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BALANÇ ABREUJAT EXERCICI 2012 

ACTIU 
NOTES 
DE LA 

MEMÒRIA 
2012 2011 

A) ACTIU NO CORRENT 
  77.735,06 135.327,52 

        

I. Immoblitzat intangible 8 70.166,22 100.283,16 

2.- Aplicacions informàtiques   155,93 272,87 

4.- Altres immobilitzats intangibles   70.010,29 100.010,29 

II. Inmovilizado material. 5 1.070,40 25.926,72 

2.- Instal·lacions, maquinaria i utillatge   0,00 26.021,65 

3.- Mobiliari i equips per processaments d'informació   1.070,40 2.010,47 

4.- Altres immobilitzat material   0,00 0,00 

5.- Immobilitzacions materials en curs i acomptes   0,00 -2.105,40 

III. Inversiones inmobiliarias.       

IV. Béns del patrimoni cultural 7 6.496,94 6.496,94 

3.- Béns mobles   6.496,94 6.496,94 

V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini       

VI. Inversions financeres a llarg termini 10 1,50 2.620,70 

2.- Crèdits a tercers     0,00 

4.- Altres actius financers   1,50 2.620,70 

VII. Actius per impost diferit       

B) ACTIU CORRENT 
  2.718.012,73 3.627.230,85 

        

I. Existències. 

 

9.109,81 9.109,81 

II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a 
cobrar 2.228.988,53 2.389.952,78 

    1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis   15.102,46 6.355,92 

    2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades   142.951,46 207.859,39 

    3. Patrocinadors   387.748,69 698.798,03 

    5. Personal     0,00 

    4. Altres deutors   15,09 5.499,93 

    7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques 14 1.683.170,83 1.471.439,51 

III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini       

IV. Inversions financeres a curt termini 10 36.534,58 55.028,49 

   3.Valors representatius de deute       

   4.-Altres actius financers   36.534,58 55.028,49 

V. Periodificacions a curt termini       

VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents   443.379,81 1.173.139,77 

   1.Tresoreria   443.379,81 1.173.139,77 

TOTAL ACTIU (A+B) 
  2.795.747,79 3.762.558,37 
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PATRIMONI NET I PASSIU 
NOTES 
DE LA 

MEMÒRIA 
2012 2011 

A) PATRIMONI NET   7.367,49 17.670,94 

A-1) Fons propis 12 7.367,49 17.670,94 

     I. Fons dotacionals o fons socials       

       1. Fons dotacionals o fons socials       

       2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar       

     II. Fons Especials   65.000,00 65.000,00 

     III. Excedents d'exercicis anteriors   -47.329,06 -13.908,97 

      1. Romanent   -47.329,06 -13.908,97 

      2. Excedents negatius d'exercicis anteriors       

      IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries       

      V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)   -10.303,45 -33.420,09 

    VI. Aportacions per compensar perdues       

A-2) Ajustos per canvis de valor       

        

A-3) Subvencions,donacions i llegats rebuts i altres       

    2.Donacions i llegats de capital       

B) PASIU NO CORRENT 
  1.162.313,30 1.203.925,79 

        

I. Provisions a llarg termini       

II. Deutes a llarg termini 11 1.162.313,30 1.203.925,79 

    1. Deutes amb entitats de crèdit   71.348,75 61.022,67 

    2. Altres deutes a llarg termini   15.000,00 60.000,00 

    3. Altres deutes a llarg termini transformables en subvencions   1.075.964,55 1.082.903,12 

III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini       

IV. Passius per impost diferit       

V. Periodificacions a llarg termini       

        

C) PASIU CORRENT 
  1.626.067,00 2.540.961,64 

        

I. Provisions a curt termini       

II. Deutes a curt termini 11 1.542.186,93 2.488.216,62 

    1.Deutes amb entitats de crèdit   8.918,95 19.394,58 

    2. Deutes amb tercers   45.000,00   

    3. Altres deutes a curt  termini transformables en subvencions   1.488.267,98 2.468.822,04 

III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini 

 

  
 

    

IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 11 38.903,34 52.745,02 

    2. Creditors varis   16.699,56 19.641,89 

    3. Personal (remuneracions pendents de pagament)   8.549,86 12.452,49 

    4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions 
Públiques 14 13.653,92 20.650,64 

V. Periodificacions a curt termini   44.976,73   

        

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 
  2.795.747,79 3.762.558,37 

 
 



Associació Cooperacció Pàgina 5 

COMPTE DE RESULTATS ABREUJAT  

EXERCICI 2012 

    (Deure)Haver 

  

Notes de 
la 

memòria 
2012 2011 

        

1. Ingressos per les activitats 15 1.547.188,75 1.922.165,62 

   a) Vendes i prestacions de serveis   168,24 2.714,78 

   b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic   12.345,78 17.463,37 

   c) Subvencions oficials a les activitats 13 88.256,37 140.163,50 

   d) Captació de recursos   2.211,22 660,00 

   e) Donacions i altres ingressos per a activitats   24.814,04 15.962,62 

   f) Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al resultat de l'exercici 13 1.398.394,20 1.760.283,49 

   g) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts     (15.082,14) 

   h) Ingressos de la  propietat I.Intangible   20.998,90   

2. Ajuts concedits i altres despeses 15 -978.087,79 -1.186.683,41 

    a) Ayuts concedits   -978.087,79 (1.186.683,41) 

    b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de l'òrgan de 
govern       

4. Treballs realitzats per l'entitat per el seu actiu       

5. Aprovisionaments 

 
0   

   a) Consums i deteriorament d'existències       

   b) Treballs realitzats per altres entitats       

6. Altres ingressos de les activitats       

7. Despeses de personal 15-20 -338.978,76 -412.738,98 

8. Otros gastos de explotación 15 -190.775,04 -317.803,83 

   a) Serveis exteriors   -189.037,65 -317.651,54 

     a) Arrendaments i cànons  9 -14.246,57 (24.026,14) 

    a.3) Reparacions i conservació   -7.488,55 (13.624,87) 

    a.4) Serveis professionals independents   -52.563,25 (56.911,85) 

    a.6) Primes d'assegurances   -4.074,94 (9.273,71) 

    a.7) Serveis bancaris   -4.661,76 (4.104,09) 

    a.8) Publicitat, propaganda i relacions públiques   -3.525,25 (3.046,18) 

    a.9) Subministraments   -7.025,30 (8.005,80) 

    a.10) Altres serveis   -95.452,03 (198.658,9) 

   b) Tributs    (215,00) (152,29) 

   d) Altres despeses de gestió corrent   (106,39)   

   e) Despeses excepcionals   -1.416,00   

10. Amortització de l'immobilitzat 5-8 -31.391,17 (34.754,15) 

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros afectos a la actividad 
mercantil traspasados a resultados del ejercicio.       

12. Excès de provisions       

13. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat   -23.582,09   

14. Altres resultats   11.364,89 704,15 

A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)   -4.261,21 -29.110,60 
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15. Ingressos financers   238,18 2.560,60 

16. Despeses financeres   -6.926,96 (2767,62) 

17. Variació de valor raonable en instruments financers       

18. Diferències de canvi   646,54 -2,47 

19. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers   0 (4100) 

        

B) RESULTAT FINANCER  (15+16+17+18+19)   -6.042,24 -4.309,49 

C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B)   -10.303,45 -33.420,09 

20. Impost sobre beneficis       

        

D) RESULTAT  DE L'EXERCICI (C+20)   -10.303,45 -33.420,09 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Associació Cooperacció Pàgina 7 

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET               EXERCICI 2012 
                  

   Fons Excedents exercicis 

anteriors 

Excedents pendents 

de destinar a les 

finalitats 

estatutàries 

Excedent de l'exercici Aportacions per a 

compensar pèrdues 

Subvencions, 

donacions i llegats 

rebuts 

TOTAL 

    Total Pendents de 

desemborsar 
            

A SALDO FINAL DE L'ANY 2010     -6.104,48   -7.804,49               25.000,00   11.091,03 

I. Ajustaments per canvis de criteri de l'any 

2010 

                

II. Ajustaments per errors de  l'any 2010               

B SALDO AJUSTAT INICI DE L'ANY 

2011 

    -6.104,48   -7.804,49 25.000,00    11.091,03 

I Excedent de l'exercici                 

II Total ingressos i despeses reconeguts          -33.420,09     -33.420,09 

II. Operacions de patrimoni net                 

1. Augments de fons dotacionals/fons 

socials/fons especials 

                         40.000,00   40.000,00  

2. (–) Reduccions de fons dotacionals/fons 

socials/fons especials 

                

3. Conversió de passius financers en 

patrimoni net (condonació de deutes) 

                

4. Altres aportacions                 

III. Altres variacions del patrimoni net     -7.804,49   7.804,49     0,00  

C SALDO FINAL DE L'ANY 2011     -13.908,97   -33.420,09 65.000,00    17.670,94 

I. Ajustaments per canvis de criteri de l'any 

2011                 

II. Ajustaments per errors de  l'any 2011 
              

D SALDO AJUSTAT INICI DE L'ANY 

2012     -13.908,97   -33.420,09                65.000,00   17.670,94 

I Excedent de l'exercici                 

II Total ingressos i despeses reconeguts  
        -10.303,45     -10.303,45 

II. Operacions de patrimoni net                 

1. Augments de fons dotacionals/fons 

socials/fons especials               

2. (–) Reduccions de fons dotacionals/fons 

socials/fons especials                 
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3. Conversió de passius financers en 

patrimoni net (condonació de deutes) 
                

4. Altres aportacions              

III. Altres variacions del patrimoni net                  -33.420,09                     33.420,09      0,00 

E SALDO FINAL DE L'ANY 2012     -47.329,06   -10.303,45                65.000,00  7.367,49 
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MEMÒRIA ABREUJADA EXERCICI 2012 
 

 

1. ACTIVITAT I NATURALESA DE L’ASSOCIACIÓ 

 

Amb la denominació de Cooperacció es constitueix a Barcelona, per temps indefinit una 

Associació d’àmbit estatal, sense afany de lucre, dotada de personalitat  jurídica i plena 

capacitat per operar, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, 

que regula el dret d’associació.  

Es tracta d’una Entitat no governamental, laica i de caràcter democràtic i participatiu, 

independent de qualsevol organització política, religiosa o empresarial, que promou 

l’equitat entre dones i homes, l’exercici dels drets humans i el desenvolupament humà 

sostenible.  

 

Inscrita en el Registre d’Associacions de Catalunya, secció 1ª i número 15.072, el 4 de 

març de 1994 

Inscrita en el Registre del Ministeri de l’Interior amb el número nacional 130.908, el 4 de 

març de 1994  

Inscrita en el Registre d’Organitzacions no Governamentals per al Desenvolupament, amb 

el número 129, el 21 d’agost de 2006 

Inscrita en el Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo el 8 de 

novembre de 1999 

Inscrita en Registro Nacional de Asociaciones amb el número nacional 597737 des de el 

30 de juny de 2011 

 

El domicili social fins 30 d’octubre de 2012 ha estat al carrer Sant Honorat, número 7 pal, 

de Barcelona amb representacions a Guatemala, Nicaragua, Colòmbia, El Salvador i Mali. 

