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ASSOCIACIÓ CATALANA DE FIBROSI QUÍSTICA
NIF: G 58.769.670

Balanços simplificats a 31 de desembre de 2020 i 2019
(Euros)

ACTIU

Notes de
la
memòria

A) ACTIU NO CORRENT

2020

481.377,07

I. Immobilitzat intangible

5.a

1.074,84

II. Immobilitzat material

5.b

361.919,16

6

118.383,07

III. Inversions immobiliàries

2019

PATRIMONI NET I PASSIU

484.522,39 A) PATRIMONI NET
A-1) Fons propis
1.074,84 Ι. Fons social
1. Fons social
364.606,20
II.Excedents d'exercicis anteriors
118.841,35
III.Excedent de l'exercici
A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres
ajustaments
1. Altres subvencions, donacions i llegats

Notes de
la
memòria

2020

548.040,04
159.485,31
142.943,21
142.943,21

596.712,79
205.537,82
142.943,21
142.943,21

62.594,61

23.868,38

3

-46.052,51

38.726,23

11.a

388.554,73
388.554,73

391.174,97
391.174,97

10

B) PASSIU NO CORRENT
I. Deutes a llarg termini
1. Deutes amb entitats de crèdit

B) ACTIU CORRENT

72.589,79

I. Existències

590,17

II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i
altres comptes a cobrar
1. Altres deutors
2. Actius per impost corrent i altres crèdits amb les
Administracions Públiques
III. Efectiu i altres actius liquids equivalents

TOTAL ACTIU (A+B)

3.786,06
8.a
12.a

461,00
3.325,06
68.213,56
553.966,86

424,06
9.a

131.017,80 C) PASSIU CORRENT
590,17 I. Deutes a curt termini
1. Deutes amb entitats de crèdit

9.a

14.954,53 II. Creditors per activitats i altres comptes a pagar
1.186,00

1. Creditors varis

2. Passius per impost corrent i altres deutes amb les
13.768,53 Administracions Públiques

2019

-

424,06
424,06

5.926,82

18.403,34

888,09
888,09

1.533,48
1.533,48

5.038,73

16.869,86

9.a

1.569,11

13.584,17

12.a

3.469,62

3.285,69

553.966,86

615.540,19

115.473,10
615.540,19 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B)
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Comptes de resultats simplificats corresponent a l'exercici acabat el 31 de
desembre de 2020 i 2019
(Euros)

(Deure) Haver

Notes de
la
memòria

2020

2019

1. Ingressos per les activitats
a) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic
b) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions
c) Subvencions, donacions i altres ingressos

13.c
13.d
11.b

191.329,55
94.402,17
14.897,04
82.030,34

268.177,26
88.683,06
45.389,32
134.104,88

2. Ajuts concedits i altres despeses
a) Ajuts concedits

13.a

-141.582,83
-141.582,83

-130.442,02
-130.442,02

3. Altres ingressos de les activitats
a) Ingressos per arrendaments

7

6.999,24
6.999,24

6.969,34
6.969,34

-69.105,58

-67.733,21

-31.184,27
-31.184,27
-2.036,55
-3.642,67
-929,41
-1.479,10
-15.798,57
-2.819,03
-4.478,94

-37.601,33
-37.601,33
-2.362,66
-3.702,11
-1.072,84
-1.239,15
-20.386,77
-3.366,57
-5.471,23

4. Despeses de personal

13.b

5. Altres despeses d'explotació
a) Serveis exteriors
a.1) Reparacions i conservació
a.2) Serveis professionals independents
a.3) Primes d'assegurances
a.4) Serveis bancàries
a.5) Publicitat, propaganda i relacions públiques
a.6) Subministraments
a.7) Altres serveis
6. Amortització de l'immobilitzat

5i6

-5.128,86

-5.074,05

7. Subvencions, donaciones i llegats traspassats al resultat

11.a

2.620,24

2.620,24

8. Altres resultats

13.e

-

1.810,00

I ) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8)

-46.052,51

38.726,23

II ) RESULTAT FINANCER
III ) RESULTATS ABANS D'IMPOSTOS (I+II)

-46.052,51

38.726,23

9. Impostos sobre beneficis

IV ) RESULTAT DE L'EXERCICI (III+11)

12.c

-

-46.052,51

-

38.726,23

ASSOCIACIÓ CATALANA DE FIBROSI QUÍSTICA
NIF: G 58.769.670

Estat de canvis en el patrimoni net corresponent a l'exercici acabat el 31 de
desembre de 2020
(Euros)

Fons

A) SALDO, FINAL DE L'ANY 2018

142.943,21

Excedents
d'exercicis
anteriors
84.453,72

Excedent de
l'exercici

-60.585,34

Subvencions,
donacions i
llegats rebuts
393.795,21

TOTAL

560.606,80

I. Ajustaments per canvis de criteri 2018 i anteriors

-

-

-

-

-

II. Ajustaments per errors 2018 i anteriors

-

-

-

-

-

B) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2019

142.943,21

84.453,72

-60.585,34

-

-

II. Ingresos i despeses reconegudes en el patrimoni net

-

-

-

-

-

III. Operacions de patrimoni net

-

-

-

-

-

IV. Altres variacions del patrimoni net

-

I. Ajustaments per canvis de criteri 2019 i anteriors
II. Ajustaments per errors 2019 i anteriors
D) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2020

142.943,21
142.943,21

-

560.606,80

I. Excedent de l'exercici

C) SALDO, FINAL DE L'ANY 2019

38.726,23

393.795,21

38.726,23

-60.585,34

60.585,34

-2.620,24

-2.620,24

23.868,38

38.726,23

391.174,97

596.712,79

23.868,38

38.726,23

391.174,97

596.712,79

-

-

II. Ingresos i despeses reconegudes en el patrimoni net

-

-

-

-

-

III. Operacions de patrimoni net

-

-

-

-

-

E) SALDO, FINAL DE L'ANY 2020

142.943,21

-

-

I. Excedent de l'exercici

IV. Altres variacions del patrimoni net

-46.052,51

-

-46.052,51

38.726,23

-38.726,23

-2.620,24

-2.620,24

62.594,61

-46.052,51

388.554,73

548.040,04
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Nº D’INSCRIPCIÓ 10.164
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1.

