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Carta presentació 

Benvolgut amic/ga, 

Tens a les teves mans la memòria d’ACT Fundació del 2014 en la que t’informem dels projectes 

que COPE Trust, la nostra contrapart a l’Índia, ha realitzat durant aquest darrer any i d’un 

recull de les activitats que des de la Fundació hem dut a terme durant aquest temps per tal de 

donar a conèixer els projectes a casa nostra i aconseguir finançament pels mateixos. 

Juntament a la memòria d’activitats hi trobaràs un resum de la memòria econòmica on podràs 

veure on destinem els nostres recursos i les fonts de finançament que tenim en aquests 

moments. 

Aquest ha estat un any en el que s’han començat a implementar les ajudes a tots els nens i 

nenes provinents de Nesa Karangal i Oli Illam que han retornat a casa seva complint d’aquesta 

manera el darrer any a les cases d’acollida. Aquestes ajudes recauen directament en la família i 

són controlades per la nostra contrapart per tal de assegurar que els diners que es gasta la 

família es destinaràn a l’educació dels fills i a la resta de necessitats bàsiques. Aquest projecte 

ha tingut molt bona acollida per part de les famílies a pesar del canvis de gestió que ha suposat 

per la nostra contrapart i estem segurs que anirà consolidant-se positivament en el futur. 

A casa nostra hem continuat la recerca de finançament a través dels esdeveniments 

organitzats durant l’any. Aquests ens permeten mantenir el nostre nivell de recursos a pesar 

de les baixes que desgraciadament es produeixen. També l’equip de voluntàries ha suposat un 

factor decisiu per l’èxit dels mateixos. 

Finalment voldria agrair molt sincerament tots els qui d’una manera o altra col·laboreu amb 

ACT Fundació. Gràcies al vostre esforç podem continuar la nostra feina en favor dels nens i 

nenes d’aquesta petita regió de l’Índia del Sud. Moltes gràcies en nom de tots els nostres 

beneficiàris. 

Rep una salutació ben cordial, 

 

Eduard Rosés 

President ACT Fundació 
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 Qui som? 

La Fundació Privada Amics de Cope Trust, ACT Fundació, és una ONGD que treballa per millorar 

les condicions de vida y l’educació dels infants orfes, semiorfes, y de famílies desestructurades 

de les classes més desafavorides social y econòmicament de la societat Índia. Les seves accions 

de difusió i  captació de recursos econòmics, humans i materials permeten a la nostra 

contrapart local treballar amb objectius compartits sobre la població local. 

ACT Fundació neix de la necessitat d’establir una relació més directa i professional amb la seva 

contrapart local a la vegada que representa una figura legal més representativa de la seva 

acció de cooperació. La Fundació també ens permet oferir als nostres col·laboradors, 

avantatges fiscals i la confiança que genera aquesta figura legal. 

ACT Fundació treballa colze a colze amb l’organització local Índia COPE TRUST (Children 

Oriented Progressive Education Trust), que és la contrapart a la zona de treball i que duu a 

terme els projectes cofinançats i consensuats per ACT Fundació i la resta d’organitzacions 

europees que també donen suport a COPE Trust (COPE Trust Àustria, COPE Trust Foundation 

Holanda). 

Missió 

Promoure l’educació i la convivència sense distinció de sexe, casta, credo o condició social dels 

infants de les zones rurals més pobres de l’Índia. 

Treballar intensament per trencar les barreres entre les diferents castes de la població hindú y 

entre les altres religions a través de l’educació i la promoció de grups especialment de dones 

amb projectes i objectius comuns. 

Visió 

Construir una societat igualitària sense distinció de credo, casta, sexe o condició social, on 

l’ésser humà sigui el protagonista d’aquesta transformació. 

Valors 

· Compromís amb les persones 

· Col·laborar amb contraparts locals. 

· Planificació compartida dels projectes. 

· Promoure la igualtat de gènere. 

· Fer copartíceps dels nostres projectes als beneficiaris 

· Promoure l’emancipació de la dona. 
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Equip 

COPE Trust 

Fr. Jesu Sathianathen: Director i Cap de Projectes. 

Miss. M.P.A Rani: Secretaria i Responsable programa educatiu. 

Kulanday Sami: Tresorer i responsable de Manteniment dels centres d’acollida. 

