el 35,51%.
Es va reconèixer en l’exercici 2015 un immobilitzat intangible per l’import proporcional
imputable a l’Entitat pel període de 5 anys i una amortització de la part proporcional des
de l’1 d’agost del 2015. El mateix import s’ha comptabilitzat com a donacions de capital
(veure nota 9.a).
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b) Béns completament amortitzats
A 31 de desembre de 2019 i 2018, un detall de valor de cost dels actius totalment
amortitzats és el següent:
Euros
2019
Aplicacions informàtiques

2018

7.692,95
7.692,95

7.692,95
7.692,95

c) Immobilitzat material
La composició i el moviment d’aquest capítol dels balanços adjunts per a l’exercici anual
acabat a 31 de desembre de 2019 i 2018 és el següent:
Euros
Saldo a
31.12.18
Cost:
M obiliari
Equips processos informació

Amortització acumulada:
M obiliari
Equips processos informació

S aldo net

2.561,50
2.267,26
4.828,76

-2.190,50
-2.267,26
-4.457,76

Altes

Baixes

Saldo a
31.12.19

-

-

2.561,50
2.267,26
4.828,76

-53,00
-53,00

-

-2.243,50
-2.267,26
-4.510,76

371,00

318,00
Euros

Saldo a
31.12.17
Cost:
M obiliari
Equips processos informació

Amortització acumulada:
M obiliari
Equips processos informació

S aldo net

2.561,50
2.267,26
4.828,76

-2.137,50
-2.267,26
-4.404,76
424,00
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Altes

Baixes

Saldo a
31.12.18

-

-

2.561,50
2.267,26
4.828,76

-53,00
-53,00

-

-2.190,50
-2.267,26
-4.457,76
371,00
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d) Béns completament amortitzats
A 31 de desembre de 2019 i 2018, un detall de valor de cost dels actius totalment
amortitzats és el següent:
Euros
2019
Mobiliari
Equips processos informació

6.

2018

2.031,50
2.267,26
4.298,76

2.031,50
2.267,26
4.298,76

PASSIUS FINANCERS
Un detall de les categories i classes dels passius financers, sense tenir en compte els
saldos amb les Administracions Públiques, dels balanços adjunts, segons normes de
registre i valoració, és el següent:

Instruments financers a curt termini

Classes

Derivats, Altres
2019

Categories
Passius financers a cost amortitzat

2018

2.793,85

1.982,35

a) Passius financers a cost amortitzat
Dins d’aquesta categoria de passius financers es registren els següents epígrafs dels
balanços adjunts:
Euros
Passiu corrent
2019
2018
Deutes a curt termini transformables en
subvencions, donacions i llegats (veure nota 9.b)
Creditors varis

2.050,00

1.000,00

743,85
2.793,85

982,35
1.982,35

Deutes a curt termini transformables en subvencions, donacions i llegats
Dins d’aquest epígraf s’hi registra el saldo de donatius pendents de destinar a la seva
finalitat.
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Creditors varis
Dins d’aquest epígraf s’hi registra el saldo pendent amb creditors pendent de pagament a
31 de desembre.
7.

FONS PROPIS
Un detall de la composició i evolució dels fons propis de l’entitat és el següent:
Euros
Excedents
d'exercicis
anteriors

Fons social

Saldo a 1 de gener de 2018

Total

10.100,00

10.512,99

6.473,93

27.086,92

Aplicació del resultats de l'exercici 2017

-

6.473,93

-6.473,93

-

Resultat de l'exercici 2018

-

-

108,06

108,06

10.100,00

16.986,92

108,06

27.194,98

108,06

-108,06

-

S aldo a 31 de desembre de 2018
Aplicació del resultats de l'exercici 2018

-

Resultat de l'exercici 2019

-

-

-15.901,18

-15.901,18

10.100,00

17.094,98

-15.901,18

11.293,80

S aldo a 31 de desembre de 2019

8.