NATURALESA I ACTIVITATS PRINCIPALS
L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE FIBROSI QUISTICA (d'ara en endavant, l'Entitat) és
una associació declarada d’utilitat pública constituïda l’any 1988 i inscrita en el Registre
d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 10164/1.
L’Entitat es troba subjecte 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 associacions
que exerceixen llurs funcions majoritàriament 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”.
La finalitat de l’Entitat és:
Treballar, amb tots els implicats, per la millora de la qualitat de vida dels afectats de
Fibrosi Quística i les seves famílies, lluitant a la vegada contra les causes d’aquesta
malaltia.
En l’horitzó de l’Entitat hi ha el dia en que la investigació i el tractament de la FQ
disposarà de tots els recursos (humans, materials i econòmics) necessaris per donar una
bona qualitat de vida als afectats i les seves famílies, i per controlar aquesta malaltia,
gràcies a un treball coordinat entre tots els agents i a una actuació plenament eficient.
Els objectius són:
•
•
•

•
•
•

Aconseguir la participació activa dels afectats i famílies en la lluita contra la FQ,
mitjançant la informació, la formació i l’organització.
Millorar la vida quotidiana dels afectats i les seves famílies mitjançant el suport,
l’acompanyament i l’assessorament.
Contribuir a la millora en el diagnòstic, el tractament i la recerca mitjançant el
suport a la investigació, la formació de professionals, la consolidació de les
Unitats de FQ ... i altres activitats que es vegin necessàries.
Contribuir a la lluita contra la FQ, la millora de la sanitat pública i dels drets dels
disminuïts, mitjançant la coordinació amb altres entitats similars.
Millorar la situació dels afectats i associacions de països en condicions més
precàries vehiculant iniciatives solidàries.
Aconseguir la implicació del conjunt de la societat en el nostre anhel, mitjançant
la divulgació, la relació amb altres professionals implicats (mestres, treballadors
socials...) i la complicitat d’entitats públiques i privades en els nostres projectes.

En queda exclòs tot ànim de lucre.
Les activitats principals de l’Entitat durant l’exercici 2020 estan agrupades en els
següents tres grups:
-

Programa d’Acollida: en el diagnòstic, al contactar amb l’Entitat, en el dia a dia, en
moments d’agudització...
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-

-

Programa de Comunicació i Xarxa: Enviament de citacions bibliogràfiques, notícies
sobre la Fibrosi Quística, manteniment de la web, Facebook, Twitter i Instagram,
divulgació per correu electrònic, suport a la divulgació local, edició de revistes,
formació i jornades,...
Programa Suport: Suport a les unitats hospitalàries, als centres d’investigació i
col·laboració internacional.

El domicili social de l’Entitat radica a Barcelona, Passeig Reina Elisenda de Montcada, nº
5.
Situació COVID
Amb motiu de les circumstàncies excepcionals esdevingudes amb la publicació del Real
Decret 463/2020 en data 14 de març de 2020, pel que es declara l’estat d’alarma per la
gestió de la situació sanitària generada pel coronavirus (Covid-19) i que va entrar en
vigor al mateix dia 14 de març, manifestem que:
L’activitat de l’Entitat en la mesura del possible continua amb certa normalitat. Pel que
s’ha portat a la pràctica la implementació de mesures organitzatives per la gestió de la
crisis, tan individual (gestió de situacions de contagis o aïllament) com col·lectives. Les
següents mesures han resultat perfectament compatibles amb la continuïtat de l’activitat i
principalment, han sigut les següents:

2.

-

S’ha introduït el teletreball de cara a garantir la seguretat dels seus empleats sense
necessitat de la realització d’establir altres mesures extraordinàries.

-

S’ha treballat de cara a garantir l’activitat bàsica de l’Entitat.

-

No ha sigut necessària la realització de grans inversions o despeses addicionals a
causa del estat d’alarma.

BASES DE PRESENTACIÓ DE LA INFORMACIÓ ECONÒMICO-FINANCERA
a) Imatge fidel
La informació econòmico-financera s’ha preparat a partir dels registres comptables de
l’Entitat, i es presenten bàsicament seguint 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
matèria comptable obligatòries amb l’objectiu de mostrar la imatge fidel del patrimoni,
de la situació financera i dels 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 memòria. Tots els principis
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comptables obligatoris amb incidència en el patrimoni, la situació financera i els
resultats s’han aplicat en l’elaboració d’aquests estats financers.
c) Comptes anuals
D’acord amb la legislació vigent, l’Entitat presenta els seus comptes anuals segons el
model simplificat.
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 d’aplicació del resultat de l’exercici finalitzat a 31 de desembre de 2020 és la
següent:
Euros
Base de repartiment:
Saldo compte de resultats

-46.052,51

Aplicació:
A Excedents negatius d'exercicis anteriors

4.

-46.052,51

NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ
Els principals principis comptables i normes de valoració utilitzats per a la preparació
dels comptes anuals adjunts són els següents:
a) Immobilitzat intangible
L’immobilitzat intangible es valora inicialment pel seu cost d’adquisició i,
posteriorment, es valora al seu cost, minorat per la corresponent amortització acumulada
(calculada en funció de la seva vida útil) i de les pèrdues per deteriorament que, en el
seu cas, hagi experimentat. Els actius intangibles amb vida útil indefinida no
s’amortitzen, però es sotmeten, almenys un cop a l’any a un test de deteriorament.
-

13:17:56

Les aplicacions informàtiques es valoren al seu cost d’adquisició i s’amortitzen
linealment durant el període de 4 anys en que es preveu la seva utilització. Les
despeses de manteniment de les aplicacions informàtiques es consideren com a
despesa en el moment que es produeixen.