A més a més cada un dels projectes compta amb un o més responsables de zona que vetllen 

pel seu bon funcionament i mitjançant reunions periòdiques informen de la situació, es 

plantegen dubtes y es busquen solucions als problemes que poden anar sorgint. S’intenta 

sempre en la mesura del possible que aquestes persones formin part de la població local 

perquè entenem que la seva implicació es fonamental pel seu bon funcionament. Recordem 

que els projectes mai vénen de fora sinó que són demandes de la població local. És per tan 

lògic que sigui la mateixa població local la que en tingui cura.  

II.Nesakarangal 

1.Mrs.Sophia- Cuinera 

2.Mrs.Thamarai- Ajudant de cuinera 

3.Mr.Muthu- Conserje i manteniment 

4.Miss.Sheeba – Professora assistent 

III.Oli Illam 

1.Mrs.Kunchammal- Cuinera 

2.Mrs.Jeya mary- Ajudant de cuinera 

3.Mr.Clement- Conserje i manteniment 

4.Mr.Sagayaraj- Professor assistent 

IV.Arivaham-Mathur 

1.Mrs.Valarmathi- Professora 

2.Mr. Suresh- Professor 

3.Miss.Jothi- Professora 

4.Mr.Palaniandi – Conserje 

V. Suraalipatti-Arivaham 

1.Mrs.Sathia- Professora 

2.Mr.Veera Malai- Professor 
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VI. Oli-Arivaham 

Mrs.Dravidamani- Professora 

VII.St.Fatima Middle School 

1.Mrs.Mary Prsanna- director 

2.Mrs.Thamilarasi.P.- adjunt a director 

3.Mrs.Thamilarasi.M- professora 

4.Mrs.Sheeba- Professora 

5.Miss.Revathi- Professora 

6.Mr.Antony- Professor 

7.Mr.Gerald- Professor 

8.Mrs.Gowri- Professora 

9.Mr.Vadivel- Professor jocs i esports 
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ACT Fundació 

La Fundació s’estructura a l’entorn d’un patronat que vetlla per l’assoliment dels objectius que 

es descriuen en els seus estatuts i treballa amb un seguit de voluntàries més properes que 

organitzen i gestionen les activitats encaminades a divulgar els projectes i captar fons per als 

mateixos. Puntualment, en l’organització d’esdeveniments que requereixen més recursos 

humans es mobilitzen un major nombre de voluntaris. 

El patronat de la Fundació està format per les següents persones: Clara Renart Manent, 

Cristina García Marsá, Sonia Pallerés Ferrer, Anna Fàbregas Martori, Laura Estragués Vilardaga, 

Pilar Barceló Cañellas, Paul Lazzeri, Eduard, Sergi i Carles Rosés Sala. 

Els projectes que COPE Trust du a terme a la seva zona d’influència responen a les necessitats 

de la població local i són consensuats entre COPE Trust, COPE Trust Àustria i ACT Fundació. 

L’execució dels mateixos corre a càrrec de COPE Trust, involucrant només a població local. Així 

els mateixos habitants de la zona esdevenen motor de canvi de la seva comunitat. 
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Els projectes 

Nesa Karangal i Oli Illam 

Aquest ha estat un any de canvi per al projecte de cases d’acollida Nesa Karangal i Oli Illam. Els 

nens i nenes han passat el seu darrer curs a les instal·lacions de COPE Trust i han passat a 

formar part del programa d’esponsorització a casa. D’aquesta manera segueixen vinculats a 

l’organització que els dona suport però ara desde les seves llars. Nesa Karangal i Oli Illam es 

reconverteixen en residències per estudiants que acaben el batxillerat i continuen els seus 

estudis a la universitat o a les escoles de formació professional.  De fet, ja acollien alguns 

estudiants universitaris que convivien amb la resta de nens i nenes. L’objectiu que ens 

proposem es que mica en mica ambdues residències es vagin omplint amb els estudiants que 

sota l’abric de COPE Trust vulguin continuar estudiant i necessitin un lloc per estar-s’hi mentre 

dura la seva formació. El programa també inclou una ajuda econòmica perquè ho puguin fer 

amb garantia de continuïtat. 

