














� Akwaba 
•·• Fundació

FUNDACIÓ CATALANA AKWABA 

Número de rcgisll·e 970 NIF: G 61060588 

Balanc;os abreujats a 31 de desembre de 2021 i 2020 
(Euros) 

Notes de 
ACTIU la 2021 2020 PATRIMONI NET I PASSIU 

memoria 

A) ACTIU NO CORRENT 1.764,80 1.944,53 A) PATRl�IONI NET 

l. lmmobilit'z:ll material 5 269,59 449,32 A·l) Fons propis 

1. lnstal·lacions, m;.i,quinflria i utillatgc l. Fons dotadonals o fons socials 

2.1'.lobiliari i Equips pcr a proccssruncnt d'infonuació 269,59 449,32 1. Fons dolacionals 

3. Altrc hnmobilitzat matcri:iJ 

11. E,:cedcnts d'nercicis antcl'iors 

11. lin·ersions financcres a lla1·g terniini 6 1.495,21 1.495,21 l. Roman,:nt 

1. Altrcs actius financcrs 1.495,21 1.495.21 2. faccd,:nts ncgatius cxcrcicis antcriors 

111. Exttdent de l'cxercici 

B) ACTIU CORRENT 239.657,66 279.222,77 B) PASSIU CORRENT 

l. Usuaris, patrocinadors i deutors de les ac:ti\'itals l. Ocutcs a curt tcnn ini 

i ah res co1111Hcs a cabl'3r 88.237,93 98.865,70 1. Altr..:s di:utcs a curt ti:nnini 

1. Usu:uis i dcutors �r vcnd,:s i pr..:stació de sc,Yds 6.a l.784,02 14.164.02 

2. Altr,.:s dcuto,s 6.a 6.780,00 3.780,00 

3. Altr.:s cr�dits :unb l.:s Administi.1cions Publiques 11 75.673,91 80.921,68 11. Crcdital's ptr :i.ctlvitats i nitres com¡,tes a pag:ir 

l. Cl\'.ditors varis 

11. Ptriodificacions a curt termini 8 1.796,13 693,58 2. Passius (X'í impost com:nt i altr..:s dcutcs mnb 1..:s 

Adn1i11istracions Públiqucs 

111. Efectiu i allrcs actius líquids equivalcnts 149.623,60 179.663,49 

l. Tr..:sorcria 149.623,60 179.663,49 

TOTAL ACTIU (A+D) 241.422,46 281.167,30 TOTAL l'ATRIMONI NET I PASSIU (A+D) 

La m,:mOria adjunta fonna part dds comut..:s anuals 

Notes de la 
memoria 

2021 2020 

105.563,71 95.846,92 

9 105.563,71 95.846,92 

18.030,36 18.030,36 

18.oJ0.36 18,030.36 

77.816,56 65.138,89 

93.017,36 93.017,36 
-15.200.80 -27.X78.47 

3 9.116,79 12.677,67 

135,858,75 185.320,38 

7 124.725,21 175.610,27 

124.725,21 175.610,27 

11.133.S-' 9.710,11 

7 2.883.76 1.836,01 

11 8.249,78 7.874,10 

Hl,422,46 28l.l67,30 
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FUNDACIÓ CATALANA AKWABA 

Número de registre 970 NIF: G 61060588 

Comptes de resultats abreujats corresponents als exercicis acabats el 31 de desembre de 2021 

2020 

(Euros) 