3

ASSOCIACIÓ CATALANA DE FIBROSI QUÍSTICA
Nº D’INSCRIPCIÓ 10.164
NIF: G-58.769.670

Memòria simplificada Exercici 2020
b) Immobilitzat material
L’immobilitzat material es comptabilitza al seu cost d’adquisició, que inclou totes les
despeses addicionals directament relacionades amb els elements de l’immobilitzat
adquirits, incloent-hi les despeses financeres que fossin directament atribuïbles a
l’adquisició de l’actiu, sempre que requereixin d’un període de temps superior a un any
per a estar en condicions d’ús. De l’esmentat cost d’adquisició es dedueix l’amortització
acumulada i qualsevol pèrdua per deteriorament experimentada.
Les despeses d’ampliació, modernització o millores que representin un augment de la
productivitat, capacitat o eficiència, o un allargament de la vida útil dels béns, es
capitalitzen com major cost dels corresponents béns. Al contrari, les despeses de
reparació i manteniment incorreguts durant l’exercici s’imputen a resultats.
L’amortització dels elements de les immobilitzacions materials es realitzen sobre valors
de cost, seguint el mètode lineal, aplicant un coeficient en funció de la vida útil.

c) Criteris per a qualificar els terrenys i construccions com inversions immobiliàries
L’Entitat qualifica un terreny i/o construcció com inversió immobiliària en la mesura
que es destini per a l’obtenció d’ingressos per arrendament o el tingui amb la finalitat
d’obtenir beneficis mitjançant la seva venda. Pel que fa a la seva valoració s’aplicaran
les mateixes normes de l’immobilitzat material.

d) Deteriorament de valor de l’immobilitzat material i intangible, i inversions
immobiliàries.
En la data de cada balanç o sempre que existeixin indicis de pèrdua de valor, l’Entitat
revisa els imports en llibres dels seus actius materials i intangibles i de les seves
inversions immobiliàries per a determinar si existeixen indicis que aquests actius hagin
sofert una pèrdua 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 pèrdua 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 calcularà l'import
recuperable de la Unitat Generadora d'Efectiu a la qual pertany 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, l’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 dels diners i dels
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 pertanyen els actius valorats.

13:17:56
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Les pèrdues 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 pèrdues per deteriorament es
comptabilitzen dintre del compte de resultats, i es reverteixen, excepte en el cas de
procedir d'un fons de comerç, si hi ha hagut canvis en les estimacions utilitzades per a
determinar l'import recuperable. La reversió d'una pèrdua 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 prèviament l'esmentada pèrdua per deteriorament.

e) Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar
Arrendament operatiu
Es tracta d’un acord mitjançant el qual l’arrendador té el dret a utilitzar un actiu durant
un període de temps determinat, a canvi de pagar un import únic o una sèrie de
pagaments o quotes, sense que es tracti d’un arrendament de caràcter financer, i es
comptabilitza com ingrés o despesa de l’exercici en el que es merita.

f) Actius financers i passius financers
Actius financers
Els actius financers es reconeixen en el balanç 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 dels actius financers mantinguts per a negociar, en els quals els
costos de la transacció que els siguin directament atribuïbles 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 crèdits comercials originats per
l’Entitat a canvi de subministrar efectiu, béns o serveis directament i el cobrament
dels quals és de quantia determinada o determinable i no es negocien en un mercat
actiu. Posteriorment es valoren al seu cost amortitzat reconeixent en el compte de
resultats els interessos meritats en funció del seu tipus d'interès efectiu. Quan el
venciment d'aquests actius és inferior a un any es valoren pel seu valor nominal. Les
corresponents pèrdues per deteriorament es doten en funció del risc que presentin les
possibles insolvències pel que fa al seu cobrament.
Deteriorament d'actius financers
L'import recuperable dels actius financers es calcula com el valor present dels fluxos
futurs de tresoreria estimats, descomptats al tipus d'interès efectiu original. Les
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inversions a curt termini no es descompten. Les pèrdues 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 qual la pèrdua per
deteriorament va ser reconeguda.
Passius financers
Els passius financers es reconeixen inicialment al seu valor raonable menys els costos
de la transacció atribuïbles. Posteriorment al seu reconeixement inicial, els passius
financers es comptabilitzen al seu valor amortitzat sent la diferència entre el cost i el
valor de rescat registrada en el compte de resultats sobre el període de durada del
préstec en funció del tipus d'interès efectiu del passiu.
Els passius amb venciment inferior a 12 mesos comptats a partir de la data del balanç es
classifiquen com corrents, mentre que aquells amb venciment superior es classifiquen
com passius no corrents.
No obstant l'assenyalat en el paràgraf anterior, els dèbits per operacions comercials amb
venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d'interès contractual, inclosos
els dèbits amb les Administracions Públiques, es valoren pel seu valor nominal.

g) Efectiu i altres mitjans líquids equivalents
L’efectiu i altres mitjans líquids equivalents comprenen l’efectiu en caixa i bancs i els
dipòsits 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

h) Existències
Les existències es troben valorades al seu preu d’adquisició. Quan el valor d’adquisició
excedeix el valor de realització de les existències, es procedeix a realitzar el
corresponent ajust per deteriorament.

i) Impostos sobre beneficis
La despesa per impost sobre beneficis de cada exercici es calcula mitjançant la suma de
l'impost corrent, que resulta de l'aplicació del corresponent tipus de gravamen sobre la
base imposable de l'exercici després d'aplicar les bonificacions i deduccions que
fiscalment siguin admissibles, més la variació dels actius i passius per impostos diferits
comptabilitzats. En tal sentit, l'impost corrent és l'import estimat a pagar o a cobrar,
conforme als tipus impositius en vigor a la data del balanç.