Fins al mes de maig 74 nens i nenes han estat vivint a Nesa Karangal i Oli Illam i a partir de 

l’inici de curs 2014-15 han passat a formar part del programa d’esponsorització a casa, 

juntament amb els 37 nens i nenes que ja formàven part del programa. 

D’altra banda un total de 13 nois i noies continuen a les ja residències d’estudiants on se’ls 

proporciona tot el que necessiten per avançar en els seus estudis. 

Seguint la legislació del país haurem d’adaptar els edificis a aquesta nova funció, tasca que 

farem de mica en mica prioritzant els recursos als nostres beneficiàris i en funció també de les 

nostres possibilitats financeres. 

Esponsorització a casa 

Paralelament a aquest canvi funcional de Nesa Karangal i Oli Illam, tots els nens i nenes que 

fins ara formàven part d’aquest projecte, han passat a formar part del projecte 

d’esponsorització a casa. 

Aquest projecte preveu una ajuda financera periòdica a un nen o nena integrant de la família, 

però que sens dubte la beneficia a tota ja que suposa, en definitiva, un alleujament de la 

despesa familiar. 

Aquesta ajuda financera es tradueix en un ingrés mensual de 1100 Rúpies (uns 15,5€) a un 

compte corrent del que la dona de la família y COPE Trust en tenen firma. D’aquesta manera la 

nostra contrapart local pot controlar la despesa i la seva justificació per part de la família. A 

més a més durant els mesos de juny y juliol, abans que comenci el curs escolar, cada família 

rep una ajuda de 3000 Rúpies (uns 42€) per les taxes escolars, llibres y uniforme escolar. 

Arivaham 

“Arivaham” significa casa del saber en llengua Tamil. Es un programa que complementa 

l’educació pública facilitant un espai i un professorat als nens i nenes en edat escolar de 

poblacions rurals amb pocs recursos, amb l’objectiu de disminuir en el possible l’absentisme 

escolar i incrementar el seu nivell educatiu. 
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Els centres Arivaham també compleixen una funció de dinamització social, ja que solen ser 

punts de reunió i celebració d’esdeveniments puntuals. També els grups de dones se solen 

reunir en aquests centres per parlar i organitzar-se.  

L’objectiu final del projecte es el d’extendre el projecte a la resta de poblacions de l’àrea de 

treball. 

En aquest moment existeixen  centres Arivaham a les localitats de Suralipatti i Mathur que 

atenen a 167 infants i 7 persones de personal laboral. 

Pel que fa a la població de Muthukulam, el professor que hi havia va marxar per causes 

familiars y COPE Trust no va trobar cap professor/a que el substituís degut a que els professors 

disponibles eren de castes superiors als nens y nenes de l’Arivaham y per tant, desestimaven la 

feina. COPE Trust està treballant intensament per trobar un professor/a per tal de restablir el 

servei el més aviat possible. 

Una vaca per a cada familia. Grups de dones 

Aquest projecte está aturat en aquests moments degut a diverses causes que us exposem a 

continuació: 

Ajudes a les zones rurals per part del govern de Tamil Nadu. Efectivament l’actual govern 

compta amb un pla d’ajudes per al món rural enfocat en la compra de bestiar y estris per la 

llar, que les famílies reben gratuïtament. 

Sequera i enfermetats del bestiar. Paradoxalment, les ajudes en forma de compra de bestiar 

arriben en un moment de forta sequera a la zona i per tant de gran mortandat d’aquests 

animals que també moren a causa de diverses enfermetats. 

Impossibilitat de pagar els microcrèdits sense interès. Degut a la situació de sequera moltes 

dones s’han anat desprenent del bestiar per la dificultat d’alimentar-lo o bé perquè se-l’s hi ha 

mort, i per tant, els ha estat impossible retornar el crèdit. COPE Trust ha decidit no reclamar en 

un primer moment en aquests casos per tal de no posar més pressió a les famílies y resoldre-

ho posteriorment si la situació millora. 

Per petició expressa dels grups de dones de la població de Mathur degut a les causes 

esmentades anteriorment. 

El projecte ha beneficiat fins al moment a 385 dones i les seves famílies. 