Notes de la 

memoria 
2021 2020 

l. lngrcssos pcr les activitats 264.037,91 231.260,70 

a) Vendes i prestacions de serveis 12.c 58. 750, 12 63.944,46 

b) lngressos rebuts amb caracter periódic 2.815,22 2.647,40 

e) Subvencions oficials a les activitats 10.a 142.975,00 151.361,77 

d) Donacions i altrcs ingressos pera les activitats 10.a 59.497,57 13.883,07 

e) Rcintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts 10.a - -576,00 

2. Ajuts conccdits i altrcs clcspcses 12.a -470,00 -635,00 

a) Ajuts concedits -470,00 -635,00 

3. Dcspeses de personal 12.h -186.410,45 -165.543,77 

4. Altres des11eses d'cxplotació -67.264,54 -67.684,09 

a) Servcis exteriors -67.082,54 -67.596,09 

a. 1) Reparacions i conservació -1.042,53 -1.025,21 

a.2) Servcis professionals independents -29.667,40 -27.304,99 

a.3) Primes d'assegurances -1.164,58 -3.231,41 

a.4) Serveis bancaris -829,31 -493,11 

a.5) Publicita!, propaganda i rclacions públiques - -1.079,32 

a.6) Subministraments -696,85 -662,47 

a. 7) Altrcs serveis -33.681,87 -33.799,58 

b) Tribuis -182,00 -88,00 

5. Amortització de l'immobilitzat 5 -179,73 -179,73 

6. Altrcs rcsultats 12.cl 3,60 15.459,56 

l) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 11+2+3+4+5+6) 9.716,79 12.677,67 

7.Desnescs financeres - -

U) RESULTAT FlNANCER (7) - -

m) RESULTATS ABANS D'JMPOSTOS 11+11) 9.716,79 12.677,67 

8. lmnostos sobre bcncficis 11.b - -

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (111+8) 9.716,79 12.677,67 
La memoria adjunta forma part deis comptcs anuals 
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FUNDACIÓ CATALANA AKWABA 

Nú111c1·0 de 1·cgistrc 970 NIF: G 61060588 

Estats abreujats de canvis en el patrimoni net corresponents als exercicis acabats el 31 de 

desembre de 2021 i 2020 

(Euros) 

Dotació 
Resultats 

Exceden! de 
fundacional 

cxercicis 
l'exercici 

TOTAL 

anteriors 
A) SALDO, FINAL DEL' ANY 2019 18.030,36 37.218,86 27.920,03 83.169,25 
l. Aíustamcnts per canvis de critcri :!019 i antcriors . . . 

11. Ajustamcnts ¡:ier errors 2019 i anteriors . . . 

B) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2020 18.030,36 37.218,86 27.920,03 83.169,25 
l. Exccde11t de l'excrcici 12.677,67 12.677,67 
11.Total in!!ressos i desocses reconeAudes en el oatrímoni nct . 

111. Opcracions de patrirnoni net 
1. Augmcnts de fans dotacionals/fons socials/fons 

especials . 

2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons 
especia Is . 

3. Convers1ó de passius tinancers en patrimoni net 
(condonació de dcutes) . . 

4. Altres aoortacions 
IV. Altres variacions del oatrimo11i net . 27.920,03 -27.920,03 . 

C) SALDO, FINAL DEL' ANY 2020 18.030,36 65.138,89 12.677,67 95,8�6,92 
l. Aiustaments ,,er canvis de criteri 2020 i anteriors . . . 

11. Aj ustamcnts per errors 2020 i anteríors . . . 

D) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2021 18.030,36 65.138,89 12.677,67 95.8�6,92 
l. Excedcnt de l'exercici . 9.716,79 9.716,79 
JI.Total in[!ressos i desoescs reconel!udcs en el 1>atrimoni net . 

111. Operacions de patrimoni net 
1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons 

espi:cials . 

2. (·) Reduccions de fons dotacionals/fons socia1s/fons 
cspecials 

3. Convcrsió de passius tinancers eo patrimoni nct 
(condonació de deutcs) . 

4. Altrcs aoortacions . 

IV. Altres ,1ariacions del oatrimoni net . 12.677,67 -12.677,67 . 

El SALDO, FINAL DEL' ANY 2021 18.030,36 77.816,56 9.716,79 105.563,71 
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Número de registre: 970 

NIF: G 61060588 

FUNDA CIÓ CATALANA AKW ABA 

Memoria abreujada 

1.- ACTIVITAT DE L'ENTITAT 

La FUNDACIÓ CATALANA AKWABA (d'ara en endavant, l'Entitat), va ser 
constitui'da el 26 de febrer de 1996 per "I' Associació Akwaba", entitat ja dissolta. Es 
traba inscrita en el Registre d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya amb el número 970. 

L'Entitat va ser autoritzada el 15 d'abril de 1996 pe! Depaitament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya, i es traba subjecta a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre 
Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i que regula 
entre d'altres, les Fundacions que exerceixen majoritariament a Catalunya i a la Llei 
49/2002, de 23 de desembre, de "Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines 
Lucrativos y de Incentivos Fiscales al Mecenazgo". 

