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Compte de resultats 2018
A continuació exposem els ingressos i les despeses que s’han produït durant l’any 2018 fruit
de l’exercici de l’activitat. També s’exposen les diferències respecte el pressupost.
El 2018 ha estat el primer exercici econòmic de l’entitat, tot i així cal tenir en compte que
l’associació ha començat a fer activitats amb moviments econòmics a partir del maig del
2018. És per això que s’ha obert un compte bancari a Caixa d’Enginyers.
Els ingressos d’aquest any han superat els previstos pel pressupost amb escreix, ja que
s’han rebut donacions imprevistes per part dels membres del Projecte Sàhara 2018, amb un
valor de 759,64 € i per part de l’Assemblea d'Ajuda als Refugiats i Refugiades de Vilafranca
amb un valor de 330,00 €. A més a més s’han rebut donacions per part de persones
individuals amb un valor de 309,18 €.
Les despeses, així mateix, han estat molt més altes que les previstes inicialment en el
pressupost de juny ja que s’ha decidit com des de l’Assemblea destinar part de les
donacions rebudes a un servei de Hosting Web (130,19 €). Les activitats de difusió previstes
han tingut una despesa nul·la per part de Zaura.

Despeses

Realitzat

Diferència

27,88 €

40,51 €

-12,63 €

Servei web

0,00 €

130,19 €

-130,19 €

Assemblea general

0,00 €

8,25 €

-8,25 €

22,12 €

0,00€

22,12 €

50,00 €

178,95

-128,95

Serveis bancaris

Activitats de sensibilització
TOTAL DESPESES

Ingressos
Serveis bancaris
Donacions
Col·lectius
Actes
Persones individuals
Mobiliari
TOTAL INGRESSOS

Pressupost

Pressupost

Realitzat

Diferència

0,00 €

0,31 €

0,31 €

50,00 €
50,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

1483,82 €
1139,64 €
249,18 €
60,00 €
35,00 €

1433,82 €
1089,64 €
249,18 €
60,00 €
35,00 €

50,00 €

1484,13 €

1434,13 €
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Balanç de situació
El balanç de situació ens informa de la situació patrimonial i financera de l’entitat en un
moment concret del temps. És a dir, exposa el patrimoni del que disposa l’associació així
com els drets, els deutes i les obligacions de l’entitat.

ACTIU
ACTIU NO CORRENT

59,02 €

Immobilitzat material
Mobiliari

35,00 €
35,00 €

Inversions Financeres permanents
Títol de soci de Caixa d’Enginyers

24,02 €
24,02 €

ACTIU CORRENT

1.270,18 €

Tresoreria
Bancs

1.270,18 €
1.270,18 €

TOTAL ACTIU

1.329,20 €

PATRIMONI NET I PASSIU
PATRIMONI NET
Fons social
Romanent
Excedents de l’exercici
PASSIU CORRENT
TOTAL PASSIU

1329,20 €
0,00 €
0,00 €
1.329,20 €
0,00 €
1.329,20 €
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Proposta d’aplicació del resultat
Els excedents positius i negatius d'un exercici (superàvit o dèficit) s'acumulen al Balanç de
situació, passant a formar part del Patrimoni Net de l'entitat, dins dues partides:
● Fons social: És l'import per constituir el fons de l'associació en el moment de la seva
constitució, més els superàvits d'anys anteriors que s'ha decidit capitalitzar. El fons
Social està destinat únicament a enfortir financerament l'entitat, no és un fons
operatiu.
● Romanent: Són les reserves, diners que s'han generat amb superàvits d'anys
anteriors i que es guarden per poder dur a terme inversions futures o eixugar pèrdues
d'exercicis anteriors, és un fons operatiu. Ambdues partides serveixen per tenir més
solvència i reforçar la liquiditat de l'entitat, aspectes que són importants per facilitar
una bona gestió econòmica. Així mateix, en el cas concret del romanent, ens permet
acumular superàvits al llarg dels anys per poder fer front a dèficits d'exercicis futurs i
despeses imprevistes i guanyar independència econòmica.
Dit això, des de la comissió de Seguiment i Economia es recomana a l’Assemblea
destinar el superàvit de l'any 2018, que ascendeix a 1.329,20 €, a la partida de
romanent.