Resultat de
l'exercici

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS
a) Subvencions i donacions de capital
Un detall del moviment de les subvencions i donacions de capital durant el 2019 i
2018 és el següent:

Entitat subvencionadora

Finalitat

Saldo a
31.12.18

Euros
Imputació a
resultats

Saldo a
31.12.19

Donacions de capital
Fundació Cottet-M or

Drets d'ús local
social
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13.493,80

8.522,40

4.971,40

13.493,80

8.522,40

4.971,40
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Entitat subvencionadora

Finalitat

Saldo a
31.12.17

Euros
Imputació a
resultats

Saldo a
31.12.18

Donacions de capital
Fundació Cottet-M or

Drets d'ús local
social

22.016,20

8.522,40

13.493,80

22.016,20

8.522,40

13.493,80

Amb data 21 de juliol de 2015 es va formalitzar escriptura de cessió del dret d’ús d’un
immoble propietat de la Fundació Cottet-Mor on actualment, l’Entitat té la seva seu
social. Aquest dret d’ús és per un període de 5 anys prorrogable per anualitats
successives indefinidament.
Per la valoració comptable del dret d’ús, l’Entitat va considerar que el preu del lloguer
mig per a un immoble de característiques similars i a la zona on està ubicat és de 2.000€
al mes. Considerant que l’immoble el comparteixen 3 Entitats diferents i que cadascuna
té un espai de mides diferents, la part de l’immoble imputable a l’Entitat és el 35,51%.
Es va reconèixer a l’exercici 2015 una donació de capital de 42.621,00 euros, import
proporcional atribuïble a l’Entitat pel període de 5 anys. L’Entitat imputa a resultats la
part corresponent a cada any.
L’import de l’ingrés comptabilitzat està relacionat amb la dotació a l’amortització de
l’immobilitzat intangible activat al balanç de l’Entitat (Veure nota 5.a).
b) Altres Subvencions, donacions i llegats
Un detall del moviment de les altres subvencions, donacions i llegats és el següent:
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Euros

Entitat subvencionadora

Deutes
transformables
en
subvencions,
donacions i
llegats a
31.12.2018

Finalitat

Altes

Saldo a

Deutes
transformables
Imputació a
en
resultats
subvencions,
donacions i
llegats a
31.12.2019

Donacions
Donacions privades

Ajuts a projectes,
entitats i persones

1.000,00

140.100,75 139.050,75

2.050,00

1.000,00

140.100,75 139.050,75

2.050,00

Euros

Entitat subvencionadora

Deutes
transformables
en
subvencions,
donacions i
llegats a
31.12.2017

Finalitat

Altes

Saldo a

Deutes
transformables
Imputació a
en
resultats
subvencions,
donacions i
llegats a
31.12.2018

Donacions
Donacions privades

9.

Ajuts a projectes,
entitats i persones

7.012,48

155.146,96 161.159,44

1.000,00

7.012,48

155.146,96 161.159,44

1.000,00

SITUACIÓ FISCAL
a) Administracions públiques
El detall dels saldos amb les Administracions Públiques és el següent:
Euros
Passiu corrent
2019
2018
Hisenda pública creditora per retencions practicades
Organismes de la Seguretat Social creditors
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1.805,85

2.121,23
1.708,45

4.128,18
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b) Situació fiscal
Segons estableix la legislació vigent, els impostos no es poden considerar
definitivament liquidats fins que les declaracions presentades hagin estat inspeccionades
per les autoritats fiscals o hagi transcorregut el termini de prescripció de quatre anys.
A 31 de desembre de 2019, l’Entitat té pendents d’inspecció tots els impostos no
prescrits. En opinió del Patronat de l’Entitat, no existeixen contingències significatives
que podrien derivar-se de l’eventual inspecció dels esmentats exercicis.
c) Impost sobre Societats
L’Entitat té l’obligació de presentar anualment una declaració de l’Impost sobre
Societats. Els beneficis, determinats conforme a la legislació fiscal, estan subjectes a un
gravamen del 10% sobre la base imposable.
A continuació, s’inclou una conciliació entre el benefici comptable de l’exercici clos a
31 de desembre de 2019 i 2018 i la base imposable fiscal del mateix exercici.