L'Entitat va adaptar els seus estatuts a la Llei 4/2008 abans de 31 de desembre de 
2012 i es va inscriure aquesta modificació en el Registre de la Generalitat al julio! 
del 2013. 

Els seus objectius són: 

a. El desenvolupament de projectes d'inclusió social, molt especialment d'aquells
ambits que fan referencia als drets fonamentals de les persones, ja sigui
mitjanryant el tractament generacional (infancia, adolescencia, joventut, adults o
gent gran) o pe! que fa a la situació social i/o economica (col·lectius desfavorits
com persones migrades, dones, famílies desestructurades, etc.).

b. Facilitar la inserció i la participació de diferents col· lectius en projectes de
solidaritat, articulant programes de voluntariat i desenvolupant projectes que
vertebrin l'associacionisme.

c. Promoure projectes de desenvolupament social i comunitari amb el conjunt del
teixit associatiu del barri i la ciutat.

d. Treballar per a la integració de persones en risc d'exclusió social en l'ambit
laboral, educatiu i, en general, en els diferents projectes.

e. Promoure i participar en accions de difusió, sensibilització i incidencia política
que donin a coneixer les realitats socials i culturals del món i cerquin la
globalització deis drets humans, socials i economics.

1 
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Número de registre: 970 

NIF: G 61060588 

FUNDACIÓ CATALANA AKWABA 

Memoria abreujada 

f. Donar suport a les ONGD i a moviments socials en els pa'isos del sud mitjan9ant
projectes de desenvolupament, campanyes de sensibilització i d'emergencia.

g. Treballar activament en la protecció del menor d'acord amb els principis que
contenen la Convenció sobre els Drets de l'lnfant de les Nacions Unides.

Descripció de les activitats desenvolupades durant l 'any 2021 

Una descripció de les activitats realitzades per l 'Entitat durant el present exercici es 
detalla en l'annex adjunt. 

Descripció específica deis ajuts atorgats 

L'Entitat ha concedit ajuts per un import de 470,00 euros en el 2021 i 635,00 euros 
en l'exercici 2020. Aquests ajuts han consistit en el suport inicial a persones 
nouvingudes i a beques per a cursos i tallers formatius que l 'Entitat ha organitzat. 

Els usuaris o beneficiaris 

Els usuaris i beneficiaris de les activitats desenvolupades per l'Entitat durant el 
present exercici han estat els següents: 

Usuaris de les activitats que es desenvolupen a !'Hospitalet pels programes: 

Acollida, formació i inserció laboral: dirigit a les persones 
nouvingudes i a altres que estiguin en situació de vulnerabilitat per 
facilitar la seva inserció laboral, social i associativa dins la nostra 
comunitat. 

Ómnia: servei a la població per facilitar-los l'accés a les noves 
tecnologies de la informació. 

Sensibilització i activitat educativa: programa per sensibilitzar a la 
població en general sobre la interculturalitat i la protecció deis drets 
deis infants. 

2 
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FUNDACIÓ CATALANA AKWABA 

Memoria abreujada 

El domicili de l'Entitat radica a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), carrer 
Llobregat, 145. 

2.- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

a) Imatge fidel

Els comptes anuals s'han preparar a partir deis registres comptables de l'Entitat, i
es presenten d'acord amb l'establert en el Decret 259/2008, de 23 de desembre,
pel qual s'aprova el Pla de Comptabilitat de les fundacions i les associacions
subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya i en les disposicions legals
en materia comptable obligatories amb l'objectiu de mostrar la imatge fidel del
patrimoni, de la situació financera i deis resultats de l 'Entitat.

b) Principis comptables

Els principis i criteris comptables aplicats per a l'elaboració d'aquests comptes
anuals són els que es resumeixen en la Nota 4 d'aquesta memoria. Tots els
principis comptables obligatoris amb incidencia en el patrimoni, la situació
financera i els resultats s'han aplicat en l'elaboració d'aquests comptes anuals.

e) Comptes anuals

D'acord amb la legislació vigent, l'Entitat podria presentar els seus comptes
anuals segons el model simplificat, si bé ha optat per presentar la informació
seguint el model abreujat de comptes anuals.

d) Comparació de la informació

No hi ha causes que impedeixen la comparació de les xifres del present exercici
amb les del precedent.