En la Assemblea General de l’Associació Cooperacció, celebrada el  s’acorda per 

unanimitat traslladar el domicili de la Seu Social  al carrer Avinyó, número 44 segon pis, 

de Barcelona 

 

La moneda funcional de l’Associació és l’euro. Conseqüentment, les operacions en altres 

divises diferents de l’euro es consideren denominades en “moneda estrangera”.  

 

a) Òrgans de govern 

 

L’Associació Cooperacció està constituïda pels següents òrgans: 

 L’Assemblea General 

 La Junta Directiva 

 

L’Assemblea General és l’òrgan principal i l’integren la totalitat de sòcies i socis de 

l’entitat que es trobin al corrent de les obligacions que manen els estatuts. Les seves 

decisions vinculen a totes les associades i  associats 

 

La Junta Directiva  executa i gestiona totes les actuacions que condueixen al compliment 

dels objectius i finalitats de l’Associació, les resolucions estatutàries  i els acords de 

l’Assemblea General  
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A 31 de desembre de 2012, la composició de la Junta Directiva acordada en la Assemblea 

General de 30 de juny de 2012 i inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat és 

la següent. 

 

Càrrec Nom 

  

President Antonio Albareda i Tiana 

Vicepresidenta Clara Murguialday Martínez 

Secretària Montserrat Piñol i Sabaté 

Tresorera Maite Ocaña i Rivera 

Vocal Anna Canals i Boix 

Vocal Carme Crous i Baqués 

Vocal Clara Ruiz 

Vocal Eva Moya 

Vocal Alícia García i López 

Vocal Francina Guasch i Formigós 

Vocal Joana Martínez i Martínez 

Vocal Lourdes Odena i Larrosa 

Vocal Carme Rimbau i Cabrera 

Vocal Joan Subirats i Humet 

Vocal Jordi Vaquer i Fanes 

Vocal Josefina Rubio Serrano 

 

 

 

a) Objecte social 

 

L’objecte genèric de l’Associació és contribuir a un desenvolupament humà sostenible i 

equitatiu; a la pau i a una redistribució justa dels recursos, de les oportunitats i del poder 

entre els territoris i països, entre classes i col·lectius socials, entre activitats de cura i 

provisions i entre les dones i els homes.  

Cooperacció actua com element d’acció pedagògica i de pressió política pel canvi de les 

concepcions, de les actituds , dels prejudicis i de les lleis que rellentint-se’n les 

transformacions.  

 

b) Desenvolupament de les activitats 

 

Activitats de cooperació internacional amb els països menys afavorits transformant i 

permetent connectar la feina desenvolupada al Sur amb accions de sensibilització, 

educació i difusió al Nord. 

 

Activitats de solidaritat cap a les persones més oprimides i excloses de la societat, les 

dones, compartint les seves reivindicacions d’igualtat i respectant els seus drets com a 

persones implicant-nos en les seves lluites 

 

Activitats de servei per tal d’augmentar, millorar i garantir el compliment dels drets 

humans, reconeixent i exercint els drets de les dones donat que la seva carència és un dels 

principals obstacles per aconseguir del desenvolupament humà sostenible que busquem 
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c) Finalitats 

 

 Promoure la consciència i la participació activa de les persones, contribuint 

a la construcció d’una societat democràtica  

 Promoure i realitzar accions, projectes i programes de desenvolupament, 

acció humanitària, educació pel desenvolupament i d’igualtat de gènere des 

de diversos marcs com la formació, investigació, gestió del coneixement, 

incidència i mobilització social i sensibilització 

 Exercir pressió política a les institucions que tenen potestat per decidir en el 

àmbit del desenvolupament per afavorir polítiques justes per tal d’evitar 

l’exclusió de gènere i creant bases de desenvolupament sostenible i 

equitatiu 

 Participar en la transformació del model social, econòmic, polític i cultural 

basat en les relacions de poder, violència i privacitat de les llibertats de les 

persones , concretament les de subordinació i opressió de gènere 

 Treballar en xarxa. Col·labora i s’associa amb altres entitats que 

comparteixen les mateixes finalitats, ja sigui de forma eventual  o formal i 

si ho considera convenient , de forma orgànica o institucional 

 Promoure la Pau, el coneixement i el compliment del Drets Humans 

 Proposar i participar en qualsevol activitat de forma directa o indirecta que 

es relacioni amb les anteriors finalitats 

 

d) Legislació aplicable 

 

L’Associació Cooperacció es regeix per les següent normatives: 

- Llei 4/2008, de 24 d’abril , del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu al nou 

règim jurídic de les fundacions i les associacions a la legislació catalana 

- Decret 259/2008, de 23 de desembre, relatiu al  Pla General Comptable de les 

associacions i fundacions 

- Per tot allò no previst en  les anteriors normatives  , el Reial Decret 1515/2007, de 16 de 

novembre, relatiu al Pla General de Comptabilitat de Petites i Mitjanes Empreses 

- Els Estatuts 

- Els acords de l’Assemblea General 

 

2.- BASES DE PRESENTACIÓ DE LES COMPTES ANUALS 

 

Els presents comptes anuals han estat formulats a partir dels registres comptables de 

l’Entitat a 31 de desembre de 2012 i seguint els criteris establerts en el Decret 259/2008, 

de 23 de desembre, , en tot allò que el Pla General Comptable de Petites i Mitjanes 

Empreses, Reial Decret 1515/2007, de 16 de novembre, no ha establert un criteri diferent 

Decret 125/2010, 14 de setembre, de modificació del Pla de Comptabilitat de les 

Fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.  

 

a) Imatge fidel 

 

Els presents comptes anuals reflecteixen la imatge fidel del patrimoni, de la situació 

financera i dels resultats de l’entitat 

 

b) Principis Comptables 
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En la formulació d’aquest comptes  s’han aplicat els principis comptables  continguts en el 

Decret 259/2008 i  el Reial Decret 1515/2007 

A destacar que s’han utilitzat estimacions i valoracions en condicions d’incertesa per 

quantificar alguns dels elements patrimonials sense perjudici de l’aplicació del principi de 

prudència i que responen a la imatge fidel de l’Entitat 

En concret aquestes estimacions fan referència a la valoració i incorporació d’actius 

intangibles, a la vida útil dels actius materials i intangibles i el deteriorament de les 

existències. 

 

c) Comparació de la informació 

 

La informació que conte els presents comptes anuals compleix amb el requisit de 

comparabilitat i claredat que fa referència el Decret 259/2008, per tant, s’han reflectit tant 

les xifres de l’exercici actual com les de l’exercici precedent. No obstant això, en els casos 

d’un possible  ajustament de canvi de criteri o  bé correccions d’errors que afecti de forma 

retroactiva a altres exercicis anteriors al comparatiu precedent es reflectiran les xifres 

comparatives de l’exercici al que afectin tals ajustaments. 

 

 

d) Agrupació de partides 

 

No s’han agrupat ni segregat partides que modifiquin l’estructura del  balanç, el compte de 

resultats ni  l’estat de canvis en el patrimoni net. 

 

e) Elements recollits en diverses partides 

 

No hi ha a 31 de desembre de 2012 elements patrimonials registrats en dues o més partides 

del balanç i el compte de resultats 

 

f) Correcció d’errors exercici 2011 

 

Els precedents comptes anuals presentaven ajustaments d’errors relatius a omissions  o 

inexactituds en els comptes anuals d’exercicis anteriors.  

Aquest ajustaments responien a estimacions comptables com a conseqüència d’informació 

addicional, d’una major experiència i del coneixement de nous fets 

 

f.1) Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar. 

 

2.- Deutors 

La quantitat de 53.169,55 euros correspon  al deute que figurava en el balanç anterior 

corresponent a la Copart d’El Salvador “Cipres”  que desprès d’haver efectuat les 

comprovacions pertinents s’ha constatat que el deute  ha estat cancel·lat definitivament en 

l’exercici precedent i per tant es procedeix a regularitzar el saldo amb càrrec als comptes 

següents: 

PATRIMONI NET. III Excedents d’exercicis anteriors. 1.Romanent. La quantitat de 

37.245 euros 

ACTIU CORRENT. IV Inversions financeres a curt termini. 4. Altres actius financers. La 

quantitat de 15.924,55 euros 
 



Associació Cooperacció Pàgina 13 

7.-Altres crèdits amb les Administracions Públiques 

La quantitat de 49.767,73 euros per regularitzar parcialment la compte amb la Generalitat 

de Catalunya dels cobraments de subvencions  no  registrades com a ingressos  en  els 

comptes de pèrdues i guanys dels exercicis anteriors 

La quantitat de 27.589,21 euros  reconegudes com a despeses en els exercicis anteriors per 

tractar-se de deutes considerades definitivament incobrables i no haver estat registrades en 

l’exercici corresponent 

   
 

3.- APLICACIÓ DE RESULTATS 

 

Aplicació del resultat negatiu de l’exercici de 10.303,45euros 

 

Base de repartiment Import 

Excedent de l’exercici         -10.303,45  

Romanent  

Fons Especials   

Reserves  

TOTAL -10.303,45 

Distribució  

A dotació fundacional / fons social  

A reserves especials  

A reserves voluntàries  

A resultats negatius d’exercicis anteriors -10.303,45 

A compensació d’excedents negatius d’exercicis anteriors  

TOTAL -10.303,45 

 

 

             
 

4.1.- IMMOBILTZAT INTANGIBLE 

 

L'immobilitzat Intangible recollit en l'actiu del balanç de situació correspon a: 

Aplicacions informàtiques:  valorades inicialment pel seu preu d’adquisició amb 

una vida útil de tres anys sobre les que s’aplica una amortització lineal del trenta tres per 

cent anual 

Desenvolupament: valorades al seu preu de producció directament imputable a 

l’actiu i la part que raonablement correspon dels costos de producció indirecte relacionats 

amb aquest actiu. La vida útil estimada és de 5 anys, pel qual s’aplica una amortització del 

20 per cent anual 

Amb posterioritat al seu reconeixement  inicial, els elements de l’immobilitzat intangible 

es valoren pel seu cost menys l’amortització acumulada 

  

4.2.- BÉNS DE PATRIMONI CULTURAL 

 

L'import consignat en l'Actiu del Balanç de Situació dins de l'epígraf de Béns històric - 

artístics, correspon a obres d'art rebudes en donació, que han estat valorades de forma 
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estimada tenint en compte el seu possible preu de mercat i amb una vida útil indefinida 

sobre les quals no s'aplica percentatge d’ amortització. 

 

4.3.- IMMOBILITZAT MATERIAL 

 

Amb data 31 de desembre de 1995 l’Associació va realitzar un inventari dels elements que 

conformen el seu Immobilitzat Material i que va servir de base per a la seva 

comptabilització inicial. Una part d'aquest immobilitzat va ser valorat de forma global i 

estimada i la seva amortització s'ha calculat de forma aproximada.  

 

Les altes d'Immobilitzacions Materials són valorades al seu cost d'adquisició inicial i amb 

posterioritat són reconegudes pel seu cost menys la seva amortització acumulada.   

