FUNDACIÓ DE L’ESPERANÇA
Comptes Anuals abreujats de
l’Exercici acabat el
31 de desembre de 2020

FUNDACIÓ DE L'ESPERANÇA
BALANÇ DE SITUACIÓ ABREUJAT A 31 DE DESEMBRE DE 2020 I 2019
ACTIU

Notes de la
Memòria

Exercici
31.12.20

Exercici
31.12.19

ACTIU NO CORRENT:
Immobilitzat IntangibleAplicacions informàtiques

Nota 4

13.883,25
13.883,25

5.720,98
5.720,98

Immobilitzat material-

Nota 5

18.171,38

8.085,05

2.154,68
4.291,08
4.416,42
1.808,30
5.500,90

4.010,43
4.074,62
-

32.054,63

13.806,03

300,00
300,00

300,00
300,00

865.591,77
865.591,77

423.374,58
423.374,58

Total actiu corrent

865.891,77

423.674,58

TOTAL ACTIU

897.946,40

437.480,61

Nota 7

30.000,00
30.000,00

30.000,00
30.000,00

Nota 8

32.054,63
32.054,63

13.806,03
13.806,03

62.054,63

43.806,03

115.341,54

95.341,54

115.341,54

95.341,54

387.808,00

-

332.742,23
261.052,11
0,00
515,33
71.174,79

298.333,04
232.169,22
3.747,48
69,89
62.346,45

Total passiu corrent

720.550,23

298.333,04

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

897.946,40

437.480,61

Instal·lacions
Mobiliari
Equips informàtics
Altre immobilitzat
Immobilitzacions en curs
Total actiu no corrent
ACTIU CORRENT:
Inversions financeres a curt termini
Altres actius financers
Efectiu i altres actius líquids equivalents
Tresoreria

Nota 6

PATRIMONI NET I PASSIU
PATRIMONI NET:
Fons Propis
Fons Social
Subvencions, donacions i llegats rebuts
Donacions i llegats de capital
Total patrimoni net
PASSIU NO CORRENT:
Provisions a llarg termini

Nota 9

Total passiu no corrent
PASSIU CORRENT:
Provisions a curt termini
Creditors per activitats i altres comptes a pagar
Deutes amb proveïdors
Creditors varis
Personal
Deutes amb Administracions Públiques

Nota 9

Nota 10.1

Nota 10.2

Les Notes 1 a 20 formen part integrant del Balanç de l'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2020
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FUNDACIÓ DE L'ESPERANÇA
COMPTE DE RESULTATS ABREUJAT DE L'EXERCICI 2020 i 2019
Notes de la
Memòria
Ingressos per les activitatsVendes i prestació de serveis

Nota 11

Altres subvencions, donacions i llegats de l'exercici
incorporats al resultat de l'exercici

Exercici
2020

Exercici
2019

2.782.898,10
148.572,07

2.160.213,25
142.764,93

2.634.326,03

2.017.448,32

Ajuts concedits i altres despeses
Ajusts concedits

Nota 12

(61.054,31)
(61.054,31)

(72.594,08)
(72.594,08)

Despeses de personalSous, salaris i assimilats
Càrregues socials

Nota 13

(1.715.620,27)
(940.683,83)
(774.936,44)

(1.163.378,39)
(823.391,06)
(339.987,33)

(1.085.895,54)
(1.070.183,24)
(15.712,30)

(979.100,51)
(964.594,79)
(14.505,72)

(7.435,90)

(9.051,84)

Altres despeses d'explotacióServeis exteriors
Tributs
Amortització de l'immobilitzat

Nota 14

Nota 4 i 5

Subvencions, donacions traspassats al resultat

Nota 8

7.435,90

9.051,84

Altres resultats

Nota 15

79.672,02

54.859,73

-

-

Ingressos financers

-

-

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS

-

-

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ

Impostos sobre beneficis
RESULTAT DE L'EXERCICI

Les No tes 1a 20 fo rmen part integrant del Co mpte de resultats de l'exercici anual acabat el 31de desembre de 2020,
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FUNDACIÓ DE L'ESPERANÇA
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET DE L'EXERCICI ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2020 I 2019

Fons Social

SALDO INICIAL 31.12.2019

-Subvencions, donacions i llegats rebuts
Ingressos i despeses imputats directament en el patrimoni net
-Subvencions, donacions i llegats rebuts
Transferències al compte de resultats

SALDO FINAL EXERCICI 31.12.2020

30.000,00

Subvencions,
donacions i
llegats rebuts

13.806,03

TOTAL

43.806,03

-

25.684,50
25.684,50

25.684,50
25.684,50

-

(7.435,90)
(7.435,90)

(7.435,90)
(7.435,90)