Euros

Euros

Compte de Resultats 2019
Ingressos
Saldo de ingressos i despeses del exercici
Diferències permanents
Base Imponible fiscal

Despeses

Patrimoni Net 2019

Resultat

147.573,15 -163.474,33 -15.901,18
-147.573,15 163.474,33
-

15.901,18

-

-

Ingressos

Diferències permanents
Base Imponible fiscal

Total

-

4.971,40

-10.929,78

-4.971,40

-

-4.971,40

10.929,78

-

-

-

-

Resultat

Total

Euros

Compte de Resultats 2018
Saldo de ingressos i despeses del exercici

Resultat

4.971,40

Euros
Ingressos

Despeses

Despeses

Patrimoni Net 2018

Resultat

Ingressos

Despeses

169.681,84 -169.573,78

108,06 13.493,80

-

13.493,80

13.601,86

-169.681,84 169.573,78

-108,06 -13.493,80

-

-13.493,80

-13.601,86

-

-

-

-

-

-

-

d) Informació a subministrar en compliment del Reial Decret 1270/2003, de 10
d’octubre, pel que s’aprova el Reglament per a l’aplicació del règim fiscal de les
entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.
1. Identificació de les rendes exemptes i no exemptes.
Totes les rendes de l’entitat estan exemptes de l’Impost sobre Societats. En el
quadre següent es detallen els corresponents números i lletres dels articles 6 i 7 de
la Llei 49/2002.
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TIPUS INGRÉS

LLEI 49/2002
NÚMERO LLETRA
6.1

Donacions

a)

TOTAL

INGRES S OS

DES PES ES

RENDA OBTINGUDA

2019
147.573,15

2018
169.681,84

2019
-

2018
-

2019
147.573,15

2018
169.681,84

147.573,15

169.681,84

-

-

147.573,15

169.681,84

2. Identificació dels ingressos, despeses i inversions de cada activitat o projecte,
en compliment de les finalitats estatutàries.
ACTIVITAT