St. Fatima middle school 

COPE Trust gestiona l’escola rural St. Fatima Middle School a la localitat de Muthanampatti 

propietat de la diòciesi de Trichy. Aquesta població presenta un aïllament geogràfic important, 

lluny de les principals vies de comunicació, a la vegada però actua de conectora d’altres 

poblacions, al ser la població més important de la zona. Des que COPE Trust s’encarrega de la 

seva gestió, l’escola ha recuperat els seus objectius pedagògics i educatius. L’edifici 

completament rehabilitat i ampliat per part de la nostra contrapart local, juntament amb el 

personal laboral dignament remunerat i els seu compromís amb l’escola es fa notar en els 
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resultats educatius i pedagògics de la mainada. S’hi respira un ambient relaxat i en pau que 

propicia un bon aprenentatge per part dels estudiants. 

L’escola ofereix actualment educació fins a 8th standard (14 anys d’edat). L’èxit d’aquest 

projecte el tenim en la continuació dels estudis després de finalitzar el darrer curs a l’escola. 

Aquest any, 30 alumnes continuen estudiant a una escola situada a 2,5 km desplaçant-se a peu 

i en bicicleta. Aquesta escola pública garanteix la possibilitat a tothom qui vulgui d’acabar el 

cicle d’escolarització (12th standard equivalent al batxillerat). 

L’objectiu del projecte és disminuïr l’absentisme escolar i oferir una educació de qualitat  a la 

població en edat escolar de Muthanampatti i altres pobles de la zona. 

Beneficiaris: 220 infants i 13 adults 

Beques per a estudis superiors 

Beques d’estudi per els estudiants que finalitzen el batxillerat i són beneficiaris de COPE Trust. 

Les beques consisteixen en pagarlos els estudis i les despeses de manutenció. 

Població: Mathur. 12 beneficiaris. 

Població: Ammappettai (Nesa Karangal) i Muthukulam (Oli Illam). 11 beneficiaris. 

Ajudes puntuals material escolar i taxes 

A l’inici del curs escolar, COPE TRUST facilita el material i uniforme a diverses famílies amb 

dificultats econòmiques, amb l’objectiu d’animar-los a que els seus fills continuïn escolaritzats. 

Trobades periòdiques entre els beneficiaris i COPE Trust 

Els seminaris en família que proposa COPE Trust tenen com a objectiu incentivar el diàleg entre 

els diversos membres de la mateixa, compartint un espai de reflexió que serveixi per millorar 

les relacions familiars, que solen estar sotmeses a fortes càrregues d’stress degut a diversos 

motius socials i econòmics bàsicament. 

Hi ha diversos tipus de trobades, segons al projecte al que estiguin adscrites: 

Trobades matinals amb una periodicitat mensual  de les famílies del projecte d’esponsorització 

a casa. 

 Trobades generals quadrimestrals de tota la família del mateix programa d’esponsorització a 

casa. El programa es d’un dia sencer, on es realitzen tallers, xerrades y es comparteix un àpat. 

Trobades quadrimestrals per totes les famílies implicades en el projecte Arivaham. Cada 

trobada es correspon al poble on està instal·lat l’Arivaham. 

Una trobada anual general amb una representació de tots els projectes que sol fer-se abans de 

Nadal i que inclou també als més grans de la zona. 
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Accions puntuals. Col·laboració en la construcció de l’escola St. John de Britto Middle School. 

Thirukavalur, Manaparai. 

ACT Fundació ha col·laborat en la construcció d’aquesta escola de la regió de Manapparai 

atentent a la sol·licitud que COPE Trust ens va fer i després de valorar el seu impacte positiu en 

la zona i consultar l’informe de la nostra contrapart local. La col·laboració ha estat de 2.600€. 
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ACCIONS ACT FUNDACIÓ A CATALUNYA 

Visita Fr. Jesu i Rani a Barcelona 

Aquest any també hem tingut l’ocasió de gaudir de la presència durant uns dies dels dos 

màxims responsables de la nostra contrapart a India. Després dels canvis que s’han succeït en 

el projecte de les cases d’acollida Nesa Karangal i Oli Illam, la seva visita ens ha servit per 

clarificar qüestions,  escoltar i entendre de primera mà aquests canvis que han comportat una 

nova situació per tots els nens i nenes que fins fa poc vivien en aquests centres. 

Aquestes reunions també serveixen per mantenir aquest contacte humà entre ambdós equips. 