32.054,63

62.054,63

30.000,00

Les No tes 1a 20 fo rmen part integrant de l'Estat de Canvis en el P atrimo ni Net de l'exercici anual acabat el 31de desembre de 2020
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Fundació de l’Esperança
Memòria abreujada de l’exercici acabat el 31 de desembre de 2020
1- ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ
Fundació de l’Esperança (d’ara endavant, la Fundació) és una fundació privada constituïda en el
mes de juny del 2013 i inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de
Catalunya amb el número 2774.
Fundació Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, (Fundació “la Caixa”), és l’entitat fundadora
que fou liquidada i integrada dins la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
“la Caixa” (Fundació Bancària “la Caixa”) a l’octubre de 2014, amb motiu de la reorganització
del Grup “la Caixa” hagut aquell any.
La Fundació de l’Esperança es nodreix principalment de les aportacions que li fa la Fundació
Bancària “la Caixa”, per tal d’equilibrar el flux d’ingressos i despeses anuals.
La Fundació es regeix per la Llei 4/2008, de 24 de abril, del llibre tercer del Codi Civil de
Cataluña, relatiu a les persones jurídiques, i la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal
de les Entitats sense ànim de Lucre i dels Incentius Fiscals al Mecenatge.
La Fundació és una entitat de caràcter no lucratiu ubicada al barri Gòtic de Barcelona que té per
objecte, amb caràcter general, l’atenció integral a les persones en situació de pobresa i/o exclusió
social o persones en situació de vulnerabilitat i li serà pròpia qualsevol activitat que, encara que
indirectament, sigui ordenada a aquests fins. Per a la consecució dels fins fundacionals, la
Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en
col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, públiques o privades per tal d’oferir una
atenció integral adequada a les realitats i necessitats de les famílies ateses.
La Fundació desenvolupa activitats d’atenció als seus beneficiaris en el procés de millora i
superació, mitjançant actuacions directes o indirectes, dirigides a:
-

l’acollida, informació i orientació,
l’atenció a les necessitats bàsiques d’acord amb el catàleg d’ajuts i serveis de la
Fundació,
l’acció a través d’ajuts, plans d’actuació i projectes, inclosos formatius, que
contribueixin a superar la situació d’exclusió o de vulnerabilitat de la persona,
la potenciació de les capacitats dels beneficiaris per promoure la integració a la
societat.

Activitats realitzades durant l’exercici 2020

El 2020, ha estat un any marcat per la pandèmia, la situació de les famílies que atén la Fundació
de l’Esperança s’ha vist encara més agreujada per la forta crisi sanitària, social i econòmica
derivada de la COVID-19. La bretxa de la desigualtat s’ha ampliat, ja que les famílies en situació
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de pobresa i vulnerabilitat disposen de menys recursos i de menys xarxa social, i han patit amb
més intensitat l’impacte socioeconòmic derivat de la crisi.
En aquest context, la Fundació de l’Esperança no s’ha aturat, i des del primer dia de confinament
va posar el focus a seguir atenent les famílies i adaptar tots els serveis a la nova realitat des de la
proximitat que permeten les noves tecnologies. Malgrat tenir les portes tancades al públic, es va
fer atenció presencial d’urgència a famílies amb cites concertades per fer entrega de targetes
d’alimentació, ordinadors i kits escolars.
Amb l’inici del desconfinament, la Fundació va obrir de nou les portes i va reprendre l’atenció
presencial, que ha continuat des de llavors amb les activitats que poden oferir resposta a les
necessitats de les persones ateses que més han patit les conseqüències de la crisi.
La fundació compta amb els següents serveis:
El servei d’Atenció Social és el primer espai d’acollida que troben les persones que s’adrecen a
la Fundació de l’Esperança i on presenten les seves situacions de dificultat en l’àmbit econòmic,
laboral, de formació, de criança i educació. L’equip de professionals atén i estudia les demandes
i necessitats que se li plantegen, en fa una valoració i proposa un pla d’actuació social que
contribueixi a la millora de la situació. El 2020, la Fundació ha ofert atenció i recursos a 688
famílies en situació de pobresa i vulnerabilitat.
Davant l’emergència social s’ha donat resposta a 309 famílies perquè poguessin cobrir les seves
necessitats d’alimentació, a través de l’ajut de CaixaProinfància i les derivacions a d’altres entitats
com la Fundació Roure i el Banc d’aliments de l’Hora de Déu.
En col·laboració amb la UIC (Universitat Internacional de Catalunya) durant l’any 2020 es van
realitzar 67 sessions informatives amb 309 persones usuàries i, a on es van parlar sobre la COVID
i d’altres temes de prevenció i foment d’hàbits saludables. També es va posar en marxa un projecte
pilot de mentoria social adreçat a dones amb fills i amb la participació d’un grup de voluntàries.
Un dels pilars de l’atenció integral a les famílies és l’acompanyament en l’educació dels infants.
Des de Serveis Educatius s’ha atès a 192 infants i joves entre els 6 i els 18 anys en el seu
desenvolupament socioeducatiu, amb la finalitat de reforçar els processos d’aprenentatge i
millorar el rendiment escolar, enfortir les relacions familiars positives i afavorir la igualtat
d’oportunitats.
Les activitats de Serveis Educatius s’emmarquen en el programa CaixaProinfància de la Fundació
Bancaria ”la Caixa”, que té com a objectiu trencar el cercle de la pobresa que es transmet de pares
a fills i promoure noves formes d’atenció enfocades al desenvolupament social i educatiu dels
infants, els joves i les seves famílies.
Des d’Inserció Laboral la Fundació treballa per a que les persones amb especials dificultats per
trobar una feina puguin accedir al món laboral, i ho fa amb la col·laboració d’empreses
compromeses amb el mateix objectiu. La Fundació acompanya les persones, les orienta i dissenya
itineraris personalitzats amb l’objectiu de dotar-les de les eines i els recursos necessaris per
potenciar les seves habilitats i competències i, així, poder trobar una feina. La Fundació forma
part de la xarxa d’entitats socials del programa d’inserció laboral Incorpora de la Fundació ”la
Caixa”, que promou la integració sociolaboral de les persones en risc d’exclusió.
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Les diferents activitats del servei d’Inserció Laboral han permès que 368 persones en situació de
precarietat trobessin feina, i s’ha acompanyat a la creació de 107 empreses.
La Casa del Recés és un centre residencial amb atenció socioeducativa que acull dones de 18 a
35 anys que es troben en situació de vulnerabilitat amb l’objectiu de facilitar el seu procés
d’autonomia personal i potenciar el seu projecte d’emancipació. S’ofereix un acompanyament
integral i personalitzat en un entorn favorable, estable i segur que afavoreixi la recuperació
emocional de les residents, l’enfortiment de les seves capacitats i la promoció de seu
empoderament, tot incidint en el seu procés d’autonomia. La intervenció socioeducativa se centra
en diversos àmbits d’actuació per tal de donar resposta a les necessitats de les residents: vida
quotidiana, relacional, salut i benestar, formatiu i laboral, i juridicoadministratiu.
L’any 2020 la Casa del Recés ha mantingut la plena ocupació, tot acollint 57 dones amb una
mitjana d’edat de 22 anys i nascudes en 16 països diferents. La mitjana d’estada ha sigut de 22
mesos.
Aquest any s’han fet diferents activitats com el projecte Stage Natura de la Transpirenaica Social
Solidària, o el Imaginado(r)nes en col·laboració amb la Fundació Setba.
L’activitat de la Fundació de l’Esperança és possible gràcies a un equip de 114 persones (30
empleades i 84 voluntàries), que han format part i donat suport als diferents projectes i serveis
durant aquest any 2020.
En total, la Fundació ha donat suport i acompanyat 2.315 persones en situació de vulnerabilitat.

2- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS
a) Imatge Fidel i marc normatiu
Els comptes anuals adjunts han estat obtinguts dels registres comptables de la Fundació i s’han
preparat d'acord amb la legislació mercantil vigent i amb les normes establertes en el Pla de
Fundacions aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de desembre, així com la modificació aprovada
pel decret 125/2010, de 14 de setembre de la Generalitat de Catalunya, de manera que mostren la
imatge fidel del patrimoni i de la situació financera el 31 de desembre de 2020 i dels resultats i
l’estat de canvis en el patrimoni net produïts durant l’exercici 2020 de la Fundació.
La Fundació de l’Esperança ha optat per l’aplicació dels criteris aplicables a entitats de
dimensions mitjanes contingut en l’esmentat decret per complir les condicions establertes.
Els comptes anuals de la Fundació de l’Esperança han estat formulats pel Patronat de l’Entitat
esperant la seva aprovació sense modificacions.
b) Principis comptables
Aquests comptes anuals han estat formulats tot considerant la totalitat dels principis i normes
comptables d'aplicació obligatòria que tenen un efecte significatiu. No hi ha cap principi
comptable que, sent obligatori, hagi deixat d'aplicar-se. El més important és el següent:
Principi meritacióEls ingressos i les despeses es registren en funció dels seu flux real, amb independència del flux
monetari o financer que se’n deriva.
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Per norma general, els convenis de col·laboració, en funció de les seves característiques, es
registren en el moment de la seva signatura, moment a partir del qual neix l’obligació per la qual
l’entitat espera desprendre’s de recursos econòmics per fer-hi front i es consideren meritats.
D’altra banda, els ajuts atorgats en ferm es comptabilitzen en el compte de resultats de l’exercici
en que es formalitza el corresponent conveni de col·laboració amb abonament al compte de passiu
pel valor actual del compromís assumit.
c) Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa
En l'elaboració dels comptes anuals adjunts s'han utilitzat estimacions realitzades per la Fundació
per valorar alguns dels actius, passius, ingressos, despeses i compromisos que hi figuren registrats.
Bàsicament aquestes estimacions es refereixen a:





La vida útil dels actius materials i immaterials.
El càlcul del deteriorament de actius.
Les provisions a llarg termini.
Les previsions d’aquells compromisos a curt termini que la Fundació haurà d’atendre per
fer front als projectes en marxa.

Malgrat que aquestes estimacions s'han realitzat basant-se en la millor informació disponible al
tancament de l'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2020, és possible que esdeveniments
que puguin tenir lloc en el futur obliguin a modificar-les (a l'alça o a la baixa) en els pròxims
exercicis, la qual cosa es realitzaria, si s’escau, de manera prospectiva.
d) Agrupació de partides
Determinades partides del balanç, del compte de pèrdues i guanys, i de l'estat de canvis en el
patrimoni net es presenten de forma agrupada per facilitar la seva comprensió, si bé, en la mesura
que sigui significativa, s'ha inclòs la informació desagregada a les corresponents notes de la
memòria.
e) Comparació de la informació
Els comptes anuals presenten a efectes comparatius, amb cadascuna de les partides del balanç,
del compte de pèrdues i guanys i de l’estat de canvis en el patrimoni net a més de les xifres de
l’exercici 2020, les corresponents a l’exercici anterior, que formaven part dels comptes anuals de
l’exercici 2019 aprovats pel Patronat amb data 18 juny de 2020.

3- NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ
Les principals normes de valoració utilitzades per la Fundació en l'elaboració dels seus comptes
anuals per a l'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2020, d'acord amb les establertes pel Pla
General de Comptabilitat de les Fundacions, han estat les següents:
a) Immobilitzat intangible
L'immobilitzat intangible es valora inicialment pel seu preu d'adquisició o cost de producció i
posteriorment es minora per la corresponent amortització acumulada i les pèrdues per
deteriorament, si n’hi hagués.
L’amortització es calcula mitjançant l’aplicació del mètode lineal en funció dels anys de vida útil
estimada dels elements de l’actiu immobilitzat.
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Els percentatges d’amortització anual aplicats linealment als diferents elements de l’immobilitzat
intangible:
Descripció
Aplicacions informàtiques

% Percentatge anual
20%

b) Immobilitzat material
L'immobilitzat material es valora inicialment pel seu preu d'adquisició o cost de producció i
posteriorment es minora per la corresponent amortització acumulada i les pèrdues per
deteriorament, si n’hi hagués.
L’amortització es calcula mitjançant l’aplicació del mètode lineal en funció dels anys de vida útil
estimada dels elements de l’actiu immobilitzat.
Els percentatges d’amortització anual aplicats linealment als diferents elements de l’immobilitzat
material són els següents:
Descripció

% Percentatge anual

Instal·lacions tècniques
Mobiliari
Equips informàtics
Altre immobilitzat material

12%
10%
25%
25%

Els costos d’ampliació o millores que representen una prolongació de la vida útil dels béns, es
capitalitzen com major cost dels mateixos.
Les despeses de conservació i manteniment de l’immobilitzat material que no milloren la seva
utilització ni perllonguen la seva vida útil es carreguen al Compte de Resultats en l’exercici en
què es produeixen.
c) Provisions i contingències
En la formulació dels comptes anuals es diferencia entre:
- Provisions: saldos creditors que cobreixen obligacions actuals derivades de successos passats,
la cancel·lació de les quals és probable que originin una sortida de recursos, però que resulten
indeterminats quant al seu import i/o moment de cancel·lació.
- Passius contingents: obligacions possibles sorgides com a conseqüència de successos passats, la
materialització futura de les quals està condicionada al fet que ocorri, o no, un o més
esdeveniments futurs independents de la voluntat de la Fundació.
Els comptes anuals recullen totes les provisions respecte a les quals s'estimi que la probabilitat
que s'hagi d'atendre l'obligació és major que en cas contrari. Els passius contingents no es
reconeixen en els comptes anuals, sinó que s'informa sobre aquests a les notes de la memòria, en
la mesura que no siguin considerats com a remots.
Les provisions es valoren pel valor actual de la millor estimació possible de l'import necessari per
cancel·lar o transferir l'obligació, tenint en compte la informació disponible sobre el succés i les
seves conseqüències, i els ajustos que sorgeixin per l'actualització d’aquestes provisions es
registren com una despesa financera conforme es va meritant.
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d) Subvencions, donacions i llegats
Les subvencions rebudes amb la finalitat de finançar l’activitat de la fundació s’imputen com a
ingressos de l’exercici en el que es reconeixen.
La Fundació té subvencionat la totalitat del cost d’adquisició d’immobilitzat. (Vegeu Nota 8)
D’acord amb la normativa vigent les subvencions no reintegrables d’adquisició d’immobilitzat es
comptabilitzen directament al patrimoni net reconeixent-se posteriorment en el compte de pèrdues
i guanys sobre una base sistemàtica de manera correlacionada amb les despeses d’amortització de
l’immobilitzat afecte.
e) Compromisos per pensions
Amb data juliol 2013, la Fundació de l’Esperança va signar amb els seus treballadors un acord
pel qual aquests podran gaudir d’un Pla de Pensions amb aportacions repartides entre l’Entitat i
els treballadors, segons l’origen del col·lectiu, sempre que tinguin una antiguitat de dos anys a
l’empresa. L’any 2019 es va acordat que la totalitat de les aportacions fossin realitzades per
l’Entitat, en el moment que el treballador disposes de contracte laboral indefinit.
Les aportacions realitzades per la Fundació per import de 30.869,41 euros es troben registrades a
l’epígraf “Despeses de personal-Càrregues socials” del compte de resultats de l’exercici
corresponent (vegeu nota 13).
Durant l’exercici 2016, la Fundació va arribar a determinats acords de desvinculació de personal
que es varen materialitzar en sistemes de Previsió Social i es varen provisionar als epígrafs de
“Provisions a llarg termini” i “Provisions a curt termini” (vegeu nota 9).
Així mateix, durant l’exercici 2020, la Fundació ha subscrit un acord de desvinculació de personal
materialitzat en una pòlissa d’assegurances de mediació en el pagament amb VidaCaixa
provisionada a l’epígraf de “Provisions a curt termini” (vegeu nota 9).
f) Ingressos i Despeses
Els ingressos i despeses es reconeixen comptablement atenent al principi de meritació, quan es
produeix el flux real de bens i serveis que els mateixos representen, independentment del moment
en que es produeix el flux monetari derivat d’ells.
Les despeses derivades durant l’exercici han estat comptabilitzats atenent a la naturalesa dels
mateixos i imputats en el capítol corresponent del compte de resultat de l’Entitat.
g) Classificació entre corrent i no corrent
En el balanç adjunt, els saldos es classifiquen en corrents i no corrents. Els corrents corresponen
a aquells saldos que la Fundació espera vendre, consumir, desemborsar o realitzar en el transcurs
del cicle normal d’explotació (normalment 1 any). Aquells altres que no corresponen a aquesta
classificació es consideren no corrents.
4- IMMOBILITZAT INTANGIBLE
El moviment hagut en les immobilitzacions intangibles durant els exercicis 2020 i 2019, són els
següents:
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Any 2020
Saldo a 31
desembre
2019