3.- APLICACIÓ DELS RESULTATS 

La proposta de distribució de l 'excedent deis exercicis finalitzats a 31 de desembre 
de 2021 i 2020, formulada pe! Patronat, és la següent: 

3 
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FUNDACIÓ CATALANAAKWABA 

Memoria abreujada 

Coeficients 

Altres instal· lacions 12% 

Mobiliari 10%- 15% 

Equips informalics 25% 

Elements de transport 16% 

Allre immobilitzat material 15% - 20% 

b) Deteriorament de valor de l'immobilitzat material

En la data de cada batane; o sempre que existeixin indicis de perdua de valor,
I' Entitat revisa els imports en II ibres deis seus actius materials per a determinar
si existeixen indicis que aquests actius hagin sofert una perdua per deteriorament
de valor. Si existeix qualsevol indici, l'import recuperable de l'actiu es calcula a
l'objecte de determinar l'abast de la perdua per deteriorament de valor (si n'hi
hagués). En cas que l'actiu no generi fluxos d'efectiu per ell mateix que siguin
independents d'altres actius, l'Entitat calculara l'import recuperable de la Unitat
Generadora d'Efectiu a la qual pe1iany l'actiu.

L'import recuperable és el valor superior entre el valor raonable menys el cost de
venda i el valor en ús.

Per a estimar el valor en ús, 1 'Entitat prepara les previsions de fluxos de tresoreria
futurs abans d'impostos, descomptant-los al seu valor present utilitzant tipus de
descompte que reflecteixin les estimacions actuals del mercat de la valoració
temporal deis diners i deis riscos específics associats amb l'actiu. Per aquells
actius que no generen fluxos de tresoreria altament independents, l'import
recuperable es determina per a les unitats generadores d'efectiu a les quals
pe1ianyen els actius valorats.
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FUNDACIÓ CATALANAAKWABA 

Memoria abreujada 

Les perdues per deteriorament es reconeixen per a tots aquells actius o, si escau, 
per a les unitats generadores d'efectiu que els incorporen, quan el seu valor 
comptable excedeix l'import recuperable corresponent. Les perdues per 
deteriorament es comptabilitzen dintre del compte de resultats, i es reverteixen, 
excepte en el cas de procedir d'un fons de comen¡:, si hi ha hagut canvis en les 
estimacions utilitzades per a determinar l'import recuperable. La reversió d'una 
perdua per deteriorament es comptabilitza en el compte de resultats, amb el límit 
que el valor comptable de l'actiu després de la reversió no pot excedir l'import, net 
d'amortitzacions, que figuraria en llibres si no s'hagués reconegut previament 
l'esmentada perdua per deteriorament. 

e) Actius financers i passius financers

Actius financers

Els actius financers es reconeixen en el balan9 quan es porta a terme la seva
adquisició i es registren inicialment al seu valor raonable, incloent en general els
costos de l'operació, amb excepció deis actius financers mantinguts per a
negociar, en els quals els costos de la transacció que els siguin directament
atriburbles es reconeixeran en el compte de resultats de l'exercici.

Els actius financers mantinguts per l'Entitat es classifiquen com: 

- Actius financers a cost amortitzat: correspon a credits comercials originats per
l'Entitat a canvi de subministrar efectiu, béns o serveis directament i el
cobrament deis quals és de quantia determinada o determinable i no es negocien
en un mercat actiu. Posteriorrnent es valoren al seu cost arnortitzat reconeixent
en el compte de resultats els interessos meritats en funció del seu tipus d'interes

efectiu. Quan el venciment d'aquests actius és inferior a un any es valoren pe!
seu valor nominal. Les corresponents perdues per deteriorament es doten en
funció del risc que presentin les possibles insolvencies pel que fa al seu
cobrament.

També s' inclouen les fiances i diposits, que figuren valorats al seu valor de
constitució.

Deteriorarnent d'actius financers 

L'import recuperable deis actius financers es calcula com el valor present deis 
fluxos futurs de tresoreria estimats, descomptats al tipus d'interes efectiu original. 

6 
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Les inversions a curt termini no es descompten. Les perdues per deteriorament 
corresponents a aquests actius es registren en el compte de resultats, i reverteixen 
en el cas que l'increment posterior de l'import recuperable pugui ser relacionat de 
forma objectiva amb un fet ocorregut amb posterioritat al moment en el qua! la 
perdua per deteriorament va ser reconeguda. 