Un contacte que es essencial per seguir treballant plegats per un objectiu comú. 

Venda roses St. Jordi 

Aquest és un dels events ja tradicionals per ACT Fundació. Repetirem ubicació al Parc Logístic 

de la Zona Franca i al World Trade Center de Barcelona. El fet d’instal·lar la parada en aquests 

centres de negocis va facilitar el que tots els treballadors poguéssin aproparse a la parada per 

comprar la rosa i el llibre. 

La venda de roses va ser un èxit total i aprofitarem l’ocasió per fer difusió dels nostres 

projectes. Aquests events combinats de venda i difusió ens ajuden a ampliar més el cercle de 

persones que ens coneixen i esperem que això repercuteixi també en l’augment de 

col·laboradors regulars. 

Concert Por Fin viernes a Luz de Gas (Barcelona) 

El grup de música PorFinViernes va actuar al conegut local d’oci nocturn de Barcelona Luz de 

Gas a benefici d’ACT Fundació i d’altres entitats d’àmbit social.  

Aquest grup realitza les seves actuacions de manera gratuïta i al servei de totes aquelles 

entitats sense finalitat de lucre que vulguin recaptar fons per als seus projectes. 

La venda d’entrades va ser tot un èxit, tant les presencials com les de fila 0 i vàrem superar els 

3.000€ de recaptació. 

Basel 100 km. Un repte esportiu a benefici de la Fundació. 

En Carles Rosés, un dels nostres més estrets col·laboradors es va proposar córrer 100 km al 

voltant de la ciutat Suïssa de Basilea en benefici de la Fundació. Per això es va aprofitar la 

plataforma de micromecenatge Ammado per centralitzar totes les donacions. Tot i que 

finalment el repte no es va poder assolir, sí que es va fer una bona recaptació que va superar 

els 2.400€. 

Realització d’un reportatge fotogràfic per la Fundació per part de Toni Amengual, fotògraf. 

En Toni ja havia treballat en altres projectes de cooperació, li vàrem parlar del nostre projecte i 

la idea que teníem i de seguida es va engrescar per donar-nos un cop de mà. Del reportatge n’ 

extraurem un arxiu que se’ns dubte ens ajudarà a donar una imatge més precisa dels projectes 
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En moltes ocasions les imatges transmeten molt més que les paraules, per això ens calia que 

algú amb professionalitat i vocació volgués dedicar part del seu temps a la realització d’aquest 

reportatge. Aquest arxiu ens ajudarà a fer difusió i poder documentar els nostres projectes 

d’una manera més fidel. 
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Transparència 

ACT Fundació està registrada al registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el 

número 2497 i acollida a la llei 49/2002 de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats 

sense finalitat de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge. 

Volem que la nostra gestió sigui el màxim transparent possible, perquè estem convençuts que 

això ens aporta credibilitat i és un dret dels nostres col·laboradors saber el destí final de les 

seves donacions. És per això que publiquem en aquesta memòria un resum de la memòria 

econòmica que contempla la relació d’ingressos i despeses de la Fundació. 

Base social 

A pesar de la crisi que encara està instal·lada entre nosaltres, em pogut mantenir la nostra 

base social respecte l’any passat. Alguns dels nostres membres han optat per reduir la seva 

aportació, però el més important és que han continuat amb nosaltres i ens segueixen fent 

confiança. 

Aquest es l’estat actual dels nostres col·laboradors: 

75 col·laboradors regulars 

32 en programes d’apadrinament  

3 Donants puntuals 
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BALANÇ DE SITUACIÓ ABREUJAT 

 

EXERCICI 2013 EXERCICI 2014

ACTIU

A) ACTIU NO CORRENT 0,00 0,00
Inmobil itzat Intangible 0,00 0,00
Inmobil itzat material 0,00 0,00
Inversions Inmobiliaries 0,00 0,00
Béns del patrimoni cultural 0,00 0,00
Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00
Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00
Actius per Impost diferit 0,00 0,00

B) ACTIU CORRENT 37.592,18 35.305,48
Existències 0,00 0,00
Usuaris, patroc. i deutors de les activitats i altres c. a cobrar 0,00 0,00
Inversions en entitats del grup i associades a curt termini 0,00 0,00
Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00
Periodificacions a curt termini 0,00 0,00
Efectiu i altres actius liquids a curt termini