Addicions i
dotacions de
l'exercici

Baixes de
l'exercici

Traspassos
de
l'exercici

Saldo a 31
desembre
2020

Immobilitzat intangible:
Aplicacions informàtiques

32.188,80

11.162,19

-

-

43.350,99

Total

32.188,80

11.162,19

-

-

43.350,99

Amortització acumulada:
Aplicacions informàtiques

(26.467,82)

(2.999,92)

-

-

(29.467,74)

Total

(26.467,82)

(2.999,92)

-

-

(29.467,74)

5.720,98

8.162,27

-

-

13.883,25

Total net

Any 2019
Saldo a 31
desembre
2018

Addicions i
dotacions de
l'exercici

Baixes de
l'exercici

Traspassos
de l'exercici

Saldo a 31
desembre
2019

Immobilitzat intangible:
Aplicacions informàtiques

28.982,60

3.206,20

-

-

32.188,80

Total

28.982,60

3.206,20

-

-

32.188,80

Amortització acumulada:
Aplicacions informàtiques

(21.868,52)

(4.599,30)

-

-

(26.467,82)

Total

(21.868,52)

(4.599,30)

-

-

(26.467,82)

7.114,08

(1.393,10)

-

-

5.720,98

Total net

Les addicions hagudes durant l’exercici 2020 corresponen al desenvolupament de l’aplicatiu de
registre de jornada laboral dels empleats, així com llicències d’aplicacions informàtiques (vegeu
nota 8).
Durant els exercicis 2020 i 2019 s’han enregistrat 2.999,92 euros i 4.599,30 euros,
respectivament, com a ingressos dins de l’epígraf de “subvencions i donacions traspassats al
resultat” corresponents a l’amortització de la subvenció rebuda per l’adquisició de l’immobilitzat
relacionat (vegeu nota 8)
Al 31 de desembre de 2020, la Fundació manté uns actius immaterials per un import brut de
26.191,78 euros que estan totalment amortitzats.

5- IMMOBILITZAT MATERIAL
La composició dels comptes de l’immobilitzat material i les seves corresponents amortitzacions
acumulades i els moviments produïts durant els exercicis 2020 i 2019, són els següents:
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Any 2020
Saldo a 31
desembre
2019
Immobilitzat material:
Instal·lacions
Mobiliari
Equips informàtics
Altre immobilitzat
Immobilitzacions en curs
Total

6.924,48
31.727,46
859,10
39.511,04

Amortització acumulada:
Instal·lacions
Mobiliari
Equips informàtics
Altre immobilitzat
Total

(2.914,05)
(27.652,84)
(859,10)
(31.425,99)
8.085,05

Total net

Addicions i
dotacions de
l'exercici

2.161,06
1.060,93
3.976,18
1.823,24
5.500,90
14.522,31

Baixes de
l'exercici

Traspassos
de l'exercici

Saldo a 31
desembre
2020

-

-

2.161,06
7.985,41
35.703,64
2.682,34
5.500,90
54.033,35

(6,38)
(780,28)
(3.634,38)
(14,94)
(4.435,98)

-

-

(6,38)
(3.694,33)
(31.287,22)
(874,04)
(35.861,97)

10.086,33

-

-

18.171,38

Any 2019
Saldo a 31
desembre
2018
Immobilitzat material:
Mobiliari
Equips informàtics
Altre immobilitzat
Immobilitzacions en curs
Total

6.924,48
31.727,46
859,10
5.123,50
44.634,54

Amortització acumulada:
Mobiliari
Equips informàtics
Altre immobilitzat
Total
Total net

Addicions i
dotacions de
l'exercici

Baixes de
l'exercici

Traspassos
de l'exercici

Saldo a 31
desembre
2019

-

(5.123,50)
(5.123,50)

-

6.924,48
31.727,46
859,10
39.511,04

(2.162,79)
(23.951,56)
(859,10)
(26.973,45)

(751,26)
(3.701,28)
(4.452,54)