 

Les reparacions efectuades sobre els béns immobilitzats s’han carregat a resultats amb 

excepció d'aquelles reparacions i manteniments que podessin incrementar la vida útil del 

bé, incorporant-se, en aquest cas, com a més valor del bé immobilitzat. En l’exercici 2011 

no s’ha imputat cap increment per tals conceptes 

 

El càlcul de la dotació a l’amortització lineal de l’exercici ha estat aplicat de manera 

individual per a cada element a partir de la data de la seva adquisició i considerant la seva 

vida útil estimada. 

Pel que fa a la partida d’instal·lacions i utillatge cal destacar que donat que l’Associació no 

és la propietària d’aquestes instal·lacions i que gaudeix de les mateixes mitjançant un 

contracte de lloguer, les quantitats corresponents a les reformes d’aquestes instal·lacions  l, 

realitzades en l’exercici 2009, l’amortització lineal s’ha calculat,  considerant la seva vida 

útil estimada de nou anys, temps restant de la durada del contracte de lloguer 

No obstant i donat que el 30 de setembre de 2013, l'Associació Cooperacció va traslladar 

la oficina en seu al nou domicili social del carrer Avinyó, número 44 2on pis de Barcelona, 

s'ha procedit a donar de baixa les quantitats corresponents a les reformes de les 

instal·lacions de l'antic domicili social i per tant a dotar en l'any en curs, l'amortització del 

saldo resultant a 30 de setembre de 2012 de la partida d'instal·lacions i utillatge.  

El moviment d'aquesta partida durant l'any 2012 ha estat el següent: 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo 
01/01/2012 

Amortització 
a 30/09/2012 

Saldo 
30/09/2012 BAIXES 

Saldo 
31/12/2012 

        INSTAL·LACIONS I UTILLATGE 34.598,48 
 

34.598,48 -34.598,48 0,00 

AMORTITZACIÓ 
 

-8.576,83 -2.439,56 -11.016,39 11.016,39 0,00 

        

 
TOTAL NET   26.021,65 -2.439,56 23.582,09 -23.582,09 0,00 
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Els coeficients d’amortització anual aplicats linealment als elements inclosos en 

l’Immobilitzat  Material,  a excepció de les instal·lacions i utillatge que ho han estat fins el 

30 de setembre de 2012, son: 

 

Equips de oficina      10% 

Mobiliari       10% 

Equipaments informàtics     33% 

Altres immobilitzats      10% 

Instal·lacions       11%  

Utillatge       15% 

 

Els valors residuals i les vides útils s’han revisat al tancament de l’exercici.  

 

4.4.- ARRENDAMENTS FINANCERS 

 

A 31 de desembre de 2012 l’Associació no té subscrit cap tipus de contracte 

d’arrendament financer ni altres operacions de naturalesa similar a les que fa referència el 

Decret 259/2008, de 23 de desembre. 

Pel que fa els arrendaments operatius que l’Associació té acordats amb els arrendataris 

pels dret d’usar un actiu durant un període de temps determinat a canvi d’una sèrie de 

pagaments o quotes s’han imputat linealment al compte de resultats en l’exercici en què ha 

estat meritada la despesa  

 

4.5.- INSTRUMENTS FINANCERS 

Els instruments financers són contractes que donen lloc a un actiu financer  a una entitat i a 

un passiu financer o a un instrument de patrimoni a una altre 

 

ELS ACTIUS FINANCERS de l’Associació es valoren pel seu cost amortitzat, valorant-

se inicialment pel cost i posteriorment pel cost amortitzat. 

Els interessos meritats s’han comptabilitzat en el compte de resultats aplicant el mètode del 

tipus d’interès efectiu. 

Els actius financers  es donen de baixa quan es transfereixen els riscos i beneficis inherents 

a la seva propietat. 

 

ELS PASSIUS FINANCERS de l’Associació es valoren inicialment pel valor raonable 

de la contraprestació rebuda ajustat pels costos de transacció que els siguin directament 

atribuïbles; no obstant això les comissions financeres que es carreguin a l’Associació quan 

s’originin els deutes amb tercers, es poden registrar en el compte de resultats en el moment 

del seu reconeixement inicial. 

Els dèbits per operacions de les activitats amb venciment no superior a un any i que no 

tinguin un tipus d’interès contractual, es poden valorar pel seu valor nominal, quan l’efecte 

de no actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui significatiu. 

Els interessos meritats s’han  registrat en el compte de resultats aplicant el mètode de tipus 

d’interès efectiu 

Els passius financers es donen de baixa quan s’extingeixen les obligacions que el han 

generat 
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4.6.- TRANSACCIONS EN MONEDA EXTRANGERA 

 

Les transaccions en moneda estrangera es registren en el moment del seu reconeixement 

inicial, utilitzant la moneda funcional, aplicant el tipus de canvi vigent en la data de la 

transacció entre la moneda funcional i l'estrangera. 

En la data de cada balanç de situació, els actius i passius monetaris en moneda estrangera, 

es converteixen segons els tipus vigents en la data de tancament. Les partides no 

monetàries en moneda estrangera mesurades en termes de cost històric es converteixen al 

tipus de canvi de la data de la transacció. 

Les diferències de canvi de les partides monetàries que sorgeixin tant al liquidar-les, com 

al convertir-les al tipus de canvi de tancament, es reconeixen en els resultats de l'any, 

excepte aquelles que formin part de la inversió d'un negoci en l'estranger, que es 

reconeixen directament en el patrimoni net d'impostos fins al moment de la seva alienació.   

 

4.7.- DESPESES DE PERSONAL 

 

Les despeses de personal inclouen tots els havers i les obligacions d'ordre social 

obligatòries o voluntàries reportades a cada moment, reconeixent les obligacions per 

pagues extres, vacances o havers variables i les seves despeses associades 

Cap empleat percep com part de la seva remuneració una aportació a un pla de pensions 

d'aportació definida i gestionada de forma externa 

 

4.8.-PROVISIONS I CONTINGENCIES 

 

Els comptes anuals de l’Entitat recullen totes les provisions significatives en les quals hi ha 

la probabilitat que s'hagi d'atendre l'obligació. 

Les provisions es reconeixen únicament sobre la base de fets presents o passats que 

generin obligacions futures. Es quantifiquen tenint en consideració la millor informació 

disponible sobre les conseqüències del succés que les motiven i són estimades en ocasió de 

cada tancament comptable. S'utilitzen per a afrontar les obligacions específiques per a les 

quals van ser originalment reconegudes. Es procedeix a la seva reversió total o parcial, 

quan aquestes obligacions deixen d'existir o disminueixen.  

 

5.- IMMOBILITZAT MATERIAL 

 

La composició d’aquets comptes a 31 de desembre de 2010 i 2011  és la següent: 

 

   

Saldo 
31/12/2010 ALTES 

Saldo 
31/12/2011 

      INSTAL·LACIONS I UTILLATGE 34.598,48 
 

34.598,48 

MOBILIARI D'OFICINA 
 

16.786,15 
 

16.786,15 

EQUIPS PROC.INFORMATIC 50.131,42 
 

50.131,42 

ALTRE IMM. MATERIAL 
 

104.887,13 
 

104.887,13 

INM. MATERIALS EN CURS 2.105,40 
 

2.105,40 

      

 
TOTAL COST 208.508,58 0,00 208.508,58 

      INSTAL·LACIONS I UTILLATGE -5.324,08 -3.252,75 -8.576,83 

MOBILIARI D'OFICINA 
 

-17.347,53 -254,51 -17.602,04 
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EQUIPS PROC.INFORMATIC -48.272,01 -1.138,45 -49.410,46 

ALTRE IMM. MATERIAL 
 

-104.887,13 0,00 
-

104.887,13 

INM. MATERIALS EN CURS -2.105,40 
 

-2.105,40 
TOTAL AMORTITZACIÓ 
ACUMULADA -177.936,15 -4.645,71 

-
182.581,86 

      

 
TOTAL NET 30.572,43 -4.645,71 25.926,72 

 

 

La composició i moviments d’aquets comptes a 31 de desembre de 2011 i 2012 és la 

següent: 

 

   

Saldo 
31/12/2011 ALTES BAIXES Correccions 

Saldo 
31/12/2012 

        INSTAL·LACIONS I UTILLATGE 34.598,48 
 

-34.598,48 
 

0,00 

MOBILIARI D'OFICINA 
 

16.786,15 
  

2.105,40 18.891,55 

EQUIPS PROC.INFORMATIC 50.131,42 
   

50.131,42 

ALTRE IMM. MATERIAL 
 

104.887,13 
   

104.887,13 

INM. MATERIALS EN CURS 2.105,40 
  

-2.105,40 0,00 

        

 
TOTAL COST 208.508,58 0,00 -34.598,48 0,00 173.910,10 

        INSTAL·LACIONS I UTILLATGE -8.576,83 -2.439,56 11.016,39 
 

0,00 

MOBILIARI D'OFICINA 
 

-17.602,04 -2.359,91 
 

1.923,65 -18.038,30 

EQUIPS PROC.INFORMATIC -49.410,46 -503,81 
  

-49.914,27 

ALTRE IMM. MATERIAL 
 

-
104.887,13 

   
-104.887,13 

INM. MATERIALS EN CURS -2.105,40 
  

2.105,40 0,00 
TOTAL AMORTITZACIÓ 
ACUMULADA 

-
182.581,86 -5.303,28 11.016,39 4.029,05 -172.839,70 

        

 
TOTAL NET 25.926,72 -5.303,28 -23.582,09 4.029,05 1.070,40 

 

 

 

Del total correccions de l’immobilitzat material de l’exercici 2010, un import de 2105,40€ 

de la partida de mobiliari d’oficina corresponia a elements mobles adquirits, l’any 2006, 

per l’Associació i que no havien estat activats. En els comptes anuals de l'any precedent, 

per error, es van registrar a la partida de immobilitzat material en curs, en lloc de la de 

mobiliari d'oficina. Es procedeix a corregir en l'exercici 2012, segons el moviment detallat 

en el quadre anterior. 

 

Pel que fa a la dotació per l’amortització de l’exercici 2012,  un import de 23.582,09 de la 

partida d'instal·lacions i utillatge correspon a la quantitat amortitzada d’aquest actiu com a 

conseqüència del canvi de domicili social de l'Associació, tenint en compte el saldo 

resultant d'aquesta  partida a 30 de setembre de 2012 (Veure nota nº 4.3) 

 

Els elements totalment amortitzats son els següents: 
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Compte Import 2011 Import 2012 

      

Instal·lacions i Utillatge 2.070,96 0,00 

Mobiliari 16.346,33 16.346,33 

Equips per a processaments d’informació 45.761,24 48.810,08 

Altre immobilitzat material 104.887,13 104.887,13 

      

Total 169.065,66 170.043,54 

 

6.- INVERSIONS IMMOBILIARIES 

 

Sense anotacions en aquest apartat 

 

7.- BÉNS DE PATRIMONI CULTURAL 

L’import consignat en l'Actiu del Balanç de Situació dins de l'epígraf de Béns històric - 

artístics, correspon a obres d'art rebudes en donació, que han estat valorades de forma 

estimada tenint en compte el seu possible preu de mercat i amb una vida útil indefinida 

sobre les quals no s'aplica percentatge d’ amortització. 