Passius financers 

Els passius financers es reconeixen inicialment al seu valor raonable menys els 
costos de la transacció atribu'ibles. Posteriorment al seu reconeixement inicial, els 
passius financers es comptabilitzen al seu valor amortitzat registrant la diferencia 
entre el cost i el valor de rescat en el compte de resultats sobre el període de durada 
del préstec en funció del tipus d'interes efectiu del passiu. 

Els passius amb venciment inferior a 12 mesos comptats a partir de la data del 
batane;, es classifiquen com corrents, mentre que aquells amb venciment superior 
es classifiquen com passius no corrents. 

No obstant aixo assenyalat en el paragraf anterior, els debits per operacions 
comercials amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d'interes 
contractual, inclosos els debits amb les Administracions Públiques, es valoren pel 
seu valor nominal. 

d) Efectiu i altres mitjans líquids equivalents

L'efectiu i altres mitjans líquids equivalents comprenen l'efectiu en caixa i bancs
i els diposits i altres actius financers amb un venciment no superior a tres mesos
des de la data d'adquisició o constitució, sempre que no estiguin subjectes a
variacions significatives de valor per les seves característiques intrínseques.

7 
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Memoria abreujada 

e) Impostos sobre beneficis

L'Entitat esta acollida al regim fiscal de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de
"Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de Incentivos fiscales al
Mecenazgo" i en conseqüencia exempta de tributació de l'Impost sobre Societats.
Aquesta exempció no inclou els rendiments obtinguts a partir de l'exercici d'una
activitat classificada com a economica aliena a l'objecte o finalitat de l'Entitat. En
aquest cas la despesa per l'Impost sobre Societats de l'exercici es calcularia en
relació al resultat economic de les esmentades activitats abans d'irnpostos i aquest
s'incrementaria o disminuiria, segons correspongui, amb les diferencies
"permanents" o "temporals" a efectes de determinar 1' impost rneritat en 1' exercici.
El ti pus de gravamen aplicable a les operacions no exemptes és del 10%.

f) Impost sobre el valor afegit (IVA) i altres impostos

L'IV A suportat no dedu'ible forma part del preu d'adquisició deis actius corrents i
no corrents, així com deis serveis, que siguin objecte de les operacions gravades
per l'impost.

Les regles sobre l'IVA suportat no dedu'ible són aplicables a qualsevol altre impost
indirecte suportat en l'adquisició de béns o serveis, que no siguin recuperables
directarnent de la Hisenda Pública.

g) Ingressos i despeses

Els ingressos i despeses es registren comptablement en funció del període de
meritament amb independencia de la data de cobrarnent o pagament.

Els ingressos es calculen al valor raonable de la contraprestació cobrada o a cobrar
i representen els impmis a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en el marc
ordinari de l'activitat, rnenys descomptes, IVA i altres impostos.
Les vendes de béns es reconeixen quan s'han transferit al comprador tots els riscos
i beneficis significatius inherents a la propietat deis béns.

Els ingressos ordinaris associats a la prestació deis serveis es reconeixen
igualment considerant el grau de realització de la prestació a la data del compte
de resultats sempre i quan el resultat de la transacció pugui ésser estimat amb
fiabilitat.

8 
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Els ingressos per interessos es meriten seguint un criteri financer temporal, en 
funció del principal pendent de cobrament i el tipus d'interes efectiu aplicable, 
que és el tipus que iguala exactament els futurs rebuts en efectiu estimats al llarg 
de la vida prevista de l'actiu financer amb l'import en !libres net de l'esmentat 
actiu. 

h) Despeses de personal

Excepte en el cas de causa justificada, l'Entitat esta obligada a indemnitzar als
seus treballadors quan són acomiadats. Davant l'absencia de qualsevol necessitat
previsible de finalització anormal del treball i ates que no reben indemnitzacions
aquells treballadors que es jubilen o cessen voluntariament de la seva feina, els
pagaments per indemnització, quan sorgeixen, es carreguen com a despesa en el
moment que es produeixen.

i) Subvencions donacions i llegats

Les subvencions, donacions i llegats per les activitats s' imputen a resultats en
funció de la seva meritació, independentment de la data de cobrament.

Les subvencions, donacions i llegats de caracter monetari es valoren pe! valor
raonable de I' import concedit i les de caracter no monetari o en especie es valoren
pel valor raonable del bé o servei rebut.