-

-

(2.914,05)
(27.652,84)
(859,10)
(31.425,99)

17.661,09

(4.452,54)

(5.123,50)

-

8.085,05

Les addicions hagudes durant l’exercici 2020 corresponen a inversions necessàries en equips
informàtics de gestió i mobiliari per al personal de la Fundació (vegeu nota 8).
Durant els exercicis 2020 i 2019 s’han enregistrat 4.435,98 euros i 4.452,54 euros,
respectivament, com a ingressos dins de l’epígraf de “subvencions i donacions traspassat al
resultat” corresponents a l’amortització de la subvenció rebuda per l’adquisició de l’immobilitzat
relacionat (vegeu nota 8).
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Al 31 de desembre de 2020, la Fundació manté uns actius materials per un import brut de
27.040,72 euros que estan totalment amortitzats.

6- EFECTIU I ALTRES ACTIUS EQUIVALENTS
El detall d’aquest epígraf a 31 de desembre dels exercicis 2020 i 2019 és:

31.12.2020

31.12.2019

Comptes corrents mantinguts a Caixabank

865.591,77

423.374,58

Total

865.591,77

423.374,58

Els comptes corrents no meriten interessos.

7- FONS PROPIS
No s’han produït moviments durant els exercicis 2020 i 2019 en aquest epígraf.

8- SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS
En aquest epígraf, la Fundació registra les subvencions rebudes per la Fundació Bancària “la
Caixa” destinades a l’adquisició d’immobilitzat i s'imputen a resultats sobre una base sistemàtica
de manera correlacionada amb les despeses d’amortització de l’immobilitzat afecte.
El detall del moviment hagut durant els exercicis 2020 i 2019, així com els resultats imputats en
el compte de pèrdues i guanys, és el següent:

Any 2020
Subvencions Capital Immobilitzat
Saldo inicial exercici 31.12.2019
Addicions de l’exercici (notes 4 i 5) i (nota 17)
Baixes de l’exercici (nota 5) i (nota 17)

Intangible

Material

Total

5.720,98

8.085,05

13.806,03

11.162,19

14.522,31

25.684,50

-

-

-

Subvencions traspassades a resultats (notes 4 i 5)

(2.999,92)

(4.435,98)

(7.435,90)

Saldo final exercici 31.12.2020

13.883,25

18.171,38

32.054,63
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Any 2019
Subvencions Capital Immobilitzat

Intangible

Saldo inicial exercici 31.12.2018

7.114,08

Addicions de l’exercici (notes 4 i 5) i (nota 17)

3.206,20

Baixes de l’exercici (nota 5) i (nota 17)

-

Subvencions traspassades a resultats (notes 4 i 5)

Material
17.661,09
-

Total
24.775,17
3.206,20

(5.123,50)

(5.123,50)

(4.599,30)

(4.452,54)

(9.051,84)

5.720,98

8.085,05

13.806,03

Saldo final exercici 31.12.2019

9- PROVISIONS A CURT I LLARG TERMINI
El moviment hagut en les provisions a curt i llarg termini durant els exercicis 2020 i 2019 són
els següents:

Any 2020
Saldo a 31
desembre
2019
Provisions a llarg termini
Provisions a curt termini
Total

95.341,54
95.341,54

Traspassos
de l'exercici

Dotacions
de l'exercici

Aplicacions
de l'exercici

Saldo a 31
desembre
2020

-

20.000,00

-

115.341,54

-

387.808,00

-

387.808,00

-

503.149,54

-

407.808,00

Any 2019
Saldo a 31
desembre
2018

Traspassos
de l'exercici

Provisions a llarg termini

75.369,24

(27,70)

Provisions a curt termini

99.259,50

27,70

Total

174.628,74

-

Dotacions de
l'exercici
20.000,00
20.000,00

Aplicacions
de l'exercici
(99.287,20)
(99.287,20)

Saldo a 31
desembre
2019
95.341,54
95.341,54

El saldo de les provisions a curt i llarg termini inclou el valor actual dels costos pels compromisos
adoptats en els acords de desvinculació de personal formalitzat per la Fundació amb un treballador
l’any 2016 i amb un altre treballador l’any 2020 (vegeu nota 3e) . La dotació realitzada durant
l’exercici 2020 per import de 20.000 euros correspon a l’actualització del valor actual del cost
estimat de l’esmentat acord de l’any 2016. Així mateix, la dotació per import de 387.808,00 euros
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correspon al cost de l’acord subscrit en l’any 2020, que ha estat pagat en la seva totalitat a
VidaCaixa al gener de 2021 i s’ha registrat en el compte “Altres despeses de personal” del compte
de resultats (vegeu nota 13).