La composició i evolució del saldo d’aquesta partida durant l’exercici 2011 i 2012 és la 

següent: 

 

 

Concepte 

Saldo 

01-01-2011 

Saldo 

31-12-2011 
Altes Baixes 

SALDO 

31/12/2012 

        

Béns del patrimoni cultural  -Obres d'Art 6.496,94 6.496,94 0,00 0,00 6.496,94 

        

TOTAL 6.496,94 6.496,94 0,00 0,00 6.496,94 

 

 

 

8.- IMMOBILTZAT INTANGIBLE 

 

La composició d’aquest comptes a 31 de desembre de 2010,2011 i 2012 és la següent: 

 

  

Saldo 
31/12/2010 ALTES 

   Saldo 
31/12/2011 ALTES 

Saldo 
31/12/2012 

       Apl.INFORMÀTIQUES 2.388,03 
 

2.388,03 
 

2.388,03 

DESENVOLUPAMENT  150.010,29 
 

150.010,29 
 

150.010,29 

       

 
TOTAL COST 152.398,32 0,00 152.398,32 0,00 152.398,32 

       Apl.INFORMÀTIQUES -2.006,72 -108,44 -2.115,16 -116,94 -2.232,10 

DESENVOLUPAMENT  -20.000,00 
-

30.000,00 -50.000,00 -30.000,00 -80.000,00 

       
TOTAL A. ACUMULADA                      - -22.006,72 

-
30.108,44 -52.115,16 -30.116,94 -82.232,10 
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TOTAL NET 130.391,60 

-
30.108,44 100.283,16 -30.116,94 70.166,22 

 

 

 

Els elements totalment amortitzats son els següents: 

 
    

Compte 2011 2012 

      

Aplicacions informàtiques 2.037,20 2.037,20 

      

Total 2.037,20 2.037,20 

 

 

9.- ARRENDAMENTS FINANCERS 

 

A 31 de desembre de 2012 els arrendaments operatius que l’Associació té vigents 

corresponen a : 

 

 

A) Contracte de rènting amb l’empresa Siemens per l’ús d’una font d’aigua. L’import 

mensual és de 33,58 euros 

La despesa comptabilitzada a l’exercici 2011 per aquest concepte ha estat de 409,92 euros. 

La despesa corresponen a l’exercici 2012 ha estat de 413,40 euros. 

 

B) Contracte de lloguer de l'Associació Cooperacció a La República de Mali carrer 

Badalabougou 112 porta 626 de Bamako, propietat de Moussa Coulibaly per una durada 

d’un any i un import de 175,32 euros (115.000CFA) bruts mensuals 

 

C) Pel que fa a la fiança que figurava  vigent a 31 de desembre de 2011 corresponent al 

contracte de lloguer de l'anterior domicili social de l’Associació, carrer Sant Honorat núm. 

7 pal de Barcelona i propietat de la Diputació de Barcelona i que el 31 de març de 2008 es 

va prorrogar  per una durada de deu anys i un import de 1.309,60 euros amb clàusula de 

revisió anual,  es sol·licita a la propietat, el 1 de maig de 2012, la reducció d'ocupació de la 

superfície de 122,10 metres quadrats a la meitat, i conseqüentment la revisió de la clàusula 

econòmica per tal de adaptar-les a les  noves circumstancies  

En resposta a la sol·licitud la Diputació de Barcelona acorda acceptar la reducció en els 

següents termes:  “Aplicar una reducció de la renda actual de 1.411,80 euros mensuals, 

proporcionalment als 122,10 metres quadrats que passaran a ocupar, és a dir, la nova renda 

mensual serà de 651,26 euros, a part el 50% dels impostos i despeses de comunitat.” 

Posteriorment, el 13 de juny de 2012,  l'Associació sol·licita la resolució del contracte 

d'arrendament amb la Diputació de Barcelona per canvi de domicili de la Seu social  

 

El 5 d’octubre de 2012, la  propietat notifica a  l'Associació Cooperacció  la resolució  de 

contracte  per renuncia unilateral de la part arrendatària, en els següents termes:  

“Donat que les obres de millora per adequar l’espai a les necessitats no perjudiquen el 

local ni el immoble, al contrari, el revaloritzen ja que el conserven i el mantenen en bon 

estat, la propietat procedeix a retornar l’import de la Fiança i a no aplicar cap penalització” 

 



Associació Cooperacció Pàgina 20 

La despesa comptabilitzada a l’exercici 2012 per aquest concepte, fins el 30 de setembre 

de 2012, ha estat de  11.556,88 euros segons el següent detall. 

 

 

10.-ELS ACTIUS FINANCERS 

 

La distribució en funció del seu venciment superior o no a un any, és la següent: 

 

A) LLARG TERMINI 

 

CLASSE ACTIU FINANCER A LLARG TERMINI 

CATEGORIA CRÈDITS DERIVATS I ALTRES 

  
   

  

  01/01/2011 31/12/2011 BAIXES 31/12/2012 

  
   

  

CRÈDITS A TERCERS 1.500,00 0 0 0 
ALTRES ACTIUS, FIANCES I 
DIPÒSITS 2.620,70 2.620,70 -2.619,20 1,5 

  
   

  

Actius financers a cost amortitzat 4.120,70 2.620,70 -2.619,20 1,50 

          

 

La partida de crèdits a tercers corresponia integrament a un crèdit concedit al personal per 

la seva formació. Es valoren pel seu valor nominal quan l’efecte de no actualitzar els 

fluxos d’efectiu no sigui significatiu.  . En l’exercici 2011 es va procedir a cancel·lar-li-ho 

amb càrrec a la compte de pèrdues i guanys, donat que el personal objecte del préstec ja no 

formava part de la plantilla de l’Associació pel que es va procedir a condonar el deute en el 

moment que es va cursar la baixa a L’Associació   

Els dipòsits i fiances es reconeixen per el import desemborsat per fer front als 

compromisos contractuals. Correspon integrament al contracte d’arrendament que 

l’Associació te acordat amb la Diputació de Barcelona 

El 30 de setembre de 2012 l'Associació Cooperacció trasllada les seves oficines de la Seu 

Social del carrer Sant Honorat 7 al carrer Avinyó 44 rescindint, per tant, el compromís 

contractual que te acordat amb la Diputació de Barcelona amb  resolució per part de  la 

Diputació de Barcelona segons els següents termes:   

Cancel·lació de la quantitat de la fiança, amb càrrec als lloguers corresponents al mesos de 

juliol (724,67 €), d'agost (853,65 €) i de setembre (875,35 €)  resultant un saldo a favor de 

l 'Associació Cooperacció de 165,53 € que és abonat per la Diputació de Barcelona el 27 

de desembre de 2012 (nota 9)  

 

 

B) A CURT TERMINI 

 

CLASSE ACTIU FINANCER A CURT TERMINI 

CATEGORIA CRÈDITS DERIVATS I ALTRES 

  31/12/2010 31/12/2011 
 

31/12/2012 

  
   

  

EXITÈNCIES 9.109,81 9.109,81 
 

9.109,81 

DEUTORS PER PRES.SERVEIS 9.479,92 6.355,92 
 

15.102,46 

DEUTORS, ASOCIATS… 460.543,94 207.859,39 
 

142.951,46 
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ALTRES DEUTORS DONANTS 259.504,30 698.798,03 
 

387.748,69 

PERSONAL 2.600,00 0 
 

0 

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 2.154.326,45 1.471.439,51 
 

1.683.170,83 

ALTRES DEUTORS  
 

5.499,93 
 

15,09 

ALTRES ACTIUS FINANCERS 60.460,83 55.028,49 
 

36.534,58 

  
   

  

Actius financers a cost amortitzat 2.956.025,25 2.454.091,08 0,00 2.274.632,92 

          

 

 

 

LES EXISTÈNCIES s’han valorat a preu de cost o al valor net de realització, si aquest fos 

inferior al primer, dotant  les provisions necessàries amb càrrec a la compte de resultats del 

l’exercici. 

L’import registrat de 9.109,81 euros correspon: 

 

a) A litografies de pintors i artistes donades per la Fundació Cooperacció per tal de 

procedir a la seva venda, l’import de 3.809,81 

L’any 2009 es va dotar per deterioració a 3 anys el saldo existent a 1 de gener de 2009 

donat la poca rotació d’aquestes existències.  

Donat que els autors d’aquestes litografies gaudeixen de cert renom ,durant l’exercici 2010 

es va realitzar un estudi de mercat per tal d’obtenir una valoració aproximada a fi  i a 

efecte de gestionar amb molta  més cura la seva venda.  

Donat que el resultat de l’estudi ha estat del tot favorable, valor no inferior al 20.000euros, 

s’ha optat per no dotar per deterioració aquestes existències  

 

b) A tres quadres donats per la Fundació Cooperacció, dels autors Tapies, Chillida i Saura  

per valor de 5.300euros. 

 

DEUTES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS inclou els actius que s’han originat per 

operacions de tràfic de l’Associació valorats pel seu valor raonable o valor de transacció.  

És tracta de crèdits per operacions comercials amb venciment no superior a l’any i que no 

tenen tipus d’interès contractual pel que s’han valorat pel seu valor nominal 

Els moviments d'aquesta partida, durant el 2012, corresponen exclusivament a la activitat 

de docència impartida per l'Associació Cooperacció en col·laboració amb la Universitat de 

Vic - Barcelona- del Màster Virtual en gènere y desenvolupament 

El saldo  correspon a les quantitats pendents de cobrar del tercer i últim venciment del 

import de les matricules de les alumnes del Màster 

 

La partida de DEUTORS correspon els imports parcials de les subvencions rebudes i 

traspassades a les Contraparts en el país d’origen per tal de desenvolupar les activitats 

pròpies dels projectes pactats. 

Els moviments el conformen les quantitats traspassades i es legalitzen a mesura que es van 

executant. El saldo correspon a les quantitats pendents de justificar per part de les 

Contraparts 

El detall amb indicació del moviment durant l’exercici ha esta el següent: 

 

Concepte 31/12/2011 Augments Disminucions 31/12/2012 

  
   

  

LA COLECTIVA                                       7.545,04 165.788,04 74.404,99 98.928,09 
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ANDRYSAS                                           8.398,00 84.314,80 71.603,40 21.109,40 

LAS DIGNAS                                         -29.601,42 82.504,94 52.986,55 -83,03 

CCM                                                -0,56 0,00 0,00 -0,56 
APDM Desarrollo y defensa de la 
mujer              5.008,55 5.516,32 10.524,87 0,00 

ALANEL                                             1.850,02 1.850,02 3.700,04 0,00 

CALDH                                              155,49 0,00 0,00 155,49 

KAQLA                                              6.528,21 24.241,53 27.053,39 3.716,35 

ACTORAS DE CAMBIO                                  11.433,73 75.656,63 87.119,48 -29,12 

AMISMAXAJ                                          0,00 13.280,00 13.335,44 -55,44 

LA CORRIENTE                                       18.385,50 18.385,50 33.822,39 2.948,61 

CIPRES                                             63.106,09 153.061,18 216.167,27 0,00 

LAS VENANCIAS                                      13.769,37 73.769,37 75.036,18 12.502,56 

BBV BUFETE BORIS VEGA                              0,09 0,00 0,00 0,09 

La Colectiva de Mujeres de Masaya                  -374,27 5.119,07 5.056,89 -312,09 

OIA                                                48.821,67 117.783,98 166.605,65 0,00 

LA RUTA                                            13.220,12 74.990,08 88.210,20 0,00 

CIASE                                              -1.263,05 1.743,13 2.582,96 -2.102,88 

CASA MUJER                                         -8.961,29 90.011,00 114.771,26 -33.721,55 

CECOIN                                             972,68 972,68 972,68 972,68 

IAMANEH                                            32.549,62 139.556,04 160.967,63 11.138,03 

AJA                                        0,00 9.402,10 9.402,10 0,00 

AJM                                                0,00 116.129,88 104.786,82 11.343,06 

ALTRES 16.315,80 1.000,00 874,03 16.441,77 

  
   

  

TOTAL DEUTORS 207.859,39 1.255.076,29 1.319.984,22 142.951,46 

          

 

 

 

La partida d'altres deutors DONANTS inclou les quantitats a cobrar dels finançadors 

privats amb venciment a curt i llarg termini i al no tindre tipus d’interès contractual s’han 

valorat pel seu valor nominal. 