Subvenciones, donacions i llegats no reintegrables

Es comptabilitzen inicialment, amb caracter general com un ingrés directament
imputable al patrimoni net i es reconeixen en el compte de resultats atenent a la
seva finalitat:

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

Quan es concedeixen per a fina119ar despeses específiques s'imputaren com 
ingressos en el mateix exercici en el que es meritin les despeses que estiguin 
finarn;ant. 

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

9 
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Quan es concedeixen per a finan9ar la cancel· lació de deutes s'imputen a 
ingressos de l'exercici en que es produeixi aquesta cancel· lació, excepte quan 
s'atorguin en relació a una finalitat específica, en aquest cas la imputació es 
realitzara en funció de l'amortització del bé finan9at. 

Quan es concedeixin per adquirir actius de l'immobilitzat intangible, 
material, i inversions immobiliaries, s'imputen com a ingressos en l'exercici 
en proporció a la dotació de l'amortització efectuada en aquest període per 
als esmentats elements o en el cas de produir-se la seva venda, correcció 
valorativa per deteriorament o baixa del balan9. 

No obstant les subvencions, donacions i llegats no reintegrables rebuts 
directament per a incrementar el fons dotacional de 1 'Entitat o per a compensar 
deficits d'exercicis anteriors, no constitueixen ingressos i es registren directament 
en els fons propis de l'Entitat, independentment del tipus de subvenció, donació o 
llegat que es tracti. 

Subvencions, donacions i llegats reintegrables 

Es registren com a passius de l'Entitat fins que adquireixin la condició de no 
reintegrable. A aquests efectes, es considera no reintegrables quan existeixi un 
acord individualitzat de concessió a favor de l'Entitat, es compleixin les 
condicions establertes per a la seva concessió i no existeixin dubtes raonables 
sobre la recepció de subvenció, donació i llegat. 

5.- IMMOBILITZAT MATERIAL 

La composició i el moviment d'aquest capítol deis balanr;os adjunts per als exercicis 
anuals acabats a 31 de desembre de 2021 i 2020 és el següent: 

10 
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Euros 

Saldo a Altes Saldo a 

31.12.20 (Dotacions) 31.12.21 

Cost: 

Altres lnstal· lacions 18.608,28 - 18.608,28 

Mobiliari i equips de processament d'informació 46.804,93 - 46.804,93 

Elements de transport 25.310,59 - 25.310,59 

Altre immobilitzat material 2.185,76 - 2.185,76 

92.909,56 - 92.909,56 

Amo11ització acumulada: 

Altres lnstal·lacions -18.608,28 - -18.608,28 

Mobiliari i equips de processament d'infonnació -46.355,61 -179,73 -46.535,34

Elements de transporl -25.310,59 - -25.310,59 

Altre immobilitzat material -2.185, 76 - -2.185,76 

-92.460,24 -179,73 -92.639,97

Saldo nct 449,32 269,59 

Euros 

Saldo a Altes Saldo a 

31.12.19 (Dotacions) 31.12.20 

Cost: 

Altres lnstal· lacions 18.608,28 - 18.608,28 

Mobiliari i equips de processament d'informació 46.804,93 - 46.804,93 

Elements de transport 25.310,59 - 25.310,59 

Altre immobilitzat material 2.185, 76 - 2.185,76 

92.909,56 - 92.909,56 

A111011ització acumulada: 

Altres Instal· lacions -18.608,28 - -18.608,28 

Mobiliari i equips de processament d'informació -46.175,88 -179,73 -46.355,61

Elements de transport -25.310,59 - -25.310,59 

Altre immobilitzat material -2. 185, 76 - -2.185,76 

-92.280,51 -179,73 -92.460,24

Saldo nct 629,05 449,32 

La totalitat de l'immobilitzat material esta afectat directament a les activitats de 
1' Entitat i esta situat dins el territori de Catalunya. 

a) Béns completament amortitzats

Un detall deis béns completament amortitzats a 31 de desembre de 202 l i 2020 és
el següent:

11 
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Euros 
2021 2020 

Altres lnstal · lacions 18.608,28 18.608,28 
Mobiliari i equips de 
processament d'informació 46.086,02 46.086,02 
Elements de transport 25.310,59 25.310,59 
Altre immobilitzat material 2.185,76 2.185,76 
Saldo net 92.190,65 92.190,65 

b) Béns adquirits mitjan�ant subvencions o donacions

Una part de l'immobilitzat va estar finarn;at en part o en la seva totalitat per
subvencions, que ja han estat traspassades al compte de resultats en la seva
totalitat.