DESPESES

INGRESSOS

AJUTS

PERSONAL

ALTRES DESPESES

TOTAL

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

Ajuts a projectes,
entitats i persones

147.573,15

169.681,84

68.103,02

78.042,66

75.322,65

71.599,12

20.048,66

19.932,00

163.474,33

169.573,78

TOTAL

147.573,15

169.681,84

68.103,02

78.042,66

75.322,65

71.599,12

20.048,66

19.932,00

163.474,33

169.573,78

3. Rendes de l’article 3.2 de la Llei 49/2002 i destí de les mateixes.
TIPUS INGRÉS

RENDA OBTINGUDA

DESTÍ DE LES RENDES

2019

2018

2019

Donacions

147.573,15

169.681,84

TOTAL

147.573,15

169.681,84

2018

Ajuts a projectes,
163.474,33 169.573,78
entitats i persones
TOTAL

PERCENTATGE DESTINAT DE LES RENDES OBTINGUDES A
FINALITATS PRÒPIES DE L'ENTITAT

163.474,33 169.573,78

100,00%

99,94%

4. Remuneracions membres del Patronat de l’Entitat.
Durant el present exercici els membres del Patronat de l’Entitat no han rebut cap
remuneració.
5. Percentatge de participació de l’entitat en societats mercantils.
L’Entitat no te participacions en societats mercantils.
6. Retribucions rebudes pels administradors que representen l’entitat en les
societats mercantils en que participen.
No correspon.
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7. Convenis de col·laboració empresarial.
No correspon
8. Activitats prioritàries de mecenatge.
No correspon.
9. Previsió estatutària relativa a la destinació del patrimoni en cas de dissolució.
L’article 21 dels Estatuts diu així:
“Destinació del béns:
L’extinció de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i passius,
la qual han de dur a terme el Patronat i les persones liquidadores que es
nomenin o, si escau, el Protectorat. Aquesta cessió global, un cop determinats
l’actiu i el passiu, i amb l’autorització prèvia del Protectorat, es destinarà a
institucions no lucratives que realitzin activitats assistencials, socials o culturals
semblants a les que constitueixen la finalitat fundacional, i que els sigui
d’aplicació el règim fiscal establert en el Títol II de la Llei 49/2002, de 23 de
desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels
incentius fiscals al mecenatge.
En el cas que no es pugui fer una cessió global, caldrà procedir a la liquidació
dels actius i passius, i donar a l’haver que en resulti l’aplicació establerta en
l’apartat anterior.”
10. INGRESSOS I DESPESES
a) Ajuts concedits i altres despeses
Dins aquest epígraf es registren els següents conceptes:
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Euros
2019

2018

26.069,44
4.933,80
15.223,00
38,65
540,00
301,00
100,00
3.000,00
7.500,00
2.847,13
540,00
4.000,00
1.500,00
1.510,00

26.549,93
10.586,26
121,50
15.000,00
170,00
540,00
384,00
100,00
4.000,00
1.012,97
1.912,00
9.000,00
4.666,00
4.000,00
-

68.103,02

78.042,66

Ajuts monetaris
Ajudant ajudar Persones i famílies
Ajuts Fundació Zuá (Colòmbia)
Ajuts V.T.A. Kinshasha
Ajuts Takumana School (M alawi)
Ajuts Altres Projectes
Ajuts M urtra Santa M aria del Bosque (Colòmbia)
Ajuts casa de cuidados Azalea
Ajuts Wendano Wa Kithunthi
Ajuts Wendano Barcelona
Ajuts BAOBAB Saharaguis
Ajuts En Red SOS Refugiados
Ajuts Keov-M ony (Cambotja)
Ajuts projecte M úsica M aestro
Diande Africa
Fundació Ajuda i Esperança
Ajuts adolescents amb diversitat Funcional (Rep.Dominicana)
Ajuts Ass. Humanity Wings
Ajuts Hogar Escuela sor Petra

b) Despeses de personal
Dins aquest epígraf es registren els següents conceptes:
Euros
2019

2018

Sous i salaris

57.290,50

54.562,48

Càrregues socials

18.032,15

17.036,64

75.322,65

71.599,12
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11. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS
ESTATUTÀRIES

Ingressos
bruts
Exercici computables
2016
2017
2018
2019

163.087,94
155.498,60
169.681,84
147.573,15

Import destinat a fins propis

Despeses
necessàries
computables

Impostos

Diferència

-

-

163.087,94
155.498,60
169.681,84
147.573,15

Exercici
2016
2017
2018
2019

Import
149.330,59
149.024,67
169.573,78
163.474,33

%
91,56%
95,84%
99,94%
110,78%

Destinat en
el 2016
149.330,59
-

Destinat en
el 2017
149.024,67
-

Destinat en
el 2018
169.573,78
-

Despeses Import destinat a dotació
d'administració fundacional o romanent
-

13.757,35
6.473,93
108,06
-

Un detall del càlcul efectuat per determinar les despeses que han estat necessàries per la
obtenció dels ingressos i les d’aplicació a les finalitats de l’Entitat, així com les partides dels
compte de resultats que ho composen i la seva explicació és la següent:
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2019

2018

2017

2016

Total Ingressos (subvencions i donacions)
Despeses necessàries per l’obtenció d’aquests Ingressos:

147.573,15

169.681,84

155.498,60

163.087,94

Rendes Obtingudes:

147.573,15

169.681,84

155.498,60

163.087,94

Rendes a aplicar:.................(70%)

103.301,21

118.777,29

108.849,02

114.161,56

68.103,02
75.322,65
20.048,66
163.474,33

78.042,66
71.599,12
19.932,00
169.573,78

60.054,01
71.599,54
17.371,12
149.024,67

61.284,78
68.910,84
19.134,97
149.330,59

163.474,33

169.573,78

149.024,67

149.330,59

100,0%

99,9%

95,8%

91,6%

-

-

-

Despeses d'aplicació a les finalitats:
Ajuts concedits a entitats i particulars
Despeses de personal
Altres despeses