10- CREDITORS PER ACTIVITATS I ALTRES COMPTES A PAGAR
10.1- Deutes amb proveïdors
En aquest compte del balanç adjunt, es registren els imports pendents de pagament a proveïdors
a 31 de desembre dels exercicis 2020 i 2019 per compres i prestacions de serveis, segons el
següent detall:

2020
Proveïdors
Acció Social de proximitat
Activitat "Casa del Recés"
Manteniment del centre
Total deutes amb proveïdors

32.973,15
29.705,05
198.373,91
261.052,11

2019
21.128,72
26.299,74
184.740,76
232.169,22

10.2-Deutes amb administracions públiques
En aquest compte del balanç adjunt, es registren els imports pendents de pagament a 31 de
desembre de 2020 i 2019 amb les Administracions Públiques, segons el següent detall:

2020
Hisenda Publica per retencions
Organismes Seguretat Social
Total Administracions Públiques

41.753,04
29.421,75
71.174,79

2019
37.024,04
25.322,41
62.346,45

11- INGRESSOS PER LES ACTIVITATS
En aquest epígraf del compte de resultats adjunt, es registren els ingressos rebuts per les
activitats segons el següent detall:
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2020
Vendes i prestacions de serveis

2019

148.572,07

142.764,93

Subvencions i donacions

2.634.326,03

2.017.448,32

Total Ingressos per activitats

2.782.898,10

2.160.213,25

En l’apartat “Vendes i prestacions de serveis” s’inclou principalment, pels exercicis 2020 i 2019,
els ingressos rebuts pels serveis prestats per part de la Fundació, en orientació laboral, formació i
autoocupació dins del “Programa Incorpora” de la Fundació Bancària “la Caixa” per import de
120.123 euros i 97.000 euros respectivament (vegeu nota 17), així com les quotes que paguen les
residents de la Casa del Recés per un import de 28.449,07 euros i 40.264,93 euros pels exercicis
2020 i 2019 respectivament.
L’apartat “Subvencions i donacions” inclou pels exercicis 2020 i 2019, la subvenció rebuda de la
Fundació Bancaria “la Caixa” pel desenvolupament de les activitats i funcionament de la
Fundació, per un import de 2.619.634,06 euros i 1.568.370,40 euros respectivament (vegeu nota
17). Així mateix aquest apartat inclou els micro-donatius rebuts de terceres persones físiques o
jurídiques, per un import de 14.691’97 euros i 2.594’08 euros pels exercicis 2020 i 2019
respectivament.

El detall dels ingressos, d’acord amb els diferents centres de cost, és el següent:

2020
Acció Social de proximitat
Activitat "Casa de Recés"
Total Ingressos Activitats

1.881.628,07
901.270,03
2.782.898,10

2019
1.393.005,56
767.207,69
2.160.213,25

La Fundació realitza la totalitat de la seva activitat a Barcelona.

12-AJUTS CONCEDITS I ALTRES DESPESES
En aquest epígraf del Compte de resultat adjunt, la Fundació registra els ajuts atorgats a altres
entitats com a compliment dels convenis de col·laboració en projectes socials signats amb
aquestes i també als beneficiaris dels projectes d’acció social directa.
El detall dels ajusts concedits durant l’exercici 2020 és el següent:
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IMPORT

2020
ENTITAT

DESCRIPCIÓ

40.000,00 L'hora de Deu

Ajuts del Banc d'Aliments

15.000,00 Associació Sociolaboral Estel Tàpia

Inserció pre-laboral , laboral i social de les persones en situació
de vulnerabilitat i/o amb discapacitat

6.054,31

-

Fons de petits ajuts atorgats a beneficiaris per atenció directa

61.054,31

13-DESPESES DE PERSONAL
La composició d’aquest epígraf del Compte de Resultat adjunt corresponent als exercicis 2020 i
2019 és la següent:
2020

2019

Sous i Salaris

940.683,83

823.391,06

Càrregues Socials:

774.936,44

339.987,33

284.747,69

230.765,48

30.869,41

31.800,61

459.319,34

77.421,24

1.715.620,27

1.163.378,39

Seguretat Social
Aportacions Pla de Pensions (nota 3e)
Altres despeses de personal

Total Despeses personal

L’apartat “Altres despeses de personal” inclou, en els exercicis 2020 i 2019, la resta de despeses
en concepte de millores socials (assistència sanitària, ajuts de menjador i cura de fills, ajuts per
estudis i formació, entre altres). Així mateix aquest apartat inclou les dotacions realitzades, durant
l’exercici 2020 i 2019, corresponents a altres acords amb el personal, per l’import de 407.808
euros i 20.000 euros respectivament (vegeu nota 9).

14-SERVEIS EXTERIORS
La composició d’aquest epígraf del Compte de Resultats adjunt corresponent als exercicis 2020
i 2019, és la següent:
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2020
Reparacions, conservacions i manteniment
Aprovisionaments
Col·laboracions de personal
Subministraments
Honoraris professionals
Dinamització activitats
Lloguers i cànons
Material oficina
Transport i comunicació
Publicitat i promoció
Altres serveis
Total Serveis exteriors

430.740,60
93.108,90
76.000,00
90.800,00
28.967,85
107.222,09
10.343,67
24.537,90
1.304,75
40.423,08
166.734,40
1.070.183,24

2019
341.722,97
82.385,00
91.550,00
146.287,40
22.131,07
53.826,52
8.471,13
11.001,57
1.500,00
43.817,54
161.901,59
964.594,79

L’apartat “Aprovisionaments” correspon principalment a despeses d’alimentació de la Casa del
Recés.
L’apartat de “Dinamització d’activitats” correspon principalment a despeses de tallers d’inclusió
social i tallers per a les residents de la Casa del Recés.
L’apartat “Altres serveis” correspon principalment a la contractació de serveis necessaris pel
funcionament de la Casa del Recés, com el servei de vetlladora, cuinera i vigilància.