6.- ACTIUS FINANCERS 

Un detall de les categories i classes deis actius financers, sense incloure els saldos 
amb les administracions públiques i l'efectiu i altres actius líquids, deis balan9os 
adjunts, segons normes de registre i valoració, és el segi.ient: 

Instruments financers a Instruments financcrs a 

Classcs llarg tcrmini curt tcnnini Total 

Categolics 
Credits, Derivats, Altres Credits, Derivats, Allres 

2021 1 2020 2021 1 2020 2021 1 
Actius financers a cost amortitzat 1.495,211 1.495,21 12.564,021 17.944,02 14.059,231 

Durant el present exercici i !'anterior, no s'han produ'it traspassos o reclassificacions 
entre les diferents categories d'actius financers. 

a) Actius financers a cost amortitzat

Dins d'aquesta categoría d'actius financers es registren els següents epígrafs del
balan9os adjunts:

12 
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Euros 

lnstruments financers a lnstruments financers a 
llan1 termini curt termini 

2021 2020 2021 

Usuaiis, patrocina<lors i <leutors <le les activitats 

i altrcs comptcs a cobrar 

Deutors per vendes i prestació de serveis - - 5.784,02 
Altres deutors - - 6.780,00 

- - 12.564,02 

Invcrsions financcrcs 

Diposits i fiances per un contracte amb la 
Gcneralitat de Catalunya: "Punt Ómnia" 1.495,21 1.495,21 -

1.495,21 1.495,21 -

1.495,21 1.495,21 12.564,02 

Un detall del moviment deis "Usuaris, patrocinadors i altres deutors de 
l'activitat" durant l'exercici actual i precedent ha estat el següent: 

Euros 
Saldo a 

31.12.20 
Altes Baixes 

Deutors per vendes i prestació de serveis 14.164,02 52.420, 12 -60.800, 12
Altres deutors 3.780,00 30.000,00 -27.000,00

Saldo net 17.944,02 82.420,12 -87.800,12

Euros 
Saldo a 

31.12.19 
Altes BaLxes 

Deutors per vendes i prestació de serveis 19.447,41 57.867,46 -63.150,85
Altres deutors 7.604,00 37.800,00 -41.624,00

Saldo net 27.051,41 95.667,46 -104. 774,85

13 
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14. 164,02 
3. 780,00

17.944,02

-

-

17.944,02 

Saldo a 
31. 12.21

5.784,02 
6.780,00 

12.564,02 

Saldo a 
31.12.20 

14.164,02 
3.780,00 

17.944,02 
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Subvencions 

Ajuntament de Tarragona 

Ajuntament de !'Hospitalet 

Ajuntament de Barcelona 

Generalitat de Catalunya- ACCIÓ 
CIVICA 

Diputació de Barcelona 

Ajuntament Hospitalet 

Fundae 
Agencia Catalana de Cooperació 

Desenvolupa1ne11t 

Agencia Catalana de Cooperació 
Desenvolupament (*) 

Donacions 

Obra Social de la Caixa 

Donants privats 

Dissolució Fundació Bengala 

• Deule amb co-pmticcp del projecte 
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Euros 

Deutes Deutes 
transformables transformables 
en subvenc ions, Imputació a en subvcncions, 

donacions i resultats/ donacions i 
llegats a traspassos a llegats a 

Proerama 31.12.2020 Altcs altres entrtats 31.12.2021 

Programes de sensibilització 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Programes de sensibilització . 17.333,33 17.333,33 . 

Programes de sensibilitz.ació 18.462,04 30.000,00 32.405,86 16.056,18 

Programes d'acollida 20.441,58 52.907,04 49.977,60 23.371,02 

Projecte d'acollida . 5.940,88 5.940,88 . 

Acollida i formació . 6.468,75 6.468,75 . 

Formació . 420,00 420,00 . 

Programes de scnsibilització 
98.889,72 20.428,58 78.461,14 

Programes de sensibilització-
traspas a Associació . -31.669,20 -31.669,20 

Creart_Sócia projecte 
147.793,34 91.400,80 142.975,00 96.219,14 

Inscrció laboral 27.816,93 30.000,00 44.310,86 13.506,07 

Manteniment de l'Entitat . 186,71 186,71 . 