 

El detall amb indicació del moviment durant l’exercici ha estat el següent: 

 

Concepte 31/12/2011 Augments Disminucions 31/12/2012 

  
   

  

FUNDACIÓ LA CAIXA                                  89.859,52 
 

89.870,00 -10,48 

FUNDACIÓ CAN                                       832,73 0,00 0,00 832,73 

FUNDACIÓ MUNDUBAT                                 131.942,79 0,00 53.624,44 78.318,35 

FUNDACIÓ INTERVIDA                        425.182,99 0,00 127.554,90 297.628,09 

FUNDACIÓ COOPERACCIÓ                               40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 

COL·LEGI D'ADVOCATS                                10.980,00 0,00 0,00 10.980,00 

  
   

  

TOTAL DEUTORS DONANTS 698.798,03 0,00 311.049,34 387.748,69 
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La partida personal corresponia a 31 de desembre de 2010 al préstec concedit al personal 

de l’empresa per la seva formació amb venciment no superior a l’any. Ha esta valorat pel 

seu valor nominal donat que no té cap tipus d’interès contractual. En l’exercici 2011 es va 

procedir a cancel·lar-li-ho amb càrrec a la compte de pèrdues i guanys, donat que el 

personal objecte del préstec ja no formava part de la plantilla de l’Associació pel que es va 

procedir a condonar el deute en el moment que es va cursar la baixa a L’Associació 

Sense moviments en tot l'exercici 2012.   

  

 

Altres crèdits amb ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES inclou les quantitats a cobrar en 

concepte de subvencions concedides  a l’Associació per part d’Entitats Públiques 

El detall amb indicació del moviment durant l’exercici ha estat el següent: 

 

Concepte 31/12/2011 Augments Disminucions 31/12/2012 

  

   

  

GENERALITAT CATALUNYA 1.256.868,30 885,00 49.647,00 1.208.106,30 

  

   
  

AJUNTAMENT DE BARCELONA 172.550,00 81.000,00 213.250,00 40.300,00 

AECID 1,00 380.000,00 0,00 380.001,00 

AJ.L'HOSPITALET                                    0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 

AJ VILANOVA I GELTRU                               14.880,93 871,11 8.592,00 7.160,04 

AJUNTAMENT DE BADALONA                             14.493,59 0,00 0,00 14.493,59 

AJ. SANTA COLOMA GRAMENET                          0,00 8.061,91 0,00 8.061,91 

AJ. SANT BOI                                       0,00 9.000,00 4.500,00 4.500,00 

AJUNTAMENT GRANOLLERS                              5.981,46 11.340,51 3.438,21 13.883,76 

AREA METROPOLITANA BARCELONA                       5.450,30 0,00 0,00 5.450,30 

AJ.D'ALELLA                                    0,00 2.703,84 2.703,84 0,00 

ALTRES AJUNTAMENTS 0,00 13.534,55 13.534,55 0,00 

HISENDA PÚBLICA  1.213,93 0,00 0,00 1.213,93 

  
   

  

TOTAL ALTRES CREDITS AMB 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES    

  

1.471.439,51 517.396,92 305.665,60 1.683.170,83 

          

 

 

 

INVERSIONS FINANCERES 

 

Aquesta partida inclou els saldos dels comptes amb les oficines exteriors i les fiances i 

dipòsits 

 

El detall amb indicació del moviment durant l’exercici ha estat el següent: 

 

Concepte Saldo Inicial Augments Disminucions Saldo final 

  
   

  

OFICINA EL SALVADOR 42.503,24 91.392,77 102.606,28 31.289,73 

OFICINA GUATEMALA 8.514,05 5.899,03 14.673,10 -260,02 

OFICINA NICARAGUA 7.080,02 3.197,74 10.277,76 0,00 

OFICINA COLOMBIA -4.040,35 6.629,73 6.835,09 -4.245,71 

OFICINA MALI 913,63 83.583,90 74.957,30 9.540,23 

FIANCES A C/T 57,90 152,45 0,00 210,35 
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TOTAL ALTRES ACTIUS 
FINANCERS    

  

55.028,49 190.855,62 209.349,53 36.534,58 

          

 

 

 

 

OFICINES EXTERIORS Inclou les quantitats transferides a les comptes  de les oficines 

exteriors que  l’Associació manté a l’estranger per tal de dur a terme el control i seguiment 

dels projectes mitjançant les seves treballadores expatriades i representants  en el país de 

destí 

Els augments corresponen a les transferències i  les disminucions al pagament de les 

despeses de les oficines 

 

 

FIANCES Inclou les fiances o dipòsits a curt termini.  

Els dipòsits i fiances es reconeixen per l'import desemborsat per fer front als compromisos 

contractuals.  

 

El saldo correspon a: 

a) Fiança del contracte de rènting amb l’empresa Siemens per l’ús d’una font d’aigua 

 

b) Fiança del  contracte de lloguer  que l'Associació Cooperacció a Bamako - República de 

Malí - te acordat amb Moussa Coulibaly. El import contractual de la fiança està quantificat 

amb CFFA - moneda local de la República de  Malí- i registrada a la comptabilitat de 

l'Associació Cooperacció per un import de 152,45 euros (100.000CFFA), aplicant el tipus 

de canvi oficial de 0,0015245 

El detall amb indicació del moviment durant l’exercici ha estat el següent:  

 

Concepte Saldo Inicial Augments Disminucions Saldo final 

  
   

  

  
   

  

FIANÇA SIEMENS                                     57,90 0,00 0,00 57,90 

Fiança  Bamako                                0,00 152,45 0,00 152,45 

  
   

  

TOTAL FIANCES 
CONSTITUÏDES A c/t    

  

57,90 152,45 0,00 210,35 

          

 

 

EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS 
 

Aquesta partida inclou la tresoreria dipositada a la caixa de l'Associació Cooperacció i els 

dipòsits bancaris a la vista - comptes corrents-  amb entitats de crèdit del país 

 

Concepte   31/12/2011 Augments Disminucions 31/12/2012 

  
    

  

CALAIX 
 

1.965,17 7.725,15 9.369,66 320,66 

BANCS, c/corrents 1.171.174,60 1.224.749,12 1.952.864,57 443.059,15 
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TOTAL ACTIUS LÍQUIDS 1.173.139,77 1.232.474,27 1.962.234,23 443.379,81 

            

 

VENCIMENTS 

 

La classificació de l’actiu per venciments és la següent: 

 
Classe   

Venciments 2012 

  1 any 2 anys 3 anys 5 anys >5 anys Totals 

         

ALTRES DEUTORS  15,09     15,09 

DEUTORS PER PRES.SERVEIS 15.102,46     15.102,46 

DEUTORS  142.951,46     142.951,46 

ALTRES DEUTORS DONANTS 362.396,00 25.352,69    387.748,69 

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 1.159.170,83 524.000,00    1.683.170,83 

ALTRES ACTIUS FINANCERS 36.534,58         36.534,58 

  

     

TOTAL CRÈDITS DERIVATS I ALTRES 1.716.170,42 549.352,69 0,00 0,00 0,00 2.265.523,11 

 

 

 

11.-ELS PASSIUS FINANCERS 

  

La distribució en funció del seu venciment superior o no a un any, és la següent: 

 

A) A LLARG TERMINI 

 

CLASSE   PASSIU FINANCER A LLARG TERMINI 

CATEGORIA   DERIVATS I ALTRES 

  
    

  

  31/12/2010 31/12/2011 Disminucions Augments 31/12/2012 

  
    

  

Dèutes amb entitats de crèdit 0,00 61.022,67 69.673,92 80.000,00 71.348,75 

Deutes transformables en 
subvencions 2.018.079,65 1.082.903,12 417.980,56 411.041,99 1.075.964,55 

Altres deutes   60.000,00 45.000,00 0,00 15.000,00 

TOTAL PASSIU FINANCER 2.018.079,65 1.203.925,79 532.654,48 491.041,99 1.162.313,30 

 

 

El DÈBIT AMB ENTITATS DE CRÈDIT correspon al préstec concedit per la Caixa de 

Pensions de Catalunya, el 1 de juny del 2011, per un capital de 80.000 euros i venciment 

final el 31 de maig de 2014 i com a interès nominal anual 6,919%, tassa efectiva anual post 

pagable del 7,143%.  

Període de carència , 12 pagaments de 461,27 euros. 

Amortització, 24 pagaments de 3.578,87 euros. 

Data del primer pagament 1 de juliol del 2011  

Total interessos, 11.428,12 euros 
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Total pagaments, 91.828,12 euros 

 

S’acorda a la Junta Directiva, el 16 de juny de 2012, fer una novació del crèdit descrit 

anteriorment, per tant de cancel·lar-li-ho  i formalitzar el nou en les condicions següents: 

Capital 80.000 euros i venciment final el 18 de juny de 2017 

Interès nominal anual 8,064%, tassa efectiva anual post pagable del 8,369% 

Període de carència, 12 pagaments de 537,6 euros 

Amortització , 48 pagaments de 1.955,44 euros 

Data del primer pagament 18 de juny de 2012 

Total interessos, 20.312,20 euros 

Total pagaments, 100.712,20 

 

La partida d’ALTRES DEUTES correspon a un préstec personal de 60.000€ concedit per 

la senyora Isabel Albareda, el passat 5 d’octubre de 2011 i a retornar en els quatre terminis 

següents: 

28 de febrer de 2013, la quantitat de 15.000€ 

31 de maig de 2013, la quantitat de 15.000€ 

30 de setembre de 20131, la quantitat de 15.000€ i 

28 de febrer de 2014, la quantitat restant de 15.000€ 

L’Associació pagarà en compensació a la Senyora Albareda, la quantitat corresponen al 

1% anual en concepte d’interessos 

 

La classificació per venciments a llarg termini és la següent: 

 

Concepte Venciments 

  2014 2015 2016 2017 TOTAL 

  
  

 

 
  

DEUTE AMB LA CAIXA PENSIONS 18.381,21 19.919,27 21.586,28 11.461,99 71.348,75 

ALTRES DEUTES, I. ALABEDRA 15.000,00 
 

 

 
15.000,00 

            

   

 

  

TOTAL DEUTES DE PRÈSTECS 

          

33.381,21 19.919,27 21.586,28 11.461,99 86.348,75 

 

 

Els DÉBITS TRANSFORMABLES EN SUBVENCIONS per operacions de l’activitat 

correspon a les quantitats concedides per les Administracions Públiques, entitats privades 

o particulars amb caràcter de subvenció reintegrable amb venciment superior a un any. Es 

tracte, doncs, de deutes transformables en subvencions 

L’Associació redueix total o parcialment aquestes deutes d’acord amb els termes de la  

subvenció concedida. 