15-ALTRES RESULTATS
En aquest epígraf del compte de resultats adjunt, es registren les regularitzacions de despeses
d’exercicis anteriors, és a dir, les diferències generades en l’exercici 2020 entre l’estimació dels
imports meritats pendents de pagament a 31 de desembre de 2019 i els imports realment liquidats
en l’exercici 2020.

16-APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS A FINALITATS PRÒPIES

16.1-Dotació Fundacional
Els bens i drets que formen part de la dotació fundacional corresponen a un import de 30.000,00
euros que van ser aportats per la Fundació “la Caixa” en el moment de la constitució de la
Fundació i es troben registrats en l’apartat de “Tresoreria” del balanç a 31 de desembre de 2020.

16.2-Finalitats fundacionals
En compliment del que estableix l’article 333-22 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer
del codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, la Fundació ha destinat al compliment
de les seves finalitats fundacionals més del 70% de les rendes i altres ingressos obtinguts durant
l’any 2020 i registrats en el Compte de resultats adjunt:
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Exercici 2020
Total ingressos

2.870.006,02

Despesa necessària (1)

(213.538,00)

Ingressos nets

2.656.468,02

Despesa Obligada (70%)

(1.859.527,61)

Despesa Fundacional (2)

(2.656.468,02)

(1) despesa necessària per a l'obtenció d'ingressos
(2) despesa realitzada pel compliment de les finalitats estatutàries

17-OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES
El detall de les operacions amb parts vinculades dels exercicis 2020 i 2019 és el següent:

Any 2020
Fundació Bancària "la
Caixa"

Any 2019
Fundació Bancària "la
Caixa"

Subvencions rebudes

2.645.318,56

1.566.453,10

Serveis prestats
TOTAL

120.123,00
2.765.441,56

97.000,00
1.663.453,10

L’apartat “Subvencions rebudes” correspon a les aportacions rebudes per la Fundació per part de
la Fundació Bancària “la Caixa” durant l’exercici 2020 i 2019 pel desenvolupament de les seves
activitats i el seu funcionament per un import de 2.619.634,06 euros i 1.568.370,40 euros
respectivament (vegeu nota 11), així com per les noves inversions en immobilitzat immaterial per
import de 25.684,50 euros i 3.206,20 euros respectivament, i les baixes en immobilitzat material,
per import de 5.123,50 euros en l’exercici 2019 (vegeu nota 8).
L’apartat “Serveis prestats” correspon als serveis prestats per part de la Fundació en el “Programa
Incorpora” de la Fundació Bancària “la Caixa”, d’inserció laboral per a persones en risc
d’exclusió social (vegeu nota 11).
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Òrgan de Govern i Alta Direcció
En compliment del que estableixen les lleis a les que estan sotmeses les Fundacions, els membres
del Patronat de la Fundació de l’Esperança no reben cap tipus de retribució pel desenvolupament
de la seva funció ni han rebut cap import en concepte de restitució de despeses ni similar.
L’Alta Direcció, que no forma part de la plantilla, està composada pel Director General i tampoc
ha rebut cap tipus de retribució o similar ni bestretes o crèdits.
A 31 de desembre de 2020 i 2019 el Patronat de la Fundació de l’Esperança està format per 9
membres.
Durant l’exercici 2020 no s’han produït moviments dins del Patronat de la Fundació.

18-ALTRA INFORMACIÓ
La plantilla mitja de la Fundació corresponent als exercicis 2020 i 2019 distribuïda per nivells
professionals i per sexes, és la següent:

Plantilla mitja 2020
Dones

Homes

Total

Directius

1

-

1

Caps

0

1

1

Técnics

23

1

24

Personal no fixe

4

0

4

Total

28

2

30

Plantilla mitja 2019
Dones

Homes

Total

Directius

1

-

1

Caps

1

1

2

Técnics

18

2

20

Personal no fixe

2

1

3

Total

22

4

26
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19-SITUACIÓ FISCAL
La Fundació de l’Esperança està acollida a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal
de les Entitats sense Ànim Lucratiu i dels Incentius Fiscals al Mecenatge i per tant està acollida a
les exempcions previstes als articles 6 i 7 de l’esmentada llei corresponents a l’Impost sobre
Societats pel conjunt d’activitats que realitza, situació que ha suposat la inexistència de despesa
per Impost de Societats.
La Fundació de l’Esperança té oberts a inspecció els darrers quatre anys per tots els impostos que
es troba subjecta, encara que no s’estima que es derivi cap passiu per aquest motiu.

20-ESDEVENIMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT
No hi ha hagut esdeveniments ocorreguts amb posterioritat al tancament dels comptes anuals que
puguin afectar als mateixos ni que afectin el principi d’empresa en funcionament.

EL PRESIDENT

EL SECRETARI

_____________________

______________________

D. Isidre Fainé i Casas

D. Jaume Lanaspa i Gatnau
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