Tesorería 37.592,18 35.305,48
Altres 0,00 0,00

TOTAL ACTIU 37.592,18 35.305,48

PASSIU

A) PATRIMONI NET 37.592,18 35.305,48
Fons Propis 0,00 0,00

Fons dotacionals o fons socials 35.000,00 35.000,00
Fons especials 0,00 0,00
Excedents d'exercicis anteriors -3.474,40 2.592,18
Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries 0,00 0,00
Excdent de l'exerc ici 6.066,58 -2.286,70
Aportacions per compensar pèrdues 0,00 0,00

Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments 0,00 0,00

B) PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00
Provisions a llarga termini 0,00 0,00
Deutes a llarg termini 0,00 0,00
Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00
passiu per import diferit 0,00 0,00
Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00

C) PASSIU CORRENT 0,00 0,00
Provisions a curt termini 0,00 0,00
Deutes a curt termini 0,00 0,00
Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini 0,00 0,00
Creditors per activitats i altres comptes a pagar 0,00 0,00
Peridoficaciosna curt termini 0,00 0,00

TOTAL PATRIMONI NET I  PASSIU 37.592,18 35.305,48  
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COMPTE RESULTATS ABREUJAT 

 

COMPTE DE RESULTATS ABREUJAT EXERCICI 2013 EXERCICI 2014

1 Ingressos per les activitats 0,00 0,00
2 Ajuts concedits i altres despeses 18.000,00 32.000,00
3 Variacio d'existències de productes acabats i en curs 0,00 0,00
4 Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu 0,00 0,00
5 Aprovisionaments 0,00 0,00
6 Altres ingressos de les activitats 0,00 0,00
7 Despeses de personal 5.419,56 5.419,56
8 Altres despeses d'explotació 0,00 0,00

Serveis exteriors 0,00 0,00
Tributs 0,00 0,00
Pèrdues, deteriorament i variació de provisions 0,00 0,00
Altres despeses de gestió corrent 2.299,68 3.614,20

9 Amortització de l'inmobilitzat 0,00 0,00
10 Subvencions, donacions, i llegats traspassats a resultats 31.785,82 38.747,06
11 Excès de provisions 0,00 0,00
12 deteriorament i resultat per alineacions de l'inmobilitzat 0,00 0,00
13 Altres resultats 0,00 0,00

I RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 6.066,58 -2.286,70

Ingressos financers 0,00 0,00
Despeses financeres 0,00 0,00
Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00

II RESULTAT FINANCER 0,00 0,00

III RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 6.066,58 -2.286,70

Impost sobre beneficis 0,00 0,00

IV RESULTAT DE L'EXERCICI 6.066,58 -2.286,70  
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ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 

 

 

 

 

 

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

TOTAL

PENDENT DE 
DESEMBORSA

R

SALDO A 1 DE GENER DE 2014 35.000,00 2.592,18 37.592,18

Excedent de l'exercici

Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net -2.286,70 -2.286,70

Operacions de patrimoni net

Augment de Fons dotacionals, fons socials i fons especials

(-) Reduccions de Fons dotacionals, fons socials  i fons especials

Alt res variacions de patrimoni net

SALDO A 31 DE DESEMBRE DE 2014 35.000,00 305,48 35.305,48

SUBVENCIONS, 
DONACIONS I 

LLEGATS 
REBUTS TOTAL

FONS
EXCEDENTS 
EXERCICIS 
ANTERIORS

EXCEDENTS 
PENDENTS DE 

DESTINAR A 
FINALITATS 

EXCEDENT DE 
L'EXERCICI

APORTACIONS 
PER A 

COMPENSAR 
PÈRDUES

EXCEDENT DE 
L'EXERCICI
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2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

a) Imatge Fidel: 

El balanç de situació i el Compte de pèrdues i guanys han estat confeccionats a partir de 

registres comptables de la FUNDACIÓ seguint els principis de comptabilitat generalment 

acceptats. Hem aplicat les normes de presentació que emanen del Pla General de 

Comptabilitat (Reial Decret 1514/2007) per tal de presentar la imatge fidel del patrimoni, de la 

situació financera i dels resultats de la FUNDACIÓ, així com del resultat de la liquidació del 

pressupost. 