El detall amb indicació del moviment durant l’exercici ha estat el següent: 

 

Concepte Saldo Inicial Disminucions Augments Saldo final 

  
   

  

AGENCIA ESTATAL AECID 219.010,89 193.658,20 0,00 25.352,69 

AGENCIA CATALANA ACCD 710.958,01 31.388,14 371.041,99 1.050.611,86 
AJUNTAMENT DE 
BARCELONA 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 

INTERVIDA 152.934,22 152.934,22 
 

0,00 
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TOTAL DEUTES 
TRANSFORMABLES EN 

SUBVENCIONS A L/T 

        

1.082.903,12 417.980,56 411.041,99 1.075.964,55 

 

 

Les disminucions corresponen als traspassos de les deutes de llarg  a curt termini 

La classificació per venciments a llarg termini és la següent: 

 

Concepte Venciments   

  2014 2015 TOTALS 

  
  

  

AGENCIA ESTATAL AECID 25.352,69 0 25.352,69 

AGENCIA CATALANA ACCD 495.165,18 555.446,68 1.050.611,86 

        

    
TOTAL DEUTES 

TRANSFORMABLES EN 
SUBVENCIONS A L/T 

      

520.517,87 555.446,68 1.075.964,55 

 

 

 

B) A CURT TERMINI 

 

CLASSE   PASSIU FINANCER A CURT TERMINI 

CATEGORIA   DERIVATS I ALTRES 

  
    

  

  31/12/2010 31/12/2011 
  

31/12/2012 

  
    

  

DEUTES AMB ENTITATS DE 
CRÈDIT 2.950,17 19.394,58 

  
8.918,95 

ALTRES DEUTES  0,00 0,00 
  

45.000,00 

DEUTES PER OPERACIONS 
D'ACTIVITAT 

2.151.648,65 2.468.822,04 
  

1.488.267,98 

          

CREDITORS PER ACTIVITATS 12.885,44 19.641,89 
  

16.699,56 

REMUNERACIONS PENDENTS 18.085,50 12.452,49 
  

8.549,86 

DEUTES AMB ADM. PÚBLIQUES 28.308,10 20.650,64 
  

13.653,92 

TOTAL PASIU FINANCER 2.213.877,86 2.540.961,64 
  

1.581.090,27 

  

 

 

Les deutes amb entitats de crèdit correspon: 

a) al venciment de sis quotes de l’any 2012 corresponents al préstec concedit per La 

caixa de Pensions. Veure detall nota 11 apartat a) 

b) integrament a les despeses de l’exercici pagades en targeta de crèdit de Catalunya 

Caixa amb venciment 1 de gener de 2013 (-267,70 euros) 
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Altres deutes  corresponen integrament als terminis del préstec personal de 60.000€ 

concedit per la senyora Isabel Albareda, el passat 5 d’octubre de 2011 i a retornar a l’any 

2012, tres terminis de 15.000 euros cada un. Veure detall nota 11 apartat b) 

 

Les deutes per operacions d’activitats correspon a les quantitats concedides per les 

Administracions Públiques, entitats privades o particulars amb caràcter de subvenció 

reintegrable amb venciment inferior a un any. Es tracte doncs de deutes transformables en 

subvencions a curt termini que s’abonen per les quantitats concedides a l’Associació i es 

redueixen  d’acord amb els termes de la seva concessió. 

El detall amb indicació del moviment durant l’exercici 2012 ha estat el següent:  

 

PROJECTE     Saldo  Augments Disminucions Saldo Final 

 
    31/12/2011     31/12/2012 

AGENCIA ESPAÑOLA AECID                          

   
  

DS y DR Mujeres Kayes Convocatoria. 11                     
  

-100.593,04 208.672,57 307.199,54 -199.120,01 

C.Virtual  Convocatoria. 11                                  0,00 40.587,74 60.000,00 -19.412,26 

LA COLECTIVA Convocatoria 12                              0,00 0,00 220.000,00 -220.000,00 

OIA Convocatoria 12                                       0,00 0,00 160.000,00 -160.000,00 

OIA  Convocatoria 10                                    -160.296,62 312.076,16 161.312,93 -9.533,39 

LA COLECTIVA Convocatoria  10                              -283.184,97 388.763,27 283.184,97 -177.606,67 

LAS VENANCIAS Convocatoria 10                             -175.485,31 268.350,09 178.180,23 -85.315,45 

EL SALVADOR - Conveni Mundubat                      -18.045,70 35.348,45 39.565,69 -22.262,94 

MESOAMERICA - Conveni Mundubat                      -34.229,92 64.003,74 67.141,48 -37.367,66 

LAS DIGNAS Convocatoria 09                                -31.926,00 63.898,23 31.926,00 46,23 

LA CORRIENTE Convocatoria 09                              1.037,84 1.037,84 1.037,84 1.037,84 

IAMANEH Convocatoria 09                                   -17.437,45 36.642,44 19.272,42 -67,43 

MINISTERIO IGUALDAD 

   
  

LA COLECTIVA Convocatoria 10                              -5.008,55 10.111,54 5.102,99 0,00 

GENERALITAT CALALUNYA                           

   
  

PAU MOVIMENT Convocatoria 08                              -2.601,40 5.202,80 2.601,40 0,00 

Casa de la Mujeres Convocatoria 10                         -236.332,27 506.526,55 270.194,28 0,00 

IAMANEH Convocatoria  10                                       -266.274,36 532.460,37 266.274,36 -88,35 

Comunitat Virtual Convocatoria 10                                 -60.827,32 121.654,94 60.827,32 0,30 

Actoras de Cambio Convocatoria. 11                         -120.000,00 120.000,00 120.000,00 -120.000,00 

Xarxa dones Catalunya i  Magreb Conv.11            -40.000,00 40.000,00 40.000,00 -40.000,00 

Dones ICD Convocatoria 12                                       0,00 885,00 885,00 0,00 

LA RUTA Convocatoria 08                                       -96.801,53 189.011,41 96.801,53 -4.591,65 

LA CORRIENTE Convocatoria  09                               -15.957,86 16.575,11 15.957,86 -15.340,61 

DIPUTACIÓ BARCELONA                                    

   
  

DSyD Reproductius Convocatoria 10                                      
  

-100,50 0,00 0,00 -100,50 

AJUNTAMENT DE BARCELONA                        

   

  

ACTORAS CAMBIO Convocatoria 10                         
  

-117.180,01 235.145,30 121.395,84 -3.430,55 

ANDRYSAS Convocatoria  11                          
  

-66.000,00 111.211,36 76.339,99 -31.128,63 

Genere i desenvolupament  Convocatoria 11                      
  

0,00 33.354,61 80.000,00 -46.645,39 

Participació Convocatoria 12                             
  

0,00 0,00 1.000,00 -1.000,00 

ALTRES AJUNTAMENTS 

    

  

KAQLA AJ.ROQUETES 10                               
  

-3,05 3,19 0,14 0,00 

KAQLA AJ. LA ROCA 10                               
  

-6,41 55,28 48,87 0,00 

KAQLA AJ BADALONA 10                               
  

-7.129,17 20.281,97 21.072,18 -7.919,38 

CCM AJ GRANOLLERS 10                                
  

0,56 0,56 0,56 0,56 

KAQLA AJ STA. COLOMA 10                            
  

6,46 0,00 0,00 6,46 

CIASE AJ. CERDANYOLA 10                            
  

-2.582,95 2.582,96 0,00 0,01 
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X.MESOAMERICANA AJ VILANOVA 11                 
  

-15.011,78 15.011,78 15.882,89 -15.882,89 

Promoción Acciones Colectivas                      
  

0,02 0,00 0,00 0,02 

AMB AJA convocatoria 11                                              
  

-9.489,50 18.979,05 9.489,55 0,00 

La Colectiva Masaya Aj. Sta Coloma 2011            
  

-1.216,64 2.469,60 1.216,64 36,32 

Mujeres de Masaya Aj Granollers 11                 
  

-2.123,07 4.246,14 2.123,07 0,00 

KAQLA Aj Reus 11                                   
  

-25,06 50,12 25,06 0,00 

Conveni Estades Aj.Alella 2012                          
  

0,00 2.703,84 2.703,84 0,00 

Amismaxaj Aj.Hospitalet 12                         
  

0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 

Amismaxaj Aj.Sant Boi 12                           
  

0,00 9.062,45 9.062,45 0,00 

Las Dignas Aj Granollers 12                        
  

0,00 0,00 11.340,51 -11.340,51 

La Colectiva Aj.Santa Coloma 12                    
  

0,00 0,00 6.853,20 -6.853,20 

Huayna Aj Santa Coloma                              
  

0,00 0,00 1.208,71 -1.208,71 

CCM AJ STA.COLOMA 09                               
  

-13,16 0,00 0,00 -13,16 

CALDH AJ.HOSPITALET 09                             
  

-1,21 0,00 0,00 -1,21 

LAS DIGNAS AJ. VILANOVA 09                         
  

-26,29 26,29 26,29 -26,29 

CALDH AJ. GRANOLLERS 09                            
  

-5,99 0,00 0,00 -5,99 

Zones Franques AJ. CERDANYOLA 09                    
  

-0,09 0,00 0,00 -0,09 

ALANEL.AJ.S.SADURNI 10                                  
  

-1.850,03 3.700,05 1.850,03 -0,01 

FONS PRIVATS                        

    

  

COL·LEGI D'ADVOCATS                               
  

-15.432,00 27.744,41 19.773,25 -7.460,84 

Iamaneh Intervida 11                               
  

-272.248,77 418.093,43 425.182,99 -279.338,33 

CIPRES LA CAIXA 08                                 
  

-181.677,86 365.004,44 183.192,71 133,87 

IAMANEH CAN                                        
  

-577,78 0,00 0,00 -577,78 

ALTRES PROJECTES SUD 

 
-112.163,30 508.039,84 359.781,70 36.094,84 

  
     

  

  

     

  

              

TOTAL DEUTES    

-
2.468.822,04 4.749.574,92 3.767.036,31 

-
1.486.283,43 

 

 

 

 

Els creditors per activitats correspon a les deutes amb subministradors de serveis 

necessaris pel desenvolupament de les activitats de l’Associació. 

  

Les remuneracions pendents de pagament son deutes amb el personal de l’Associació que 

corresponen a : 

a) Provisió de pagues extres meritades al tancament de l’exercici, la quantitat de 

5.195,70euros. 

b)  i la quantitat restant, 3.354,16 euros a sous meritats i altres quantitats  pendents de 

pagament. 

 

Les deutes amb les Administracions Públiques es registren  les quantitats en concepte de 

tributs  a favor de les Administracions Públiques. El saldo correspon a les quantitats 

pendents de pagament al tancament de l’exercici, tant si l’Associació és contribuent o 

retenidora. 