Manteniment de l'Entitat . 30.000,00 15.000,00 15.000,00 
27.816,93 60.186,71 59.497,57 28.506,07 

175.610,27 151.587,51 202.472,57 124.725,21 
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2021 
Comote de Resultats 

Euros 

Patrimoni net 

lngressos Desoeses Resultat lngressos Despeses Resulta! 

Saldo d' ingressos i despeses del exercici 264.041,51 -254.324,72 9.716,79 - - -

Diferencies permanents Llei 49/2002 -264.041,51 254.324,72 -9.716,79 - - -

Diferencies permanents Despeses no 

deduibles ar!. 15 - - - - - -

Base lmnonible fiscal - - - - - -

2020 
Comote de Resultats 

Euros 

Patrimoni net 

lngressos Desoeses Resultat lngressos Desneses Resulta! 

Saldo d'ingressos i despeses del exercici 246.720,26 -234.042,59 12.677,67 - - -

Diferencies permanents Llei 49/2002 -246. 720,26 234.042,59 -12.677,67 - - -

Diferencies permanents Despeses no 

deduibles ar!. 15 - - - - - -

Base lmnonible fiscal - - - - - -

e) Informació a subministrar en compliment del Reial Decret 1270/2003 de 10
d'octubre pel que s'aprova el Reglament per a l'aplicació del regim fiscal
de les entitats sense finalitats lucratives i deis incentius fiscals al mecenatge.

l. Identificació de les rendes exemptes i no exemptes.

Totes les rendes de l'entitat estan exemptes de l'Impost sobre Societats. En el
quadre segi.ient es detallen els corresponents números i lletres deis articles 6 i
7 de la Llei 49/2002.

19 

Total 

9.716,79 

-9.716,79

-

-

Total 

12.677,67 

-12.677,67

-
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15.-FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 

No existeixen fets posterior addicionals al tancament de l'exercici. 

16.- INFORMACIÓ SEGMENTADA 

Un detall de la distribució deis ingressos i despeses deis exercicis 2021 corresponents 
a les diferents categories d'activitats de l 'Entitat és el següent: 

ACOLLIDA I AKWABA 
OMNIA FORMACIÓ ÁREA EDUCATIVA 

COMPTE DE RESULTATS 
2021 

Euros Jmpo1t 

INGRESSOS 
Cursos i activitats de sensibilització - 6.330 22.516 28.846 
Aportacions persones fisiques-Donatius - 1.408 1.408 2.815 
Ingressos procedents Administracions Públiques 29.904 62.387 80.168 172.459 
Ingressos procedents entitats privades i altres ingressos - 52.328 7.593 59.921 

TOTAL INGRESSOS 29.904 122.453 111.685 264.042 

DESPESES 
AJUTS CONCEDlTS - -470 - -470 

DESPESA DE PERSONAL -27.342 -71.681 -87.388 -186.410
SERVEIS EXTERIORS I AL TRES DESPESES -2.447 -45.177 -19.820 -67.444

11% 
1% 

65% 
23% 

100% 

0% 
73% 
27% 

!TOTAL DESPESES -29.7891 -117.3281 -107.2081 -254.3251 100%1

IRESULTAT ACTIVITAT ENTITAT202l 

28 
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Formulació de comptes anuals 

El Patronat de la FUNDA CIÓ CATALANA AKW ABA, en data 17 de juny de 2022 i en 
compliment de la legislació vigent, formulen i aproven els presents comptes anuals de 
1 'exercici compres entre 1' 1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021, els qua Is ven en 
constiturts per: 

Balan¡¡; abreujat a 31 de desembre de 2021. 

Compte de resultats abreujat corresponent a l'exercici acabat el 31 de 
desembre de 2021. 

Estat abreujat de canvis en el patrimoni net corresponent a l'exercici 
acabat el 31 de desembre de 2021. 

Memoria abreujada de 1 'exercici 2021. 

Signat digitalment per: 
RODES CABAU JORDI 
437033032 

JORDI RODÉS I CABAU 
Secretari 

Signat digitalment per: 
461193382 DANIELA 
VILARASAU (R: G61060588) 

Vist-i-plau 
DANIELA VILARASAU MITJANS 

Presidenta 