En la mesura del que ha estat possible, s’ha tingut en compte l’adaptació del Pla General de 

Comptabilitat a les Entitats sense ànim de lucre. 

 

b) Principis Comptables 

Els principis i criteris comptables aplicat 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 Comptes Anuals. 

 

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

 

No existeixen. 

 

d) Comparació de la informació 

 

Es presenten els Comptes Anuals de l’exercici 2014, comparats amb els de l’exercici anterior: 

2013. 

 

e) Aspectes derivats de la transició a les noves normes comptables. 
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Donat que l’any 2008 va estar el primer exercici de la FUNDACIÓ, no hi ha problemàtica en 

aquest camp. 

 

f) Agrupació de partides 

No hi ha partides en el Balanç, en el Compte de pèrdues i Guanys ni en l’Estat de Canvis en el 

Patrimoni Net que hagin estat agrupades. 

 

g) Elements recollits en varies partides 

Excepte els elements separats entre curt i llarg termini, ja recollits en els models oficials del 

balanç, no hi ha elements patrimonials recollits en dos o més partides del balanç. 

 

h) correcció d’errors 

L’Entitat no ha realitzat durant l’exercici ajustaments per correcció d’errors comptables, al no 

haver-ne detectat cap. 

 

3. APLICACIÓ DE RESULTATS 

L’excedent de l’exercici prové principalment del resultat de la Fundació. La proposta 

d’aplicació de l’exercici 2014 és la seguent: 

 

 Import 

Bases de repartiment: excedent de l’exercici -2.286,70 

Distribució: Resultats exercicis anteriors -2.286,70 

 

 

4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 

Les principals normes de registre i valoració utilitzades per la FUNDACIÓ en l’elaboració dels 

seus Comptes Anuals per a l’exercici 2013 y 2014, d’acord amb les establertes pel Pla General 

de Comptabilitat, han estat les següents: 
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a) Inmibilitzat intangible 
 

No n’hi ha  

 

b) Inmobilitzat material: 
 

No n’hi ha. 

 

c) Instruments financers: 
 

No n’hi ha. 

 

d) Impost sobre beneficis 
La fundació gaudeix del Règim Especial Tributari de les Entitats no lucratives, previst a la Llei 

49/2002 de 23 de desembre, per aquesta raó les activitats esàn exentes de l’Impost de 

Societats. 

 

e) Ingressos i despeses. 
 

Els ingressos i despeses s’imputen al resultat en funció del criteri de meritació, és a dir quant 

es produeix el corrent real de béns i serveis que representen, amb independéncia del moment 

en que es produeix el corrent monetari o financer derivat d’ells. 

 

f) Elements patrimonials de naturalesa mediambiental 
 

A 31 de desembre de 2013 i a 31 de desembre de 2014, l’Entitat no poseeix elements 

patrimonials de naturalesa mediambiental ni há incorregut en despeses d’aquesta naturalesa. 

 

g) Criteris emprats pel registre de les despeses de persona 
 

L’entitat comptabilitza com a despeses de personal els sous i salaris per remuneracions fixes o 

eventuasl al personal de l’empresa, indemnitzacions, seguretat social acàrrec de l’empresa i 

altres despeses socials. Es registren comptablement d’acord amb el seu meritament i per 

l’import íntegre de les remuneracions, quotes o despeses meritades. 
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No existeixen retribucions a llarg termini al personal ni mitjançant sistemes de prestació 

definida ni mitjançant instruments de patrimoni, ni tampoc compromisos per pensions. 

 

h) Subvencions 
 

Durant l’exercici 2013 i 2014 no hi ha hagut subvencions a l’explotació ni subvencions de 

capital. 

 

5. INMOBILITZAT MATERIAL I INTANGIBLE 

La Fundació no disposa d’Immobilitzat Material ni Intangible. 

 

6. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILIAR. 

L’entitat no té suscrit cap tipus de contracte d’aquest tipus. 

 

7. ACTIUS FINANCERS 

L’entitat no té suscrit cap tipus de contracte d’aquest tipus. Té a tresorería per import de 

35.305,48 euros. 

 

8. PASSIUS FINANCERS 

 L’entitat no té cap passiu financer a 31 de desembre de 2013 ni a 31 de desembre de 2014. 