13:17:56
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La despesa per impost sobre societats es reconeix en el compte de resultats, excepte
quan aquest impost està relacionat amb partides directament reflectides en el patrimoni
net, en aquest cas l'impost es reconeix també en el patrimoni net.

j) Impost sobre el valor afegit (IVA) i altres impostos
L'IVA suportat no deduïble forma part del preu d'adquisició dels actius corrents i no
corrents, així com dels serveis, que siguin objecte de les operacions gravades per
l'impost. Les posteriors rectificacions en l'import de l'IVA suportat no deduïble,
conseqüència de la regularització derivada de la prorrata definitiva, no modifiquen les
valoracions inicials dels actius, inclosos els béns d'inversió.
L'IVA repercutit no forma part de l'ingrés derivat de les operacions gravades per aquest
impost o de l'import net obtingut en la venda o disposició per altra via en el cas de baixa
de l'actiu no corrent.
Les regles sobre l'IVA suportat no deduïble són aplicables a qualsevol altre impost
indirecte suportat en l'adquisició de béns o serveis, que no siguin recuperables
directament de la Hisenda Pública.
Les regles sobre l'IVA repercutit són aplicables a qualsevol altre impost indirecte que
gravi les operacions realitzades per l'Entitat i que siguin recuperables a través de la
Hisenda Pública.

k) Ingressos i despeses
Els ingressos i despeses es registren comptablement en funció del període de
meritament amb independència de la data de cobrament o pagament.

l) 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 caràcter monetari es valoraren pel valor
raonable de l’import concedit i les de caràcter no monetari o en espècie es valoren pel
valor raonable del bé o servei rebut.
Subvencions, donacions i llegats no reintegrables
Es comptabilitzen inicialment, amb caràcter general com un ingrés directament
imputable al patrimoni net i es reconeixen en el compte de resultats atenent a la seva
finalitat:
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-

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

-

Quan es concedeixen per a finançar despeses específiques s’imputen com ingressos
en el mateix exercici en el que es meritin les despeses que estiguin finançant.

-

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

-

Quan es concedeixen per a finançar 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 realitzarà en funció
de l’amortització del bé finançat.

-

Quan es concedeixin per adquirir actius de l’immobilitzat intangible, material, i
inversions immobiliàries, 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 balanç.

No obstant les subvencions, donacions i llegats no reintegrables rebuts directament per a
incrementar el fons social de l’Entitat o per a compensar dèficits 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 adquireixi la condició de no reintegrable.
A aquests efectes, es considera no reintegrable 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 INTANGIBLE I MATERIAL
La composició i el moviment d’aquest capítol del balanç adjunt per a l’exercici anual
acabat a 31 de desembre de 2020 i 2019 és el següent:
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a) Immobilitzat intangible

Euros
Saldo a
31.12.19

Altes

Saldo a
31.12.20

Cost:

Aplicacions informàtiques

5.013,68

-

5.013,68

Amortització acumulada:
Aplicacions informàtiques

-3.938,84

-

-3.938,84

S aldo net

1.074,84

1.074,84
Euros

Saldo a
31.12.18

Altes

Saldo a
31.12.19

Cost:

Aplicacions informàtiques

5.013,68

-

5.013,68

Amortització acumulada:
Aplicacions informàtiques

-3.938,84

-

-3.938,84

S aldo net

1.074,84

1.074,84

b) Immobilitzat material

Euros
Saldo a
31.12.19

Altes

Saldo a
31.12.20

181.810,15
197.377,58
2.184,28
12.674,67
15.537,45
657,77
410.241,90

1.983,54
1.983,54

181.810,15
197.377,58
2.184,28
12.674,67
17.520,99
657,77
412.225,44

Amortització acumulada:

-45.635,70

-4.670,58

-50.306,28

S aldo net

364.606,20

Cost:
Terrenys
Construccions
Altres instal·lacions i utillatge
M obiliari
Equips per al procés d'informació
Altre immobilitzat material
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Euros
Saldo a
31.12.18
Cost:
Terrenys
Construccions
Altres instal·lacions i utillatge
M obiliari
Equips per al procés d'informació
Altre immobilitzat material

6.

181.810,15
197.377,58
2.184,28
12.674,67
15.537,45
657,77
410.241,90

Amortització acumulada:

-41.019,93

S aldo net

369.221,97

Altes

-

Saldo a
31.12.19

181.810,15
197.377,58
2.184,28
12.674,67
15.537,45
657,77
410.241,90

-4.615,77

-45.635,70
364.606,20

INVERSIONS IMMOBILIÀRIES
La partida d’Inversions immobiliàries de l’Entitat està constituïda per un immoble
provinent d’una herència rebuda, adjudicada el 15 de novembre de 2011.
La composició i el moviment d’aquest capítol del balanç adjunt per a l’exercici anual
acabat a 31 de desembre de 2020 i 2019 és el següent:

Euros
Saldo a
31.12.19
Cost:
Inversions en terrenys
Inversions en construccions

Amortització acumulada:

S aldo net
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Altes

-458,28
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31.12.20
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Euros
Saldo a
31.12.18
Cost:
Inversions en terrenys
Inversions en construccions

Amortització acumulada:

S aldo net

99.652,87
22.913,73
122.566,60
-3.266,97
-3.266,97

Saldo a
31.12.19

Altes

-

99.652,87
22.913,73
122.566,60

-458,28
-458,28

-3.725,25
-3.725,25

119.299,63

118.841,35

En aquests moments l’immoble està llogat com habitatge. Un detall dels ingressos i
despeses obtinguts per aquest immoble és el següent:

Euros
2020

7.