 

El detall amb indicació del moviment durant l’exercici ha estat el següent:  

 

Concepte Saldo Inicial Augments Disminucions Saldo final 

H.P. Creditora per IVA 114,41 114,41 81,90 81,90 
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H.P. Creditora Retencions al personal                    11.338,11 40.075,03 37.414,88 8.677,96 

H.P.Creditora Retencions als profesionals                       975,20 3.855,92 5.480,08 2.599,36 

Seguretat Social Creditora 8.222,92 81.389,43 75.461,21 2.294,70 

     TOTAL DEUTES AMB ADMINISTRACIONS 20.650,64 125.434,79 118.438,07 13.653,92 

 

 

 

La  classificació del passiu financers a llarg i curt termini per venciments és la següent: 

 

 

CONCEPTE VENCIMENTS 

CLASSE PASSIU FINANCER A LLARG I CURT TERMINI 

  2013 2014 2015 2016 2017 TOTALS 

  
     

  

DEUTES TRANSF. EN SUBVENCIONS 1.488.267,98 520.517,87 555.446,68     2.564.232,53 

DEUTES AMB ENTITATS DE CRÈDIT 8.918,95 18.381,21 19.919,27 21.586,28 11.461,99 80.267,70 

ALTRES DEUTES  45.000,00 15.000,00       60.000,00 

CREDITORS PER ACTIVITATS 16.699,56         16.699,56 

REMUNERACIONS PENDENTS 8.549,86         8.549,86 

DEUTES AMB ADM. PÚBLIQUES 13.653,92         13.653,92 

PERIODIFICACIONS (I.Anticipats) 44.976,73         44.976,73 

  
     

  

TOTALS 

            

1.626.067,00 553.899,08 575.365,95 21.586,28 11.461,99 2.788.380,30 

 

 

 

12.-FONS PROPIS 

 

La composició dels fons propis ve detallat en el document d’Estat de Canvis de Patrimoni 

Net d’aquests comptes anuals. 

En data, 22 de novembre de 2011, l’Òrgan de govern de la Fundació Cooperacció va 

aprovar una aportació de 40.000 euros a l’Associació Cooperacció  per tal de que 

l’Associació pogués compensar les possibles futures  pèrdues i augmentar els fons propis. 

El document d’aprovació indica les dates de pagament d’aquestes aportacions. Aportacions 

que s’han fet efectives mitjançant transferència bancària, el 18 de juny de 2012, la 

quantitat de 20.000 euros i el 22 de juny del 2012, la quantitat de 20.000 euros 

 

 

13.- SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 
 

Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen inicialment, amb 

caràcter general, com a ingressos directament imputats al patrimoni net i es reconeixent en 

el compte de resultats com a ingressos sobre una base sistemàtica i racional de forma 

correlacionada amb les despeses derivades de la subvenció, donació o llegat,  atenent a la 

seva naturalesa 

No obstant això, les subvencions, donacions i llegats no reintegrables rebuts directament 

per incrementar el fons dotacional o el fons social, o per compensar dèficits d’exercicis 
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anteriors, no constitueixen ingressos, i s’han de registrat directament en els fons propis, 

independentment del tipus de subvenció, donació o llegat de què es tracti. 

Pel que fa a les subvencions, donacions i llegats que tenen caràcter reintegrable es 

registren com a passius de l’Entitat fins que adquireixen la condició de no reintegrables. 

Les subvencions es valoren pel valor raonable de l’import concedit Les de caràcter 

plurianual o de venciment superior a 12 mesos es consideren a llarg termini i figuren en el 

passiu no corrent fins que el seu venciment passa a ser inferior a 12 mesos que es 

consideren a curt termini i es traspassen al passiu corrent.  

El detall de les subvencions rebudes així com l’atorgant i el percentatge, durant l’exercici 

2012 és el següent: 

 

 

Concepte Tipus de projecte Pais Concedides Percentatge 

GENERALITAT CATALUNYA     885,00 0,18% 

ICD Relacions entre dones Nord 885,00   

  
   

  

AJUNTAMENT DE BARCELONA 
  

81.000,00 16,19% 

  Gènere i Desenvolupament Nord 80.000,00   

  Participació Nord 1.000,00   

  
   

  

AECID 
  

380.000,00 75,96% 

  Cooperació Internacional Colómbia 160.000,00   

  Cooperació Internacional El Salvador 220.000,00   

  
   

  

AJ. SANTA COLOMA GRAMENET 
  

8.061,91 1,61% 

  Cooperació Internacional El Salvador 6.853,20   

  Cooperació Internacional Nicaragua 1.208,71   

  
   

  

AJ. HOSPITALET Cooperació Internacional Guatemala 10.000,00 2,00% 

  
   

  

AJUNTAMENT GRANOLLERS Cooperació Internacional El Salvador 11.340,61 2,27% 

  
   

  

AJUNTAMENT DE S. BOI Cooperació Internacional Guatemala 9.000,00 1,80% 

  
   

  

          

TOTAL SUBVENCIONS 

    
 

  

    500.287,52 100% 

 

 

Totes les subvencions rebudes per l’Associació, a excepció de les donacions i les 

prestacions de serveis, tenen caràcter reintegrable. Els ingressos econòmics rebuts 

s’apliquen a l’execució dels projectes comptabilitzant els ingressos i les despeses 

associades a les activitats aplicant el principi de meritació. 

Aquest corrent real de béns i serveis es determina de dues formes. 

 

a) Per les subvencions especifiques s’imputa a ingressos les quantitats rebudes per 

aquest concepte en la proporció a la despesa directa efectivament incorreguda i 

coberta per la mateixa subvenció. 

 

b) Per la part de subvencions rebudes per cobrir despeses generals, s’imputen a 

resultats de forma lineal en funció del total concedit per aquest concepte, 
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normalment un percentatge anual de la quantitat a executar en cada període en 

funció dels terminis d’execució 

 

 

14.- SITUACIÓ FISCAL 

 

L’Entitat té pendents d’inspecció tots els impostos als quals està sotmesa per la legislació 

vigent fins que no hagi transcorregut el termini de prescripció de quatre anys. 

En opinió de la Direcció de l’Entitat no existeixen contingències que puguin derivar-se de 

la revisió dels exercicis no prescrits, si bé els criteris utilitzats en la formulació de les 

liquidacions d’impostos poden en algun moment no ser coincidents amb els de la Inspecció 

de Tributs, s’estimen que els possibles recàrrecs que podrien produir-se no serien 

significatius. 

L’Associació està al corrent de pagament de les seves obligacions fiscals 

 

A.- IMPOST SOBRE BENEFICIS 

 

L’Associació gaudeix dels beneficis i incentius  fiscals previstos a la Llei 49/2002, de 23 

de desembre, de Règim Fiscal Especial per a Entitats sense afany de lucre. 

Segons aquesta Llei, l’Associació gaudeix de l’exempció de l’impost sobre Beneficis pels 

resultats obtinguts en l’exercici de les activitats que constitueixen el seu objecte social  o 

finalitats, així com pels augments patrimonials derivats tant d’adquisicions com de 

transaccions a títol lucratiu, sempre i quan, tan una com altre s’obtingui o es realitzi en 

compliment del seu objecte social. Per la resta d’activitats tributaria al tipus impositiu del 

10 per cent.  

 

CONCEPTE 2011 2012 

   

Resultat de l’exercici -33.420,09 -10.303,45 

    

* Diferències permanents   

Ajust règim fiscal entitats sense fins lucratius (Llei 49/2002) 33.316,30 794,92 

   

* Diferències temporals   0,00 

    

Bases Imposables negatives  0,00 

    

BASE IMPONIBLE -103,79 -9.508,53 

   

Tipus impositiu  (10%)  0,00 

    

CUOTA ÍNTEGRA 0,00 0,00 

    

       - Deduccions  0,00 

    

CUOTA LÍQUIDA 0.00 0,00 

    

* Pagaments a compte i retencions -19,27   

- Pagaments fraccionats  0,00 

- Retencions   

   

QUOTA A INGRESAR (RETORNAR) -19,27 0,00 
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B.- IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT 

 

Les activitats que desenvolupa L’Associació estan exemptes de l’impost sobre el valor 

afegit és així que l’IVA suportat no deduïble forma part del preu d’adquisició del actius i 

dels serveis que siguin objecte de les operacions gravades per aquest impost. Durant 

l’exercici s’han presentat les corresponents liquidacions d’aquest impost amb valor cero, 

sense activitat a excepció de la corresponent al quart trimestre de l’any que s’ha presentat 

el 20 de gener del 2013, per un import repercutit i a ingressar de 81,90 euros amb una base 

imposables de 410 euros, registrada dins la partida d’ingressos extraordinaris.  

 

 

 

15.- INGRESSOS I DESPESES 

 

Els ingressos meritats durant l’exercici s’han registrat i classificat atenent a la seva  

naturalesa, imputats al projecte que correspon en funció dels terminis d’execució per 

realitzar les activitats acordades. 

Tant els ingressos com les despeses es registren en funció del corrent real de béns i serveis 

amb independència del moment en què es produeix el corrent monetari o financer que es 

derivi. 

L’Associació gestiona diversos convenis, projectes i tasques de desenvolupament 

finançades o no, tant per Institucions públiques com privades. Aquest projectes poden estar 

subjectes a un termini d’execució tant anual com plurianual  

Les despeses directament associades a les activitats dels projectes, es reconeixen com 

ingressos en el compte de resultats en el mateix moment que es meriten. 

Les despeses generals indirectament associades a les activitats dels projectes, es 

reconeixen com ingressos en el compte de resultats de forma proporcional i en base a les 

quantitats determinades en els terminis d’execució acordats. 

L’import del volum anual d’ingressos ordinaris de l’exercici ha estat de 1.559.425,40 € 

 

Els Ingressos de l’Associació, en funció de la seva naturalesa han estat els  següents: 

 

Concepte       Import 

  
   

  

Prestacions de Serveis 
   

21.167,14 

Quotes socis 
   

12.345,78 

Subvencions Oficials a les activitats 
  

88.256,37 

Donacions 
   

24.814,04 

Subvencions incorporades al resultat de l'exercici 
 

1.398.394,20 

Captació recursos 
   

2.211,22 

Altres ingressos 
   

11.364,89 

Ingressos financers comptes corrents     871,76 

     TOTAL INGRESSOS       1.559.425,40 
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Els Ingressos de l’Associació Cooperacció en funció de l’origen han estat els següents: 

 

Concepte       Import Percentatges 

  
    

  

FONS PRIVATS 
  

406.892,88 26,09% 

Prestacions de Serveis 
 

21.167,14 
 

  
Quotes 
socis 

  
12.345,78 

 
  

Donacions 
  

24.814,04 
 

  

Captació recursos 
 

2.211,22 
 

  

Altres ingressos 
 

11.364,89 
 

  

Subvencions Cooperacció Internacional 334.989,81 
 

  

FONS PÚBLICS 
  

1.152.532,52 73,91% 
Subvencions a les 
activitats 

 
88.256,37 

 
  

Subvencions Cooperacció Internacional 1.064.276,15 
 

  

  
    

  

  
    

  

TOTAL INGRESSOS     1.559.425,40 100,00% 

 

 

 

Prestacions de serveis, inclou els ingressos derivats de la prestació de serveis que són 

objecte de l’activitat de l’Entitat. Correspon integrament a la part meritada de les 

matricules  de la Iª edició del Màster en Gènere i Desenvolupament en col·laboració amb 

la Universitat de Vic 

 

Quotes de socis, inclou els ingressos rebuts amb caràcter periòdic i quantia determinada, 

de persones sòcies vinculades a l’Entitat 

 

Subvencions oficials a les activitats, inclou els ingressos rebuts de les administracions 

públiques per tal de contribuir a la realització de les finalitats  de les activitats de l’Entitat 

 

Altres subvencions ,  inclou els ingressos rebuts  d’Entitats públiques o privades derivats  a 

ajuts i assignacions de les activitats concedides per l’Associació a altres organitzacions 

 

 

Donacions, inclou els ingressos rebuts d’entitats no oficials o particulars amb la finalitat, 

en general, d’assegurar una rendibilitat mínima o de compensar dèficits de funcionament 

de l’exercici. 