 

9. FONS PROPIS 

Els moviments experimentats pels comptes de “Fons Propis” durant l’exercici 2014 han estat 

els següents: 

 

 

 

Descripció Saldo a Altes Traspassos Saldo a 31.12.14 
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10. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS DE CAPITAL 

Durant l’any 2014 s’han rebut donacions privades per import de 38.747,06 euros, que s’han 

traspassat a resultat. 

 

11. SITUACIÓ FISCAL 

11.1. Impost sobre beneficis 

La fundació gaudeix del Règim Especial Tributari de les Entitats no lucratives, previst a la Llei 

49/2002 de 23 de desembre, per aquesta raó les activitats estàn exentes de l’Impost de 

Societats. 

 

12. INGRESSOS I DESPESES 

12.1 Despeses de personal. 

El desglossament de l’epígraf “despeses de personal” del compte de Pèrdues i guanys és el 

següent: 

 

 2013 2014 

Sous i salaris 3.858,24 3.858,24 

Seguretat social a càrrec de l’empresa 1.561,32 1.561,32 

Total (euros) 5.419,56 5.419,56 

 

 

1.01.2013 

Fons 

fundacional 
35.000,00 0 0 35.000,00 

Romanent 2.592,18 0 0 2.592,18 

Excedent 

exercici 
6.066,58 -2.286,70 0 -2.286,70 

Total (euros) 37.592,18 -2.286,70 0 35.305,48 
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12.2 Altres despeses 

S’han comptabilitzat comisions bancàries per import de 1161,47 euros. 

 

13.1 IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS CORRESPONENT A L’ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ 

Els ingressos de l’exercici 2013 i 2014 corresponents a l’activitat de la Fundació es desglossen 

de la següent manera: 

 

 31.12.13 31.12.14 

Ingressos per donacions 31.785,82 38.747,06 

Total 31.785,82 38.747,06 

 

13.2 ALTRES RESULTATS 

No s’adjunta detall al considerar-los no significatius. 

 

14. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES 

L’Entitat no té constituida cap provisió i no ha apreciat l’existència de contingències per 

obligacions que no tinguin el caràcter de provisions. 

 

15. APLICACIONS D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS ESTATUTÀRIES 

Durant l’exercici 2014 s’ha destinat ingressos per import de 32.000 euros a finalitats 

estatutàries. No s’han aplicat elements patrimonials a finalitat estatutàries. 

 

16. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 

No hi ha fets d’importància posteriors al tancament. 

 

17. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 

Durant l’exercici 2013 i 2014 no s’han satisfet cap quantitat en concepte de sous pel fet de ser 

patrons als membres el Patronat. 
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18. ALTRA INFORMACIÓ 

18.1 Personal 

Una sola persona està assalariada a la Fundació; s’encarrega de totes les tasques 

administratives i de gestió. 

18.2 Altra Informació 

No hi ha garanties compromeses amb tercers. 

No hi ha fons especials. 
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RELACIÓ D’INGRESSOS I DESPESES 

INGRESSOS 

 total donació       13.479,00   

total padrins i col·laboradors       17.844,00   

events         7.424,06   

TOTAL INGRESSOS       38.747,06   

  DESPESES 
 comissions         1.161,45   

seguretat social         1.561,32   

nómines         3.858,24   

gestió i difusió         1.292,89   

transferència India       32.000,00   

viatges             651,66   

events             508,20   

TOTAL DESPESES       41.033,76   

  TOTAL INGRESSOS - DESPESES -      2.286,70   
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 PREVISIÓ INGRESSOS DESPESES 2015 

INGRESSOS 

 
total donació 

                 
14.000,00    

total padrins i col·laboradors 
                 
18.000,00    

events 
                    
3.000,00    

TOTAL INGRESSOS 
                 
35.000,00    

  DESPESES 
 

comissions 
                    
1.000,00    

seguretat social 
                    
1.600,00    

nómines 
                    
4.000,00    

gestió i difusió 
                    
1.300,00    

transferència India 
                 
25.000,00    

viatges 
                       
500,00    

events 
                       
300,00    

TOTAL DESPESES 
                 
33.700,00    

  
TOTAL INGRESSOS - DESPESES 

                    
1.300,00    
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