2019

Ingressos
Ingressos per arrendaments (Veure Nota 7)

6.999,24

6.969,34

Despeses
Altres serveis
Amortització

1.043,49
458,28

956,38
458,28

ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR
a) Arrendaments operatius
Ingressos per arrendaments
Dins l’epígraf “Ingressos per arrendaments” s’hi registren els ingressos per
l’arrendament del pis del Carrer Casanova nº 76, provinent de l’herència adjudicada al
2011, per un import de 6.999,24 euros al 2020 i 6.969,34 euros al 2019.

8.

ACTIUS FINANCERS
Un detall de les categories i classes dels actius financers, sense incloure els crèdits amb
les Administracions públiques i l’efectiu i altres actius líquids equivalents, dels balanços
adjunts, segons normes de registre i valoració, és el següent:
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Instruments financers a
curt termini

Total

Classes
Categories

Crèdits, Derivats, Altres
2020
2019

2020

2019

Actius financers a cost amortitzat

461,00

1.186,00

461,00

1.186,00

Total

461,00

1.186,00

461,00

1.186,00

a) Actius financers a cost amortitzat
Dins d’aquesta categoria d’actius financers es registren els següents epígrafs del balanç
adjunt:
Euros
Instruments financers a curt
termini
2020
Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats
i altres comptes a cobrar
Altres deutors

2019

461,00

1.186,00

461,00

1.186,00

Un detall del moviment dels “Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats” durant
l’exercici 2020 i 2019 ha estat el següent:

Euros
Altes

Baixes

1.186,00

50.000,00

50.725,00

461,00

1.186,00

50.000,00

50.725,00

461,00

Saldo a
31.12.19

Saldo a
31.12.20

Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats
Altres deutors
Total

Euros
Altes

Baixes

856,00

56.432,00

56.102,00

1.186,00

856,00

56.432,00

56.102,00

1.186,00

Saldo a
31.12.18

Saldo a
31.12.19

Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats
Altres deutors
Total
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9.

PASSIUS FINANCERS
Un detall de les categories i classes dels passius financers, sense incloure els saldos amb
les Administracions Públiques, dels balanços adjunts, segons normes de registre i
valoració, és el següent:

Classes

Instruments financers a
llarg termini
Deutes amb entitats de
crèdit
2020
2019

Categories
Passius financers a cost amortitzat

0,00

Instruments financers a curt termini
Total
Deutes amb entitats de
crèdit
2020
2019

424,06

888,09

1.533,48

Derivats, Altres
2020

2019

1.569,11

13.584,17

2020
2.457,20

a) Passius financers a cost amortitzat
Dins d’aquesta categoria de passius financers es registren els següents epígrafs del
balanç adjunt:
Euros
Passiu no corrent
2020
2019
Deutes amb entitats de crèdit

-

Creditors varis

-

Euros
Passiu corrent
2020
2019

424,06

888,09

1.533,48

424,06

1.569,11
2.457,20

13.584,17
15.117,65

-

Deutes amb entitats de crèdit a llarg termini
Dins d’aquest epígraf a llarg termini s’hi registrava al 2019 l’import d’un préstec amb
Caixa Bank.
Deutes amb entitats de crèdit a curt termini
Dins d’aquest epígraf s’hi registra a curt termini el deute pendent de pagar corresponent a
la despesa pagada amb la targeta de crèdit al desembre del 2020 i 2019, per import de
464,00 euros i 806,43 euros respectivament.
A 31 de desembre de 2020 i 2019, s’hi registra un import de 424,09 euros i 727,05 euros
respectivament per la part a curt termini del préstec amb Caixa Banc.
Creditors varis
Dins d’aquest epígraf s’hi registra el deute pendent amb els usuaris i altres creditors que
reben ajuts per a la realització de projectes, així com el deute amb els creditors per
prestació de serveis.
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b) Venciment dels deutes
Tots els deutes de l’entitat són a curt termini.

10. FONS PROPIS
Un detall de la composició i evolució dels fons propis de l’entitat és el següent:
Euros

S aldo a 31 de desembre de 2018

Fons social
142.943,21

Aplicació del resultats de l'exercici 2018

-

Resultat de l'exercici 2019

-

S aldo a 31 de desembre de 2019

142.943,21

Aplicació del resultats de l'exercici 2019

-

Resultat de l'exercici 2020

-

S aldo a 31 de desembre de 2020

142.943,21

Excedents
d'exercicis
anteriors

Resultat de
l'exercici
84.453,72
-60.585,34

-60.585,34
-

Total
166.811,59

60.585,34

-

38.726,23

38.726,23

23.868,38

38.726,23

205.537,82

38.726,23

-38.726,23

62.594,61

-

-46.052,51

-46.052,51

-46.052,51

159.485,31

11. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS
a) Subvencions i donacions de capital
Un detall del moviment de les subvencions i donacions de capital és:

Saldo a
31.12.19

Euros
Imputació a
resultats

Saldo a
31.12.20

Donacions de capital
Adjudicació immobles Herència

13:17:56
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Saldo a
31.12.18

Euros
Imputació a
resultats

Saldo a
31.12.19

Donacions de capital
Adjudicació immobles Herència

393.795,21

2.620,24

391.174,97

393.795,21

2.620,24

391.174,97

b) Altres Subvencions, donacions i llegats
Un detall del moviment de les altres subvencions, donacions i llegats és el següent:
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Entitat subvencionadora

Saldo a
31.12.19

Finalitat

Euros
Imputació a
Altes
resultats

Saldo a
31.12.20

Subvencions oficials
Ajuntament de Barcelona Salut

Projecte: "Quan respirar ens
costa...l'acollida ens dóna alè"