Inversions d'aplicació a les finalitats
Rendes Aplicades:
% Rendes Aplicades:
Excedent "Rendes a aplicar" vs "Rendes Aplicades"

-

12. ALTRA INFORMACIÓ
a) Nombre mig de personal

Tècniques

Promig de l'exercici
Dones
Total
2019
2018
2019
2018
2
2
2
2

b) Canvis de l’òrgan de govern
La composició del patronat actual és la següent:





President:
Vice-president i tresorer:
Secretari:
Vocals:

Javier Barata Martí
Agustí Viñas Rexach
Joaquim Planasdemunt Tobeña
Jordi Cussó Porredón
Eduardo Elizalde Bedos
Josep M. Pursals Marco
Pere Guinart Palenzuela
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c) Informació sobre els ajornaments de pagaments efectuats a proveïdors
En referència a la Informació sobre els ajornaments de pagament realitzats a
proveïdors (disposició addicional tercera. “Deber de información” de la Ley
15/2010, de 5 de julio) a 31 de desembre de 2019 i 2018 el període mig de
pagament a proveïdors és el següent:
Període mig de pagament a
proveïdors
2019
2018
Dies
Dies
Període mig de pagament

15,00

15,00

13. INFORMACIÓ SEGMENTADA
Les dades referents a la informació segmentada es poden veure a la nota 10.a), així com a la
memòria d’activitats de l’Annex 1.
14. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT
El passat 11 de març de 2020 l’Organització Mundial de la Salut va elevar la situació
d’emergència de salut publica ocasionada pel brot del coronavirus (COVID-19) a pandèmia
internacional. La rapida evolució dels fets, a escala nacional i internacional, suposa una crisis
sanitària sense precedents, que impactarà en el entorn macroeconòmic i en l’evolució dels
negocis. Per fer front a aquesta situació, entre altres mesures, el Govern d’Espanya ha
procedit a la declaració d’estat d’alarma, mitjançant la publicació del Real Decret 463/2020,
del 14 de març, i a l’aprovació de una sèrie de mesures urgents extraordinàries per fer front a
l’impacte econòmic i social del COVID-19, mitjançant el Real Decret-llei 8/2020, del 17 de
març.
L’Entitat considera que aquests esdeveniments no impliquen un ajust en els comptes anuals
corresponents al exercici anual del 31 de desembre de 2019, si mes no podrien impactar de
manera significativa en les operacions i, per tant, en els seus resultats i fluxos d’efectiu
futurs.
Donada la complexitat de la situació i la seva rapida evolució, no es practicable en aquests
moments realitzar de forma fiable una estimació quantificable del seu potencial impacte en
l’Entitat, que, en el seu cas, serà registrat prospectiva ment en els comptes anuals del exercici
2020.
L’Entitat esta portant a terme les gestions oportunes amb l’objecte de fer front a la situació i
minimitzar el seu impacte, considerant que es tracta d’una situació conjuntural.
No existeixen fets posterior addicionals al tancament del exercici.
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Formulació de comptes anuals

El Patronat de la FUNDACIÓ AJUDANT AJUDAR, amb data 22 de juny de 2020 i en
compliment de la legislació vigent, formulen i aproven els presents comptes anuals de l’exercici
comprès entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019 els quals venen constituïts per:
-

Balanç simplificat a 31 de desembre de 2019.

-

Compte de resultats simplificat corresponent a l’exercici acabat el 31 de
desembre de 2019.

-

Estat de canvis en el patrimoni net corresponent a l’exercici acabat el 31 de
desembre de 2019.

-

Memòria simplificada de l’exercici 2019.

Joaquim Planasdemunt Tobeña
Secretari
Vist-i-plau
Javier Barata Martí
President
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