 

Les despeses de l’Associació en funció de la seva naturalesa han estat les següents: 

 

 

Concepte   Import Parcial Total 

     Despeses Sòcies Locals       978.087,79 

Despeses de personal 
   

338.978,76 

Sous i salaris 
  

249.660,64   

Indemnitzacions 
  

29.072,87   

Seguretat Social 
  

60.245,25   
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Formació personal 
  

0,00   

Lloguers 
   

14.246,57 

Lloguer instal·lacions 
  

12.648,99   

Lloguer mobiliari 
  

1.597,58   

Reparacions i manteniment 
  

7.488,55 

Serveis professionals independents 
  

52.563,25 

Assegurances 
   

4.074,94 

Serveis bancaris 
   

4.661,76 

Quotes Entitats 
   

3.525,25 

Subministres 
   

7.025,30 

Altres serveis 
   

12.269,98 

Material oficina, missatgers… 
 

1.416,87   

Viatges, dietes i allotjaments 
 

10.374,27   

Institucionals 
  

478,84   

Activitats Municipals 
  

0,00   

Oficines Exteriors 
   

83.288,44 

Oficina El Salvador 
  

17.870,59   

Oficina Nicaragua 
  

19.026,58   

Oficina Guatemala 
  

7.304,76   

Oficina Colòmbia 
  

193,61   

Oficina Malí 
  

38.892,90   

Tributs 
   

215,00 

Diferències de canvi 
   

-12,96 

Interessos préstecs 
   

6.926,96 

Amortització anual 
   

31.391,17 

Despeses excepcionals 
   

1.416,00 

Pèrdues immobilitzat material     23.582,09 

     TOTAL DESPESES       1.569.728,85 

 

 

 

 

16.-PROVISIONS I CONTINGENCIES 

 

Durant l’exercici 2012 no s’han presentat fets que hagin de ser quantificats i 

comptabilitzats com a provisions i contingències 

 

17.- APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A 

FINALITATS ESTATUTÀRIES 

 

L’Associació no desenvolupa cap altre activitat diferent de la pròpia de les seves finalitats; 
tots els ingressos i despeses de la mateixa es realitzen com a conseqüència de la 
consecució d’aquestes finalitats, segons es descriu en els estatuts i, per tant, l’Associació 
compleix en els exercicis 2011 i 2012 amb l’article 3.2 de la Llei 49/2002 de 23 de 
desembre 
 

 

18.- FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 
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No hi ha fets posteriors que posin de manifest circumstancies que ja existien en la data de 

tancament de l’exercici que no hagin suposat, d’acord amb la seva naturalesa, la inclusió 

d’ajustaments en les xifres contingudes en aquests comptes anuals 

No obstant això, si hi ha fets posteriors al tancament de l’exercici que posa de manifest 

condicions que no hi havia al tancament i que no han suposat un ajustament en els comptes 

anuals. Considerant que la importància dels fets podria distorsionar la capacitat 

d’avaluació dels usuaris dels comptes anuals, s’inclou en aquesta memòria la informació 

respecte de la naturalesa del fet posterior així com una estimació del seu possible efecte. 

Posteriorment al tancament dels comptes de l’any precedent, Cooperacció va coneixer la 

intenció de la Agencia Catalana de Cooperacció pel Desenvolupament de Catalunya,  de 

no fer efectiu, en l’exercici 2012, les quantitats corresponents als venciments de la segona 

anualitat dels programes aprovats en convocatòria 2010, així com els projectes anuals  

aprovats en convocatòria 2011, que s’havien d’executar en el període abril 2012 a març 

2013 

 

Els programes i projectes als que afectava  aquesta mesura eren els següents: 

 

1.- Programa de Cooperació Internacional a Mali (2011-2014)   

“Dones de Mali: drets sexuals i reproductius de les dones”  

Quantitat corresponen a l’any 2 del programa, 279.000 euros 

Quantitat corresponen a l’any 3 del programa, 278.000 euros 

 

2.- Programa de Cooperació Internacional a Colòmbia (2011-2014) 

“Suport a l’exigibilitat del dret a una vida lliure de violències per a dones víctimes a 

quatre departaments de Colòmbia”  

Quantitat corresponent a l’any 2 del programa, 230.000 euros 

Quantitat corresponent a l’any 3 del programa, 230.000 euros 

 

3.- Programa d’Educació pel desenvolupament (2011-2014) 

Plataforma Virtual de Gestió de coneixements en Gènere i desenvolupament” 

Quantitat corresponent a l’any 2 del programa, 50.000 euros 

Quantitat corresponent a l’any 3 del programa, 45.000 euros 

 

4.- Projecte de Cooperació Internacional a Guatemala (2012) 
“Dignificació de les dones supervivents de violació sexual durant la guerra a Guatemala” 

Quantitat corresponent al projecte anual, 120.000 euros 

 

5.- Projecte de Cooperació pel desenvolupament (2012) 

“Contribuir al treball en xarxa entre dones de Catalunya i del Magreb (Tunicia, Marroc i 

Algèria) per la definició dèstratègies d'enfortiment de democr`ccies al Mediterrani” 

Quantitat corresponent al projecte anual, 40.000 euros 

 

Veure quadres de classificació de l’actiu per venciments NOTA 10 

 

En l’exercici 2012, l’Agencia Catalana de Cooperació pel Desenvolupament ha ingressat, 

30 de novembre de 2012, al compte corrent de l’Associació Cooperacció, la quantitat 

corresponent a:   

Projecte de Cooperació pel desenvolupament (2012) 

“Contribuir al treball en xarxa entre dones de Catalunya i del Magreb (Tunicia, Marroc i 

Algèria) per la definició dèstratègies d'enfortiment de democr`ccies al Mediterrani” 
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Quantitat corresponent al projecte anual, 40.000 euros 

 

Posteriorment, i ja en l’exercici 2013, l’Agencia Catalana de Cooperació pel 

Desenvolupament ha ingressat, 30 d’abril de 2013, al compte corrent de l’Associació 

Cooperacció, la quantitat corresponent a:   

Projecte de Cooperació Internacional a Guatemala (2012) 
“Dignificació de les dones supervivents de violació sexual durant la guerra a Guatemala” 

Quantitat corresponent al projecte anual, 120.000 euros 

 

No obstant això, l’Associació Cooperacció presenta, el 31 de gener de 2013, tres 

reclamacions, una per cada programa, per exigir el compliment de l’obligació económica i 

de pagament contreta per l’Administració en mèrits de la Resolució d’atorgament de les 

subvencions i els convenis de col·laboració subscrits amb l’Associació Cooperacció en 

virtut del que estableix l’article 29.1 de la Llei de la Jurisdicció 

En el momento del tancament d’aquest comptes no s’ha rebut cap resposta per part de 

l’Administració 

 

 

 

19.- OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 

 

L’Associació no ha realitzat durant l’exercici operacions amb parts vinculades. 

L’Òrgan de govern no ha estat remunerat per cap tipus de sou, dietes o per qualsevol altre 

tipus de despesa aliena a les seves funcions 

L’Alta direcció ha percebut unes retribucions brutes de 45.907,12 euros anuals durant 

l’exercici 201 i de 45.907,12 euros el 2012  

 

20.- ALTRA INFORMACIÓ 

 

Els càrrecs actuals de la Junta Directiva de l’Associació (Presidència, Secretaria i 

Tresorera) formen part dels càrrecs del Patronat de la “Fundació Privada Catalana de 

Cooperació Internacional”, constituïda el 18 d’octubre de 1994 i inscrita amb el nº 894 del 

registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya 

 

20.1.- DISTRIBUCIÓ DEL PERSONAL 

 

El detall de la partida de despeses del personal és el següent: 

 

 SOUS I SALARIS......................................................249.660,64 

 INDEMNITZACIONS..................................................29.072,87 

 SEGURETAT SOCIAL................................................60.245,25 

 TOTAL.......................................................................338.978,76 

 

El nombre mitjà de treballadores de Cooperacció a l’exercici 2011 va ser de 13,25 

persones i a l’exercici 2012 ha estat de 8,22 persones 
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Per la determinació del nombre mitjà de treballadores s’han considerat totes aquelles 

persones que  han tingut alguna relació laboral amb l’entitat durant l’exercici i se n’ha fet 

una mitjana segons el temps durant el qual hagin prestat els seus serveis. 

La distribució de les treballadores de Cooperacció a 31 de desembre de 2012, desglossat 

per categories professionals i sexes, és la següent: 

 

 

 

Categories Dones Homes Total 

Directora 1   1 

Administradora 1   1 

Coordinadora 1   1 

Tècnic/a cooperant a terreny 1  1 

Tècnic/a projectes 2  2 

Suport administratiu 2   2 

Totals 6  6 

Percentatges 100% 0,00% 100% 

 

 

20.2.- RETRIBUCIÓ DELS AUDITORS 

Els honoraris relatius als serveis d’auditoria de l’exercici 2011 van ser de 6.136 euros 

Els honoraris relatius als serveis d’auditoria de l'exercici 2012 de Cooperacció son de 

5.445,00 euros i 3.825,30 Euros per altres serveis 

 

 

21.- INFORMACIÓ SEGMENTADA 

La totalitat dels ingressos i despeses que ha generat l’Associació corresponen a les seves 

activitats  ordinàries, segons l’objecte social al que fa referència els Estatuts. 

Les àrees geogràfiques d’actuació durant l’exercici 2012 han estat els països del sud i el 

nord. Concretament a Colòmbia, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Mali i Espanya.  

 

22.- INFORMACIÓ SOBRE ELS APLAÇAMENTS DE PAGAMENTS EFECTUATS A 

PROVEÏDORS D.A. 3ª “DEURE D’INFORMACIÓ” DE LA LLEY 15/2010, DE 5 DE 

JULIOL 

 

Pagaments pendents a data de tancament del balanç dins del termini màxim legal 

12.993,76 euros 

Pagaments pendents a data de tancament del balanç fora del termini màxim legal 1.205,80 

euros 

No hi ha cobraments pendents a data de tancament del balanç fora del termini màxim legal  

 

Barcelona a 21 de juny de 2013 
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