Ajuntament de L'Hospitalet de Projecte: "Consolidem la comunicació del
col·lectiu de Fibrosi Quistica"
Llobregat
Projecte: "Quan respira ens
Generalitat de Catalunya costa...l'acollida ens dóna alè"
DGPS

-

1.500,00

1.500,00

1.860,00

1.860,00

5.400,00

5.400,00

2.320,00

2.320,00

3.937,50

3.937,50

-

-

-

-

Generalitat de Catalunya Benestar i familia

Projecte: "Quan respirar ens
costa...l'acollida ens dóna alè"

-

Generalitat de Catalunya Salut

Projecte: "Quan respirar ens
costa...l'acollida ens dóna alè"

-

Generalitat de Catalunya Agència de l´Habitatge de
Catalunya -Xarxa d´habitatges
d´inclusió

Pis acollida

-

1.800,00

1.800,00

-

-

16.817,50

16.817,50

-

-

33.005,88

33.005,88

-

-

32.206,96

32.206,96

-

-

65.212,84

65.212,84

-

-

82.030,34

82.030,34

-

-

Donacions i llegats

Donatius particulars

Donatius altres empreses
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Entitat subvencionadora

Saldo a
31.12.18

Finalitat

Euros
Imputació a
Altes
resultats

Saldo a
31.12.19

Subvencions oficials
Ajuntament de Barcelona Participació
Ajuntament de Barcelona Salut
Ajuntament de L'Hospitalet de
Llobregat

Projecte: "La força ens ajuda a respirar"

-

600,00

600,00

1.500,00

1.500,00

5.000,00

5.000,00

5.400,00

5.400,00

2.320,00

2.320,00

3.037,50

3.037,50

-

Generalitat de Catalunya DGPS

Projecte: "Quan respirar ens
costa...l'acollida ens dóna alè"
Cooperació internacional - Projectes a
Nicaragua
Projecte: "Quan respira ens
costa...l'acollida ens dóna alè"

Generalitat de Catalunya Benestar i familia

Projecte: "Quan respirar ens
costa...l'acollida ens dóna alè"

-

Generalitat de Catalunya Salut

Projecte: "Quan respirar ens
costa...l'acollida ens dóna alè"

-

Generalitat de Catalunya Agència de l´Habitatge de
Catalunya -Xarxa d´habitatges
d´inclusió

Pis acollida

-

2.208,00

2.208,00

-

-

20.065,50

20.065,50

-

-

74.754,26

74.754,26

-

-

39.285,12

39.285,12

-

-

114.039,38

114.039,38

-

-

134.104,88

134.104,88

-

-

-

Donacions i llegats

Donatius particulars

Donatius altres empreses

M anteniment de l´entitat, suport a les
unitats hospitalàries i centres
d'investigació
M anteniment de l´entitat, suport a les
unitats hospitalàries i centres
d'investigació

12. SITUACIÓ FISCAL
a) Administracions públiques
El detall dels saldos amb les Administracions Públiques és el següent:
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Euros
Actiu corrent
2020
2019

Passiu corrent
2020
2019

1.860,00
540,00

5.000,00
5.400,00

-

-

232,00
693,06

2.320,00
1.048,53

-

-

3.325,06

13.768,53

-

-

1.962,09
1.507,53
3.469,62

1.810,61
1.475,08
3.285,69

3.469,62

3.285,69

Hisenda pública deutora per subvencions concedides:
- Ajuntament de L'Hospitalet
- DGPS
- Generalitat de Catalunya - Benestar i Família
- Generalitat de Catalunya - Salut

Hisenda Pública creditora per IRPF
Organismes creditors de la Seguretat Social

-

-

3.325,06

13.768,53

b) Situació fiscal
Segons estableix la legislació vigent, els impostos no es poden considerar
definitivament liquidats fins que les declaracions presentades hagin estat inspeccionades
per les autoritats fiscals o hagi transcorregut el termini de prescripció de quatre anys.
A 31 de desembre de 2020, l’Entitat té pendents d’inspecció tots els impostos no
prescrits. En opinió del Junta Directiva de l’Entitat, no existeixen contingències
significatives que podrien derivar-se de l’eventual inspecció dels esmentats exercicis.

c) Impost sobre Societats
L’Entitat té l’obligació de presentar anualment una declaració de l’Impost sobre
Societats. Els beneficis, determinats conforme a la legislació fiscal, estan subjectes a un
gravamen del 10% sobre la base imposable.
A continuació, s’inclou una conciliació entre el benefici comptable de l’exercici clos a
31 de desembre de 2020 i 2019 i la base imposable fiscal del mateix exercici.

Euros
Compte de Resultats 2020
Ingressos
Saldo d'ingressos i despeses de l'exercici
Diferències permanents
Base Imponible fiscal

13:17:56
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Resultat

Euros
Patrimoni Net 2020
Ingressos

200.949,03 -247.001,54 -46.052,51 388.554,73
-200.949,03 247.001,54
-

-

46.052,51 -388.554,73
-
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-

Despeses

Resultat

Total

--

388.554,73

342.502,22

-

-388.554,73

-342.502,22

-

-

-
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Euros
Compte de Resultats 2019
Ingressos
Saldo d'ingressos i despeses de l'exercici
Diferències permanents
Base Imponible fiscal

Despeses

Euros
Patrimoni Net 2019

Resultat

Ingressos

Despeses

Resultat

Total

38.726,23 391.174,97

--

391.174,97

429.901,20

-279.576,84 240.850,61 -38.726,23 -391.174,97

-

-391.174,97

-429.901,20

279.576,84 -240.850,61

-

-

-

-

-

-

-

d) 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 règim fiscal de les
entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.
1. Identificació de les rendes exemptes i no exemptes.
Totes les rendes de l’entitat estan exemptes de l’Impost sobre Societats. En el
quadre següent es detallen els corresponents números i lletres dels articles 6 i 7 de
la Llei 49/2002.

TIPUS INGRÉS
Aportacions i
donacions
Aportacions
socis
Subvencions
Procedents del
patrimoni
TOTAL

LLEI 49/2002
NÚMERO LLETRA

6.1

a)

6.1
6.1

b)
c)

6.2

-

INGRESSOS
2020

2019

82.730,12

162.048,94

94.402,17

88.683,06

16.817,50

20.065,50

9.619,48

8.779,34

203.569,27 279.576,84

DESPESES INDIRECTES

RENDA OBTINGUDA

2020

2019

2020

2019

-19.802,52

-24.228,60

183.766,75

255.348,24

-19.802,52

-24.228,60 183.766,75 255.348,24

En les despeses indirectes s’inclouen les despeses bancàries, publicitat, i els serveis
de professionals de suport administratiu.

2. Identificació dels ingressos, despeses i inversions de cada activitat o projecte,
en compliment de les finalitats estatutàries.
La dotació a l’amortització de l’immobilitzat no s’ha tingut en compte en el càlcul
de les despeses en compliment de les finalitats estatutàries, a excepció de
l’amortització de construccions degut a que l’ingrés per donacions de capital si que
està inclòs als ingressos.
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DESPESES
ACTIVITAT

INGRESSOS
2020

AJUTS

2019

ACTIVITATS DE SUPORT A
AFECTATS PER LA FIBROSI
203.569,27 279.576,84
QUISTICA I ELS SEUS
FAMILIARS
TOTAL
203.569,27 279.576,84

PERSONAL

TOTAL

ALTRES DESPESES

2020

2019

2020

2019

141.582,83

130.442,02

69.105,58

67.733,21

2020

2019

2020

2019

33.692,89 40.055,14 244.381,30 238.230,37

141.582,83 130.442,02 69.105,58 67.733,21 33.692,89 40.055,14 244.381,30 238.230,37

3. Rendes de l’article 3.2 de la Llei 49/2002 i destí de les mateixes.

TIPUS INGRÉS RENDA OBTINGUDA
2020

Aportacions i
donacions

82.730,12

DESTÍ DE LES RENDES

2019

2020

162.048,94

Aportacions
94.402,17
88.683,06
socis
Subvencions
16.817,50
20.065,50
Procedents del
9.619,48
8.779,34
patrimoni
Despeses
-19.802,52 -24.228,60
indirectes
TOTAL
183.766,75 255.348,24

2019

ACTIVITATS DE
SUPORT A AFECTATS
PER LA FIBROSI
224.578,78 214.001,77
QUISTICA I ELS SEUS
FAMILIARS
TOTAL

224.578,78 214.001,77

PERCENTATGE DESTINAT DE LES RENDES OBTINGUDES A
FINALITATS PRÒPIES DE L'ENTITAT

122%

84%

4. Remuneracions membres de la Junta Directiva de l’Entitat.
Durant el present exercici els membres de la Junta Directiva de l’Entitat no han
rebut cap remuneració per raó del seu càrrec.
5. Percentatge de participació de l’entitat en societats mercantils.
L’Entitat no te participacions en societats mercantils.
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6. Retribucions rebudes pels administradors que representen l’entitat en les
societats mercantils en que participen.
No correspon.

7. Convenis de col·laboració empresarial.
No correspon

8. Activitats prioritàries de mecenatge.
No correspon.

9. Previsió estatutària relativa a la destinació del patrimoni en cas de dissolució.
L’article 39 dels estatuts diu així:
“1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les
mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de
l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació
pendent.
2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que
ho cregui necessari.
3. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La
seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos
hagin contret voluntàriament.
4. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a
entitat/s privada/es sense ànim de lucre del mateix àmbit territorial d’actuació i
de finalitats anàlogues que la nostra associació. En tot cas, les entitats
destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge
d’acord amb la legislació fiscal vigent.
5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els
apartats anteriors d’aquest mateix article seran competència de la Junta
Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió
liquidadora especialment designada.”

13. INGRESSOS I DESPESES
a) Ajuts concedits i altres despeses
Dins aquest epígraf es registren els següents conceptes:
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Euros
2020

2019

20.000,00
52.000,00
26.607,28
22.000,00
20.000,00
975,55

20.000,00
45.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
5.036,02
406,00

141.582,83

130.442,02

Ajuts monetaris
Suport IDIBELL
Suport Vall d'Hebrón
Suport Parc Taulí
Suport Sant Joan de Déu
Suport IBEC
Suport cooperació
Ajuts personals

b) Despeses de personal
Dins aquest epígraf es registren els següents conceptes:

Euros
2020

2019

Sous i salaris

52.583,14

51.534,53

Càrregues socials

16.522,44

16.198,68

69.105,58

67.733,21

c) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic
Dins d’aquest epígraf s’hi registra els ingressos per quotes aportades a l’Entitat per
part de donants particulars i dels socis de l’entitat.

d) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions
Dins d’aquest epígraf s’hi registren els ingressos de les diferents activitats
organitzades per l’entitat per l’obtenció de recursos.

e) Altres resultats
Dins d’aquest epígraf s’hi registraven en el 2019 unes indemnitzacions de
l’assegurança per sinistres.
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14. ALTRA INFORMACIÓ
a) Nombre mig de personal

Dones
Coordinació
Administració

Homes

2020

2019

2020

2019

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

b) Liquidació del pressupost de l’exercici
El detall de la liquidació del pressupost de l’Entitat per a l’exercici 2020 és el següent:

PRESSUPOST 2020
INGRESSOS

Pressupost

Finançament propi
Quotes socis
Donatius

Real

Diferència

90.000,00 €
86.800,00 €

94.402,17 €
65.212,84 €

- Empreses i entitats

50.000,00 €

32.206,96 €

- Particulars

36.800,00 €

33.005,88 €

Campanyes

55.600,00 €

14.897,04 €

12.900,00 €

9.885,00 €

-

6.500,00 €

2.903,00 €

-

36.200,00 €

2.109,04 €

-

20.090,00 €

16.817,50 €

12.990,00 €

13.457,50 €

-

- Ajuntaments (Barcelona…)

2.100,00 €

1.500,00 €

-

- Ajuntament Hospitalet (Cooperació Internacional)

5.000,00 €

1.860,00 €

-

- Loteria de Nadal
- St. Jordi i Dia Nacional
- Altres campanyes

Finançament públic
Subvencions
- Generalitat de Catalunya

10,00 €

Ingressos financers

10,00 €

- Interessos

Ingressos Lloguer Pis Casanova
Imputació a resultats Immobles

TOTAL INGRESSOS
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4.402,17 €
-21.587,16 €
-

-40.702,96 €

-3.272,50 €

-10,00 €

-

-

6.900,00 €
2.600,00 €

6.999,24 €
2.620,24 €

99,24 €
20,24 €

262.000,00 €

200.949,03 €

-61.050,97 €
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DESPESES

Pressupost

Programa Acollida (Pis d'acollida i Servei d'informació,
assessorament i acompanyament)

Real

Diferència

80.300,00 €

81.065,82 €

- Subministraments

3.300,00 €

2.819,03 €

-

- Despeses gestió (gestoria, serveis bancaris,taxes, assegurances…)

5.700,00 €

6.051,18 €

-

- Manteniment, neteja i material oficina

3.400,00 €

3.090,03 €

-

67.900,00 €

69.105,58 €

19.700,00 €

17.442,26 €

- Nòmines, Seguretat Social, Impostos…

Programa Comunicació i Xarxa

5.000,00 €

- Revistes ACFQ
- Altres publicacions i fotocòpies
- Enviaments

-

-

2.257,74 €
-

950,00 €

1.001,91 €

-

3.000,00 €

4.207,72 €

-

300,00 €

- Revista Federació amb enviament

-765,82 €

-

-

- Publicacions varies, cartells, postals nadal, w eb

7.800,00 €

7.641,41 €

-

- Jornades i Congressos i relacions publiques

1.800,00 €

3.540,22 €

-

850,00 €

1.051,00 €

-

155.000,00 €

141.582,83 €

48.000,00 €

40.000,00 €

-

102.000,00 €

100.607,28 €

-

975,55

-

- Quotes federacions

-

Programa Suport
- Suport investigació (IDIBELL-IBEC)
- Suport unitats FQ (tractament,material,assajos,suport professional...)
- Suport alimentació pandemia Covid-19

5.000,00 €

- Cooperació internacional

Altres (Amortitzacions…)
Despeses pis Casanova
Amortitzacions immobles i reformes

TOTAL DESPESES
RESULTAT

-

13.417,17 €

-

1.300,00 €
1.400,00 €
4.300,00 €

1.461,30 €
1.043,49 €
4.405,84 €

-161,30 €
356,51 €
-105,84 €

262.000,00 €

247.001,54 €

14.998,46 €

-

-46.052,51 € -46.052,51 €

c) Informació sobre els ajornaments de pagaments efectuats a proveïdors
En referència a la Informació sobre els ajornaments de pagament realitzats a
proveïdors (disposició addicional tercera. “Deber de información” de la Ley
15/2010, de 5 de julio) a 31 de desembre de 2020 i 2019 el període mig de
pagament a proveïdors és el següent:
Període mig de pagament a
proveïdors
2020
2019
Dies
Dies
Període mig de pagament
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d) Òrgan de govern
La Junta Directiva actual és la següent:
President:
Vice-president:
Secretari:
Tresorer:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:

Celestino Raya Rivas
Pedro Gaona Sorando
Francisco García Barrios
Francisco José Godoy Navas
Josefina Romero Carrillo
Joana Wilhelm
Ruth Morejón de Giron Pastor
Estelle Delangle
Rosa María Díaz Pascual
Mónica Recio Valcárcel
José Manuel Noguera

15. INFORMACIÓ SEGMENTADA
L’activitat de l’Entitat és el suport a afectats per la fibrosi quística i els seus familiars, tots
els ingressos i despeses estan afectes a la mateixa activitat. Igualment, a la liquidació del
pressupost (Nota 14.b) es pot veure un detall de les despeses associades a cada projecte
específic.
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Formulació Comptes Anuals 2020
La Junta Directiva de l’ASSOCIACIÓ CATALANA DE FIBROSI QUÍSTICA, amb data 29 de
gener de 2021 i en compliment de la legislació vigent, formulen els presents comptes anuals de
l’exercici comprès entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020, els quals venen
constituïts per:

-

Balanç simplificat a 31 de desembre de 2020.

-

Compte de resultats simplificat corresponent a l’exercici acabat el 31 de
desembre de 2020.

-

Estat de canvis en el patrimoni net corresponent a l’exercici acabat el 31 de
desembre de 2020.

-

Memòria simplificada de l’exercici 2020.

CELESTINO RAYA RIVAS

President

PEDRO GAONA SORANDO

Vice-president

FRANCISCO GARCIA BARRIOS

Secretari

FRANCISCO JOSÉ GODOY NAVAS

Tresorer

JOSEFINA ROMERO CARRILLO

Vocal

JOANA WILHELM

Vocal

RUTH MOREJON DE GIRON PASTOR

Vocal

ESTELLE DELANGLE

Vocal

ROSA Mª DIAZ PASCUAL

Vocal

MÓNICA RECIO VALCÁRCEL

Vocal

JOSÉ MANUEL NOGUERA

Vocal

13:17:56

